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Abstract 
 
The concept of school development refers to conscious changes taking place 
on a separate school and encompasses the whole or at least a greater part of 
the school. The focus of school development is to enhance the quality in the 
learning processes of the pupils. Local and central authorities have a great 
confidence in objectives, plans and evaluations in school development. 
Teachers’ and school leaders’ conceptions of what determines the process 
of school development have little in common with the conceptions ex-
pressed by central authorities. School development from an actor perspec-
tive is about finding solutions on problems they encounter in the everyday 
teaching situation. The aim of the research project was to get a more pro-
found understanding of the school development process. 
 
School leaders seem 2004 to a greater extent understand the organisation as 
an arena for sense making and mutual deep learning than as an arena of 
instrumental actions in accordance with management by objectives and 
results with focus on work plans within top-down formulated delimited 
objectives. Teachers emphasize the importance of clarity with the peda-
gogical vision of the school and that it is important that school leaders both 
have a good knowledge and a deep understanding of the everyday life at 
the school. To be able to build up a deeper understanding of the daily 
pedagogical work at the school a school leader needs to understand the 
frames of reference of the teachers, that are the sensemaking conceptions 
that compose the whole from which teachers understand and handle the 
different daily situations they encounter. In problem based school devel-
opment sense making learning processes are organised in which pupils, 
teachers and school leaders can deepen their understanding about prob-
lems that are found to be important. In a learning oriented school the learn-
ing competences are being strengthened so that the pedagogical work 
builds on more fundamental knowledge that comes out of the learning 
processes.  
 
The basis for the analysis consists of individual interviews with school 
leaders and teachers, surveys to teachers and school leaders and observa-
tions of teacher teams, school governing bodies and lessons. 
 
Key words: School development, leadership, learning organisation, sense-
making, learning, teaching 
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Förord 
 
 
 
Ett långt och spännande forsknings- och utvecklingsarbete närmar sig 
sitt slut vilket känns både befriande och sorgligt. Att under lång tid 
befinna sig i en tillvaro med många frågetecken och många lösa trå-
dar har stundtals varit frustrerande och ansträngande samtidigt som 
det stimulerat tänkandet och nyfikenheten. Att ägna sig åt egen kun-
skapsbildning innebär paradoxalt nog att man ständigt skapar fler 
nya frågor även om man samtidigt lyckas besvara eller åtminstone 
belysa några av de frågor man hade med sig från början. Vi tycker att 
vi byggt upp en ny plattform utifrån vilken vi nu förstår elevers 
lärande, undervisning, ledarskap och skolutveckling. Denna nya 
plattform får nu utgöra en ny bas utifrån vilken vi kan generera nya 
frågor. Vi hoppas att vi med denna rapport även kan bidra till andras 
kunskapsbildning om lärande, ledarskap och skolutveckling. I rap-
porten återfinns vissa avsnitt som tidigare publicerats i delrapporter 
 
Det är naturligtvis många som bidragit till och möjliggjort för oss att 
ägna oss åt lärande om skolutveckling. Vi vill tacka er alla för era oli-
ka bidrag. Skolverket och de deltagande kommunerna har finansierat 
forskningsprojektet och skapat de mest grundläggande förutsättning-
arna. Om inte lärare och skolledare på de deltagande skolorna delat 
med sig av sina föreställningar, erfarenheter och lärdomar om läran-
de, undervisning, ledarskap och skolutveckling, så hade de ekono-
miska resurserna inte kunnat resultera i lärdomar baserade på empiri. 
Forskare och praktiker är ömsesidigt beroende av varandra i denna 
kunskapsbildande process. Vi vill tacka er alla för att ni ägnat tid och 
kraft att både bidra med underlag och reaktioner på våra analyser. 
 
Vi vill även tacka för det engagerade arbete som observatörer och in-
tervjuare lagt ned på att tillsammans med oss samla in ett tillförlitligt 
underlag för vårt lärande. Tack Mona Edwertz, Gunilla Ericsson, Bir-
gitta Rosenberg, Karin Sjöberg, Annika Åstrand och Åsa Söderström. 
Bland forskarkollegorna vill vi främst tacka Mikael Alexandersson för 
hans råd vid våra vetenskapliga bryderier och Mats Ekholm för hans 
förslag till förbättringar i forskningsrapporten. Vi vill också tacka 
doktoranderna Martin Kristiansson och Daniel Uhnoo, som sett till att 
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vi kommit i kontakt med andra teoribildningar utanför den rent pe-
dagogiska arenan.    
 
Eftersom vi både är arbetskamrater och livskamrater har vårt arbete 
inte drabbat våra närmaste utan snarare utgjort en gemensam stimu-
lans. Gun-Britt har haft huvudansvaret för analys av elevernas lär-
process och för rapportens form och läsbarhet. Hans-Åke har haft 
huvudansvaret för forskningsarbetet som helhet samt för avrapporte-
ring av lärares lärmiljö, skolledarskapet samt skolutveckling i rappor-
ten.  
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Sammanfattande slutsatser från FILL-projektet 
 
 

Mer elevaktiv skola 

Vi har urskiljt tre olika grundläggande undervisningsmönster som 
kan beskrivas i följande termer: 
 

• Den elevaktiva lärprocessen där eleverna är medskapande i en me-
ningsskapande lärprocess dvs deltar i en verksamhet där de undersö-
ker och söker svar på frågor som de ställt eller fås att ställa genom att 
deras föreställningar utmanas av lärare.  

• Traditionell förmedlingspedagogik som kännetecknas av ett icke 
medskapande och en icke meningsskapande lärprocess utifrån ett 
elevperspektiv dvs en verksamhet dit eleverna går för att få svar på 
frågor som de aldrig ställt.  

• Det svarletande arbetssättet som kännetecknas av att eleverna är 
medskapande i en icke meningsskapande lärprocess dvs en verksam-
het där de letar efter svar på frågor som de själva aldrig ställt. 

 
Både lärare och skolledare vill ha en mer elevaktiv skola. Skolledare 
anser att förekomsten av elevaktiva arbetssätt i vardagsarbetet är 
mindre jämfört med lärarnas uppfattning. Skolledare vill även ha en 
skola som i än högre grad är elevaktiv jämfört med lärarnas uppfatt-
ning.  
 
Lärares och skolledares lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till 
elevernas lärande och utveckling utifrån skolans uppdrag handlar om 
att i första hand bygga upp en förtroendefull relation till eleverna, 
knyta an till elevernas föreställningsvärld samt ge återkoppling i var-
dagsarbetet. Den största skillnaden mellan lärares och skolledares 
lärdomar är att skolledare i mycket högre grad än lärarna menar att 
lärarna behöver utmana elevernas tänkande för att bidra till deras 
kunskapsutveckling medan lärare i högre grad än skolledare betonar 
betydelsen av tydlig struktur i undervisningen.  
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Lärares trivsel  

Lärares trivsel med yrket, på den egna skolan och i arbetslaget är 
mycket hög och man upplever sig ha ett mycket meningsfullt arbete. 
Trivseln samvarierar positivt med ett lärandeinriktat förhållningssätt 
bland medarbetarna. 
 
 

Lärares lärande 

Att upptäcka mönster i variationen och förstå varför mönstren ser ut 
utgör grunden för lärande. Samsyn om en bärande och meningsska-
pande pedagogisk helhetsidé på skolan bidrar till en ökad variation i 
arbetssätt och till ett fördjupat gemensamt erfarenhetslärande medan 
bristande samsyn tenderar att minska variationen i arbetssätt och 
därmed även det gemensamma erfarenhetslärandet. Det betyder att 
en gemensam idé om den pedagogiska inriktningen inte snävar in 
variation och lärande utan i stället skapar en trygghet, utifrån vilken 
man vågar prova och lära om andra sätt att arbeta. Helheten skapar 
förutsättningar för variation i delarna inom den meningsbärande 
idén. 
 
Variationsbegränsande lärdomar behöver kompletteras med skapan-
det av ny variation inom ramen för de nya lärdomar man dragit så att 
goda förutsättningar skapas för ett fortsatt fördjupat lärande. Det be-
höver råda ett växelspel mellan variationsbegränsande lärdomar och 
variationsskapande som grund för ny kunskapsbildning. 
 
 

Samarbetet mellan pedagoger allt viktigare 

De ämnesöverskridande arbetslagen där gemensamma elever utgör 
utgångspunkt för gruppsammansättningen upplevs allt viktigare av 
lärarna för att skapa en god lär- och utvecklingsmiljö för både elever 
och sig själva.  
 

Skolledarskap 

Trivsel och upplevelsen av att ha ett meningsfullt arbete är på samma 
sätt som för lärarna utmärkande för skolledarnas upplevelser av sitt 
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arbete. Pedagogiskt ledarskap beskrivs ofta som en av flera olika ar-
betsuppgifter för en skolledare där man ofta uttrycker att man inte 
hinner med det pedagogiska ledarskapet. Utifrån ett problembaserat 
perspektiv på skolutveckling ses pedagogiskt ledarskap i stället som 
den helhet eller det mönster, som byggs upp av skolledarens alla ar-
betsinsatser. Pedagogiskt ledarskap förändras därmed från att vara 
en specifik arbetsuppgift, till att vara själva lednings- och utveck-
lingsprocessen. Att leda skolutvecklingsarbetet innebär att delta i 
samtalen om det oväntade och förbryllande i det pedagogiska hän-
delseflödet samt bidra med en meningsskapande helhet utifrån vil-
ken det oväntade kan förstås och ges en mening som i sin tur kan 
vägleda handlandet. 
 
Lärare betonar vikten av att skolledare är tydliga för att bidra till 
skolutveckling. En del lärare avser med tydlighet att skolledare ska 
finnas tillgängliga och ge tydliga besked om hur man ska hantera oli-
ka konkreta vardagssituationer. Men oftare uttrycker man behovet av 
en skolledning som är tydlig med den pedagogiska inriktningen av 
verksamheten. Tydlighetens betydelse för skolutveckling är dock 
villkorad av att skolledaren upplevs ha en god förståelse av vardags-
arbetet. 
 
Skolledarna betonar betydelsen av ett inifrånperspektiv på ledning 
och styrning samt att man bidrar med tydlighet och helhetstänkande i 
verksamheten för att åstadkomma bestående skolutveckling. Skolle-
dare har svårt att skapa det utmanande mötet där lyhördheten och 
förståelsen av medarbetarperspektivet samgår med egen tydlighet.  
 
Nytt samarbetskontrakt mellan lärare och skolledare! Det så kallade 
dolda kontraktet dvs att lärare inte lägger sig i skolledarens arbete 
under förutsättning att skolledaren inte lägger sig i undervisningens 
innehåll och form, gäller inte längre. Lärare efterlyser och kräver 
skolledares aktiva deltagande och engagemang i den pedagogiska 
vardagsverksamheten. Lärare och skolledare är överens om att ett 
medskapande och meningsskapande ledarskap utgör grunden för 
såväl skolutveckling som elevers lärande. 
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Den politiska styrningslogiken försvårar förverkligandet av 
uppdraget 

Det nuvarande målrationella och instrumentella styrsystemet försvå-
rar förverkligandet av läroplanen. De lärdomar som dragits på den 
professionella nivån när det gäller hur man på bästa sätt bidrar till 
elevernas lärande och utveckling, den egna professionella utveckling-
en och skolutveckling motsäger den nationella politiska styrningslo-
giken där man hävdar att preciserade mål, mätningar, nationella 
prov, betyg, utvärderingar, kontroller, ökade krav och inspektioner 
ger allt högre kvalitet i skolverksamheten. De professionella pedago-
gerna inklusive skolledarna hävdar att skolutveckling och kvalitet i 
elevernas lärande främst är ett resultat av inre motivation och inre 
styrning och inte yttre motivation och yttre styrning.  
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1 Bakgrund 
 
 
 
FILL-projektet (Förståelseinriktat Ledarskap och Lärande) utgör en 
del i en längre kunskapsbildningsprocess om skolutveckling, ledning 
och styrning avskolverksamhet. Det är svårt att ange när kunskaps-
processen började men sannolikt började den redan under den egna 
skoltiden som elev. Erfarenheter av olika lärares betydelse för det 
egna lärandet ledde fram till en önskan om att förstå vad som hände i 
skolan och varför det hände.  Denna önskan accentuerades av erfa-
renheterna som lärare i grund- och gymnasieskolan respektive skol-
psykolog med uppgift att hjälpa elever, lärare och skolledare att han-
tera problematiska situationer.  En av våra lärdomar under denna pe-
riod var att skolledningen hade stor betydelse för klimatet på skolan. 
Ett arbete som rektor på en större gymnasieskola under fyra år väckte 
i sin tur ett intresse för att fördjupa kunskapen inom området och till 
mer systematisk kunskapsbildning som forskare, vilket resulterade i 
en doktorsavhandling med titeln ”Utmanande eller utmanat ledar-
skap”, där skolledarskapets betydelse för skolutveckling och lärares 
undervisningsmönster undersöktes.  Denna studie byggde på enkäter 
till lärare och skolledare på 140 gymnasieskolor. Resultaten väckte 
även nya frågor, som utgjorde utgångspunkt för ett nytt forsknings-
projekt om hur lärare och skolledare förstår skolutvecklingsprocessen 
och i vilken utsträckning dessa föreställningar stämde överens med 
de föreställningar och krav som uttrycks på central administrativ nivå 
som Skolverket.  
 
Underlaget för lärdomarna från detta projekt (som så småningom 
kom att leda till arbetet med PBS, Problembaserad skolutveckling,) 
utgjordes av djupintervjuer med 132 lärare, 44 skolledare och 88 ele-
ver på elva gymnasieskolor. En av lärdomarna var att lärare och även 
många av skolledarna hade en annorlunda uppfattning än de centrala 
myndigheterna om skolutvecklingsprocessen. Enligt lärarna och skol-
ledarna initieras skolutveckling av vardagsproblem, som man har 
svårt att lösa. De faktorer, som ansågs ha störst betydelse för hur man 
försöker lösa dessa problem, var de egna erfarenheterna i mötet med 
eleverna samt samtal med elever och kollegor om dessa erfarenheter. 
Dessa lärdomar väckte återigen nya frågor om skolutveckling: Är det 
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möjligt att bygga skolutvecklingsarbetet på ett “bottom-up”-
perspektiv, där prioriterade vardagsproblem på varje enskild skola 
utgör utgångspunkt, i stället för centralt beslutade preciserade ut-
vecklingsområden med krav på arbetsplaner och kontrollerande ut-
värderingar? Vilka svårigheter finns inbyggda i detta skolutveck-
lingsperspektiv? Vad händer med det politiskt beslutade uppdraget 
för skolan om man utgår från vardagsfrågorna i stället för målen? 
Vad får perspektivet för konsekvenser för ledarskapet?   
 
Tillsammans med åtta kommuner och med stöd från Skolverket in-
leddes ett nytt femårigt forskningsprojekt (FILL) år 2000, i vilket vi 
ville undersöka om lärdomarna utifrån problembaserad skolutveck-
ling (PBS) insatta i ett “lärande organisations”- perspektiv skulle 
kunna bidra till både en fördjupad förståelse av utvecklingsprocessen 
och lösningar på hur denna förståelse skulle kunna omsättas i det 
vardagliga skolutvecklingsarbetet.  
 
År 2002 inleddes ett nytt forskningsarbete utifrån samma teoretiska 
utgångspunkter men där kommunerna och skolorna även erbjöds ett 
mer aktivt stöd i sina ambitioner att arbeta med skolutveckling ut-
ifrån ett PBS-perspektiv. Forsknings- och utvecklingsnätverket har 
mellan åren 2002 - 2006 vuxit från 8 kommuner till 40 kommuner och 
omfattar cirka 800 skolor.  
 
Även ett mindre omfattande ettårigt forskningsprojekt (BUS-pro-
jektet, Bestående Utveckling i Skolan) har bidragit till kunskapsbild-
ningen om skolutveckling. I detta projekt studerades 6 skolor som 
bedömdes ha lyckats ovanligt väl med att bedriva bestående skolut-
veckling. Syftet med projektet var att undersöka medarbetares före-
ställningar om vad som bidrar till att deras skolor, enligt deras egna 
och andras bedömningar, är att betrakta som utvecklingsbenägna och 
förstå vilka faktorer som bidrar till att de fortsätter att vara det. Ana-
lysen av FILL-resultaten har till en del fördjupats av de lärdomar som 
parallellt gjorts i PBS-nätverket och i BUS-projektet.   
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2 Utgångspunkter och tidigare forskning 
 
 
 

Undervisning och lärande 

Skolutveckling syftar i första hand till att skapa så goda lärmiljöer 
som möjligt för eleverna, där lärdomar om hur man på bästa sätt bi-
drar till elevernas lärande och utveckling omsätts i vardagsarbetet. 
Under den allmänna skolans existens har idéerna förändrats om hur 
undervisning ska bedrivas för att skolan ska klara av sitt samhälls-
uppdrag. Förenklat beskrivet syns förändringen gå från att lärare har 
arbetat med att föreskriva för eleverna hur de ska förstå omvärlden, 
till att läraren leder elevernas mer självständiga arbete med att söka 
och bygga upp denna kunskap. Förändringen innebär att lärararbete 
förskjuts från att vara tankeföreskrivande och traditionellt kunskaps-
förmedlande, till att bli mer tankeutmanande och kunskapshandle-
dande. Kopplat till denna förändring finns även krav eller förhopp-
ningar om att elever ska ta ett större eget ansvar för sitt lärande. 
 
Debatten om läraren, som förmedlare av färdiga kunskaper respekti-
ve den som leder barnens lärande, hade sin motsvarighet vid det för-
ra sekelskiftet, även om sättet att uttrycka det var något högtidligare. 
Lundqvist (1902) hävdar att  

Det ligger i själens natur att vid kunskapsförvärfvande 
vara verksam. Apperceptionen är ock en form af själfverk-
samhet hos själen. Likasom ingen kan se för mig, så kan ej 
heller någon appercipiera för mig. Därför bör läraren icke 
lämna barnet resultatet färdigt utan leda det till att genom 
själfverksamhet finna detsamma. Det gifves nämligen i 
andens värld en lag, som lyder så: Man äger blott det, som 
man själf förvärfvat. Vid all undervisning bör därför hu-
vudvikten icke läggas vid omfattande kurser utan vid 
grundlighet och noggrannhet i uppfattningen.  (s 52)  

Betydelsen av kopplingen mellan skolämnena och barnens ämnes-
överskridande erfarenheter och föreställningar lyfts fram som en vik-
tig grund för lärandet.  
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Formell bildning är dock icke ensam tillräcklig, när det 
gäller att i lifvet använda kunskaperna. Barnet behöfver 
vänjas vi att söka sambandet mellan skolans läroämnen 
och lifvet inom och utom henne. Undervisningen skall så-
ledes vara praktisk. Detta blir den, om det i skolan medde-
lade belyses med exempel ur lifvet och tillämpas på lifvets 
vanliga förhållanden. Detta är ett slag af läroämnenas 
koncentration men icke omkring ett bland dem utan om-
kring lifvet.  (s 55)  

Eneroth (1863) fäste redan i mitten på 1800-talet uppmärksamheten 
på betydelsen av kontakt mellan skolans värld och elevernas var-
dagsverklighet: ”Den hotande skilsmessan mellan hemmets och sko-
lans undervisning, mellan arbetet och lexan, mellan lifvet inom och 
utanför skolan fordrar det.” (s 67) 
 
 
Skolans uppdrag 

Kopplingen mellan skolans mål, undervisningsmönster och syn på 
lärande diskuterades och formulerades även för hundra år sedan. I 
folkskolestadgans § 21 sägs att ”Undervisningens mål är att lära 
människan a/känna sig själf och den värld, i hvilken hon lefver, samt 
den, för hvilken hon är bestämd; b/rätt vårda sig själf, rätt använda 
den timliga världen och rätt bereda sig till den eviga.” I debatten om 
hur man skulle lyckas uppnå dessa mål deltog Lundqvist (1902) som 
delar in ”undervisningsläran” i en allmän och en särskild del. Den 
särskilda delen benämner han metodik dvs ämnesmetodik medan 
den allmänna undervisningsläran ”anger de grundsatser, som bör 
vara bestämmande för all undervisning oberoende av ämnet.”[…] 
”Klart är dock, att metodikens regler icke få stå i strid med den all-
männa undervisningsläran. (s 43)” Detta motsvarar dagens diskus-
sioner om syn på lärande respektive ämnesmetodik. Lundqvist häv-
dar att den första grundsatsen i undervisningsläran är att ”Undervis-
ningens mål måste nämligen stå klart för den som meddelar under-
visning. […] Råder det någon tvekan i den punkten, så kommer un-
dervisningen att lida af en genomgående osäkerhet.(s 43)” Idag talar 
vi om betydelsen av förståelsen av uppdraget. 
 
För ungefär 170 år sedan, när skolan blev allmän i Sverige, betonade 
staten betydelsen av att skolan skulle utveckla lydiga, ödmjuka och 
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tålmodiga människor för att få en önskad utveckling av dåtidens 
samhälle. Undervisningsmönstret under denna tid kännetecknades 
av hård drill och disciplin, extrem förmedlingspedagogik och utantill-
läxor. Med lydnad, ödmjukhet och tålamod som mål bör detta ha va-
rit en effektiv skola. Hård drill och disciplin bidrar till att skapa lydi-
ga människor. När man inser sin egen okunnighet i förhållande till all 
den kunskap som experterna förmedlar, blir man sannolikt mer öd-
mjuk utifrån insikten om sin egen totala okunnighet. Utantilläxor bi-
drar till att skapa tålmodiga människor, åtminstone bland dem som 
har svårt att lära utantill. 
 
En del debattörer hävdade att en allmän skola skulle medföra en risk 
för att folket skulle bli mindre ödmjuka och lydiga vilket skulle kun-
na få negativa effekter i samhället i form av oro. Eneroth (1928) för-
sökte som förespråkare för en allmän skola påvisa undervisnings-
mönsters positiva effekter på elevernas ”karaktärsutveckling”.  

Men hvad har frågan om viljans uppfostran att göra med 
allt detta? Skall man fråga. Jo, enligt vår åsigt befordras 
denna mycket därigenom, att barnens uppmärksamhet 
och undervisning riktas på sådana konkreta ämnen, som 
närmare och i större mon angå dem sjelfva och leda dem, 
att i tid betänka hvad deras frid tillhörer. (s 40)  ... Man 
skall möjligen medgifva allt detta vara gott och väl; - men 
vördnaden  ... hvar gör ni av den, och ”den sanna öd-
mjukheten” och ‘lydnaden” […]skola de väl flyttas ner på 
dygdernas skala? […] Vi svara: endast den fullt medvetna, 
endast den friskt viljande kan vara mäktig af sann vörd-
nad, af sann ödmjukhet, af glad lydnad. All annan vörd-
nad, ödmjukhet och lydnad är mer eller mindre osann, 
oäkta.  (s 41) 

I dagens samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och 
kompetenser som att ta ansvar, att vara aktiv och självständig med 
god samarbets- och problemlösningsförmåga samt att kunna ta vara 
på inlärningstillfällen. Det är osannolikt att samma undervisnings-
mönster som bidrar till att utveckla lydiga, ödmjuka och tålmodiga 
elever även skulle utveckla aktiva, ansvarstagande och självständiga 
elever med god samarbetsförmåga. Med andra mål behöver barnen 
och ungdomarna få andra erfarenheter i mötet med skolan än för 170 
år sedan.  
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Två olika sätt att se på skola, undervisning och lärande 

Att formalisera och institutionalisera lärande i form av undervisning 
och skola, i stället för att förlita sig på det informella lärandet i varda-
gen, är en förhållandevis sentida företeelse. Tanken med detta är att 
rationalisera lärandet och se till att alla får del av den kunskap, som 
bedöms behövas i samhället. Denna idé förde med sig att man samla-
de barn och ungdomar så att de i relativt ålders- och “kunskaps-
brist“mässigt homogena grupper fick ta del av kunniga lärares kun-
skaper. Tidiga former av den allmänna skolan förefaller ha haft kyr-
kan som förebild, där prästen läste före och församlingen upprepade 
budskapet. Bristande läskunnighet och brist på böcker gjorde denna 
ritual i kyrkan nödvändig. Inom skolan kopierades detta grundmöns-
ter så att läraren föreläste och eleverna lyssnade, memorerade samt 
återgav vad läraren sagt (Isling 1980). Klassrummen möblerades på 
samma sätt som kyrkan med den upphöjda katedern som predikstol 
och altare samt bänkar uppställda efter samma princip som kyrkbän-
karna. Tveksamheten inför den ordning och struktur man valde som 
organiseringsprincip för skolan framfördes redan i skolans barndom. 
Eneroth (1863) uttryckte sig på följande sätt:  

Metoden är lagens, skollagens, nödfallslagens. Det är vis-
serligen lustigt nog att få slinka igenom rad efter rad på 
tabellerna i en viss slagdängstakt. Det går som en dans, 
som en exercis. Och exercisen kan vara god, i synnerhet 
under en god lärare. Men förstör den dock icke något i det 
späda, veka barnasinnet? Ingen saga, ingen berättelse, icke 
ett ord till väckelse och utbildning af inbillningsgåfvan. 
Ingen tafla, annat än den svarta, icke en bild, icke ett na-
turföremål, och naturligtvis icke heller någon förklaring 
öfver sådana till väckelse och utveckling af åskådnings-
förmågan, af begreppet, af förståndet. Endast lexan, lexan, 
lexan, katekesen, bibliskan, ofta inlärd och ofta äfven upp-
läst oheligt nog, på sin höjd med en viss gudsnådlighet i 
tonen under fruktan för att stappla, under ängslan och oro 
att hinna väl till punkt. Skola ej barnen blifva dummare 
och dummare enligt den metoden? Kan den formella fär-
dighet att läsa obegripligt innantill och obegripligt utan-
till, som därigenom förvärfvas, i någon mon anses ersätta 
allt det goda, varma, rika, väckande i modrens undervis-
ning, som barnen dervid gå för (s 57-58) ... Den formella 
undervisningen kan göras både lefvande och kärleksfull, 
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sedan man ändtligen anförtrott småskoleundervisningen 
åt lärarinnor, bildade för sitt kall. (s 59)  

Skolan gjordes obligatorisk varvid skälen till lärande utifrån indivi-
dens utgångspunkt sannolikt förändrades från ett inre behov utifrån 
nödvändigheten att klara av problemsituationer i vardagen, till yttre 
krav från samhället att delta i undervisning. Inifrånmotivation som 
drivkraft i lärprocessen blev till stor del ersatt med utifrånmotivation. 
 
Lärande har alltid varit utmärkande för människan i hennes samspel 
med omvärlden. Lärande bidrar till att man i högre grad begriper sig 
på sig själv och den komplexa verklighet man lever i. Mycket av det 
icke medvetna och icke organiserade lärandet sker i och med att man 
löser problem, som man ställs inför i sitt dagliga liv. Lärande är i den 
meningen en biprodukt av problemlösning i vardagslivet. Föräldrar, 
kamrater och släktingar hjälper till vid problemlösning när barn för-
söker hantera de utmaningar de ställs inför. Långt tillbaka i tiden 
gällde detta fullt ut även i vuxenlivet och i yrkeslivet för de flesta 
människor. Livssituationen var i huvudsak stabil. I och med en ökad 
komplexitet och förändringstakt höjdes kraven på både gemensam 
kompetens och mer specialiserad kompetens i arbetslivet och samhäl-
let. Kraven blev av helt annat slag och det räckte inte längre att förlita 
sig på det mer informella lärandet i samspelet med sina närmaste. 
Behovet att organisera lärandet så att allt fler skulle kunna ta aktiv 
del i utformningen av det framväxande samhället blev tydligare. 

Men ingen varaktig framgång hvarken i politiskt eller so-
cialt hänseende kan beredas, om ej arbetet för allmän upp-
fostran och allmän upplysning går i jembredd med de 
demokratiska institutionernas utbildande. Utan allmänt 
vett och allmän dygd ingen verklig demokrati. (Eneroth, 
1928, s 69) 

Människor lärde om sin verklighet även innan skolan fanns och barn 
såväl som vuxna lär även när de inte befinner sig i skolan. Även skol-
arbetet skulle kunna organiseras utifrån samma inlärningsprinciper 
som gäller för vardagslärandet.  
 
Att undervisa innebär att organisera situationer så att elevernas 
lärande underlättas. Utan tydliga föreställningar om lärandeproces-
sen blir det svårt att veta hur man ska arrangera goda betingelser för 
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lärande. Teorier om lärande är därför betydelsefulla som vägledning 
för undervisningen och för skolans organisering. 
 
De konstruktivistiskt och behavioristiskt influerade undervisnings-
mönstren är de mest dominerande i skolan. Vi har valt att inte gå in 
på och beskriva de mindre vanliga undervisningsmönstren som byg-
ger på t ex psykoanalys eller teosofi. 
 
 

Behavioristisk teori om lärande 

Det av tradition dominerande förmedlingspedagogiska arbetssättet i 
skolan bygger till stor del på behavioristisk inlärningsteori. Lärande 
sker när företeelser, som tidigare inte varit förknippade med var-
andra, kopplas samman. Repetition ses som inlärningens moder. Lä-
raren har i huvudsak en kunskapsföreskrivande roll, där han förmed-
lar vetenskapligt baserade sanningar och lösningar på problem inom 
olika ämnesområden.  
 
Som god lärare förväntas man ha goda ämnesteoretiska kunskaper i 
ett skolämne och god förmåga att berätta om och tillrättalägga kun-
skaperna på ett sätt, som gör det lätt för eleven att tillgodogöra sig 
lärostoffet. Man tänker sig att elevens lärande om verkligheten under-
lättas om han eller hon får ta del av olika ämnesexperters sätt att för-
stå sig på "sin" del av verkligheten. När eleven tagit del av de olika 
delarna förväntas hon kunna integrera dessa och förstå sig på den 
komplexa verkligheten. Ju äldre barnen är desto mindre områden har 
lärarna specialiserat sig på och desto fler lärare får varje elev möta 
under sin skoldag. Förhoppningen är att eleverna, tack vare de kun-
skaper de fått, ska kunna undvika problem i sina framtida liv. Det är 
svårt för elevernas att delta i planeringen, eftersom utgångspunkten 
vid val av kunskapsområden oftast ligger i skolämnet, som eleverna 
inte har tillräcklig kunskap om.  
 
En framgångsrik elev i detta system är duktig på att konsumera, me-
morera och kunna återge det som läraren och läromedlen presenterat.  
Öquist (1998) hävdar dock att: 

Det är inte av fakta utan av mening som hjärnan får sin 
näring. Problemet är sällan brist på information och fakta. 
Genom massmedias försorg bibringas vi idag långt mer 
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information än vi har en chans att tillgodogöra oss. Det 
stora problemet och den verkliga utmaningen för skolan 
är att ersätta passiv konsumtion av kunskap med ett me-
ningsskapande, reflekterande mentalt arbete. 

 

Konstruktivistisk teori om lärande 

Elevaktiva arbetssätt bygger huvudsakligen på s.k. gestaltteoretisk 
och konstruktivistisk teoribildning om lärande. Enligt denna teori om 
lärande initieras lärande av att individens föreställningar eller förstå-
else inte räcker till för att förklara, förstå eller hantera de nya erfaren-
heter som hon gör. Inre obalans blir motorn för ett sökande efter kun-
skap, så att man kan bygga upp föreställningar som stämmer bättre 
med verkligheten och därigenom återfå balans i den egna föreställ-
ningsvärlden. Inlärningen utgörs av fördjupningar, vidgningar och 
nyanseringar av de tidigare föreställningarna.  
 
Utifrån gestaltteorin är repetition som kunskapens moder en sanning 
med modifikation. Repetition i sig åstadkommer inget lärande. 
Lärande innebär förändringar i individens kognitiva strukturer (Le-
win, 1963). Att lära in så att man kan upprepa eller återge det man 
lärt in behöver inte innebära att man förstått och ses inte som ett teck-
en på produktivt tänkande. Wertheimer (1968) hävdar att genuina 
produktiva tankeprocesser skiljer sig från andra tankeprocesser. Va-
netänkande och traditionell skoldrillning är exempel på hinder för de 
produktiva tankeprocesserna. 
 
Utmärkande för produktiva tankeprocesser är att de omorganiserar 
strukturer, så att nya mönster uppstår, i vilka lösningar på problem 
blir tydliga. Dessa tankeoperationer karaktäriseras av att de inte sker 
styckevis och delt utan i ett sammanhang och helt. I denna helhet 
framstår data och relationer i ett nytt ljus och dess del i helheten blir 
tydlig. Produktiva tankeprocesser karaktäriseras inte av att del läggs 
till del, där delarna associeras till varandra på ett mer eller mindre 
slumpmässigt sätt. Produktiva tankar är inte godtyckliga utan uppvi-
sar en konsekvent och följdriktig utveckling, även om de kan uppvisa 
dramatiska inslag. Kreativt tänkande och lärande stimuleras av pro-
blematiska situationer. Dessa problem utmanar och aktiverar indivi-
den till problemlösning, som leder till lärande och utveckling.  
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Dewey (1933) menar att  

Den reflekterande tankens funktion, är att transformera en 
situation som upplevs dunkel och störande på något sätt, 
till en situation som är klar, sammanhängande, utklarad, 
harmonisk. (s 10) 

Elevernas delaktighet är viktig när man definierar kunskapsområden 
som man ska arbeta med, eftersom man eftersträvar ett utmanande 
möte med elevens vardagstänkande. För att skapa goda förutsätt-
ningar för lärande behöver lärare ibland konfrontera eleverna med 
situationer, där deras föreställningar utmanas. Man behöver oftast 
lämna skolans ämnesindelning och arbeta med projekt- eller temaar-
beten av ämnesöverskridande karaktär, eftersom elevernas erfaren-
hetsvärld sällan låter sig inordnas inom skolans traditionella ämnes-
gränser. Lundqvist betonade redan 1902 betydelsen av ämnesöver-
skridande arbetsområden.  

Med afseende på läroinnehållets anordning skola vi först 
fästa oss vid de olika ämnena sins emellan. Krafvet på 
sammanhang mellan dem är af gammalt ursprung. Sådant 
åstadkommes genom ämnenas förbindande med hvaran-
dra, så att läroinnehållet framträder som ett samman-
hängande helt. Detta bär i pedagogiken namnet läroäm-
nenas koncentration. Det ideala vore nog, att samtidigt 
behandlade ämnen förbundes med hvarandra, så att det 
ena finge belysa det andra. Härigenom befrämjades ofta i 
enskilda fall apperceptionen och vunnes öfverskådlighet 
och på samma gång inre fasthet i kunskapen. Åtskilliga 
ämnen äga ock många beröringspunkter, så att en partiell 
koncentration synes vara en naturlig sak. En sådan grupp 
bilda t. Ex. historia, geografi och naturhistoria, en annan 
katekes, biblisk historia och profanhistoria. (s 48) 

För att vara en framgångsrik elev i en skola byggd på konstruktivis-
men behöver man ha en god förmåga att se likheter och skillnader, att 
kunna urskilja, bygga upp och analysera mönster utifrån en komplex 
verklighet samt att utifrån detta kunna dra slutsatser om de fenomen 
man studerar.  
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Läraren som handledare 

Lärare som i huvudsak utgår från konstruktivistisk teori om lärande, 
får en mycket aktiv handledande roll, för att problemlösningsarbetet 
ska leda fram till ett fördjupande och breddande av elevernas förstå-
else. Två uppgifter i handledarskapet är särskilt viktiga. Den ena är 
att utgå från eller knyta an till elevernas erfarenhetsvärld och de frå-
gor och problem eleverna bär med sig. Om eleverna inte har några 
problem eller frågor är det lärarens första uppgift att skapa problem, 
som eleverna upplever som viktigt att lösa. Den andra uppgiften är 
att delta i problemlösningsarbetet och bidra till att eleverna bygger 
upp mer ändamålsenliga föreställningar.  
 
Lärare tycks ha mycket olika föreställningar om vad det innebär att 
vara handledare vid tillämpning av elevaktivt lärande. Många lärare 
uppfattar handledarskapet som att de ska hålla sig i bakgrunden och 
finnas tillgänglig för de elever som söker hjälp. Detta rimmar illa med 
den syn på lärande som konstruktivismen står för och följaktligen 
även med den skola och undervisning, som följer av denna teoribild-
ning.  För att skapa goda lärsituationer behöver läraren se till att ele-
verna blir medvetna om att deras tankestrukturer inte stämmer eller 
räcker till för att förstå, förklara eller kunna hantera den verklighet de 
möter. Liknande tankar och lärdomar om handledarrollen framfördes 
även vid det förra sekelskiftet. Lundqvist (1902) hävdar att man inte 
kan begränsa sig till barnens erfarenhetsvärld och föreställningar.  

Det [barnet] kan nämligen icke äga riktiga föreställningar 
om annat än sådant, som det själft sett eller upplefvat. Stor 
rikedom på föreställningar må läraren dock ej vänta hos 
barnet vid dess inträde i skolan. Lämnas det i hemmet 
mera åt sig själft och sina egna iakttagelser, så stannar det 
i första hand inför sådant, som närmare rör dess lefnads-
behof. (s 45) ... Naturligast är, att undervisningen utgår 
från barnets egen iakttagelse af det föremål eller den före-
teelse, som skall behandlas. (s 50) … Öfversinnliga ting 
åskådliggöras genom lämpliga jämförelser, bilder och lik-
nelser, hämtade ur barnens egen erfarenhet. (s 51) … I ut-
bildandet af barnens föreställningslif möter läraren en icke 
mindre maktpåliggande men ock på samma gång svårare 
uppgift. Från hemmet medförda falska föreställningar 
måste med hänsynsfullhet och pedagogisk takt rättas. Fö-
reställningskretsen hos barnen skall vidgas och ordnas. (s 
55)   
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En av lärarens viktiga uppgifter är således att utmana elevernas före-
ställningar, som kan ske genom att konfrontera eleverna med situa-
tioner, som tydliggör otillräckligheten i deras föreställningsvärld. Det 
utmanande mötet är utifrån konstruktivistisk teoribildning inlärning-
ens moder. Om man som lärare inte ser till att elevernas föreställ-
ningar utmanas, är risken stor att det självständiga, undersökande 
arbetssättet reduceras till ett överförande av text från böcker eller in-
ternet till anteckningsboken utan att förståelsen påverkas.  
 
En annan vanlig föreställning om handledarrollen är att man inte får 
förmedla några kunskaper till eleverna. De förväntas själva söka sig 
fram till kunskapen med hjälp av andra informationskällor än lära-
ren. Denna föreställning om elevaktiva arbetssätt uttrycks ibland som 
”Nu ska vi arbeta elevaktivt och det betyder att ni ska undersöka 
själva. Ni får fråga vem ni vill i hela världen utom mig för jag är er 
lärare”. Även om kunskapsförmedlandet inte kan förväntas vara så 
dominerande i läraryrket, eftersom många andra informationssprida-
re som TV, IT etc, kan användas, så utgör läraren en kunskapsresurs 
även vid elevens problemlösningsarbete.  
 
En del lärare definierar elevaktiva arbetssätt som frånvaro av förmed-
lingspedagogik. Det stämmer inte med den teori om lärande som det 
elevaktiva arbetssättet bygger på. Förmedling av kunskaper i form av 
föreläsningar kan vara ändamålsenlig för att utmana elevernas före-
ställningsvärld och att få dem att upptäcka att deras förståelse av ett 
visst fenomen inte räcker till för att förstå, förklara eller hantera situa-
tionen. Det viktiga är att kunskapsförmedlandet kommer in i ett pro-
blemskapande eller problemlösande sammanhang.  
 
Lärare behöver således också vara skickliga i att lära ut, att instruera 
och att informera. Genom att information blivit mer tillgänglig för 
alla behöver lärare hjälpa eleverna att välja bland informationsöver-
skottet, få dem att problematisera innehållet i kunskaperna och att 
utmana dem att genomföra egna kritiska undersökningar. Lärarens 
uppgift kommer att få allt starkare betoning på att hjälpa eleverna att 
upptäcka mönster och ställa krav på de unga att se sammanhang i 
den information som de möter. Att bygga upp kunskap innebär att 
införliva information i den egna föreställningsvärlden, så att den sätts 
in i ett för individen meningsskapande sammanhang. 
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Enligt konstruktivistisk teori behöver lärare i högre grad skapa ut-
manande möten mellan elevernas erfarenhetsvärld och de ämneskun-
skaper som skolan bidrar med, för att öka elevernas förståelse av sin 
omvärld. Det betyder att elever utöver att påverka och planera när 
och var de ska arbeta med förelagda uppgifter, även måste få infly-
tande över vad och hur man ska arbeta. På många skolor hävdar man 
att man är på väg från en traditionell till en mer elevaktiv skola men 
det förefaller som om många i stället bedriver en verksamhet, som till 
sin yttre form liknar en elevaktiv skola, men som tillämpar inre lär-
processer som hör hemma i en mer traditionell skolverksamhet.  
 
 

Elevaktivt arbetssätt och elevaktivt lärande 

I vardagssammanhang används ofta uttrycket ”elevaktiva arbetssätt”. 
Begreppet är tveksamt. Arbetssätt i sig är inte elevaktiva. Huruvida 
ett arbetssätt kan sägas vara elevaktivt eller inte är beroende av det 
sammanhang i vilket arbetssättet används. Det är lärprocessen som är 
mer eller mindre elevaktiv. Elever kan stimuleras till eget tänkande, 
även vid kunskapsförmedling under förutsättning att det får eleven 
att upptäcka att hans tidigare föreställningar inte håller eller räcker 
till för att förstå, förklara eller kunna hantera ett fenomen eller om 
föreläsningen hjälper eleven att bygga upp nya mer ändamålsenliga 
föreställningar om detta fenomen. Att förmedla kunskaper utan av-
sikt att vare sig skapa utvecklande obalanser i elevernas föreställ-
ningsvärldar eller hjälpa dem att lösa problem är däremot hemmahö-
rande i mer traditionell behavioristiskt inspirerad förmedlingspeda-
gogik.  
 
 

Lärande och undervisning i dagens skola 

Utifrån enkätundersökningar förefaller lärarbetet förändras i riktning 
mot att vara mer handledande jämfört med tidigare (Scherp, 1998). 
Klassrumsobservationer tyder dock på att den traditionella modellen 
av skola fortfarande dominerar, även om lärarens roll som traditio-
nell kunskapsförmedlare i helklass har tonats ned.  
 
Lärare tycks i mycket liten utsträckning utgå från eller knyta an till 
elevernas erfarenhetsvärld och frågor. I en observationsstudie i 
grundskolan (Scherp 1997), där verksamheten i 91 klasser observera-
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des under sammanlagt 252 timmar, hade bara två procent av de frå-
gor, som eleverna riktade till läraren, sin grund i egna erfarenheter 
som de undrade över. Endast sju procent av lärarnas frågor till ele-
verna riktade sig till och visade intresse för elevernas erfarenhets-
värld. Mönstret i årskurs 1-3 skilde sig från det i årskurs 4-9 genom 
att man i något högre grad lyfte in elevernas erfarenheter i undervis-
ningen.  
 
Motsvarande studier på gymnasiet visade att de erfarenhetsbaserade 
elev- och lärarfrågorna var vanligare på gymnasiet än på grundsko-
lan men att eleverna fortfarande huvudsakligen arbetade med att till-
ägna sig den ämnesbundna kunskap, som läraren hade bestämt att de 
skulle tillgodogöra sig. Det var mycket ovanligt att elever arbetade 
tillsammans kring ämnesöverskridande uppgifter eller problemom-
råden, som de i hög grad själva hade varit med att formulera, där de 
tog ett ökat större ansvar för planering av och genomförande av sitt 
eget lärande i avsikt att utveckla unik förståelse av det de hade stude-
rat. Eleverna fick däremot i betydligt högre grad än tidigare planera i 
vilken ordning de avsåg att arbeta med de uppgifter, som läraren 
hade förelagt dem. De fick även i högre grad avgöra om de ville sitta i 
klassrummet, korridoren, datasalen eller på biblioteket under arbetet. 
 
Lärare verkar inte heller ha blivit tankeutmanande när de handleder 
eleverna. Det verkar vara så att det kunskapsförmedlande och kun-
skapskonsumerande mönstret i skolan upprätthålls genom att elever-
na konsumerar det som står i böcker, på dataskärmen eller det de ser 
på olika videofilmer. Läraren har i många skolor ersatts av boken, 
videofilmen och IT som kunskapsförmedlare men det är i hög grad 
samma ämnesstoff som tidigare som förmedlas. Skillnaden verkar 
främst ligga i att läraren har reducerats till att vara den person som 
väljer ut lämpliga videofilmer, ser till att eleverna hittar böcker och 
har tillgång till internet. Risken är stor att eleverna, oavsett om man 
har ”eget arbete”-pass, ”block” eller deltar i en mer ”traditionell lek-
tion”, får söka svar på frågor som de aldrig har ställt men utan hjälp 
av läraren. Elever sitter och för över text från en bok eller från Inter-
net till ett eget dokument, som lämnas in till läraren. Vi kommer att 
benämna detta undervisningsmönster ett svarletande arbetssätt. Det-
ta tycks vara en vanlig fälla som man kan hamna i när man försöker 
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förändra ett traditionellt undervisningsmönster mot mer elevaktiva 
lärprocesser.  
 
Scardamalia och Bereiter (1989) fann vid sina studier av traditionellt 
undervisningsmönster att:  

Arbetsuppgifter i skolan syftar till att utveckla förståelse. 
Men dess utformning, såsom de tar sig uttryck, visar på 
dess ytliga karaktär. Det explicita målet är att fullborda en 
uppgift – att avsluta en läs- eller skrivuppgift, att vara 
upptagen av en aktivitet, att lämna in en rapport, att svara 
på frågor osv. Den inlärningsteori som gestaltas genom 
denna ytstruktur är att det räcker att vara sysselsatt med 
en aktivitet eller övning för att fördjupa sin kunskap. […] 
Om man ska kunna komma vidare med frågor som ”Men 
hur gjorde du för att fördjupa din kunskap? Vad har du 
lärt dig nu som du inte kunde förut?” krävs att man för-
håller sig till uppgifterna på ett annat sätt. (s. 2-3) (Egen 
översättning)  

Denna ytlighet förstärks varje gång barn får frågor om vad de gjort i 
skolan i stället för vad de lärt sig i skolan. Om man vill spetsa till 
skillnaderna mellan de olika sätt att organisera skola som vi beskrivit, 
skulle man kunna säga att den elevaktiva skolan har en verksamhet 
dit eleverna går för att söka och få svar på frågor, som de ställer eller 
fås att ställa. Den traditionella skolan är en verksamhet dit eleverna 
går för att få svar på frågor som de aldrig ställt.  
 
I sin strävan att förändra undervisningen i riktning mot mer elevakti-
va arbetssätt, har man på många skolor skapat en verksamhet dit ele-
verna går för att söka svaren på frågor, som de själva aldrig ställt. Det 
är tveksamt om det finns anledning att anta att det är mer motiveran-
de att själv söka svar på frågor som man aldrig ställt jämfört med att få 
svaren av läraren på de frågor man aldrig ställt.  
 
       

Olika grundföreställningar om skolan 

Olika föreställningar om skolan ger helt olika förutsättningar för ele-
vernas utveckling. Det går att urskilja åtminstone tre olika grundföre-
ställningar om skolan med relevans för det pedagogiska arbetet 
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En del ser eleven som en råvara som ska förädlas. Lärarna är kun-
skapsarbetare som ansvarar för att förädlingsprocessen leder fram till 
en god produkt. Kvaliteten på produkten beskrivs i termer av vissa 
bestämda kunskaper, färdigheter och egenskaper. Om produkten inte 
motsvarar kundens (näringslivets, universitetens eller samhällets) 
kvalitetskrav läggs skulden på arbetaren d v s läraren. Skolan svarar 
oftast på denna kritik genom att hänvisa till, att det inte går att åstad-
komma en bättre produkt på grund av råvarans bristande kvalitet. 
Vilket möts med motargument med innebörden att det ändå är den 
bästa råvara som föräldrarna kan åstadkomma. På vissa skolor sorte-
rar man råvaran i prima och sekunda vara, som bearbetas på olika 
sätt för att så långt möjligt ge likvärdig kvalitet på produkten. Vissa 
råvaror bedöms som alltför dåliga för att man ska kunna klara av att 
åstadkomma en godtagbar produkt. Eleven får med detta betraktelse-
sätt en passiv roll och utgör snarare ett objekt för andras ansträng-
ningar och omsorger. Skolans kvalitet bedöms utifrån antalet elever 
som klarar kriterierna för en god produkt. 
 
Andra ser eleven som kund som förväntas köpa och konsumera de 
tjänster i form av kunskaper som skolan tillhandahåller. Läraren blir 
försäljare och kvalitet mäts genom att man tar reda på hur nöjd kun-
den är. Den skola som bäst svarar upp mot kundernas önskemål blir 
den mest efterfrågade och mest framgångsrika skolan, som stimulerar 
andra till kvalitetsförbättringar. Verksamhetens kvalitet ligger inte i 
den pedagogiska processen utan i storleken på skillnaden mellan 
kundens förväntningar och vad kunden upplever sig få. Nöjda kun-
der behöver inte nödvändigtvis innebära en kvalitetsmässigt god sko-
la utifrån ett samhälls- och framtidsperspektiv. En förutsättning för 
detta är i så fall att kunden har vad man bland ekonomer kallar för 
beställarkompetens, en kompetens som kräver att man kan göra be-
dömningar av vilket arbetssätt i skolan, som på sikt kommer att gyn-
na en själv, utifrån en bedömning av sannolik eller önskad samhälls-
utveckling.  
 
En tredje utgångspunkt är att se eleverna som medarbetare. Råvaran 
utgörs av elevernas vardagskunskaper och erfarenheter som ska för-
ädlas och vetenskapliggöras. Eleven blir kunskapsarbetare eftersom 
varje enskild elev är den enda som kan förändra sitt tänkande och 
sina tankestrukturer. Lärarrollen förändras från att vara arbetare till 
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att vara arbetsledare. Arbetsledarens två främsta uppgifter är att se 
till att arbetsprocessen är utformad, så att en bearbetning av vardags-
kunskaperna underlättas och att kunskapsarbetarna har nödvändiga 
verktyg med vars hjälp de kan bearbeta sina erfarenheter och före-
ställningar. Verktygen motsvaras i denna metafor av ämneskunska-
per. Skolans kvalitet bedöms utifrån omfattning av och kvalitet på 
förändringen av elevernas meningsbärande tankestrukturer.  
 
Till de olika föreställningarna om skola kan man relatera undervis-
ningsmönster och olika sätt att se på lärande som är mer eller mindre 
kongruenta med att betrakta eleverna som råvaror, kunder eller 
medarbetare samtidigt som de inbördes oförenliga. Lärare, som di-
rekt eller indirekt ger elever budskap med innebörden ”Försök att 
lämna det som sker utanför skolans väggar utanför skolan så att det 
inte stör lärandet här inne”, har ett sätt att se på verksamheten som 
rimmar illa med medarbetarperspektivet. Budskap, som stämmer 
bättre med detta perspektiv på skolverksamhet, är ”Ta med er så 
mycket som möjligt av det som sker utanför skolan in till skolan så att 
vi kan ta det som utgångspunkt för lärandet.”  
 
Romhed (1999) beskriver tre olika scenarier för skolan utifrån delvis 
samma grundtankar ”Ur ett demokratiperspektiv handlar det bl. a. 
om huruvida skolan skall vara en mötesplats för (blivande) medbor-
gare, en myndighet för underdåniga klienter eller en marknadsplats 
för kunder med skiftande köpkraft. (s 81) ”  
 
Även om variationen är stor mellan lärares arbetssätt, går det att ur-
skilja ett dominerande undervisningsmönster på varje skola. Ett sätt 
att förstå hur detta mönster växer fram, är att se det som balanspunk-
ten för de krafter, som verkar för en mer elevaktiv skola respektive en 
mer traditionellt förmedlingspedagogisk skola. Beroende på hur star-
ka krafterna är i förhållande till varandra, kommer mönstret att ligga 
närmare det ena eller det andra grundmönstret. Så länge lärare håller 
sig till balanspunktens norm om hur man ska arbeta är allt lugnt. Det-
ta kan leda till föreställningar om att skolan är en harmonisk organi-
sation men om man avviker från gällande norm, får man ofta känna 
av styrkan i dess korrigerande krafter.  Varje skola tenderar att upp-
rätthålla den balanspunkt man lyckats uppnå. Varje försök att för-
ändra balanspunkten leder till motkrafter. 
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Elevaktiva arbetssätt och ansvar för eget lärande 

Synen på lärande och undervisningsmönstret på en skola antas få 
konsekvenser för elevernas ansvarstagande för sitt lärande. Ett av ar-
gumenten för en elevaktiv skola är att den ska bidra till att eleverna 
tar ett större ansvar för sitt lärande i skolan (Söderström 2006) och 
utvecklas till aktiva ansvarstagande samhällsmedborgare. (Kristians-
son 2006).    
 
Ett sätt att se på ansvar är att ansvar och makt ihop. Att lära av och 
tillsammans med andra, ställer alldeles speciella krav på relationen. 
Relationen behöver bygga på en ömsesidighet där var och en känner 
att de egna erfarenheterna, inläggen och frågorna tas på allvar och 
möts av respekt. Om elevernas erfarenheter och frågor inte möts med 
respekt och intresse från skolans ämnesindelade värld, saknas förut-
sättningarna för ett lärande möte mellan elevernas och skolans olika 
världar. Lärare, som lägger över ett större eget ansvar för lärandet på 
eleverna, utan att samtidigt ge dem ett ökat inflytande över arbetet, 
skapar utifrån detta sätt att se på ansvar ogynnsamma förutsättningar 
för ansvarstagande och lärande.  
 
Ett annat sätt att se på ansvar innebär att eleverna ska fullfölja före-
skrivna eller tilldelade arbetsuppgifter. Man försöker förmå eleverna 
att ta detta ansvar genom att använda och betona yttre belöningar och 
motiv. Detta har kritiserats av många forskare, eftersom man menar 
att de inre motiven som drivkraft för lärande, därmed förlorar i bety-
delse. Konstruktivismen ser inifrånmotivationen i form av inre oba-
lanser, som den huvudsakliga drivkraften för lärandet. Cameron och 
Pierce (1994) har utifrån en genomförd metastudie hävdat, att an-
vändning av yttre belöningar inte underminerar inre motivation men 
deras slutsatser har kritiserats mycket kraftigt av andra forskare 
(Kohn, 1996; Lepper, Keavney & Drake, 1996), som påvisat de negati-
va effekterna av att använda sig av yttre belöningar. 
 
 
Elevaktiva arbetssätt och kvalitet  

Enligt olika undersökningar av undervisningsmönster (Blossing, 
2000; Ekholm 1995; Ekholm & Kåräng, 1993; Hameyer et al, 1995; 
Kåräng, 1997; Skolverket, 2004) dominerar fortfarande det kunskaps-
förmedlande lärararbetet framför det kunskapshandledande. Enligt 
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Ekholms (1995) longitudinella 25-årsstudie av nio högstadieskolor, är 
stabiliteten i undervisningsmönster mycket stark. Även om idéerna 
om hur den mest effektiva lärarinsatsen ser ut har förändrats, har den 
vardagliga praktiken inte förändrats i takt med idéförändringen.  
 
Studier av Walberg (1984) och Illeris (1991) tyder på att stabiliteten 
inte beror på att förmedlingspedagogiska arbetssätt visat sig vara mer 
effektiva än elevaktiva arbetssätt. Walberg (1984) hävdar utifrån sin 
analys av bl a. Hedges, Giacornia och Gage’s metastudie (1981) att 
elever, som får ta ett större eget ansvar för lärandet och som går på 
skolor där man betonar elevaktiva arbetssätt, klarar sig lika bra på 
konventionella prov, som elever vilka deltar i traditionell undervis-
ning men de har i högre grad utvecklat samarbetsförmåga, kreativi-
tet, självständighet, självtillit, kritiskt tänkande och en förmåga till 
livslångt lärande. Dessa resultat ligger i linje med Illeris (1991) longi-
tudinella studie av s.k. progressiva skolor i Danmark.  
 
Illeris har undersökt långtidseffekter av skolor med olika pedagogis-
ka inriktningar. Han gjorde en uppföljningsstudie av 271 elever tio till 
femton år efter avslutad skolgång. Intervjupersonerna hade gått i två 
olika typer av skolor, dels skolor med traditionell undervisning dels 
s.k. progressiva skolor, där undervisningen präglades av ämnesöver-
skridande projektarbete, mycket samhällskontakter, betoning av este-
tiska ämnen och elevinflytande. Illeris fann inga större skillnader vad 
gäller "skolkunskaper", nuvarande social ställning, yrkesval, littera-
turläsning, idrottsutövande, eller kreativ verksamhet men tydliga 
skillnader vad gäller grundläggande förhållningssätt och värdering-
ar. De som gått på de sk progressiva skolorna hade en ökad benägen-
het att intressera sig för demokratifrågor och jämställdhet och förhöll 
sig mer självständigt och kritiskt i samhällsfrågor. De som gått på de 
progressiva skolorna var också mer positiva till sin skolgång än de 
som gått på de mer traditionella skolorna. 
 
Det finns även andra studier av olika arbetssätt som hör till elevakti-
va arbetssätt. Ett exempel är Johnson and Johnsons (1990) genomgång 
av forskning om ”cooperative learning” som visade att ”cooperative 
learning” leder till bättre resultat, mer beständiga kunskaper, mer 
användning av olika perspektiv i lärandet, förstärkning av inre motiv 
som grund för lärandet, mer positiva relationer med andra som är 
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olik en själv, mer positiv inställning till lärare, bättre självkänsla, bätt-
re stöd, mer uppgiftsinriktat beteende och bättre samarbetsförmåga. 
 
Kritikerna av elevaktiva arbetssätt brukar hävda att mycket studietid 
går bort, eftersom man inte har någon riktig kontroll över vad elever-
na gör. Vissa elever går omkring utan att synbarligen ägna sig åt ak-
tiviteter, som har med lärande att göra. I samlad klassundervisning 
har man bättre kontroll över detta och kan åtgärda det på ett bättre 
sätt. Cusicks (1973) observationsstudie på en högstadieskola tyder 
dock på att det inte är så lätt att i traditionell undervisning se till att 
eleverna engagerar sig i lärande. Resultaten visar att ”om den genom-
snittlige eleven använde mer än en till en och en halv timme till skol-
arbete så var det en bra dag. (s. 56)” Resten av tiden användes till 
andra aktiviteter som att se sig omkring, småprata, gäspa, titta på bil-
der,… Flera forskare (Cusick, 1983; Powell, Cohen & Farrar, 1985; 
Willis, 1977) har också visat att elever är bra på att ”förhandla” fram 
osynliga kontrakt med lärare som säger att ”om du låter mig vara 
ifred så ska jag inte störa lektionen”. 
 
Resultaten av dessa studier tyder på att undervisningsmönstret skulle 
behöva förändras i riktning mot mer elevaktiva arbetssätt, eftersom 
de i högre grad tycks bidra till elevens utveckling vad gäller samar-
betsförmåga, kreativitet, självständighet, kritiskt tänkande och för-
måga till livslångt lärande, vilket betonas i läroplanen. Vid samtal 
mellan lärare framförs ibland att det är svårt att hinna med allt om 
man ska arbeta konstruktivistiskt. Tiden räcker inte till med det höga 
tempo som råder idag. Det kan kanske vara bra att reflektera över 
dessa tankar som framfördes av Lundqvist (1902) för snart hundra år 
sedan:  

Såsom en motvikt mot det oroliga jäktandet i våra dagar, 
då långa kurser skola inhämtas på möjligast korta tid, må 
därför till sist denna regel betonas: Låt barnet få tillräcklig 
tid att uppfatta det nya. … Särskildt må tillrådas: äro bar-
nen uttröttade, så afbryt för en stund undervisningen. 
Men”låt icke barnet tröttna däraf, att du är tråkig!’ (s 52)  

I en studie inom PBS-projektet har cirka 4 000 lärare skrivit ned sina 
tre viktigaste lärdomar om hur man på bästa sätt kan bidra till bar-
nens/ungdomarnas lärande och utveckling utifrån det uppdrag som 
skolan har. I en pågående analys av dessa cirka 12 000 lärdomar base-



 
 

35

rade på ungefär 60 000 års erfarenhet av lärande och undervisning är 
de två mest frekventa lärdomarna bland pedagoger och skolledare 
om hur man på bästa sätt bidrar till barns och ungdomars lärande och 
utveckling att möta barnen/ungdomarna där de befinner sig samt att bygga 
upp en förtroendefull relation… I samma forskningsprojekt om pro-
blembaserad skolutveckling (PBS) har även 2 628 lärare och 192 skol-
ledare besvarat en enkät där en av uppgifterna var att prioritera 8 
lärdomar utifrån 16 presenterade möjliga lärdomar om hur man på 
bästa sätt bidrar till elevernas lärande och utveckling utifrån det 
uppdrag skolan har. Resultatet presenteras i tabell 2:1. 
 
Tabell 2:1. Procentuell andel lärare respektive skolledare som bedömt vilka 
lärdomar om lärande och undervisning som är de åtta viktigaste. Lärare: 
N= 2 628, skolledare; N=192. 
 Lärare Skol-

ledare 

n. Bygga upp en god relation till barnen/ungdomarna 95 95 

a. Att utgå från och/eller knyta an till barnens/ungdomarnas livs-
värld och frågor 84 93 

m. Ge barnen/ungdomarna återkoppling så de vet när de lyckas bra 
eller dåligt 77 83 

l. Tydlig struktur på arbetet respektive för leken 66 41 

f. Se till att barnen/ungdomarna ges möjligheter att påverka inne-
hållet inom vida ramar som lagts fast av dig 65 76 

g. Att barnen/ungdomarna ges möjlighet att själva välja hur de vill 
leka/arbeta 56 68 

c. Utmana barnens/ungdomarnas föreställningar 50 88 

i. Knyta an till aktuella omvärldshändelser 43 68 

p. Se till att barnen/ungdomarna arbetar i grupp 43 44 

j. Vara tydlig med krav och betygskriterier 37 41 

b. Tydliggöra kursplanemålen 35 47 

e. Ägna mycket tid till färdighetsträning 35 14 

o. Dela upp arbetsområden i mindre avgränsade delmoment 28 9 

h. Att hålla mig i bakgrunden när barnen/ungdomarna leker/arbetar 19 6 

d. Ägna mycket tid till repetition 18 3 

k. Regelbundna prov och diagnoser 9 2 

q. Mycket enskilt arbete eller enskild lek 8 1 
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Som framgår av tabell 2:1 är de tre mest frekventa lärdomarna bland 
lärarna att  

Bygga upp en god relation till barnen/ungdomarna 

Utgå från och/eller knyta an till barnens/undomarnas 
livsvärld och frågor  

Ge barnen/ungdomarna återkoppling så att de vet när de 
lyckas bra eller dåligt 

De mest frekventa lärdomarna bland skolledarna är desamma som 
bland lärarna men när det gäller betydelsen av att utmana bar-
nens/ungdomarnas föreställningar, så är den betydligt mer frekvent 
bland skolledarna jämfört med lärarna och kommer som den tredje 
mest frekventa lärdomen.  
 
Bland de mindre frekventa lärdomarna finns dock skillnader som ty-
der på olika sätt att tänka om vad som är viktigt när det gäller att bi-
dra till barnens lärande och utveckling. Att i undervisningen knyta an 
till omvärldshändelser, att tydliggöra kursplanemålen samt att ele-
verna påverkar innehåll och arbetssätt är tillsammans med att lärarna 
utmanar elevernas föreställningar mer frekventa lärdomar bland 
skolledarna än bland lärarna. Bland lärarna är i stället lärdomar som 
att ha en tydlig struktur, ägna sig åt färdighetsträning, dela upp i 
delmoment, repetera samt hålla sig i bakgrunden mer frekventa lär-
domar om hur man bidrar till lärande och utveckling. Helhetsmönst-
ret verkar vara att skolledarna i högre grad än lärarna betonar ett ak-
tivt lärarskap och ett mer aktivt samspel mellan lärare och elever. Lä-
rarna förefaller i något högre grad än skolledarna att även förlita sig 
på behavioristisk teori om lärande även om det mer konstruktivistiskt 
influerade sättet att se på lärande dominerar även bland lärarna. 
 
 
Motivation 

Giota (2002) konstaterar i en forskningsöversikt om elevers motiva-
tion i skolan att  

Lärare borde enligt Fords (1992) princip om ”den reage-
rande omgivningen” (the responsive environment princip-
le) ta hänsyn till elevernas egna erfarenheter och rationali-
teter kring det som händer i klassrummet och försöka hit-
ta en balans mellan elevernas egna syften att lära och de 
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generella lärandemålen som de själva och skolan sätter 
upp för eleverna. (s. 283) 

Att kräva att eleverna skall anpassa sin inre värld och 
verklighet, för att uppföra sig i enlighet med de vuxnas 
krav och förväntningar – att gå in för att lära för andra och 
därmed bli yttre motiverade – är en av de faktorer som 
forskning om inre motivation visat mest bidrar till att ele-
ver tappar sin egen motivation att lära i skolan (Deci & 
Ryan 1991). Undersökningar (Nicholls 1979, Giota 2001) 
visar emellertid att det endast är de kunskapsmässigt duk-
tiga eleverna, de som kan hävda sig gentemot kamraterna 
och uppnå lärarens och skolans kriterier för lärande och 
krav på prestationer, som når framgång genom att vara 
yttre motiverade. (s. 284) 

Ett annat hinder till elevernas inre värld är att de vuxna 
ofta ser eleverna utifrån ett alltför begränsat perspektiv, 
det vill säga som enbart skolelever. Forskning kring ele-
vers skolmotivation visar dock att om de vuxna skall kun-
na nå elevernas inre värld och deras verklighet krävs det 
att de också reflekterar över och tar hänsyn till elevernas 
totala livssituation (se det interaktionistiska perspektivet 
på elevers motivation hos t ex Heckhausen & Kuhl 1985, 
Bronfenbrenner 1979, Brandstädter 1998). (s. 285) 

Viktigt för ”mastery learning” är även hur de olika upp-
gifterna och aktiviteterna introduceras för eleverna. Om 
läraren kan hjälpa eleverna att inse att de uppgifter och 
aktiviteter som äger rum i skolan är personligt relevanta 
för dem och att innehållet i dessa är meningsfullt för deras 
eget lärande och utveckling kan detta leda till att eleverna 
tillägnar sig en ”mastery orientation” gentemot skolarbe-
tet.” …”Hur man går tillväga för att bedöma och belöna 
elevernas prestationer i skolan spelar också stor roll för 
vilken sorts motivation eleverna kommer att tillägna sig i 
skolarbetet. Att offentliggöra elevernas resultat på prov 
och andra examinationsformer är något som inte gynnar 
”mastery learning” utan tvärtom driver eleverna till att 
utveckla eller tillägna sig en ”performance orientation” 
gentemot skolarbetet (prestationsorientering eller strävan 
efter prestationsmål). (s. 297) 
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Ames (1992) föreslår att återkoppling, som låter eleverna 
förstå att misstag är en del av lärandeprocessen och att an-
strängning är viktig för att de skall kunna uppnå lärande, 
hjälper eleverna att utveckla eller tillägna sig en ”mastery 
orientation” gentemot skolarbetet. (s.298) 

Faktorer som att kunna göra egna val (Zuckerman, Porac, 
Lathin, Smith & Deci 1978) och att erhålla positiv åter-
koppling från läraren (som ökar självuppfattningen) har 
också visat sig främja elevernas inre motivation. Forskning 
om elevers yttre motivation, ett begrepp som inom dagens 
motivationsforskning är analogt med prestationsmål, visar 
emellertid att yttre faktorer som belöningar och lärarbe-
röm, deadlines, påtvingade mål och ”social evaluation” 
kan missgynna elevers inre motivation (t ex Deci & Ryan 
1991). … Elevers inre motivation förväntas minska även 
om de erbjuds yttre belöningar på skoluppgifter som de 
finner intressanta och som de redan tycker om. Forskning 
inom detta område visar att när själva belöningen är borta 
kommer de elever som har varit motiverade att arbeta 
med olika uppgifter i skolan på grund av den att tappa sin 
källa till motivation samtidigt som deras inre motivation 
för att arbeta i skolan inte finns kvar. Dessa elever blir då 
passiva och har svårt att engagera sig i skolarbetet. (s. 299) 

 

Sammanfattning om elevaktiva arbetssätt 

Varför elevaktiva arbetssätt?  

• En demokratifråga d v s att man ska ha makt över den egna kun-
skapsprocessen.  

• Bidrar till att öka elevernas inre motivation att lära.  

• Bidrar till att den lärande tar ett större eget ansvar för lärandet.  

• Leder till mer integrerade och fördjupade kunskaper genom till-
lämpning av mer utvecklad inlärningsteori. 

• Bidrar i högre grad än andra arbetssätt till att utveckla egenskaper 
som initiativförmåga, ansvarstagande, kreativitet, samarbetsförmåga 
vilka bedöms vara särskilt viktiga för att utveckla vårt framtida 
samhälle.  

• Dagens ungdomsgeneration ställer större krav på att deras skoltill-
varo ska kännas meningsfull och inte vara något som man ska ige-
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nom för att få det bra om 10-20 år. Om man i högre grad knyter an 
till de frågor som de har ökar sannolikheten för att deras skoltillvaro 
blir meningsskapande.  

• Förbereder för det livslånga och livsvida lärandet. 
 
Vad kännetecknar den elevaktiva lärprocessen? 

• Det helt avgörande för bedömningen av graden av elevaktiva lär-
processer är i vilken utsträckning arbetssättet bidrar till förändringar 
i elevernas föreställningsvärldar. Förändringarna kan innebära för-
djupningar, vidgningar och/eller nyanseringar av tidigare föreställ-
ningar.  

• Den elevaktiva lärprocessen bygger på konstruktivistisk teori om 
lärande och kunskap där kunskap är något som varje individ kon-
struerar, skapar, utifrån sina erfarenheter från mötet med omvärl-
den. Dessa föreställningar hjälper individen att förstå, förklara och 
hantera sina nya erfarenheter. Individens vardagsföreställningar, det 
s k sunda förnuftet, stämmer inte alltid överens med mer vetenskap-
ligt baserade föreställningar.  

• Lärandet initieras när individens föreställningsvärld inte räcker till 
för att förstå, förklara eller hantera något som upplevs viktigt.  

• Den elevaktiva lärprocessen involverar elevernas problemlösnings-
förmåga.  

 

Vad kännetecknar ett arbetsområde som stimulerar eleverna till eget ansvar för sitt 
lärande? 

• Området tar sin utgångspunkt i eller relateras till elevernas frågor 
och egna vardagsföreställningar. Eleverna ställer frågor utifrån sina 
erfarenheter eller problem vid planeringen av ett arbetsområde.  

• Det ska finnas möjligheter att komma fram till olika svar på frågor 
där inte det ena svaret är det självklart rätta eller bästa. 

• För att kunna lösa problemet ska man behöva fördjupa eller vidga 
sin kunskap.  

• Kunskapsmål som finns angivna i läroplan och kursplaner ska be-
höva erövras för att klara problemlösningen.  

• Inbegriper elevernas värderingar.  

• Området är oftast ämnesöverskridande för att möta elevernas före-
ställningar som sällan är skolämnesindelade.  
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• Kunskapsområdet är tillräckligt brett för att möjliggöra för enskilda 
elever att fördjupa sig inom delområden som upplevs väsentliga.  

• Arbetet ska resultera i en tydlig produkt med tydliga kvalitetskrav.  

Läraren… 

• Tolkar mål, kursplan, betygskriterier tillsammans med eleverna. 

• Frågar efter elevernas erfarenheter både vid planering, genomföran-
de och utvärdering. 

• Utmanar elevernas föreställningar, ställer frågor, visar på möjlighe-
ter och inspirerar. 

• Är en av flera kunskapskällor 

• Följer och utvärderar elevernas lärprocess tillsammans med elever-
na. 

Eleverna… 

• Påverkar arbetsområdenas innehåll genom att ställa frågor utifrån 
sina egna erfarenheter eller funderingar. 

• Relaterar ny information och kunskap till de egna föreställningarna. 

• Söker, finner och använder sig av olika informationskällor. 

• Gör egna undersökningar. 

• Väljer redovisningsform. 

• Reflekterar över frågan "Vad har jag lärt mig om hur jag lär?" 
 
Organisationen 

Organisationen har visat sig ha betydelse för möjligheterna att till-
lämpa elevaktiva arbetssätt. Scherp (1998) fann att några av de fakto-
rer som har betydelse är: 

• Arbetspassens längd. Långa arbetspass gynnar elevaktiva arbetssätt.  

• En klassrumsmöblering där bänkarna står i grupper i stället för att 
vara vända mot katedern är vanligare på skolor där man arbetar 
elevaktivt.  

• Tillgång till arbetsrum för enskilda elever och/eller grupprum un-
derlättar elevaktiva arbetssätt.  

• Tillgång till datorer och internet gynnar elevaktiva arbetssätt.  

• På skolor där man prioriterar biblioteket har man mer av elevaktiva 
arbetssätt.  
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• På skolor där man organiserat sig i arbetslag med gemensamma ele-
ver som grund i stället för ämnesvisa arbetslag tillämpar man mer av 
elevaktiva arbetssätt.  

• På skolor där lärare från olika ämnen med gemensamma elever de-
lar arbetsrum har man mer av elevaktiva arbetssätt än på skolor där 
lärare i samma ämnen delar arbetsrum. 

• På skolor där skolledarna deltar i den pedagogiska diskussionen och 
utmanar traditionella föreställningar om lärande sker större föränd-
ringar i riktning mot elevaktiva arbetssätt än på de skolor där skol-
ledarna inte skapar utmanande möten. 

 
 
 

Skolutveckling 

Begreppet skolutveckling används i många sammanhang och med 
olika innebörder (Berg & Scherp, 2003). Gemensamt tycks dock vara 
att man avser en kvalitetsförbättring av verksamheten. Med skolut-
veckling avses i detta forskningsprojekt förändringar, som sker på 
enskilda skolenheter och omfattar hela eller större delar av skolans 
verksamhet. Skolutveckling innebäratt medvetna och kunskapsbase-
rade förändringar införlivas i den enskilda skolans skolkultur och blir 
en naturlig del i vardagsrutinerna. Insatser från olika håll kan bidra 
till skolutveckling genom att skapa förutsättningar för, stimulera till, 
anmoda till och/eller skapa nödvändighet av skolutveckling. Det kan 
ske genom enskilda lärares eller lärargruppers insatser, genom att 
elever och föräldrar utmanar gällande verksamhetsformer eller ge-
nom initiativ från samhället och staten. Lärprocessen och elevernas 
lärmiljö utgör huvudfokus vid skolutveckling. Skolutveckling hand-
lar om att i och utifrån vardagsverksamheten, åstadkomma lärproces-
ser som är meningsskapande och förståelsefördjupande för såväl ele-
ver som lärare och skolledare. I den lärandeorienterade skolan arbe-
tar man med att utveckla den egna lärförmågan så att verksamheten 
och problemhanteringen bygger på de kunskaper som vuxit fram i 
lärprocessen.  
 
När lärare och skolledare beskriver vilka faktorer som är betydelse-
fulla för utvecklingsprocessen, framträder en bild som har föga 
gemensamt med de föreställningar som man ger uttryck för på cen-
tral nivå, dvs att mål, planer och utvärdering gynnar skolutveckling. 
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Skolplaner, verksamhetsplaner eller arbetsplaner nämns över huvud 
taget inte av lärare som viktiga i det vardagliga förbättringsarbetet på 
skolorna. I den mån läroplan och utvärdering nämns, anses de inte 
vara särskilt viktiga påverkansfaktorer ( Scherp, 2001, 2002). Svårig-
heterna med och kritik mot målstyrning som påverkansstrategi har 
även framförts av andra forskare. (Alexandersson, 1999; Beach 1995; 
Englund, 1992; Lindberg, 1998; Lindensjö & Lundgren, 1986; Rom-
bach, 1991; Torper, 1999 samt Vedung, 1998.) 
 
Mål- och resultatstyrning utgår från alltför rationalistiska och instru-
mentella grunder, som inte passar in i skolans komplexa miljö. Styr-
ningsformen riskerar att försvåra en fördjupad förståelse av uppdra-
get hos dem som arbetar på skolorna (Mårdén, 1999). Målstyrning 
riskerar att fragmentisera uppdraget, dvs den meningsskapande hel-
heten, så att den särskiljer delarna från dess sammanhang. Styrningen 
tenderar leda till en uppdelning av mål i delmål, som i sin tur delas 
upp i fler delmål, så att ett försök att uppfylla delmålen till slut 
skymmer det övergripande. Fokus på delarna kan ”osynliggöra” hel-
heten. En förändring av förståelsen är beroende av relationen mellan 
delar och helhet och hur dessa påverkar varandra (Scherp, 2002).  Val 
av strategier som riktar in sig på att förändra delar av skolverksamhe-
ten, utan att ta hänsyn till helheten, förefaller ha svårt att åstadkom-
ma varaktiga förändringar och skapa en flexibilitet inför olika påver-
kanskrafter (Fullan, 1998). 
 
Lärares beskrivningar av skolutveckling handlar om att hitta lösning-
ar på de problem man möter i undervisningssituationen och mindre 
om att transformera mål till handlingsplaner som sedan utvärderas. 
Utifrån ett lärar- och skolledarperspektiv är skolutveckling problem-
baserad. Skolutveckling behöver i enlighet med detta ta sin utgångs-
punkt i vardagsverksamheten och de problem och dilemman som 
lärare och skolledare ställs inför.  
 
Det går att urskilja två viktiga faser i utvecklingsarbetet på skolorna. 
(Scherp, 2001) I den första fasen, den problemskapande eller utveck-
lingsanstiftande fasen, skapas nödvändighet av förändring och i den 
andra fasen, den problemlösande eller förändrande fasen, skapas lös-
ningar som bidrar till att utveckla verksamheten. Utifrån ett lärarper-
spektiv uppstår problem när arbetssätt, som tidigare tillämpats med 
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framgång, inte längre ger de resultat som man, utifrån sina tidigare 
samlade erfarenheter, har anledning att förvänta sig. Att eleverna bli-
vit annorlunda anges av lärare som den viktigaste problemskapande 
och utvecklingsanstiftande faktorn. Förutom yttre problemskapande 
faktorer nämner en del lärare även diskrepansen mellan skolverklig-
heten och deras individuella visioner om lärarskapet och skola som 
en viktig utvecklingsinitierande faktor. 
  
Skolutveckling blir utifrån ett lärarperspektiv en problemlösnings-
process, som oftast initieras av upplevda problem i vardagsverksam-
heten (Hameyer, 2001; Scherp, 2001). Skolverksamhetens kvalitet blir 
beroende av såväl hur man upptäcker, förstår och definierar proble-
men som av de lösningar man utformar. Förståelsen av uppdraget är 
avgörande både för hur man förstår problemet och för kvaliteten på 
de lösningar som man utformar. Olika medarbetare har olika förståel-
ser av såväl uppdrag som problemets natur. Att tydliggöra och sam-
tala om dessa skillnader underlättar deltagarnas förståelse av var-
andras tankar och är samtidigt ett viktigt tillfälle att föra förståelse-
fördjupande samtal om uppdragets innebörd.  
 
Att stödja skolutveckling innebär utifrån denna utgångspunkt att 
skapa goda lärmiljöer för lärare, som leder till fördjupad kunskap om 
problemområdet. Förståelseorienterad och problembaserad skolut-
veckling kan sammanfattas med hjälp av en triangel, där de tre hör-
nen representerar de viktiga utgångspunkterna i utvecklingsarbetet, 
sidorna representerar samspelet mellan utgångspunkterna och tri-
angelytan representerar den förståelsefördjupande lärprocessen, som 
tar sin utgångspunkt i samspelet mellan de tre hörnen (se figur 2:1). 
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   Figur 2:1. Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling 
 
Perspektivet på skolutvecklingsprocessen kan sammanfattas 
på följande sätt: 

• Skolutveckling är problembaserad. 

• Lärares och elevers vardagsproblem och dilemman utgör utgångs-
punkt. 

• Skolutvecklingsprocessen är i huvudsak en problemlösningsprocess. 

• Kvaliteten i verksamheten är beroende av hur man löser problemen. 

• Kunskap om och förståelse av problemens natur ökar sannolikheten 
för att finna goda lösningar. 

• Förståelsefördjupande och meningsskapande lärprocesser gynnar 
kunskapsbildningen 

• Att skapa goda lärmiljöer för lärare utifrån de upplevda vardags-
problemen leder till fördjupad kunskap. 

• Skolledares främsta uppgift är att bidra till fördjupad förståelse av 
uppdraget samt att leda det gemensamma lärandet om hur man kan 
bidra till barns lärande och utveckling. 
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Skolledarskap och skolutveckling 

Skolledarnas betydelse för skolors utvecklingsarbete har påvisats av 
många forskare (Berman & McLaughlin, 1977; Fullan, 1991; Hall m fl, 
1980; Huberman & Miles, 1984; Scherp, 1998, 2003). Från 80-talet och 
framåt har forskningen riktat in sig på att utröna vad i ledarskapet 
som är mer viktigt än annat i förhållande till skolutveckling. Studier 
av skolledares vardagsarbete visar att deras arbetsdag är fragmenta-
risk och karaktäriseras av många korta möten som ständigt blir av-
brutna (Wolcott, 1973), vilket kan tänkas missgynna ett mer systema-
tiskt utvecklingsbefrämjande ledarskap. Martin och Willower (1981) 
fann att högstadierektorer ägnade sig i genomsnitt åt 149 uppgifter 
per dag där ca 60% av deras aktiviteter avbröts av andra. Drygt 80% 
av aktivitetetrna varade mellan 1-4 minuter. I Sverige har Stegö och 
Peterson (1982), Hultman (1989) och Stålhammar (1996), Hallerström 
(2006) följt skolledares vardagliga agerande och kommit fram till re-
sultat som ligger i linje med de amerikanska undersökningarna. 
House och Lapan (1978) uttrycker problemet på följande sätt:  

The principal has no set of priorities except to keep small 
problems from becoming big ones. … All problems are 
seen as important. … Containment of all problems is his 
theme. The principal cannot be a change agent or leader 
under these conditions. (p 145)  

Kraven på skolledarinsatser tycks dessutom ytterligare ha ökat både i 
Sverige och i många andra länder. Fullan (1991) redovisar en kana-
densisk studie som riktade sig till 137 rektorer. Drygt 60% upplevde 
att deras effektivitet som ledare sjunkit på grund av de ökade arbets-
uppgifterna.  
 
Detta ger en tämligen dyster bild av skolledares möjligheter att leda 
arbete med skolförbättringar. Samtidigt visar både forskning och er-
farenheter på att skolledare är olika framgångsrika trots att arbetssi-
tuationen, åtminstone till det yttre, verkar vara likadan, dvs det finns 
ändå möjligheter för skolledare att utforma sitt ledarskap på olika 
sätt. Ledningsresursen är inte helt avgörande för skolledares utveck-
lingsinsatser utan det tycks framför allt handla om hur man använder 
ledningsresursen. Scherp (1998) fann t. ex inget samband mellan sko-
lors ledningsresurs och utveckling av undervisningsmönster mot mer 
elevaktiva arbetssätt men rektors ledarstil samvarierar med storleken 
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på ledningsresursen. Rektorer på skolor med större ledningsresurs 
visade sig vara mer serviceinriktade i sitt ledarskap än rektorer på 
skolor med begränsade ledningsresurser. Det är också viktigt att be-
tona att skolledaren inte är den enda med ledningsfunktioner på sko-
lan. Hall (1988) drar slutsatsen att  

Principals work with other change facilitators, who, in 
most cases, are making a large number of interventions 
also. It was discovered in earlier studies that the key is not 
merely having other change facilitators active at the school 
site; the important difference seems to be related to how 
well the principal and these other change facilitators work 
together as a change facilitating team. It is this team of facili-
tators, under the lead of the principal, that makes success-
ful change happen in schools. (p 49)  

Även om man funnit att skolledare har stor betydelse för hur fram-
gångsrikt ett utvecklingsarbete blir på skolan, kan man även konsta-
tera att många utvecklingsprojekt lyckas även om skolledaren inte 
varit involverad. Huvuduppgiften är måhända inte att engagera sig i 
varje enskilt utvecklingsarbete, utan en än viktigare uppgift kan vara 
att skapa en utvecklingsbefrämjande kultur på skolan. ”There is a li-
mit to how much time principals can spend in individual classrooms. 
The larger goal is in transforming the culture of the school.” ( Fullan, 
1991, p 161) Skolkulturen skulle t ex kunna förändras från att vara 
görandeinriktad till att bli lärandeinriktad. En förändrad skolkultur 
innebär även ett förändrat skolledarskap och Fullan (ibid) har i likhet 
med många andra konstaterat att ”Principals within the same system 
operating in almost identical circumstances will work with change or 
avoid it, depending on their conception of the role.” (p 167) Skolleda-
res förståelse av sitt uppdrag både med avseende på ledarskapet och 
skolans verksamhet, är avgörande både för deras egen utövning av 
ledarskapet och för lärares förutsättningar och möjligheter att för-
verkliga sina pedagogiska intentioner. Ett traditionellt skolledarskap 
är oftast inriktat på att planera och organisera lärarnas görande, me-
dan ett lärandeorienterat ledarskap är inriktat mot att leda det ge-
mensamma lärandet om undervisning och lärande. 
 
Utbildningsdepartementet tillsatte 1999 en expertgrupp kring skolle-
darfrågor som 2001 utkom med en rapport med titeln Lärande ledare. 
Ledarskap för dagens och framtidens skola. Expertgruppens slutsatser är 
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att alla verksamma på olika nivåer inom skolan i högre grad måste 
göras delaktiga i arbetet med att utveckla skolan och att rektor behö-
ver bedriva ett ledarskap utifrån ett ”lärande organisations”perspek-
tiv. 
 
För utveckling mot en lärande organisation (Brown & Sheppard, 
1999; Leithwood, 1999; Leithwood & Leonard, 1998; Leithwood, Jant-
zi & Steinbach, 1999;  Louis & Kruse, 1998; m fl) behöver skolledarnas 
arbetsinsatser inriktas mot följande områden: 
 
Uppdrag och visioner 

• Skapa fördjupad förståelse av uppdraget bland medarbetarna samt 
arbeta med att skapa ett införlivande av uppdraget och visionerna 
hos medarbetarna.  

• Utforma en vision på skolan samt hålla denna vision levande i var-
dagen i samband med beslutsfattande och olika diskussioner.  

 
Lärares lärande 

• Leda sina medarbetares lärande både på individ-, grupp-och skolnivå.  

• Skapa och uppmuntra till variation hur man kan arbeta med att för-
verkliga uppdrag och visioner. 

• Utvärdera och dokumentera arbetet och söka mönster i variationen 
som kan ligga till grund för lärandet.  

• Se till att lärdomar som växer fram i olika delar av skolan kommer 
andra till del som en del av deras lärande. 

• Skapa ett kollektivt minne för de lärdomar som visat sig vara hållbara. 

• Organisera kompetensutveckling.  

• Ha och uttrycka höga förväntningar på medarbetarnas professiona-
lism både vad gäller deras eget kontinuerliga lärande och deras 
uppdrag att leda barnens och ungdomarnas lärande. 

• Åstadkomma en kulturförändring på skolan från en ”görandekul-
tur” till en ”lärandekultur”. 

• Skapa intellektuell stimulans genom att utmana gällande föreställ-
ningar  

• Låta lärandeperspektivet genomsyra vardagsarbetet.  

 
Metaforer och symboler 

• Använda metaforer för att skapa en helhetsbild av uppdrag och vi-
sioner.  
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• Se över och förändra de begrepp man använder så att de stämmer 
överens med innebörden i uppdraget och visionen.  

 
Samarbetskultur 

• Skapa en samarbetskultur på skolan 

• Skapa en organisation som gynnar medarbetarnas inflytande i be-
slutsprocessen.  

• Skapa tid och inbjudande lokaler för medarbetarnas lärmöten där 
tillgång till blädderblock och annat lärmaterial är en självklarhet.  

 
Övrigt 

• Själv vara en god modell för hur man kan omsätta uppdraget och vi-
sionerna i handling. 

• Anställa medarbetare som delar synen på skolans uppdrag och vi-
sioner. 

• Skapa en organisation som underlättar förverkligandet av det peda-
gogiska arbete som ligger i linje med uppdraget och visionerna.  

 

 

Skolan som lärande organisation 

Under de senaste decennierna har forskare och organisationsledare i 
allt högre grad betonat betydelsen av att bygga upp lärande organisa-
tioner för att kunna hantera den allt högre förändringstakten (Argyris 
& Schön, 1978; Sandberg & Targama, 1998; Senge, 1995). Den lärande 
organisationen, där decentralisering, delaktighet och utökat ansvar 
för det egna lärandet är några utmärkande drag, skulle även kunna 
vara den organisations- och ledningsfilosofi, som ger skolorna en 
högre beredskap och bättre förutsättningar att hantera de pedagogis-
ka utmaningar som de ställs inför.  
 
I den lärande organisationen är skolledarens viktigaste uppgifter att 
skapa en fördjupad förståelse av uppdraget hos medarbetarna, att 
utveckla en gemensam vision för arbetet samt att garantera kvaliteten 
i den pedagogiska verksamheten genom att leda det gemensamma 
lärandet om hur man ska kunna förverkliga uppdraget och visionen. 
Skolverket (1999) visar på att rektorerna i Sverige inte helt klarat av 
sitt pedagogiska ledningsansvar samtidigt som forskningen visar att 
deras insatser är väsentliga för att skolförbättringar ska inträffa (Ber-
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man & McLaughlin, 1977; Ekholm m fl, 2000; Fullan, 1991; Hall m fl, 
1980; Leithwood m fl, 1999; Scherp,1998). Även staten, kommuner 
och fackföreningar betonar skolledarnas betydelse för förverkligandet 
av förändringar av undervisningsmönster (Lärarförbundet, Lärarnas 
riksförbund & Svenska kommunförbundet, 1996; Utbildningsdepar-
tementet, 1994). Skolledarna kan tänkas behöva ha andra förutsätt-
ningar och bygga sitt ledarskap på en annan ledningsfilosofi för att 
kunna bedriva ett ledarskap som skapar bättre betingelser för att ut-
veckla det pedagogiska arbetet. Darling-Hammond (1996) konstaterar 
utifrån sin forskning att  

It is now clear that most schools and teachers cannot pro-
duce the kind of learning demanded by the new reforms – 
not because they do not want to, but because they do not 
know how, and the systems they work in do not support 
their efforts to do so. (p 194)    

The National Commission on Teaching and America’s Future argu-
menterar kraftigt för att förändra skolornas organisation i enlighet 
med den lärande organisationens principer. Senge (1995) hävdar att 
om man inte gör förändringar i systemet, så fortsätter det att skapa 
samma resultat trots att individerna i organisationen är olika. Indivi-
der i ett givet system tenderar att bete sig på likartat sätt. DuFour 
(1997) betonar betydelsen av parallellprocesser och menar att man 
inte kan förvänta sig att skolor ska kunna utveckla elever till livslångt 
lärande, om inte lärarna också befinner sig i ett kontinuerligt lärande.  
 
Den lednings- och styrningsfilosofi, som ligger till grund för den 
lärande organisationen, har hittills i huvudsak tillämpats inom när-
ingslivet även om allt fler skolor och kommuner använder beteck-
ningen och begreppen i sina skolplaner och arbetsplaner. Forskning-
en om lärande organisationer inom skolområdet är mycket begränsat 
i Sverige och vid starten av FILL-projektet, så gott som obefintligt.  
 
Weick and Westley (1996) såväl som Leithwood och Louis (1998) me-
nar att även om argumenten för den lärande organisationen är över-
tygande, så är den empiriska grunden bräcklig.  

So, while there are compelling reasons to view schools 
from an organizational learning perspective, and some 
powerful theoretical tools to shape such a perspective, 
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empirical evidence supporting the value of this perspec-
tive is thin, to say the least.(Leithwood & Louis, 1998, p 7)  

Leithwood and Louis summerar behovet av forskning:  

In sum, to bring an organizational learning perspective to 
life in schools – to give it a practical face – systematic ef-
forts are needed which: examine the meaning of OL1 in 
schools, identify the organizational conditions which fos-
ter and inhibit it, develop specific strategies capable of 
moving schools in this direction, and further clarify con-
cepts basic to our understanding of OL. (p 8) 

 
 

Vad är en lärande organisation? 

Definitionerna av den lärande organisationen varierar. Watkins och 
Marsick (1993) menar att ”Organizational learning is changed organi-
zation capacity for doing something new.” (s. 148) Andra forskare 
ställer krav på att det förutom ökad beredskap även ska ske föränd-
ringar i handling för att man ska kunna tala om en lärande organisa-
tion. Leithwood and Aitken (1995) definierar den lärande organisa-
tionen som 

a group of people pursuing common purposes (individual 
purposes as well) with a collective commitment to regu-
larly weighing the value of those purposes, modifying 
them when that makes sense and continuously developing 
more effective and efficient ways of accomplishing those 
purposes. (p 63) 

Såväl individer som organisationer samlar på sig erfarenheter som 
antingen bidrar till att förändra eller förstärka gällande föreställning-
ar och handlingar. Det som skiljer den lärande organisationen från 
andra är att man mer medvetet och systematiskt lär i och om var-
dagsverksamheten på både individ-, grupp- och organisationsnivå. 
Organisation ska inte ses som organisationsstrukturer när man an-
vänder begreppet lärande organisation. Leithwood, Jantzi and Stein-
bach betonar att  

                                                 
 
1 OL = Organizational Learning 



 
 

51

focus on people prevents us from reifying the organiza-
tion. While individuals may act collectively as well as in-
dividually, people are the organization. Everything else 
we associate with the concept of an organization (for ex-
ample structures, policies, routines) must be interpreted 
through the emotions, beliefs, values and behaviours of 
people. (p 72) 

Weick är kritiskt till att förstå organisationer utifrån ett rationalistiskt 
perspektiv och betonar i stället organisationer som löst kopplade sy-
stem där meningsskapandet är det centrala.  

'How does an organization go about doing what it does 
and with what consequences for its people, processes, 
products, and persistence?' And for some time they've 
heard the same answers. In paraphrase the answers say 
essentially that an organization does what it does because 
of plans, intentional selection of means that get the or-
ganization to agree upon goals, and all of this is accom-
plished by such rationalized procedures as cost-benefit 
analyses, division of labor, specified areas of discretion, 
authority invested in the office, job descriptions, and a 
consistent evaluation and reward system. The only prob-
lem with that portrait is that it is rare in nature.  (Weick, 
1976, p 1) 

Mitchell and Sackney (1998) har utifrån en litteraturöversikt formule-
rat följande indikatorer på en lärande organisation: 

• Raising to awareness tacit assumptions and beliefs 
through reflective self-analysis 

• Engaging willingly in professional learning and 
growth 

• Understanding systemic influences and relationships 

• Sharing information openly and honestly 

• Developing a spirit of trust, empathy, and mutual 
valuing 

• Examining current practices critically 

• Experimenting with new practices 

• Raising sensitive issues and information 

• Understanding the inevitability of disagreement and 
conflict 
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• Managing differences of opinion through inquiry and 
problem-solving 

• Engaging in dialogue in order to understand others’ 
frames of reference 

• Changing frames of reference as warranted by team 
dialogue 

• Developing common understanding and language pat-
terns 

• Developing a shared vision 

• Engaging in collaborative operation, planning, and de-
cision-making practices 

• Correcting disruptive power imbalances (p 179) 
 
Många eller kanske merparten av dessa indikatorer återfinns även i 
listor utifrån andra skolutvecklingsprinciper och är således inte unika 
för den lärande organisationen. Dalin (1993) sammanfattar i tio punk-
ter de erfarenheter man gjort om skolutveckling inom IMTEC. 
 

• The school as the unit of change: Those who are going 
to live with the consequences of the changes, those 
who feel the pressures for change, and those who need 
to invest in change are the ones best positioned to carry 
out the change. … 

• The school as the motor: The school must be in charge 
of the change process. External consultants can and 
should help only to facilitate the process. … 

• Subjective and objective reality: Behavioral changes are 
based on the interpretation of reality as experienced by 
the participants. … 

• Change as co-operation: … Perceptions are formed as 
people with different views interpret reality and strive 
towards an understanding of needs, and begin to for-
mulate visions and goals. … 

• Conflicts as opportunities: …conflicts as opportunities 
for understanding the reality of the school, … 

• Process values and programme goals:  …  

• Effectiveness is situational: … 
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• Freedom of manoeuvre: … conciderable space for ma-
noeuvre is vital for schools to succeed in their role.  

• Planning and implementation as one process. … The 
traditional division of labour between planning on the 
one hand and implementation on the other is not func-
tional. … 

• Schools can learn: … To us an effective school is a 
school that takes its own learning process seriously. (s. 
26 - 31) 

 
Dalin drar utifrån denna sammanfattning av utvecklingsbefrämjande 
faktorer slutsatsen att skolutveckling skulle gynnas om skolan hade 
fler drag av en lärandeorienterad organisation. 
 
 
Från individuellt till gemensamt lärande  

Lärandet i den lärande organisationen ses som grund för förändring-
ar av tankesätt, beteendemönster samt de organisationsstrukturer i 
vilken verksamheten bedrivs. Det räcker inte, enligt Sarv (1997), att 
satsa på traditionell kompetensutveckling av medarbetarna för att det 
förändringsskapande lärandet i organisationen skall öka, utan det 
krävs ett ökat utrymme lärande i det dagliga arbetet. Kvaliteten på 
lärandet som sker i en organisation hänger samman med i hur hög 
grad organisationen ger utrymme för ifrågasättande och organiserad 
reflektion, hypotesgenerering och experiment. Sarv (1997) samt Tar-
gama och Sandberg (1998) menar att det gäller att uppmuntra till ett 
kritiskt tänkande i organisationen och att institutionalisera ifrågasät-
tande genom att etablera rutiner för detta. I en lärande organisation 
kan ett erfarenhetslärande ske i högre utsträckning om det sker ett 
kontinuerligt experimenterande med arbetssätt och ett ständigt ut-
prövande av nya lösningar på problem. En skolledare bör därför på 
olika sätt uppmuntra till variation i arbetssätt som grund för kritisk 
reflektion och lärande. 
 
Det är viktigt att lärandet inte stannar vid ett individuellt lärande hos 
några få av organisationens individer, utan att det blir till ett gemen-
samt lärande. Väsentligt är därför att skapa grupprocesser där indi-
vider tillsammans på ett systematiskt sätt tydliggör, verbaliserar och 
lyfter fram sina lärdomar. Reflektion är en viktig fas i lärprocessen 
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eftersom den medvetandegör den egna förståelsen med de underlig-
gande antaganden och förgivettaganden som innefattas i denna. Det 
inre arbetet i arbetslag, där lärare möts och samverkar, har i den 
lärande organisationen en central funktion för lärares lärande. Där 
finns organisatoriska förutsättningar för det gemensamma lärandet 
genom samarbete och dialog där olika lärares förståelse och erfaren-
heter kan mötas. I arbetslaget kan enskilda lärares lärdomar utgöra 
underlag för kollegial kritisk granskning och ligga till grund för 
gemensamt kunskapande om lärande och undervisning. Arbetslagens 
arbete i en lärande organisation karaktäriseras därför av samtal om 
lärdomar om undervisning samt om barns och ungdomars och läran-
de där de dagliga erfarenheterna samt förståelsen av uppdraget utgör 
utgångspunkt. Det som står i fokus är ”lärande” snarare än ”göran-
de” och arbetslaget blir främst ett lärlag.  
 
I en lärande organisation tar man inte bara ansvar för sitt eget lärande 
utan även för sina kollegors lärande. Det lärande samtalet där man 
tillsammans med kollegor gemensamt kritiskt granskar sina erfaren-
heter och lärdomar är en grundpelare i en lärande organisation. Det 
handlar om att ta reda på och samtala om de lärdomar som man re-
dan byggt upp och utröna inom vilka områden man skulle behöva 
bygga upp mer kunskap för att hantera vardagsverksamheten på ett 
bättre sätt. Att ta reda på de lärdomar som redan finns handlar till 
stor del om att sätta ord på och medvetandegöra den så kallade tysta 
kunskapen. Förutom att ta vara på och kritiskt granska redan befint-
lig kunskap så behöver man även på ett medvetet sätt skapa ny kun-
skap. Den kritiskt kollegiala granskningen av tidigare lärdomar och 
tillförlitligheten i både tidigare och nyvunna lärdomar är avgörande 
för resultaten när man tillämpar lärdomarna i handling. Tillämpning-
en är samtidigt ett sätt att undersöka lärdomarnas giltighet. Denna 
utprövning sker mer eller mindre medvetet hos varje lärare i var-
dagsarbetet men i en lärande organisation sker denna tillförlitlighets-
prövning högst medvetet och tillsammans med andra. Att sätta lär-
domarna i relation till mer vetenskapligt baserade lärdomar är ytter-
ligare ett sätt att fördjupa den professionella lärprocessen. 
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Kollektivt minne 

I den lärande organisationen dokumenteras de lärdomar man gör i 
något slags kollektivt minne. Organisationens normer, regler, rutiner, 
och kultur kan betraktas som organisationens minne även om lärdo-
marna inte är uttryckta i ord. (Sackman, 1991) Detta skulle kunna be-
traktas som den tysta kunskapens motsvarighet på organisationsnivå.  
 
Det kollektiva minnet hålls i de flesta organisationer vid liv genom 
muntlig berättartradition. Medarbetare söker sin information från ar-
betskamrater snarare än från informationssystemet i organisationen. 
Berättartraditionen har dock sina tillkortakommanden. Den begrän-
sas till de personer och grupper som man möter i vardagen. En del 
faller i glömska och förs därför inte vidare. 
 
I den lärande organisationen betonas betydelsen av mer medvetet och 
systematiskt arbete med kunskapsbildningen i organisationen vilket 
bland annat innebär att lärdomar tydliggörs, formuleras och doku-
menteras. Lärdomarna ska dessutom vara lättillgängliga för medar-
betarna.  Man behöver bygga upp system för att dokumentera, beva-
ra, lokalisera och hämta lärdomar.  
 
Dokumentation av slutsatser och lärdomar sker i många organisatio-
ner men kan ändå inte sägas utgöra ett kollektivt minne utifrån ett 
lärande organisationsperspektiv. Dokumentation sker ofta genom att 
varje ny lärdom adderas till listan av tidigare lärdomar vilket gör att 
man med tiden får en omfattande och svåröverblickbar kunskaps-
samling. Om den inte blir överblickbar är risken stor att den inte 
kommer till användning. Dokumentationen i detta fall kan liknas vid 
ett förråd. Om förrådet innehåller färskvaror behöver man även ange 
ett ”bäst före”-datum varefter lärdomen stryks. Om det inte är färsk-
varor riskerar förrådet i stället att bli överbelastat och växa så att man 
så småningom inte hittar det man behöver på lagerhyllorna. Ett kol-
lektivt minne baserad på gestaltteori och konstruktivistisk teori beto-
nar betydelsen av interaktionen mellan helheten och delarna dvs rela-
tionen mellan nya lärdomar och den redan befintliga kunskapen.  
 
Verkstaden som metafor för kollektivt minne stämmer bättre överens 
med ett gestaltteoretiskt perspektiv. Varje ny lärdom sätts i relation 
till tidigare lärdomar och skapar ett utmanande möte. Resultatet av 
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en ny lärdom blir att man omformulerar eller nykonstruerar tidigare 
lärdomar så att de successivt blir alltmer nyanserade, ändamålsenliga 
och fördjupade. Problemet blir inte att avgöra hur länge en lärdom 
ska finnas med på en lista av lärdomar ordnade i kronologisk ord-
ning. Lärdomarna blir i stället kontinuerligt reviderade. Svårigheten 
består i stället i att hela tiden omskapa och rekonstruera tidigare lär-
domar vilket i sig är en komplicerad process. Idealt ska lärdomarna 
dessutom vara formulerade på ett sätt som stimulerar till fortsatt re-
flektion och lärande. 
 
Det finns olika inriktningar inom lärande organisations-perspektivet. 
En del hävdar att lärande utifrån ”best practice” är något att efter-
sträva och där lärdomarna i det kollektiva minnet huvudsakligen be-
står av beskrivningar av framgångsrikt görande. Ett annat perspektiv 
som FILL-projektet bygger på är att eftersträva förståelsefördjupande 
lärdomar där det kollektiva minnet huvudsakligen består av lärdo-
mar som beskriver varför vissa sätt att arbeta är mer ändamålsenliga 
än andra. 
 
 
Erfarenhetslärande 

Att öka det medvetna och planerade erfarenhetslärandet är en 
grundbult för utvecklingsarbete i en lärande organisation. Schön 
(1983) betonar erfarenhetslärandets betydelse för hur föreställningar 
och slutsatser om det egnaarbetet byggs upp. Det egna erfarenhetslä-
randet har visat sig ha stor betydelse för lärares sätt att undervisa 
(Hultman och Hörberg, 1994; Dalin, 1993; Richardson, 1994; Scherp, 
2001). Lärares kompetensutveckling sker huvudsakligen genom att 
de engagerar sig i långsiktigt problemlösningsarbete utifrån de svå-
righeter, som blir tydliga i vardagsarbetet.  
 
Erfarenhetslärande kan beskrivas som en lärprocess där man utifrån 
sina erfarenheter reflekterar och bygger upp föreställningar och lär-
domar om sig själv och sin omvärld, som sedan får konsekvenser för 
det fortsatta agerandet. Det fortsatta agerandet ger nya erfarenheter, 
som leder till nya reflektioner och eventuellt nya föreställningar. Nya 
handlingar leder till nya erfarenheter, vilka åter ger nytt bränsle till 
reflektionerna osv. Erfarenhetslärandet sker inte i ett vakuum utan är 
beroende av den förståelse man har sedan tidigare av det man lär om 
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samt av den organisation och skolkultur inom vilken man gör sina 
erfarenheter. Varje ny erfarenhet sätts in i den redan befintlig förstå-
elsen d v s varje del får sin betydelse utifrån den helhet i vilken den är 
en del. Erfarenhetslärandet illustreras i figur 2:2. 
 
          
 
 
                         
                              
 
                       
 
             
 
  
 
 
                      
 
 

 
 
 

  
   
Figur 2:2. Erfarenhetslärandeprocessen 
 
Att bli erfaren och att lära av sina erfarenheter är inte nödvändigtvis 
samma sak. Människor blir mer och mer erfarna ju längre de lever, 
men trots att de exponerats för en rik variation, kan deras lärande 
vara begränsat, framför allt genom att de inte dragit lärdomar utifrån 
det de varit med om. De blev ”bara” mer erfarna. En del människor 
kan t ex upprepa ett och samma misstag om och om igen och deras 
erfarenhetslärande tycks bestå i att de är mer beredda på sina reak-
tioner än på att förändra sitt handlande.  
 
Igenkännande har en tendens att stoppa vidare observationer och re-
flektion och gynna rutinhandlingar. Bara för att man känner igen vis-
sa delar behöver inte den helhet, i vilken dessa delar ingår, vara den-
samma som man utgår ifrån. Erfarenhetslärande gynnas av att man 
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upptäcker det främmande som ligger inbäddat i det välbekanta. Det 
obekanta ger en ny innebörd till det välbekanta, som gör helheten till 
något främmande, som via reflektion kan leda till ett rekonstruerande 
av den egna föreställningsvärlden. En inlärningssekvens avslutas när 
det nya “faller på plats“ i en omorganiserad tidigare helhet och bildar 
en ny helhet uttryckt i form av medvetna eller omedvetna slutsatser. 
Sökandet efter mening och förståelse innebär ett ständigt övergivan-
de av tillfälliga “sanningar“ och föreställningar. Att förstå de egna 
utgångspunkternas betydelse och kunna se att det finns andra per-
spektiv, som man kan använda för att tolka och förstå sin omvärld, är 
avgörande för att motverka konserveringseffekten i erfarenhetsläran-
det (Lewin, 1963; Lindkvist och Magnusson, 1998; Sandberg och Tar-
gama, 1998). 
       
I och med att erfarenheter är resultat av individens tolkningar av en 
yttre verklighet så lär sig olika människor olika saker utifrån en och 
samma händelse. Erfarenhetslärandet kan förstås utifrån konstrukti-
vistisk teori om lärande. Erfarenhet skapas i mötet mellan individens 
föreställningsvärld och omgivningen, den yttre miljön. Föreställ-
ningsvärlden utgör individens meningssammanhang och kan förstås 
som den struktur med vars hjälp man tolkar och förstår sin situation 
och sin omvärld.  Eftersom varje erfarenhet är ett resultat av interak-
tionen mellan individen och någon aspekt av den värld i vilken hon 
lever, är erfarenhetsbaserad kunskap alltid subjektiv, d v s den inbe-
griper subjektet. Med subjekt menas den kunskapande individen. 
Med objekt avses den del av verkligheten om vilket kunskapandet 
sker. Kunskapandet blir därmed beroende av individens föreställ-
ningsvärld. Skillnaden mellan subjektet och objektet, den yttre verk-
ligheten, suddas ut. I denna mening kan all kunskap sägas vara erfa-
renhetsbaserad, eftersom den sätts i relation till, får sin betydelse och 
förstås genom anknytningen till den egna föreställningsvärlden. Ef-
tersom kunskapens interaktionistiska natur innebär att varje kunskap 
om ett objekt även innehåller subjektet blir kunskap om ett objekts 
“sanna och verkliga“ natur inte möjlig. Objektets “egenskaper“ är re-
lationella till sin karaktär och inbegriper subjektet med hennes före-
ställning varför ett utifrånperspektiv omöjliggörs.  
 
Forskning kring erfarenhetslärande har visat på två olika typer av 
lärande, enkel-loops – och dubbel-loopslärande (Argyris & Schön, 
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1978). Enkelloopslärande innebär att man lär inom gällande förståelse 
av verksamheten, d v s läraren lär sig om undervisning i enlighet 
med gällande tradition. Man skulle även kunna uttrycka det som att 
man nyanserar sina föreställningar inom en och samma förståelse. 
Vid dubbel-loopslärande ifrågasätts själva verksamhetsidén utifrån 
vilken erfarenheterna ges mening. Man utvecklar en kvalitativt an-
norlunda förståelse. Sker ett sådant lärande på en skola, lär sig lära-
ren att undervisa på ett sätt som går utanför de arbetstraditioner, som 
finns på skolan. Simon (1991) ”…distinguish sharply between learn-
ing that brings new knowledge to bear within an existing culture and 
knowledge that changes the culture itself in fundamental ways”. (pp 
131-132) Lant & Mezias (1992) beskriver andra ordningens lärande 
som att den ”…is characterized by the search for and exploration of 
alternative routines, rules, technologies, goals, and purposes, rather 
than learning how to perform current routines more efficiently.” (p 
49) Det förutsätter således förändringar i grundläggande förutsätt-
ningar och idéer s k försanthållanden. Ett reflekterande förhållnings-
sätt är avgörande när det gäller att ta vara på de erfarenheter man 
gör.  
 
Ordet reflektion kommer från det latinska verbet “reflectere“ som be-
tyder att böja eller vända tillbaka. Att reflektera innebär att man stäl-
ler sig utanför sig själv och tänker tillbaka på hur mötet med omvärl-
den tedde sig. Korthagen och Wubbels (1995) har utifrån fyra studier 
om betydelsen av reflexivt lärande i lärarutbildningen funnit att de 
mer reflekterande lärarna visat sig ha bättre kontakt med eleverna, ha 
högre arbetstillfredställelse, anse att det är viktigt för eleverna att lära 
på ett undersökande sätt, ha högre självtillit och ha lättare att ut-
trycka sina egna erfarenheter. 
 
 
Förståelsens betydelse för lärandet 

Lärares erfarenhetslärande sker inte i ett vakuum. Lärdomarna på-
verkas av såväl organisationsstrukturen på skolan som den förståelse 
man har av läraruppdraget och den skolkultur i vilken man är en del. 
Förståelse är ett centralt begrepp utifrån ett lärande organisations-
perspektiv. Förståelse kan begripas på olika sätt. En första viktig di-
stinktion låter sig göras genom tillägg av prepositionen av respektive 
för. Förståelse av en företeelse eller av ett fenomen innebär att man 
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förhåller sig till innebörden av en företeelse genom att sätter den i 
relation till den egna föreställningsvärlden. Förståelse för någonting 
innebär en inställning till det man byggt upp en fördjupad förståelse 
av.  
 
En mer aktiv förståelseskapande process initieras ofta när det man är 
med om inte stämmer överens med det man förväntat sig. När hän-
delser stämmer med de föreställningar man redan har, tycks rutinise-
ring dominera. Förståelsen av uppdraget som lärare är den helhet 
som ger mening åt och ligger som grund för lärandet av de erfarenhe-
ter man gör i vardagsarbetet dvs hur man gör för att hjälpa eleverna 
att lära och utvecklas. Det innebär till exempel att en lärare, vars före-
ställningar om läraruppdraget huvudsakligen organiseras utifrån 
förmedlingsstrategins principer, kommer att uppfatta och tolka hän-
delser i sin omvärld på ett annat sätt, än den lärare vars förståelse av 
läraruppdraget är att leda elevers lärande.  
 
Nesse (1999) beskriver detta fenomen.  

En mann som hade levd hela sitt liv dypt inne i jungelen, 
kom for første gang ut till kysten der han kunne se lenger 
enn han noensinne For hade kunnet. Langt, langt ute på 
havet så han en enorm supertanker. Da sa mannen:”Tenk 
att noen tør være så langt ute på havet i en så liten båt!” 
Dette er en historie som gjør krav på å være sann, og den 
peker på noe interessant og viktig. Denne mannen hadde 
aldri tidligare forholdt seg til noe som var så langt borte 
fra ham selv. Han hadde icke erfaring med slike 
avstander, for i jungelen så en aldri så långt på grunn av 
trær og andre vekster. Mannen brukte den erfaringen han 
hadde og missopp-fattet naturligtvis båtens størrelse. 
Ergfaring og referanser - noe å forstå ut fra og å 
sammenligne med er betingelser for å kunne oppfatte 
både den ene og det andre riktig.”Falske referanser finnes 
også” som han sa, jegeren, da han oppdaget at han 
bommet på kråka fordi han skjøt etter ei flue som satt på 
det ene brilleglasset. Enhver kultur og ethvert menneske 
trenger perspektiv på sin tenkning og sine handlinger. - 
Ellers er det lett å bomme på viktiere saker og ting enn 
kråker og supertankere. (s 46) 
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Dialog 

Dialogen är grundläggande i den lärandeorienterade organisationen. 
Dialogen syftar till att bygga upp en fördjupad förståelse av andras 
förståelser till skillnad från diskussioner som i stället handlar om att 
övertyga andra om att det egna perspektivet är det riktiga eller det 
bästa. Dialogen är inte bara en metod för att komma fram till lösning-
ar på problem i verksamheten. Dialogen är även ett uttryck för ett ve-
tenskapsteoretiskt perspektiv med konsekvenser för förhållningssätt, 
lärande och förståelse av omvärlden. 
 
I det rationalistiska, positivistiska perspektivet förutsätts en faktisk 
sann verklighet som går att beskriva på ett objektiv sätt. Utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv finns ingen objektivt beskrivbar verklig-
het. Omvärlden ses och förstås utifrån den förståelse och föreställ-
ningsvärld man byggt upp. En och samma företeelse ser olika ut be-
roende från vilket perspektiv man ser den. Att föreställningar är olika 
betyder inte att den ena behöver vara mer rätt än den andra. Att be-
skriva det omgivande landskapet som det ter sig från ett hus leder till 
olika beskrivningar beroende på vilket fönster man tittar genom men 
den ena beskrivningen av den omgivande naturen kan inte anses 
vara mer riktig än den andra. För att kunna förstå och acceptera var-
andras beskrivningar kan man behöva gå till varandras olika fönster. 
Att sätta sig in i någon annans förståelse eller perspektiv leder till att 
det egna perspektivet påverkas.  
 
 
Utvärdering 

I en lärande organisation är uppföljning och utvärdering avgörande 
för verksamhetens kvalitet eftersom man förlitar sig på den inre ut-
vecklingskraften på varje skola. Utan återkoppling på sitt sätt att ar-
beta saknas mycket av förutsättningar för medveten kunskapsbild-
ning baserad på erfarenhetslärande.  
 
På central nivå ses utvärdering tillsammans med mål och planer som 
den viktigaste faktorn för skolutveckling, medan den utifrån ett ak-
törsperspektiv har en mycket underordnad roll. Även om förhopp-
ningarna om utvecklingskraften i utvärdering är stora, tyder forsk-
ningsresultaten (Alkin, Daillak & White, 1979; Lander & Ekholm, 
1998); Lindberg, 1998; Scherp, 2001; Torper, 1999; Vedung, 1998) på 
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att mer systematiserad utvärdering inte har någon större betydelse 
för utvecklingen på varje enskild skola.  
 
Torper (1999) som studerat effekter av utvärderingsarbete inom sko-
lan finner att den egna skolbaserade utvärderingen lika litet som ex-
terna utvärderingar leder till förbättringar av verksamheten. Han 
sammanfattar sin studie av utvärderingens effekter för skolverksam-
heten på följande sätt: 

Karaktäristiskt för redovisningarna på alla nivåer är bris-
ten på ett reflekterande och analyserande perspektiv. Siff-
rorna presenteras rätt upp och ned i tabeller och läsaren 
får på egen hand dra slutsatser av dessa. Inga försök görs 
att sätta in resultaten i ett sammanhang och reflektera över 
mot vilka mål man arbetar, under vilka förutsättningar 
man arbetat eller hur skolan agerat och varför man erhållit 
de funna resultaten. I den skolbaserade utvärderingen kan 
man se hur lärarna snabbt konfirmerar redan omfattade 
förklaringsmodeller (som t.ex. stökiga elever) och hur dis-
kussionen blir upprepningar av tidigare diskussioner. Ej 
heller förs diskussionen upp på en högre organisationsni-
vå där det kunde vara möjligt att tillsammans med andra, 
utanför den egna skolan, föra samtal och reflektera över 
utvecklingen.  (s. 154) 

 

Olika syften 

Orsakerna till de nedslående resultaten av utvärdering varierar na-
turligtvis. Syftet med utvärderingen tycks dock vara av avgörande 
betydelse. Vedung (1995) beskriver sex olika syften med utvärdering: 
det instrumentella, det konceptuella, det legitimerande, det interakti-
va, det taktiska och det rituella. Både det instrumentella och det kon-
ceptuella användandet av utvärdering syftar i första hand till att för-
bättra kvaliteten i verksamheten, även om sätten att bidra till kvali-
tetshöjningar är olika.  
 
Vid det instrumentella användandet tänker man sig att resultaten di-
rekt ska kunna omsättas i förändringar och åtgärder. Det instrumen-
tella användandet kan ses som kongruent med en görandekultur. Det 
konceptuella användandet är snarare kongruent med en förståelse-
fördjupande lärkultur. Utvärderingsresultaten ses inte som beskriv-
ningar av en objektivt beskrivbar verklighet som direkt kan omsättas 
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i nya handlingar, utan syftar till att fördjupa förståelsen av och läran-
det om det fenomen man studerar. Förändrad förståelse och nya lär-
domar kan sedan ligga till grund för dialog och diskussion om åtgär-
der.  
 
I den interaktiva utvärderingen förstås resultaten utifrån olika per-
spektiv.  Denna utvärdering ligger således i linje med den betydelse, 
som olika förståelser och perspektiv tillmäts som grund för utveck-
ling utifrån ett lärande organisationsperspektiv. Legitimerande ut-
värderingar genomförs för att rättfärdiggöra redan fattade beslut. De 
taktiska utvärderingarna används t ex för att man ska få vara ifred  
för att ”hålla vargarna” borta men resultaten är inte tänkta att få någ-
ra konsekvenser. Den rituella utvärderingen görs bara för att man ska 
utvärdera. Dessa tre typer av utvärderingar är således inte tänkta att 
påverka verksamheten.  
 
De anvisningar som skolverket utformat för kommunernas och sko-
lornas kvalitetsredovisningar domineras av en instrumentell och in-
teraktiv syn på utvärdering utifrån ett kontrollmotiv. I förordningen 
om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 1997:702) krävs att 
varje kommun och skola årligen skall upprätta skriftliga kvalitetsre-
dovisningar som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvär-
deringen av skolplanen respektive arbetsplanen. I skolverkets all-
männa råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (Allmänna 
råd 1999:1) anges fyra syften: 
 

Skolans elever, lärare, skolledning och övrig personal får 
en tydlig och gemensam bild av verksamheten som grund 
för att diskutera behovet av förbättringsåtgärder. 

Föräldrar avnämare och andra intressenter får en god in-
formation om skolan. De kan därigenom delta i diskussio-
ner om skolans utveckling, få mer insyn och - utifrån sina 
olika roller - ökat inflytande. 

Elever och deras föräldrar får ett bättre underlag för val av 
skolor, program, osv. 

Redovisningarna utgör också viktiga underlag för politis-
ka beslut på lokal nivå. 

Skolverket kommer att använda redovisningarna vid kva-
litetsgranskningar och tillsyn av skolor och huvudmän, 
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liksom för stödåtgärder och dialog. Avsikten är också att 
kvalitetsredovisningarna skall utgöra ett viktigt underlag 
för nationella bedömningar av kvalitet och likvärdighet. 
(s. 4) 

 
Det är tydligt att skolverkets intentioner 1997 med kvalitetsarbetet 
framför allt syftar till att vara en utvecklingsanmodande faktor, dvs 
att tydliggöra utvecklingsbehov och att skapa förändringstryck upp-
ifrån och utifrån, snarare än att vara utvecklingsbefrämjande, där sko-
lorna får hjälp med hur man ska kunna förbättra sin verksamhet. An-
visningarna var vidare mer inriktade på görandet i stället för förståel-
seinriktat lärande och bygger på konkurrens snarare än samarbete 
som utvecklingskraft. En förhoppning tycks även vara att utvärde-
ringsresultaten skulle ha en direkt inverkan på medarbetarna, dvs att 
de av egen kraft utifrån nyvunnen kunskap själva gör de korrigering-
ar av verksamheten som utvärderingen visar på.  
 
2006 utkom skolverket med nya råd och anvisningar för kvalitetsar-
betet, som till en del förändrats i riktning mot lärande om sambandet 
mellan sättet att arbeta och resultat i stället för att vara mer ensidigt 
inriktad på kontroll och redovisning av resultat. Följande citat kan 
exemplifiera denna tyngdpunktsförskjutning:  
 

Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt identifiera vilka 
förutsättnin ar som är nödvändiga för arbetet mot de na-
tionella målen, … (s 11) 

Kvalitetsredovisningen ”används som underlag för dialo-
ger mellan verksamhetsnivåer” (s 15)   

Det kommunövergripande kvalitetsarbetet …”Det är sam-
tidigt viktigt att det för varje verksamhetsenhet också 
finns ett utrymme för kvalitetsarbete som utgår från de 
specifika utvecklingsbehov och åtgärder som enheten själv 
prioriterar. Det enhetsspecifika skall ha utrymme även i 
kvalitetsredovisningen. (s 15)   

Arbetslaget eller lärarna har underlag för reflektion och 
planering …. (s 15) 

En övergripande fråga är vilka”avtryck’ arbetsprocesser-
na ger i fråga om barnens respektive elevernas utveckling 
och lärande. (s 30) 
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Siffror ger möjlighet att kort sammanfatta fakta. Men för 
att göra redovisningen användbar på det sätt förordning-
en om kvalitetsredovisningen avser, dvs. ge information 
och fungera för att ge vägledning i kvalitetsarbetet, räcker 
det inte att enbart lämna statistisk information. Mycket i 
verksamheterna kräver beskrivande texter, t.ex. arbets-
processer, organisation, utveckling och lärande. (s 31) 

 
Utvärdering inom politik och offentlig verksamhet är enligt Vedung 
(1998)  

en bakåtriktad mekanism för att följa upp, systematisera 
och betygsätta pågående eller avslutade offentliga verk-
samheter och deras resultat. Men den är tänkt att fungera 
framåtriktat: berörda politiker och myndigheter förutsätts 
ta utvärderingen i bruk för att korrigera misstag och för-
stärka framgångar och därmed åstadkomma en bättre 
fungerande offentlig sektor (s. 20)  

Det utvärderingssystem som kan legitimeras utifrån kontrollmotiv 
och som grund för systemförändringar, innebär inte nödvändigtvis 
en hjälp för de enskilda skolorna att utveckla sin verksamhet. Effek-
ten av ett väl utbyggt centralt utvärderingssystem kan snarare bli den 
motsatta. Fokus riskerar att flyttas från den egna verksamheten till 
externt uttryckta målkriterier. Tid som skulle kunna användas till att 
lära om och utifrån den egna vardagsverksamheten, går i stället åt till 
att skriva planer och till att ta fram underlag för utvärderingen i den 
externt initierade mål- och resultatstyrningsmodellen. 
 
Pettersson och Wallin (1995) beskriver utvärderingsarbetet utifrån 
mål- och resultatstyrningen på följande sätt:  

Med detta [mål- och resultatansvar] uppstår en ny infor-
mationsmiljö där styrningen inte skall ske med regelverk 
utan med information. Utvärdering skall ge kunskaper om 
uppnådda resultat och därmed påverka verksamheten.   
(s. 93)  

De tänker sig att kunskap om resultat i sig ska påverka verksamheten 
även om man inte relaterat resultaten till olika sätt att arbeta men det 
har visat sig vara betydligt mer komplext.  
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Torper (1999) finner i sin studie av utvärderingssystemet i en kom-
mun att  

Det är slående när man följer en skola hur mycket av sko-
lans kraft och resurser som går åt till att implementera be-
slut som ligger utanför skolans kontroll jämfört med de 
utvecklingsinitiativ som skolan själv initierat. (s. 156) 

I de kommuner som satt in tillämpningen av mål- och resultatstyr-
ning i den nyliberala managementstrategin ”New public manage-
ment” använder man sig främst av kvantitativa mått när man värde-
rar en skolas kvalitet. Det riskerar att rikta uppmärksamheten bort 
från lärarnas lärande om undervisning på samma sätt som kunskaps-
prov och betyg i skolan får eleverna att läsa inför proven och inte 
primärt för att lära. Man riskerar att hamna i en situation där skolor-
na levererar de planer och utvärderingar som krävs uppifrån utan att 
det får några konsekvenser för den egna verksamheten. Man fokuse-
rar de delar av uppdraget som utvärderingarna riktar sig mot och 
börjar uppträda som eleverna dvs se till att lyckas på ”provet”.  Det 
gör man genom att t ex specialtrimma eleverna veckan eller veckorna 
innan det centrala provet på det som förväntas komma på provet i 
stället för att dra lärdomar som påverkar sättet att arbeta på skolan 
som helhet. Sarv (1997) använder sig av en metafor för att beskriva 
risken med en överbetoning av kvantitativa resultat:  

Det är livsviktigt att följa upp resultatet, men en fotbolls-
tränare som bara sitter och tittar på resultattavlan har inte 
mycket att tillföra laget. Han måste också titta på spelet på 
planen. Han måste också kunna bidra till analysen av vad 
som åstadkommer resultatet. (s. 55) 

Lärandet om vilken process som leder fram till ett visst resultat gyn-
nas av att kopplingen mellan processen och resultaten fokuseras. För 
att utvärdering ska bidra till att generera kunskap om hur man ska 
kunna förbättra verksamheten behöver den utformas på ett annat 
sätt. Det räcker inte att konstatera att man nått upp till en viss nivå, 
oftast i form av medelvärden eller frekvenser som ibland sätts i rela-
tion till nyckeltal. En utvärdering som bidrar till lärande söker och 
analyserar samband mellan vad som görs och de resultat som uppnås 
i syfte att lära mer om hur man kan agera annorlunda för att få ett 
bättre resultat. För att kunna undersöka hur eventuella samband ser 
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ut, som kan ligga till grund för lärandet, behöver man ta hänsyn till 
detta redan vid datainsamlingen. 
 
Sättet att utvärdera och mäta kvalitet är beroende av rådande syn på 
styrning och ledning av verksamheten. Torper (1998) beskriver dessa 
skillnader i synsätt på skolverksamheten och på utformningen av ut-
värderingsinstrument i en kommun i samband med förändringar i 
den politiska majoriteten i kommunen. Från början utarbetade man 
en skolplan med långtgående konkretisering av målen som följdes 
upp av mätningar i form av en Kvalitetsbarometer. Kundperspektivet 
var en viktig utgångspunkt och utvärderingen kallades kundunder-
sökning. Målen i skolplanen uttrycktes på följande sätt: 
 

Målsättningen för 1993 är att minst 80 procent av föräld-
rarna till elever t.o.m. åk 6 skall vara nöjda med undervis-
ningen. 

Minst 95 procent av föräldrarna skall vara nöjda med kon-
takten med skolan angående barnets kunskaper och fär-
digheter.  

Resultaten från Kvalitetsbarometern redovisades genom 
formuleringar som ”Enligt Kvalitetsbarometern är 74 pro-
cent av föräldrarna till elever i grundskolan nöjda med 
undervisningen. 

 
Förutom de tveksamheter som den låga svarsfrekvensen (under 50%) 
ger anledning till med avseende på representativitet kommenterar 
Torper (ibid) utvärderingsinrikningen på följande sätt:  

För det första är frågorna alltför allmänna för att vara sär-
skilt vägledande för konkreta handlingar. Möjligen kan de 
fungera som en indikator på att man inom något område 
behöver göra fördjupade analyser för att utröna proble-
mets art. För det andra har man snarare gjort en attityd-
undersökning än sökt beskriva faktiska förhållanden i oli-
ka verksamheter. Nöjer men sig med att låta verksamhe-
ten styras av allmänna attityder kan man i förlängningen 
tänka sig ett cyniskt utnyttjande av resultaten till en atti-
tydpåverkande marknadsföring snarare än satsningar på 
faktiska förbättringar av verksamheten.(s. 144) 

Efter valet som innebar en förändring i den politiska majoriteten änd-
rades utgångspunkterna för verksamheten och utvärderingen. 



 
 
68 

Det intressanta är att denna [skolplanen, min anmärkning] 
bygger på helt andra principer än den tidigare planen. 
Man har lämnat tanken att elever och föräldrar är kunder 
och den mycket konkreta målstyrning man tidigare arbe-
tat på att utveckla förvandlas nu till sin motsats. Man talar 
inte längre om målstyrning utan om målorientering eller 
kulturstyrning. Styrningen skall inte ske genom konkreta, 
entydigt formulerade mål utan genom en för skolverk-
samheten gemensam internaliserad kultur som bygger på 
fyra principer: Lära sig lära, livskunskap och sociala rela-
tioner, självkänsla och lust och nyfikenhet att lära. (s 143)  

Den senare idén om verksamheten ligger således mer i linje med tän-
kandet om uppdragsstyrning och ett lärande organisationsperspek-
tiv. 
 
Utvärdering, kvalitet och effektivitet 

Utvärdering är en nödvändig del i kvalitetsredovisningen, som i sin 
tur förväntas leda till en effektivare verksamhet. Sarv (1997) skiljer på 
tre olika typer av effektivitet. Dels inre effektivitet, som innebär att 
producera resurssnålt, dels yttre effektivitet, som innebär att produ-
cera det kunden efterfrågar. De flesta mätinstrument, som används 
för att effektivisera verksamheten i enlighet med mål- och resultat-
styrning, bygger på en kombination av dessa båda effektivitetsbe-
grepp. Sarv beskriver även ett tredje effektivitetsbegrepp, dynamisk 
effektivitet, som inte handlar om vad organisationen åstadkommer i 
nuet, utan i stället fokuserar på organisationens utvecklingspotential. 
Problemlösningsförmågan är utifrån detta perspektiv viktigare än 
lösningarna i sig. ”Med det dynamiska synsättet blir inriktningen i 
stället att skapa goda förändringsprocesser, vilka i sin tur genererar 
goda lösningar i ett kontinuerligt utvecklingsförlopp.” (Sarv 1997, s 6) 
En skolas förmåga att generera lärdomar blir därmed en avgörande 
faktor att redovisa i kvalitetsredovisningen. 
 
Utvärderingar i problemlösningsfasen och i mer lärandeorienterade 
organisationer utgår framför allt från det dynamiska synsättet på ef-
fektivitet, där lärandet sätts i centrum. Det finns få exempel på detta 
inom skolvärlden, eftersom den officiella styrningstrategin är mål- 
och resultatstyrning, där utvärdering i huvudsak används för kon-
troll och för att tydliggöra utvecklingsbehov, dvs en fokusering på 
inre och yttre effektivitet.  
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3 Syfte och forskningsfrågor 
 
 
 
Det huvudsakliga intresset var ursprungligen riktat mot att förstå in-
nebörden av en lärande organisation och om det organisationsper-
spektivet skulle kunna vara ett bidrag till skolutvecklingsarbetet på 
varje enskild skola. Intresset har under forskningsarbetet förskjutits i 
riktning mot att i första hand förstå skolutvecklingsprocessen och 
undersöka hur medarbetarnas lärande och skolledarnas ledarskap 
kan utformas som grund för att kunna hantera komplexa vardagsfrå-
gor på ett allt bättre sätt. 
 
 
 

Syfte 

Syftet med forskningsprojektet är att … 
• förstå om och på vilket sätt medarbetares lärande i vardagen kan bi-

dra till skolutvecklingsprocessen samt   

• identifiera faktorer på skolnivå med särskilt fokus på skolledarska-
pet som bidrar till respektive förhindrar en utveckling av lärandeori-
enterade skolor.  

 

 

Forskningsfrågor 

• I vilken utsträckning är det egna lärandet ett stöd för lärare att ut-
veckla kvaliteten i ett undervisningsmönster? 

• Vad är det i skolledares ledarskap som bidrar till respektive utgör 
hinder för skolutveckling? Hur kan detta förstås utifrån ett lärande-
perspektiv? Vilka ledarskapskompetenser blir mer avgörande när 
det gäller att leda det gemensamma lärandet jämfört med att planera 
och organisera medarbetarnas göranden? 
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4 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
 
 
 
Hur kommer det sig att människor gör det de gör och vad är det som 
bidrar till att man börjar agera annorlunda än man brukar göra? Vilka 
påverkanskrafter finns på organisationsnivå och hur påverkar de var-
je enskild medarbetare och grupp av medarbetare? Vilken betydelse 
har ledarskapet för vad som sker? Detta är de centrala frågor som lig-
ger till grund för förståelsen av skolutvecklingsprocessen. Frågorna 
kan naturligtvis besvaras utifrån många olika perspektiv och det 
finns skäl att börja med att förklara den förståelseram som ligger till 
grund för forskningsarbetet i FILL-projektet. Såväl forskningsansat-
sen som synen på lärande organisation och problembaserad skolut-
veckling bygger på några centrala utgångspunkter eller antaganden 
som i sin tur hämtat sin näring från Lewin (1963), Festinger (1957), 
Newcomb (1953), Heider (1958), Moscovici (2001) och Weick (2001, 
2005).  
 
Varje individ bygger upp föreställningar om sig själv och sin omvärld 
som påverkar hur man agerar i olika situationer. Föreställningarna 
byggs upp såväl genom trosföreställningar, som utvecklas i samspel 
med andra, som utifrån egna erfarenheter som genom att ta del av 
mer vetenskapligt uppbyggd kunskap. Oavsett om de föreställningar, 
som man bygger upp om omvärlden, har vetenskapligt stöd eller inte 
så hjälper de oss att förstå och hantera den omvärld vi möter. Före-
ställningar innefattar både kognitiva och emotionella dimensioner 
dvs både förståelse av och förståelse för någonting. Förståelse av 
handlar om kunskap om någonting medan förståelse för handlar om 
inställning till någonting. Föreställningarna kan ses som beskrivning-
ar av mönster eller regelbundenheter, som man tyckt sig ha upptäckt 
via sina olika sinnen. Dessa mönster uttryckta i föreställningar hjälper 
oss både att förstå det som händer eller har hänt och att förutsäga vad 
man kan förvänta sig i en viss situation, så att man får vägledning om 
hur man lämpligen agerar. Den första fasen i uppbyggnaden av före-
ställningar handlar således om att upptäcka och benämna mönster. 
Vanligtvis tycks upptäckten av ett mönster leda till att man vill förstå 
varför mönstret ser ut som det gör, vilket kan ses som en andra fas, 
som är såväl förståelsefördjupande som meningsskapande. När det 
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gäller att förstå varför en person handlar på ett visst sätt, tenderar 
man att hitta förklaringar i form av personliga egenskaper och motiv 
som ligger bakom ett visst handlande. En del människor tenderar att i 
första hand söka orsaker i omgivningen medan andra främst förläg-
ger orsakerna hos sig själva.  
 
Människan har en förmåga att ta in intryck från omvärlden och rela-
tera till och eventuellt införliva dessa intryck i den egna föreställ-
ningsvärlden, vilket ibland leder till bekräftelse av den föreställ-
ningsvärld, som man redan byggt upp, men som även kan leda till 
förändringar av de befintliga föreställningarna, dvs lärande. Den pro-
cess, med vars hjälp man ställer sig utanför sig själv och tänker på hur 
mötet med omvärlden ter sig i förhållande till de egna föreställning-
arna, benämns reflektion.  
 
Reflektion förutsätter vetskap om alternativa ordningar, sätt att tänka 
och förstå ett visst fenomen.  

The experience of an “other” whose perspective on the 
world is different, constitutes a necessary, but not suffi-
cient condition of reflexivity. The contrasting perspectives 
relatives and call into question the taken for granted. 
(Bauer, 1999, s 169)   

Markova (2003) hävdar att tendensen att tänka i termer av motsatser 
är vanlig och oberoende av ålder och kultur, även om olika kulturer 
använder sig av olika motsatspar för att beskriva verkligheten.  

In some pairs of opposites, e.g.”odd” and ”even”, the 
components have an equal status, at least in some cul-
tures. In other pairs of opposites one component is supe-
rior to the other, like Yang (superior) and Yin (inferior) in 
Chinese thought. Some opposites are mutually exclusive, 
like male/female, others are relational, like hot/cold. (p 
30)  

Reflektion bidrar till att man kommer fram till hur man förhåller sig 
till respektive balanspar. Vissa balanspar är mer centrala än andra 
och utgör den organiserande principen för andra balanspar, som in-
går som delar i den större helheten. Ett exempel på detta är balansen 
mellan inifrån- respektive utifrånstyrd. Dessa motsatser kan antingen 
ses som oförenliga och varandra uteslutande eller som ömsesidigt 
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beroende balanspar, där den ena bär den andra inom sig som i fallet 
med Yin och Yang.  
 
 
 

Föreställningsvärldens struktur 

Varje individ bygger upp en föreställningsvärld där olika föreställ-
ningar är relaterade till varandra i ett mönster utifrån en samlande 
helhetsskapande och meningsskapande organiserande princip. Ut-
ifrån en strukturell ansats till teorin om sociala representationer 
(Abric 2001) utgår man, i likhet med Lewin (1963), från att föreställ-
ningarna inom ett område organiseras runt en kärna som samtidigt är 
meningsskapande för delarna. Kärnan har således både en organise-
rande och meningsskapande funktion och kan ses som den menings-
skapande helheten. Det kan vara svårt att i empirin skilja ut kärnan 
från mer perifera element. Abric (2001) menar att man måste ta med 
tre viktiga karaktäristika vid bedömningar av vilka föreställningar 
som utgör kärnan. Den första är föreställningens symboliska värde 
och centrala betydelse, den andra dess associativa värde, dvs att före-
ställning relateras till ett stort antal andra mer perifera föreställning-
ar, och den tredje är dess expressiva värde, som innebär att den ofta 
nämns. Kärnan har en stabiliserande funktion för föreställningarna. 
 
För att benämna individens samlade föreställningar om sig själv och 
omvärlden, helheten, använder Lewin begreppet “livsrummet“. Vi 
har i stället valt att använda begreppet ”föreställningsvärlden”. Enligt 
Lewin (1963) kännetecknas en enhet som befinner sig på en hög ut-
vecklingsnivå av en hög grad av differentiering, dvs många av var-
andra delvis oberoende och urskiljbara delar, som är strukturerade 
till en organisatorisk enhetlighet, där de olika delarna interagerar ut-
ifrån en gemensam bärande idé. Grad av differentiering definierar 
Lewin i antal celler. Ju fler celler en helhet består av, desto större dif-
ferentiering och därmed mer nyanserad helhet, under förutsättning 
att delarna är välorganiserade. Helhet, differentiering, organisering, 
enhetlighet och bärande idé är nyckelorden i detta utvecklingsbe-
grepp. En ökad differentiering ger upphov till nya konstellationer 
genom omstruktureringar inom helheten. Inom en och samma orga-
niserande idé kan cellerna inta olika positioner i förhållande till var-
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andra. Hur de är organiserade vid ett givet tillfälle beror av de erfa-
renheter individen gjort fram till detta speciella tillfälle. Förändringar 
i föreställningsvärlden, som ryms inom en och samma meningsska-
pande helhet, betecknas vanligen som singel-loopslärande inom or-
ganisationsteorin.  
 
Omstruktureringen kan även resultera i att en tidigare, för helheten 
organiserande princip, behöver förändras för att i sig inrymma nya 
inre struktureringar, dvs. en förändring av gränsöverskridande natur. 
En gränsöverskridande förändring innebär att delarna struktureras 
efter en annan grundläggande och bärande idé dvs dubbel-loops-
lärande utifrån de begrepp som används utifrån ett  lärande organisa-
tions-perspektiv. De enskilda delarna tänks vara organiserade i olika 
skikt, där vissa delar är mer centrala än andra. De delar som ligger i 
ytskiktet utsätts lättare för påverkan utifrån än de mer centralt lig-
gande delarna. Å andra sidan blir effekterna på helheten och på 
kringliggande delar mer begränsade, beroende på att perifert liggan-
de delar normalt gränsar till färre andra delar än de mer centralt be-
lägna. Ju mer centralt belägen en del är desto svårare är den att på-
verka utifrån och desto större genomslagskraft får förändringen för 
helheten. Abric (2001) beskriver samspelet mellan kärnan och de mer 
perifera delföreställningarna på följande sätt:  

It is through the central core that these elements acquire a 
meaning, a value. The other is an organizing function. The 
central core determines the nature of the links that unite 
the elements of the representation to each other. In this 
sense, it is the unifying and stabilizing element of the rep-
resentation.” […] For this reason the central core will be 
the element in the representation most resistant to change. 
In fact, all modifications of the central core involve a com-
plete transformation of the representation. Thus we will 
suppose that it is the identification of this central core that 
permits the comparative study of representations. For two 
representations to be different, they have to be organized 
around two different central cores. (p 44) 

Hur ska man avgöra om ett antal delar ingår i en förenande och me-
ningsskapande helhet? Lewin använder sig av begreppet ”simple uni-
ty” och menar med det att graden av beroende mellan delar inom en 
naturlig helhet är större än mellan någon av delarna och en annan 
helhet. En hög grad av oberoende i förhållande till omvärlden är lika 
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avgörande för en helhet som en hög grad av beroende mellan delarna 
inom helheten. En helhets enhet eller samstämmighet är mindre, ju 
mer oberoende närliggande delar är i förhållande till varandra. 
 
Lewin (1963) hänvisar till Grelling och Oppenheim, som 1938 beskri-
ver att kopplingar kan ses både som grad av beroende i termer av re-
gelbundenhet, som man i kvantitativa undersökningar kan bedöma 
utifrån korrelationskoefficienter och i termer av omfattningen på för-
ändringar, som behöver ske i den ena delen för att det ska hända nå-
got med andra delar inom helheten. Två kvalitativt skilda menings-
skapande helheter kan inrymma samma delar men där delarna för-
håller sig till varandra på olika sätt.  
 
Weick (2001) har likartade tankar som Lewin men överförda till orga-
nisationsnivå och hävdar att den rationella organisationsteorin, där 
utveckling sker via systematiserat målarbete med handlingsplaner, 
som följs upp av utvärderingar, som sedan styr utformningen av det 
fortsatta agerandet i organisationen, oftast saknar sin tillämpning i 
praktiken. Han hävdar att de olika delarna i en organisation är löst 
kopplade till varandra, där man söker skapa mening i det som sker 
genom att sätta in händelser i en meningsskapande helhet: 

It is conceivable that preoccupation with rationalized, tidy 
efficient, coordinated structures has blinded many practi-
tioners as well as researchers to some of the attractive and 
unexpected properties of less rationalized and less tightly 
related clusters of events. (p 3)  

Weick ser inte ett löst kopplat system som ett problem, utan hävdar 
att det även har vissa fördelar gentemot ett mer rationellt tänkande 
och organiserande. 

• Lösa kopplingar mellan en skolas inre liv och förändringar eller om-
världens förväntningar eller mellan olika delar inom skolan kan 
skydda mot överkänslighet för förändringar eller synpunkter från 
andra. Lösa kopplingar mellan skolledare och lärare/arbetslag ska-
par t. ex inte kaos i verksamheten vid frekventa byten av skolledare 
som vill genomföra sina idéer i verksamheten. Faran är en påtaglig 
okänslighet inför förändringar utanför den egna enheten. 

• Flera oberoende enheter ökar sannolikheten för att fånga upp för-
ändringar i omvärlden. 
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• Om en enhet är löst kopplad till andra enheter kan man lättare 
genomföra förändringar inom sin egen enhet. 

• I ett löst kopplat system kan man förvänta sig en högre grad av vari-
ation som i sin tur kan bidra till lärande eller till olika förslag på lös-
ningar på problem som uppstår. 

• Om en enhet inte fungerar på ett tillfredställande sätt får det inga 
större konsekvenser för andra delar i systemet. I ett löst kopplat sy-
stem kan man förhindra att problem sprider sig till hela organisatio-
nen. 

• Att själva få beslutanderätten leder till en högre arbetstillfredsställel-
se, ett mer engagerat arbete och kanske även högre effektivitet. 

 
 

Hur byggs föreställningar upp? 

Genom att kommunicera med varandra bygger man upp gemen-
samma föreställningar inom en grupp eller i en organisation. Nya fö-
reställningar är betingade av mer övergripande sätt att tänka och ut-
trycka sig, som kännetecknar den lokala situation, normerna i den 
grupp och de kulturella traditioner där och när föreställningarna 
byggs upp. Det gör att man betraktar och förstår en situation utifrån 
ett specifikt perspektiv. Föreställningar byggs upp för att ge mening 
åt händelser. Enligt Weick (1995) är det viktigare att föreställningarna 
är meningsskapande än att de är korrekta.  

If accuracy is nice but not necessary in sensemaking, then 
what is necessary? The answer, is something that pre-
serves plausibility and coherence, something that is rea-
sonable and memorable, something that embodies past 
experiences and expectations, something which resonates 
with other people, something that can be constructed ret-
rospectively but also can be used prospectively, something 
that captures both feeling and thought, something that al-
lows for embellishment to fit current oddities, something 
that is fun to contrast. In short, what is necessary in sen-
semaking is a good story. (pp 60-61)  

Fiske (2001) menar på samma sätt att  

Social representations researchers argue that socially 
shared understandings of unfamiliar phenomena operate 
to ease discourse, reduce threat, solidify the ingroup, and 
justify the groups’ goals. (p 250)  
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Varje perspektiv är meningsbärande i förhållande till ett annat och 
kan synliggöras genom att sättas i relation till andra perspektiv. Det 
handlar t.ex om vilka begrepp man använder sig av när man pratar 
om fenomenet, om man exempelvis uttrycker lärprocessen i termer 
av att eleverna får kunskap eller når kunskap. ”When we acquire 
language, we also acquire a whole system of ideas that have already 
been classified and differentiated from one another in collective tho-
ught.” (Markova, 2003, s 126)  
 
Föreställningar skapas och upprätthålls i första hand genom samspe-
let med andra som har samma föreställningar och där man ”undvi-
ker” att utsätta sina gemensamma föreställningar för kritisk gransk-
ning och prövning. Föreställningarna kan ha olika karaktär. En del 
föreställningar begränsas till uppfattningar om mönster som man 
upptäckt. Det kan handla om vad som vanligtvis sker om vissa förut-
sättningar är för handen. Andra föreställningar handlar om uppfatt-
ningar om varför det som sker sker. Människan tycks ha ett behov av 
eller åtminstone en tendens till att vilja förstå orsakerna bakom de 
skeenden hon lägger märke till. Det ger bättre möjligheter att förutsä-
ga och hantera nya situationer.  
 
 

Att upptäcka mönster 

Enskilda delar bildar en helhet eller enhet när delarna på något sätt 
upplevs höra ihop. Helheter skapas på olika nivåer, så att det som på 
en nivå är en helhet blir på nästa nivå en del i ett mönster i en annan 
övergripande helhet. Gestaltteoretikerna har i gestaltlagarna beskrivit 
vad det är som gör att man uppfattar att separata delar hör ihop och 
bildar en helhet.  
 
Närhetens lag 

Närhet och likhet är två av dessa gestaltlagar. Två företeelser, som i 
tid eller rum ligger nära varandra, upplevs mer sammanhörande än 
två företeelser som ligger längre från varandra. Företeelser, som upp-
levs dela vissa egenskaper som form, uppbyggnad, storlek, färg, vär-
den osv och skiljer sig från övriga omkringliggande företeelser och 
föremål, upplevs höra ihop. Företeelser, som inte delar åtminstone 
vissa egenskaper, uppfattas sakna samhörighet. Närhetens lag kan 
även sägas vara ett specialfall av lagen om likhet, eftersom de före-
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mål, som ligger nära varandra, har det gemensamt i jämförelse med 
de föremål, som ligger långt ifrån varandra. 
 
Slutenhetens lag 

Slutenhetens lag säger att människan tenderar att fylla i den bit som 
man upplever fattas, för att skapa en sluten figur. Överfört till andra 
situationer än figurer, innebär det att man tenderar att fylla i det som 
man upplever fattas, för att det man upplever ska stämma överens 
med de bilder och föreställningar man har. Det innebär också att situ-
ationer, som man inte avslutat, tar energi till dess att man på något 
sätt fått till ett avslut. 
 
Vilka enheter som kopplas ihop är beroende av det som omger dem 
och även av de föreställningar och mönster, som man byggt upp tidi-
gare.  

This means that the significance of a proposition or a be-
lief depends on the relation to other beliefs or propositions 
that form a whole. (Moskovici, 2001, s 26) […] Holism 
supposes that relations or a system of relations define 
elements and that systems are prior to elements. In con-
trast, atomism assumes that elements are prior to the 
whole and that it is from them that we understand and 
construct relations. (ibid, s 27)   

För att vissa företeelser ska uppfattas höra ihop behöver de ha en 
större överensstämmelse med varandra än med övriga företeelser i 
det rådande sammanhanget. Det innebär att företeelser som upplevs 
höra ihop i en situation inte behöver upplevas höra ihop i en annan 
situation eftersom omgivningen ser annorlunda ut. 
 
Dessa gestaltlagar är i sig mönster, som beskriver hur vi skapar 
mönster och struktur i variationen och heterogeniteten. Utan dessa 
mönster skulle det vara svårt att förutse och hantera kommande situ-
ationer på ett ändamålsenligt sätt. Varje situation skulle annars vara 
ny och världen vara fullständigt oförutsägbar. Att mönsteruppbyg-
gandet följer vissa bestämda principer kan å andra sidan leda till att 
tillförlitligheten i mönsteruppbyggandet är låg. Man försöker att 
undvika situationer och information som skapar eller ökar dissonan-
sen, vilket innebär att man inte ser mönster som strider mot de före-
ställningar man redan byggt upp. Det innebär även att man lättare 
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upptäcker företeelser och mönster, som hör hemma i redan upptäckta 
mönster, och att man söker efter mönster, som bekräftar de föreställ-
ningar man redan har. Det gör att man inte upptäcker andra företeel-
ser och mönster, som också finns med och som skulle kunna vara be-
tydelsefulla. Det finns förstås också en risk att man generaliserar eller 
extrapolerar upptäckta mönster och regelbundenheter till situationer 
där de inte längre är giltiga. 
 
 

Att förstå mönster 

När man väl upptäckt ett mönster har man en tendens att vilja förstå 
varför mönstret ser ut som det gör.  

Once people have formed concepts or variables, they be-
gin to tie them together to make sense of them. Concepts 
can be tied by causality relations based on logic, observed 
matters of fact, or beliefs when evidence is not available 
(Hall, 1984, p 908).  (Weick p 312) 

Merparten av samband är kanske inte linjära till sin karaktär utan 
kurvlinjära. Om vi utgår från att världen består av linjära samband 
riskerar vi att hamna i fruktlösa diskussioner om vem som har rätt 
när den ena beskriver sambandet som         och den andra som       när 
sambandet i själva verket är både och dvs               Eftersom var och 
en bara har erfarenhet av en begränsad del av variationen t ex den 
vänstra eller högra delen av variationsvidden så kan man bygga upp 
felaktiga föreställningar om sambandets karaktär. 
 
Genom att tillskriva mönstren mer bestående förklaringar skapar 
man en än mer stabil och förutsägbar värld. Förklaringarna kan hand-
la om att enskilda människor har vissa handlingsmönster, eftersom 
de har vissa värderingar, föreställningar, egenskaper, intensioner el-
ler känslor. Förklaringar till handlingsmönster såväl för individer 
som grupp och organisationer kan även sökas i relationernas karaktär 
eller i systemstrukturer. Weick (2001) beskriver förståelsearbetet ut-
ifrån mönster som att man skapar kausalslingor och mentala kausal-
kartor  

Maps are guides as well as products. They are guides in 
the sense that they assimilate uncertain events into an ex-
isting structure. Because maps relate an uncertain event to 
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existing concepts, they generate meaning for the event. 
Maps are also products in the sense that concepts change 
in order to accommodate new experience. (p 327) 

Kunskapsbildning i och utifrån den egna vardagsverksamheten 
handlar om att upptäcka regelbundenheter eller mönster i variatio-
nen, att benämna de mönster man upptäcker och förstå varför mönst-
ret ser ut som det gör. Denna lärprocess utgör även grunden för det 
livslånga och livsvida lärandet. 
 
Översatt till skolans värld innebär det att man söker, upptäcker, be-
nämner och förstår de mönster som annars ligger fördolda i vardags-
arbetet samt att man använder dessa fördjupade lärdomar som väg-
ledning i det fortsatta arbetet. Förståelseinriktat lärande begränsas 
inte till kunskap om hur man ska göra i en specifik situation, utan 
syftar till att bygga upp en fördjupad förståelse av vad som ligger 
bakom såväl olika problem som framgångsrika lösningar.  
 
Utifrån detta sätt att tänka om lärares lärande och skolutveckling, ut-
gör goda resultat inte ett slutresultat i den egna lärprocessen. Resulta-
ten utgör i stället utgångspunkten för ett förståelsefördjupande 
lärande, där man först tillsammans försöker se på vilket sätt de mer 
framgångsrika tillvägagångssätten skiljer sig från dem man provat 
tidigare och därefter försöker förstå hur det kommer sig att dessa 
skillnader leder till så mycket bättre resultat. Dessa lärdomar är sedan 
möjliga att prova även i andra situationer för att testa hållbarheten. 
De båda sätten att tänka om lärande kan illustreras i figur 3:1 och 3:2. 
 
De olika geometriska formerna får symbolisera olika arbetssätt. Ge-
nom utvärderande samtal har man på skolan funnit att de olika ”ar-
betssätten” givit olika resultat. För enkelhetens skull har bedömning-
arna översatts till en femgradig skala där 5 innebär ett mycket gott 
resultat.  
 

4,5 2 4 3 5 3,5 1 

 
 
 
 

      

Figur 3:1. Görandeinriktat lärande 
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Utifrån ett görandeinriktat lärande skulle man nöja sig med att kon-
statera att                 är bättre än de andra och gå ut med rekommenda-
tioner till övriga på skolan om att tillämpa denna metod. Vid ett för-
ståelseinriktat lärande utgör dessa utvärderingsresultat bara grund-
materialet för ett fortsatt lärande. Nästa steg är att försöka upptäcka 
på vilket sätt de mer framgångsrika arbetssätten är lika och på vilket 
sätt de skiljer sig från de mindre framgångsrika metoderna. 
 

4,5 2 4 3 5 3,5 1 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:2. Förståelseinriktat lärande 
 
Lärdomen utifrån denna jämförelse skulle kunna formuleras som att 
”runda former är förklaringen till skillnaden mellan vad som är mer 
eller mindre framgångsrikt”. Förståelsen kan därefter användas och 
utprovas i situationer som skiljer sig från de situationer som ligger till 
grund för lärdomen. Man är inte begränsad till att kopiera ”det bästa 
arbetssättet” för att vara framgångsrik utan lärdomen kan vara väg-
ledande när man uppfinner nya framgångsrika ”arbetssätt” såsom 
              eller                 som båda bygger på den bakomliggande prin-
cipen ”runda former”. 
 
Att beskriva hur ett lärande samtal utifrån dessa utgångspunkter 
skulle kunna gestalta sig på en skola riskerar att bli övertydligt och 
naivt men vi försöker ändå att ge ett exempel på hur det skulle kunna 
se ut när en grupp lärare träffas för att ta del av varandras erfarenhe-
ter av elevinflytande. 
 

 ? 
 

? 

? 
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- ”Det här med elevinflytande fungerar inte alls. Jag kan inte se att det 
har några positiva effekter på vad de lär sig. Jag gick t ex igenom kurs-
planen och kapitlen i boken och sedan skulle de ge synpunkter på hur 
vi skulle lägga upp arbetet men det blev bara krystat och inte kunde jag 
se något större engagemang jämfört med när jag lägger upp arbetet. En 
av eleverna sade t o m”Vi kan inte ämnet så bestäm du så blir det nog 
bra.’”  

 
- ”Jag har samma erfarenheter. Det är en typisk skrivbordsprodukt av 

sådana som inte själva är lärare. Vi ska ju vara tydliga med betygskrite-
rierna så jag gick igenom dem inför ett arbetsområde och sedan fick de 
välja ambitionsnivå, vilket betyg de ville satsa på. Då fick de ju infly-
tande över arbetet men inte såg jag några bättre resultat av det.” 

 
- ”Jag har lite andra erfarenheter. Jag lät mina elever fundera över om det 

ämne som jag undervisar i kunde belysa någon fråga som de tyckte var 
intressant. De fick prata om det tre och tre. Sedan frågade jag om de 
kommit på något, vilket de gjort. Vi lade sedan upp undervisningen ut-
ifrån deras frågor men det gick inte att följa boken då utan jag var 
tvungen att ta upp avsnitt från olika delar av boken samtidigt för att 
kunna belysa deras frågor och samtidigt se till att de lärde sig det de 
skulle utifrån kursplanen. Men vilket intresse det väckte för ämnet och 
kunskapsresultatet blev klart bättre och jag tror de kommer att behålla 
kunskaperna under lång tid.” 

 
- ”Det är möjligt att det går att arbeta så i ditt ämne, där det är lätt att 

koppla till deras vardagsliv, men hur ska man göra i ett ämne som har 
en sådan egen klar logisk uppbyggnad och ordning som matematik? Jag 
har försökt att öka elevinflytandet genom att individualisera. Eleverna 
får arbeta i sin egen takt och mycket självständigt. Sedan har vi vissa av-
stämningspunkter då jag kollar upp hur långt de kommit och försöker 
driva på dem och uppmuntra dem. En del tar sitt ansvar på det sättet 
men för en del blir det snarare sämre så totalt set ser jag ingen vinst med 
det sättet.” 

 
- ”Jag har i stället gjort tvärtom i matematikundervisningen. De får inte 

arbeta någonting på egen hand. Åtminstone nästan inte. Den färdighets-
träningen kan de få som läxa. Jag har hela klassen samlad mest hela ti-
den. När jag ska ta upp ett nytt område i matematiken försöker jag 
komma på ett problem, helst från vardagen, där den räkneoperation jag 
tänkt gå igenom skulle kunna vara till hjälp. Sedan får de försöka lösa 
problemet parvis eller i mindre grupper. När de har försökt ett tag så 
bryter jag arbetet och frågar hur de tänkt lösa det och fångar upp deras 
förslag och försöker åskådliggöra lösningarna på tavlan. Sedan letar vi 
efter likheter och skillnader i lösningarna och varför de tänkt som de 
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tänkt. Sedan brukar jag presentera hur man kan tänka som matematiker 
när man löser den typen av problem och så diskuterar v det i förhållan-
de till deras lösningar. Intresset för matematik har verkligen ökat bland 
mina elever sedan vi började prata matematik på det viset för att inte 
tala om kunskapsnivån!”  

 
- ”Jag har börjat med något liknande. När jag ska ta upp ett kunskapsom-

råde brukar jag börja med att berätta en upplevelse som jag haft som 
kan bidra till att väcka frågor eller påminna dem om sina erfarenheter 
av samma område. Sedan brukar jag försöka få eleverna att berätta om 
sina erfarenheter och upplevelser och uppmuntra dem att ställa frågor 
kring det som förbryllar dem. Frågorna skriver jag sedan upp på tavlan 
och sedan fyller vi på med ytterligare frågor som vi kategoriserar. Jag 
bidrar med mina och kursplanens frågor om de inte kommer spontant 
från eleverna. Sedan börjar arbetat med att försöka förstå oss på områ-
det så att vi kan svara på frågorna. Vi brukar ofta fördela olika områden 
mellan grupper som sedan arbetar tillsammans. Jag har verkligen lyck-
ats skapa aktiva elever på det viset. Förut ställde de knappt en fråga när 
jag bad dem men nu kommer det nästan fler frågor än vad vi kan hante-
ra och kunskapsnivån i klassen har definitivt ökat.   

 
- ”Det är tydligt att vi har olika erfarenheter av elevinflytande och vad 

det får för effekter på engagemang och kunskapsnivån. Kan vi se något 
mönster i de erfarenheter som vi delat med oss av till varandra som kan 
fördjupa vår förståelse av varför det blir så olika. Kan vi se några likhe-
ter mellan de positiva erfarenheterna som samtidigt skiljer sig från de 
negativa erfarenheterna som skulle kunna förklara varför det blir bra 
ibland och inte i andra situationer?” 

 
- ”Det verkar som om eleverna i de positiva exemplen varit mer aktiva i 

inledningen av ett arbetsområde när man kommer fram till vad som 
skulle vara intressant att förstå sig på och att deras eget tänkande tas 
mer på allvar.” 

 
- ”Man kanske skulle kunna säga att de är mer medskapande i de exemp-

len medan de i de andra exemplen mer tar ställning till och påverkar det 
som någon annan tänkt ut. Vilka effekter elevinflytandet får beror kan-
ske på hur vi utformar det. Det är nog så att det inte räcker med att in-
hämta deras uppfattningar utifrån mer eller mindre färdiga förslag utan 
det är medskapandet som är förklaringen till att elevinflytandet fått så 
positiva effekter i de exempel vi pratat om.” 

 
- ”En annan skillnad mellan de mer lyckade exemplen jämfört med de 

andra är nog också att läraren verkar vara mer aktiv när man lyckats. 
Det är nog så att det inte räcker med att eleverna är medskapande utan 
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läraren är också aktivt medskapande så att det idealt sett blir något som 
elever och läraren har ett gemensamt intresse att arbeta med.” 

 
- ”Så vår lärdom utifrån vårt erfarenhetsutbyte kring elevinflytande skul-

le i så fall bli att medskapandet måste betonas.” 
 
- ”Jag tror att det finns en lärdom till att dra från detta. I och med att man 

arbetar så mycket med medskapandet så verkar det som om man även 
får en mer meningsskapande lärprocess dvs att eleverna kan koppla 
ämneskunskaperna till sin egen värld och det kanske är en ännu vikti-
gare lärdom tror jag.” 

 
- ”Vilken som är viktigare än den andra är inte lätt att veta och de kanske 

behöver kombineras men det verkar som om vi nu kommit fram till åt-
minstone två viktiga lärdomar dvs att medskapande elever i en me-
ningsskapande lärprocess bidrar till en högre kvalitet i elevernas läran-
de. Skulle vi kunna undersöka om de lärdomarna håller genom att att 
mer systematiskt prova det ett tag framöver och se vad som händer?” 

 
- ”Det vore bra om vi kunde hjälpa vandra att hitta fler sätt som man kan 

använda för att eleverna ska bli medskapande. Vi kunde väl ägna litet 
tid åt det när vi träffas nästa gång så att var och en tänker ut ytterligare 
exempel.” 

 
- ”Jag har ytterligare en fråga som jag skulle vilja ha hjälp med. Vi pratar 

om meningsskapande som åtminstone jag kopplar ihop med att man får 
en fördjupad förståelse av något, men pratar vi om att eleverna får en 
fördjupad förståelse av ämnet eller av sina vardagserfarenheter? Eller 
blir det både delarna? Har det någon betydelse om vi t ex börjar med 
ämnet och sedan försöker koppla ihop deras erfarenheter med det jäm-
fört med att man börjar med deras föreställningar och erfarenheter och 
sedan använder ämnet för att hjälpa dem att fördjupa sin förståelse av 
det de tänkt eller varit med om?” 

 
 

Hur förändras föreställningar 

Föreställningar och i synnerhet mer centrala föreställningar, som 
finns i den så kallade kärnan, är identitetsskapande och anger även 
en individs grupptillhörighet. Man hör till den grupp med vilken 
man delar föreställningar om ett visst fenomen. Att beskriva sina fö-
reställningar innebär att man positionerar sig. Eftersom förändringar 
av föreställningar även får konsekvenser för identiteten och grupp-
tillhörigheten, är föreställningar ofta motståndskraftiga mot föränd-
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ringar. För att obalanser ska leda till förändringar i föreställningarna 
och i handling krävs att dissonansen ger upphov till ett inre spän-
ningstillstånd som är tillräckligt kraftigt.  
 
Obalanser, som ger upphov till förändringar i föreställningsvärlden, 
är oftast avgränsade till de mer perifera cellerna men kan även invol-
vera kärnan, den meningsskapande och organiserande principen. Ab-
ric (2001) menar att de perifera elementen har tre huvudfunktioner; 
konkretisering, anpassning och försvar.  

 They constitute the interface between the central core and 
the concrete situation in which the representation elabo-
rates or realizes itself. […] New information or any trans-
formation of the environment can be integrated into the 
periphery of the representation. Any elements of the rep-
resentation, which may put into question its very founda-
tions, can in this way be regulated by marginalizing their 
presence, by reinterpreting them in the sense of the central 
signification, or by giving them an exceptional character. 
Compared to the stability of the central core, they consti-
tute the moving and evolving aspect of the representation. 
(s 44) 

Lewin (1963) talar om inre och yttre skikt. En utifrån kommande kraft 
behöver vara allt starkare för att påverka celler i de inre skikten.  

As a summery of the difference between a stratification 
into central and peripheral layers and the stratification 
into inner and outer layers one can say that the degree of 
centrality of a cell determines how easily the cell will be 
affected by changes anywhere inside the whole and how 
easily a change in this cell will affect the rest of the whole. 
The position of a cell in a certain inner layer determines 
how easily a cell will be affected by changes outside the 
whole and how easily a change in this cell will affect the 
outside. (p 326) 

Man försöker att reducera dissonanser och uppnå konsonans i före-
ställningsvärlden. Ett sätt att hantera dissonansen är att försöka över-
tyga sig själv om att de oförenliga föreställningarna går att förena. 
Kunskap och medvetenhet räcker inte för att initiera förändring. Om 
nya erfarenheter eller lärdomar inte leder till en inre obalans, så sker 
ingen förändring i handling. Motstridigheter är otillräckliga. 
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Festinger (1957) utformade en teori om kognitiv dissonans där han 
hävdar att en dissonans i ett kognitivt system är psykologiskt störan-
de, vilket motiverar individen att reducera dissonansen och att und-
vika situationer och information, som skulle kunna öka dissonansen. 
Upplevelsen av dissonans är subjektiv. Såväl Newcomb (1953) som 
Heider (1958) och Moscovici (2001) använder sig av en triangel för att 
beskriva hur spänningsskapande obalans uppstår. Newcomb och 
Heider talar om “the perceiver”, “the other person” och “some issue 
or event with which both A and B are concerned”. Moscovici använ-
der ”Ego” – ”Alter” och ”Objekt”. Alter kan vara en individ eller en 
grupp. Vid ett och samma tillfälle kan flera oförenliga dialoger mel-
lan Ego och Alter pågå samtidigt. 
 
Man kan även utvidga triangeltänkandet till individnivå, där obalan-
sen handlar om oförenligheter mellan individens olika delföreställ-
ningar eller en föreställning i relation till den helhet i vilken den igår 
eller oförenligheter mellan individens föreställningar och handlingar.   
 
Enligt Festinger (1957) tolereras dissonanser om 

• Reduceringen av dissonansen är alltför smärtsam eller på annat sätt 
kostsam 

• Dissonansen för med sig andra fördelar 

• Reduceringen av dissonansen visar sig vara omöjlig på grund av oli-
ka omständigheter  

 
Även Heider (1958) hävdar att man vanligen föredrar harmoniska 
framför obalanserade situationer men att det finns undantag.  

On the other hand, there may also be a tendency to leave 
the comfortable equilibrium, to seek the new and adven-
turous. The tension produced by unbalanced situations of-
ten has a pleasing effect on our thinking and aesthetic feel-
ings. Balanced situations can have a boring obviousness 
and a finality of superficial self-evidence. Unbalanced 
situations stimulate us to further thinking; they have the 
character of interesting puzzles, problems which make us 
suspect a depth of interesting background. (s 180) 

Möjligen är det så att detta främst gäller när man har möjlighet att 
själv avgöra om man vill bli utmanad. Eftersom utmaningar av det 
egna tänkande bidrar till lärande, blir det viktigt att förstå vad det är 
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som bidrar till att man vill bli utmanad, så att man kan skapa sådana 
förutsättningar. 
 
 
 

Grundläggande begrepp 

Utifrån den förståelseram som beskrivits blir vissa begrepp särskilt 
centrala. Vi har därför valt att beskriva innebörden i dessa begrepp 
och hur de förhåller sig till varandra. Det handlar om begrepp som 
lärande, slutsats, lärdom, kunskap, förståelse, föreställning och gö-
rande, vilka inte är så lätt avgränsbara i förhållande till varandra.  
 
Lärande 

Lärande innebär att ett tidigare ostrukturerat eller grovt strukturerat, 
vagt kunskapsområde blir mer specialiserat och/eller annorlunda 
ordnat, förstått och ihågkommet. Lärande är en differentieringspro-
cess där tidigare delar i en helhet delas upp i mindre delar, vilket le-
der till en nyansering i individens tankar, känslor och handlingar. En 
differentiering ger upphov till nya konstellationer genom omstruktu-
reringar inom helheten.  
 
Dubbelloopslärande innebär förändringar i kärnan i den organise-
rande principen medan singelloopslärande är förändringar i de övri-
ga cellerna eller i interaktionen mellan cellerna utan att påverka kär-
nan eller på något avgörande sätt den organiserande principen. 
 
Slutsats 

Slutsatserna har en giltighet som är snävare än lärdomarnas. Slutsat-
ser är begränsade till den situation i vilken de uppstått. Utifrån den 
strukturella ansatsen inom teorin om sociala representationer (Abric 
2001) organiseras föreställningar runt en kärna som samtidigt är me-
ningsskapande för delarna. Slutsatserna är föreställningsvärldens mer 
perifera element. 
 
Lärdom 

Lärdomar ligger på metanivå i förhållande till slutsatserna, vilket gör 
att de kan tillämpas i andra situationer än de i vilka de skapats. Lär-
domar kan beskrivas som dekontextualiserade slutsatser som i nya 
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situationer kontextualiseras för att kunna vara vägledande. För att en 
uttryckt föreställning ska betraktas som en lärdom krävs att den är 
vägledande för hanterandet av ett bredare spektrum av situationer än 
de händelser som ligger till grund för lärdomen. 
 
Förståelse 

Med förståelse avses den menings- och helhetsskapande strukturen 
för de delar som ingår i helheten. Förståelse ligger på metanivå i för-
hållande till lärdomar. Förståelse utgörs av kärnan i föreställnings-
världen och är mer bestående än de mer perifera cellerna/elementen. 
 
Föreställning 

Föreställning är en samlingsbeteckning för förståelse, lärdomar och 
slutsatser. Föreställningar underlättar vår förståelse av och påverkar 
vårt sätt att hantera omvärlden.  

Here individuals do not form their thoughts in isolation, 
but by influencing one another and therefore on the basis 
of collectively shared reifications of objects that make up 
their reality. These shared representations shape our be-
liefs, ideas, attitudes and opinions so as to give meaning to 
things and help us to understand each other. (Philogène 
2001, s 5) 

Det betyder att föreställningar inte bara hjälper oss att skapa ordning 
i vad vi är med om utan de har även stor betydelse och utgör en för-
utsättning för att kommunikation mellan människor ska bli begriplig 
dvs att uttryckta föreställningar har samma eller liknande innebörd 
för andra.  
 
Görande 

Begreppet görande används för att beteckna ageranden och hand-
lingar som har sin grund i såväl medvetna och förståelsebaserad val 
som omedvetna och icke genomtänkta val. 
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5 Genomförande 
 

 

Urval 

Under våren 1999 började förvaltningschefer och utvecklingsledare 
från åtta kommuner samt medarbetare inom Regionalt Utvecklings-
Centrum (RUC) i Karlstad träffas för att fördjupa förståelsen av inne-
börden i den lärande organisationen samt den lednings- och styr-
ningsfilosofi, som hör ihop med detta synsätt. De deltagande förvalt-
ningscheferna och utvecklingsledarna såg den lärande organisationen 
med dess ledningsfilosofi, som en möjlig väg att i högre grad hjälpa 
lärare och skolledare att förverkliga skolplaner och läroplanen ochvil-
le fylla begreppet lärande organisation med ett reellt innehåll.  
 
Studien omfattar samtliga åtta kommuner och berör såväl grundsko-
lan som gymnasieskolan. I hälften av kommunerna fanns bara grund-
skolor. I dessa kommuner valdes en eller två skolor som skulle utgöra 
underlag för studien. Kommunen ansvarade för urvalet utifrån krite-
rierna att skolorna och arbetslagen inte skulle avvika på ett avgöran-
de sätt från andra skolor eller arbetslag. Om elever från år 1 till år 9 
fanns på samma skola valdes en skola annars valdes två skolor för att 
få samtliga år representerade. På varje ingående skola utsågs ett ar-
betslag som arbetade med barn i år 1-6 och ett arbetslag med elever i 
år 7-9 
 
År 2000 ingick 15 skolor, varav fyra var gymnasieskolor, i studien. År 
2004 deltog 13 skolor varav tre gymnasieskolor. I varje kommun där 
det fanns en gymnasieskola ingick även ett arbetslag från gymnasiet i 
studien. En av gymnasieskolorna deltog inte i den uppföljande studi-
en 2004, eftersom skolledningen inte ansåg sig vilja lägga ned tid på 
detta då de enligt egen utsaga inte arbetat utifrån ett lärande organi-
sations-perspektiv. Ett arbetslag i en av grundskolorna deltog inte 
heller i den uppföljande intervjuomgången beroende på administra-
tiva misstag i forskningsprojektet. Det övriga bortfallet beror på att 
lärare slutat på skolan eller bytt arbetslag.   
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Datainsamling 

För att få ett nyanserat underlag för förståelse och analys av skolle-
darskapet och av lärandet bland både elever och medarbetare i skolan 
har vi tillämpat metodtriangulering där vi använt oss av intervjuer, 
observationer och enkäter. I tabell 5:1 redovisas en översikt över data-
insamlingen. 
 
Tabell 5:1. Översikt över datainsamling. 
 Lå 00/01 Lå 01/02 Lå 02/03 Lå 03/04 Lå 04/05 

Enkäter 

Samtliga lärare 
och skolledare 
på de skolor 
som ingick i 
urvalet  

   

Samtliga lärare
på de skolor 
som ingick i 
urvalet 

Intervjuer Lärare,  
skolledare     Lärare,  

skolledare  

Observa-
tioner 

Arbetslags-
möten och 
lednings-
gruppsmöten 

 Lektions-
observationer 

Observationer  
av grupp-
handledning  
med skolledare

 

Valide-
ringskon-
ferenser 

 Lärare och 
skolledare   

Skolledare 
och förvalt-
ningschefer 

Skolledare Lärare och 
skolledare 

 
Under forskningsprojektet har ett antal rapporter och uppsatser skri-
vits. De redovisas i tabell 5.2.  
 
Tabell 5:2 Rapporter och uppsatser inom forskningsprojektet. 

Rapporter 

Rapporter till de inter-
vjuade arbetslagen  

Gemensam rapport inför 
valideringskonferens 

Rapport inför validerings-
konferens:  
Elevers lärmiljö - Lärares 
undervisning och elevers 
lärande 

Två delrapporter inför 
valideringskonferens: 
Lärares lärmiljö och 
Elevers lärmiljö  

C-uppsat-
ser utifrån 
datamateri-
alet 

Skolan och den lärande 
organisationen ur ett 
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Intervjuer 

Vid den första intervjuomgången 2000 intervjuades 226 lärare, 15 
skolledare och 9 förvaltningschefer dvs totalt 241 intervjuer. Intervju-
erna har omfattat samtliga lärare i 19 arbetslag på 15 skolenheter. 
Underlaget från 2004 utgörs av intervjuer med 14 skolledare samt 99 
lärare dvs totalt 113 intervjuer i 17 arbetslag på 13 skolenheter.  I ta-
bell 5:3 visas antalet arbetslag som intervjuats både år 2000 och 2004 
samt fördelning på respektive årskurs.  
 
Tabell 5:3. Antal arbetslag som intervjuats både år 2000 och år 2004 förde-
lade på årskurser. 
 Antal arbetslag 

År F-6 6 

År F-9 1 

År 7-9 6 

Gy 4 

Summa 17 

 
År 2004 intervjuades endast de lärare som intervjuades 2000 och fort-
farande ingick i samma arbetslag som 2000. Eftersom syftet var att 
undersöka eventuella förändringar i förståelse av uppdraget och i de 
lärdomar man dragit om lärande och undervisning, intervjuades 
samma lärare vid båda tillfällena. Det visade sig vara svårare att följa 
samma princip när det gäller intervjuerna med skolledarna, eftersom 
byten av skolledare var så frekventa. Endast fyra av dem var skolle-
dare på samma skola vid båda intervjutillfällena. Skolledarna inter-
vjuades oavsett om det skett ett byte av skolledare på skolan. Det sto-
ra bortfallet och bytena av skolledare innebär svårigheter vid jämfö-
relserna mellan 2000 och 2004. 
 
Intervjuerna fokuserade innehållsligt: 

• Helhetsbild av skolkulturen 

• Förståelsen av uppdraget som lärare respektive skolledare. 

• Kopplingen mellan förståelse, lärdomar och handlingsnivå 

• Lärdomar om lärande och undervisning 

• Skolledarskapet 
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Helhetsbild 

Inför intervjuerna ombads intervjupersonerna att skriva ett brev till 
intervjuaren. Syftet med breven i forskningsprojektet var att få en bild 
av hur den intervjuade såg på sin arbetssituation i stort samt att få 
den intervjuade att mentalt förbereda sig inför intervjun. I brevet om-
bads läraren respektive rektor att beskriva hur det var att arbeta på 
skolan. Lärarna ombads även beskriva hur de uppfattade ledarskapet 
på skolan. Den första intervjun inleddes med fördjupande frågor om 
skolkulturen utifrån brevet. Syftet med denna del i intervjun var att få 
en helhetsbild av skolkulturen som kan underlätta förståelsen av det 
som sägs under resten av intervjun. 
 
Frågeområdena utifrån brevet var: 

• Intervjupersonens bakgrund: kön, ålder, eventuell ämneskombina-
tion, hur länge hon/han arbetat som lärare. 

• Elevunderlaget: motivation, studietraditioner i området, villaområ-
de, hyreshusområde. 

• Skolkulturen: syn på lärande, undervisning och kunskap, samar-
betsklimat, förändringsberedskap, allmän stämning. 

• Skolans organisation: hur beslut fattas, ledning, kommunikationssy-
stem. 

• Förändringar i organisation, ledarskap och skolkultur under den se-
naste femårsperioden 

 
Vid den uppföljande intervjun 2004 följdes denna del upp genom att 
intervjupersonen ombads beskriva om arbetssituationen på skolan 
förändrats på något avgörande sätt sedan den första intervjun. 
 
Förståelse av uppdraget 

Syftet med denna del av intervjun var att förstå lärares och skolleda-
res förståelse av sitt uppdrag samt vilka faktorer, som bidragit till den 
egna förståelsen. Eftersom vi försökte få en bild av den intervjuades 
föreställningsvärld, har vi huvudsakligen valt att arbeta induktivt och 
utgå från den intervjuades egna begrepp och inte använda oss av en 
standardlista med begrepp som vi valt ut, även om det skulle under-
lätta jämförelser mellan såväl olika individer och skolor som föränd-
ringar över tid för en och samma individ eller skola.  
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I denna del av intervjun har vi använt oss av föreställningskartor för 
att fördjupa intervjuerna. Föreställningskartan har sin teoretiska 
grund i konstruktivistisk och gestaltteoretisk teori om lärande och 
utveckling och kan ses som en grafisk representation av en individs fö-
reställningar om ett visst fenomen. Att samtala med och tillsammans 
skapa en föreställningskarta är ett sätt att tydliggöra och förstå någon 
annans föreställningsvärldar. Metoden har visat sig fördjupa samtalet 
samtidigt som den ger en helhetsbild av den intervjuades föreställ-
ningsvärld (Miles & Khattri, 1995; Scherp, 2002).  
 
Weick (2001) använder sig av begreppet kausalkarta för att beskriva 
den strukturella uppbyggnaden av föreställningar.  

A cause map develops as the mind reflects on experience, 
constructs concepts in the form of variables, and imposes 
connections among these variables. When variables are 
connected, they become meaningful since meaning flows 
from relationships. (p 312) […)] The general aim of analy-
ses conducted on cause maps is to discover universal 
structural regularities in these maps. Specific aims include 
the study of universal relationships between these struc-
tural regularities and a person’s values, means, goals, 
emotions, influence, power, expertise, inconsistencies, 
sense of self, and formation of double interacts leading to 
the creation of organizations. Another major aim of the 
analyses is to simplify and clarify individual cause maps 
to reveal the dominant flow of causality that people im-
pose on their experience. (p 317) 

Man kan dra paralleller mellan vanliga kartbilder och den grafiska 
representation av tankestrukturer, som föreställningskartor ger. En 
karta är ämnad att ge en orientering i ett landskap. Den ska ge en för-
enklad bild av något stort och komplext. En föreställningskarta blir 
på samma sätt ett verktyg för att få förståelse av en individs mentala 
landskap.  
 
Intervjuarens uppgift var att med hjälp av förståelsefördjupande frå-
gor bidra till att den intervjuade upptäcker och formulerar sina egna 
föreställningar och åskådliggör dessa föreställningar i form av en fö-
reställningskarta. Detta har i sin tur visat sig vara till hjälp vid upp-
täckandet av ytterligare föreställningar. När intervjuaren övertygat 
sig om att den intervjuade läraren respektive skolledaren förstått syf-
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tet med intervjun ombads hon eller han att på ”post-it”-lappar skriva 
ned nyckelord – begrepp eller korta meningar som beskrev dennes 
syn på lärar- respektive skolledaruppdraget. Därefter ombads inter-
vjupersonen att placera ut lapparna på ett stort tomt papper t. ex ett 
blädderblockspapper med gott om utrymme att skriva på och att för-
söka ordna, prioritera, binda ihop och/eller gruppera dessa på ett för 
henne eller honom meningsfullt sätt, för att synliggöra eventuella 
mönster.  
 
 
Förtydligande av nyckelorden 

Utgångspunkten för det fortsatta samtalet var att begripa sig på den 
förståelse som lapparna uttryckte. De förståelsefördjupande frågorna 
har varit av icke-styrande karaktär:  
 

- Du har skrivit …….. – hur tänkte du då?  
- Kan du hjälpa mig att förstå hur du menar med …….? 
- Kan du beskriva lite närmare? 
- Kan du utveckla det litet mer?  
- Hur menar du? osv. 
 

Den fördjupande intervjun om förståelsen av de utplacerade lapparna 
inleddes med att man rådgjorde om vilket nyckelord man skulle börja 
med. Den intervjuade valde oftast att börja med något av de mer an-
gelägna nyckelorden. Intervjuaren frågade även varför han eller hon 
valde att börja med just den valda lappen. Därefter utvecklades res-
ten av nyckelorden. Syftet med intervjun var att få en tydligare och 
mer nyanserad bild av det som intervjupersonen hade skrivit ned på 
lapparna.  
 
Intervjun dokumenterades öppet så att den intervjuade kunde läsa 
det som dokumenterades för att hon eller han skulle ha möjlighet att 
bedöma om bilden som växte fram stämde. Intervjupersonernas egna 
ord användes i så hög grad som möjligt för att minska påverkansris-
ken. När innebörden i alla nyckelord hade fördjupats och den inter-
vjuade inte hade något mer att tillägga, övergick intervjun från en 
fördjupning av varje del till en beskrivning av hur delarna var relate-
rade till varandra. Redan under samtalets gång kunde samband ha 
blivit uppenbara och markerades då.  Delarna knöts till varandra ge-
nom pilar och streck som beskrevs i termer av att exempelvis två om-
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råden påverkade varandra ömsesidigt. Både intervjuaren och den in-
tervjuade såg det mönster som hade växt fram och kunde upptäcka 
samband mellan faktorer, upprepningar, teman, olikheter, oklarheter, 
motsägelser etc.  Weick (2001) pekar på svagheter samtidigt som han 
betonar betydelsen av att fånga mönstret mellan delarna i en karta.  

Insincerity is not the only problem when cause maps are 
collected. A more stubborn problem is the fact that mean-
ing does not reside in the labels attached to concepts. In-
stead, meaning lies in the map itself – that is, in the larger 
pattern among the other labels to which a specific label is 
linked and between these other labels and the specific la-
bel.  (p 316) 

När beskrivningen var klar betraktade man tillsammans det som 
hade växte fram och försökte sammanfatta bilden och reda ut eventu-
ella oklarheter. Den intervjuade fick slutligen avgöra om han eller 
hon kunde ”godkänna resultatet”. Detta är en del i valideringen, dvs 
”säkerställandet” att den bild som vuxit fram överensstämmer med 
intervjupersonens ”faktiska” förståelse av sitt uppdrag. Ett exempel 
på en föreställningskarta finns i bilaga 1. 
 
I nästa fas av intervjun var syftet att få en bild av vilka faktorer som 
den intervjuade själv anser ha varit viktiga för framväxten av de före-
ställningar som hon eller han utformat i föreställningskartan. De fak-
torer som nämndes fördes in av intervjuaren på tankekartan. Om 
skolledningen inte nämnts har intervjuaren ställt en direkt fråga om 
skolledningens eventuella betydelse: ”Har skolledningen haft någon 
betydelse för din förståelse av uppdraget/din syn på vad det innebär 
att vara lärare/ din syn på lärande/din syn på hur man som lärare 
kan hjälpa barn att lära?  På vilket sätt?” 
 
Vid det andra intervjutillfället ombads dessutom den intervjuade att 
reflektera över likheter och skillnader mellan den första föreställ-
ningskartan som genomfördes 2000 och den som genomfördes 2004. 
Som underlag för denna jämförelse lades de båda föreställningskar-
torna bredvid varandra. Intervjupersonen ombads även beskriva sin 
förståelse av dessa skillnader och likheter och varför det ser ut som 
det gör. Resterande del av intervjun genomfördes som en mer tradi-
tionell semi-strukturerad intervju där anteckningar fördes under in-
tervjun. 
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Kopplingen mellan förståelse, lärdomar och handlingsnivå 

En betydelsefull dimension i den lärande organisationen är koppling-
en mellan förståelsen av uppdraget och handling. Syftet med nästa 
fråga ”Vad är karaktäristiskt för ditt sätt att arbeta?” var att få en bild 
av överensstämmelsen mellan förståelsen av uppdraget och ageran-
det. Svaret på frågan har även använts för att få en djupare förståelse 
av intervjupersonens förståelse av uppdraget. Även vid denna fråga 
har vi följt upp lärares svar med frågan ”Vilken betydelse har skol-
ledningen för att du ska kunna förverkliga dina pedagogiska inten-
tioner?” om inte läraren tagit upp detta själv. 
 
 
Lärdomar om lärande och undervisning 

Frågorna inom detta område syftar dels till att få reda på om och hur 
lärandet om lärande och undervisning sker samt på vilken nivå, indi-
vid- grupp- eller organisationsnivå som lärandet sker. 

• Tycker du att du dragit några lärdomar under de senaste åren om 
lärande och undervisning? I så fall vilka? 

o Hur har du kommit fram till dessa lärdomar? 

o Har några av dessa lärdomar betytt något för ditt vardagsar-
bete? 

• Har ni i arbetslaget dragit några gemensamma lärdomar de senaste 
åren om lärande och undervisning och i så fall vilka? 

o Hur har ni kommit fram till dessa lärdomar? 

o Har några av dessa lärdomar betytt något för ert vardagsarbe-
te? 

• Har ni på skolan dragit några gemensamma lärdomar de senaste 
åren om lärande och undervisning och i så fall vilka? 

o Hur har ni kommit fram till dessa lärdomar? 

o Har några av dessa lärdomar betytt något för ert vardagsarbe-
te? 

Den sista avslutande frågan till lärarna har handlat om skolledning-
ens eventuella betydelse för dessa lärdomar: 

• Har skolledningen haft någon betydelse för eller del i ditt, arbetsla-
gets eller skolans lärande? I så fall på vilket sätt? 
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Mönstersökande 

Utsagorna från intervjuerna har legat till grund för sökande efter 
mönster. För att underlätta mönsterupptäckt i materialet som grund 
för kunskapsbildning om lärandeorienterade skolor har en struktur 
för sökande efter mönster skapats inom vilket de olika individernas 
utsagor kategoriserats.  
 
Den grundstruktur som använts för att genomföra en första grov ka-
tegorisering av utsagorna framgår av figur 5:1. Den fokuserar både 
process och resultat på såväl elev- som lärar- och skolledarnivå.  
 
 Skolledarnivå Lärarnivå Elevnivå 

 

 

Process 

1 

Skolledares lär- och 
utvecklingsmiljömiljö 

Fysisk miljö 

Organisationsstrukturer 

Styrning av skolan 

Kommunikations-
mönster 

3 

Lärares lär- och utveck-
lingsmiljö 

Fysisk miljö 

Organisationsstrukturer 

Arbetsorganisation 

Utvecklingsprocess 

Kommunikationsmönster 

5 

Elevers lär- och utveck-
lingsmiljö 

Fysisk miljö 

Organisationsstrukturer 

Undervisningsmönster/ 

arbetssätt 

Kommunikationsmönster 

 

 

Resultat 

2 

Föreställningar om le-
darskap och om under-
visning 

Kompetenser 

Egenskaper 

Skolledares sätt att leda 
verksamheten 

4 

Föreställningar om lärande 
och undervisning 

Kompetenser 

Egenskaper 

Lärares sätt att undevisa 

6 

Föreställningar om 

- sig själv 

- omvärlden 

- olika ämnesområden 

- relationen till omvärlden 

Kompetenser 

Egenskaper 

 
Figur 5:1. Olika centrala kunskapsområden  
 
Strukturen bygger på att sätta utvecklingsprocessen i relation till re-
sultat eller till vad man vill uppnå på elev-, lärar- och skolledarnivå. 
Eleverna, lärarna och skolledarna ses som huvudaktörerna i skolan. 
Samspelet mellan dessa tre aktörer har en avgörande betydelse för 
kvaliteten i verksamheten. Utanför skolan finns andra intressenter 
som föräldrar, näringsliv, närsamhälle och politiker som har uppfatt-
ningar om och även inflytande på skolorna. Pilarna i figuren är i reali-
teten dubbelriktade men vi har främst varit intresserade av att förstå 
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oss på vilka föreställningar lärare och skolledare har om vilken bety-
delse utformningen av elevernas lärmiljö har för de resultat man vill 
uppnå. Vi försöker även förstå vilka kunskaper, egenskaper och 
kompetenser lärare behöver vara utrustade med, för att kunna arbeta 
på det sätt, som man anser behövs för att nå dit man vill samt vilken 
lär- och utvecklingsmiljö som lärare behöver befinna sig i för att kun-
na utveckla dessa kompetenser, kunskaper och egenskaper. Ett sär-
skilt fokus har legat på att förstå på vilket sätt skolledares ledarskap 
behöver vara utformat för att bidra till såväl elevernas som lärarnas 
lär- och utvecklingsmiljöer samt vilka kunskaper, kompetenser och 
egenskaper som då blir viktiga. Skolledarnas lärmiljö har undersökts 
mer översiktligt. 
 
Processer och resultat kan beskrivas både utifrån förståelse av hur det 
är och hur man skulle vilja att det var.  När det gäller elevresultat kan 
utsagorna handla om vilka kunskaper, kompetenser, egenskaper och 
föreställningar som eleverna utvecklat eller som man ser som viktiga 
att utveckla eller som man uppfattar att man i första hand ska utveck-
la enligt den egna förståelsen av skolans uppdrag. Till detta område 
hör även utsagor om relationen mellan olika typer av resultat t ex att 
man ser ett samband mellan utvecklingen av kreativa, initiativrika 
elever och elevernas ämneskunskaper.  
 
Utsagor om elevernas lärmiljö kan handla om omfattningen av eller 
betydelsen olika undervisningsmönster för att förverkliga uppdraget 
eller om förståelsen av vissa sätt att arbeta, t ex av innebörden i elev-
aktiva lärprocesser och arbetssätt. Utsagorna kan både handla om hur 
man tycker att det är och hur man skulle vilja att det var, vad gäller 
arbetssätt. En del utsagor sätter elevernas lärmiljö i relation till resul-
taten där man ger uttryck för sin förståelse av hur olika arbetssätt på-
verkar resultaten.  
 
På samma sätt kan utsagorna handla om lärar- eller skolledarnivån 
och deras lärmiljöer. De kan t ex handla om hur skolledare bidrar till 
att skapa goda lärmiljöer för lärare eller hur olika sätt att organisera 
kompetensutveckling bidrar till lärares fördjupade kunskaper inom 
olika områden eller om det finns ett samband mellan schemats ut-
formning och lärares undervisningsmönster.  
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Utsagorna inom varje område i denna grovstruktur har kategoriserats 
utifrån en induktiv ansats med hänsyn till såväl innehåll som struk-
tur. Benämningen av varje innehållslig kategori har styrts av vad som 
bäst avspeglar utsagorna i respektive kategori. Likartade kategorier 
inom olika frågeområden kan därigenom ha fått beteckningar som 
kan tyda på större skillnader mellan kategorierna än vad det är. I 
slutanalysen görs en helhetsbild där tonvikten ligger på att beskriva 
hur kategorierna dvs delarna förhåller sig till varandra och skapar en 
helhet. Underlaget för denna analys utgörs av de kopplingar som in-
tervjupersonerna givit uttryck för vid intervjuerna och som går förlo-
rade om man endast redovisar kategorier av utsagor som plockats ut 
ur sitt sammanhang.  
 
 
Förståelsestrukturer 

Med struktur avses hur förståelsen är uppbyggd oavsett dess inne-
håll. Det går att urskilja tre skilda förståelsestrukturer av lärar- re-
spektive skolledaruppdraget.  
 
I en typ av förståelsestruktur ser man som sin uppgift att så långt 
möjligt utveckla ett antal olika från varandra skilda förmågor, bered-
skaper, egenskaper och kunskaper. En lärare uttrycker förståelsen av 
sitt läraruppdrag som att ”Jag ska se till att eleverna lär sig engelska”. 
Man menar att det bästa totalresultatet uppnås om man maximerar 
utvecklingen av varje del för sig. För att få en bra skola ska varje del i 
verksamheten skötas av den som är expert på detta område. Summan 
av ett antal optimerade delar antas ge en optimal helhet.  
 
I en annan förståelsestruktur ser man inte de olika delarna i skolan 
som åtskilda, oberoende av varandra och möjliga att utveckla var och 
en för sig om man vill få en hög kvalitet i verksamheten. Det handlar 
i stället om att optimera relationen och samspelet mellan de olika de-
larna i uppdraget. Att få en god interaktion och balans mellan de oli-
ka delarna är huvuduppdraget. Ett exempel på detta är en lärare som 
beskriver uppdraget på följande sätt:  

Barn som är trygga och verkar i en trygg social miljö med 
god förmåga att hantera konflikter har lättare att ta till sig 
omgivningen som grund för att vidga och fördjupa sin fö-
reställningsvärld. Genom fördjupade kunskaper utifrån 
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växelspelet med omgivningen lär barnet känna sig själv 
och utvecklar en positiv självbild, får en tillit till sin egen 
förmåga att lära samt utvecklar sin självständighet. Det 
bidrar i sin tur till en ökad samarbetsförmåga vilket gör att 
man inser att omgivningen erbjuder möjligheter till det 
egna växandet samtidigt som man själv kan bidra till 
andras lärande och utveckling vilket i sin tur stärker själv-
känsla och samarbetsförmåga. Det i sig bidrar till en ökad 
öppenhet för omvärlden som underlättar lärandet.  

Man betonar t ex betydelsen av att skapa för eleverna mer menings-
bärande helheter genom att koppla ihop olika skolämnen till teman 
som är lättare att relatera till elevernas föreställningsvärld. Ytterligare 
ett exempel är att inte dra en skarp gräns mellan elevvård och under-
visning utan se elevvård som ett sätt att utforma elevernas vardagliga 
lärmiljö. 
 
Det går även att urskilja ytterligare en förståelsestruktur även om den 
till stor del liknar den tidigare beskrivna strukturen. Skillnaden består 
i att den innehåller en särskilt viktig och betonad övergripande idé 
eller princip som styr samspelet mellan de olika dimensionerna. Den 
kan uttryckas i termer av att ”utveckla harmoniska individer som kan leva 
ett rikt liv” eller ”goda demokratiska samhällsmedborgare”. Gränsen mot 
den tidigare beskrivna förståelsestrukturen är inte helt tydlig. 
 
De tre olika förståelsestrukturer benämns fortsättningsvis: 

• Fragmentiserad struktur, där uppdraget förstås som ett antal oberoen-
de delar.  

• Interaktionsstruktur, där betoningen ligger på samspelet mellan de-
larna.   

• Helhetsstruktur, där den helhet som ger mening åt delarna och sam-
spelet mellan dem betonas. 

 
 
Observationer 

Under det första året genomfördes observationsstudier av skolledar-
möten ledda av förvaltningschefen, ledningsgrupper på skolorna 
ledda av rektor samt arbetslagsträffar i de arbetslag som ingick i 
forskningsprojektet. Totalt observerades 80 arbetslags- och lednings-
gruppsträffar. År 2002 genomfördes lektionsobservationer av 225 ar-
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betspass under totalt 115 timmar. Observationer genomfördes på 
samtliga skolor. Fyra skolledargrupper observerade när de fick hand-
ledning i att leda skolverksamheten utifrån ett lärandeperspektiv. 
Observationer genomfördes vid totalt 16 tillfällen.  
 
Lektionsobservationer respektive observationer av arbetslagsträffar 
har använts för att få en mer nyanserad bild av elevernas respektive 
lärarnas lär- och utvecklingsmiljö. Observationerna av handlednings-
träffar med skolledarna syftade till att få en mer nyanserad och tillför-
litlig bild av skolledarnas föreställningar om ledarskap. 
 
 
Lektionsobservationer 

Observationerna genomfördes av fyra observatörer som parvis besök-
te skolorna vid ett eller två tillfällen. Observationerna har komplette-
rats med korta intervjuer med lärare och elever under observationer-
na för att få en fördjupad förståelse av det man observerar och för att 
förstå den helhet som det observerade arbetspasset ingår i. Observa-
tionerna fördjupade förståelsen av intervjuerna med lärarna och skol-
ledarna samt gav en direkt bild av lärmiljön i skolan.  
 
Vi använde oss av semistrukturerade observationer vilket innebär att 
vi sökte efter meningsbärande helheter. Jämfört med att observera 
tydligt urskiljbara avgränsade beteenden såsom handuppräckning, 
eleven ställer en fråga, svarar osv innebär det att vi i högre grad gjor-
de bedömningar, vilket tenderar att reducera reliabiliteten. Genom att 
fördjupa vår egen förståelse av innebörden i olika meningsbärande 
helheter samt tydliggöra vilka observerbara uttryck dessa helheter 
kan ta sig, kom vi tillrätta med en del av dessa reliabilitetsbrister. Att 
observera mycket avgränsade beteendeenheter riskerar i stället att 
leda till bristande validitet om man vill fånga meningsskapande hel-
heter. 
 
Meningsbärande helheter 

Vi har i första hand varit intresserade av de meningsbärande helheter 
som i vardagligt tal kallas förmedlingspedagogik respektive elevakti-
va arbetssätt. Undervisningsmönster och arbetssätt är uttryck för oli-
ka teorier om hur lärande sker.  
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De främsta kännetecknen för lärprocessen i konstruktivistisk teori är 
att man  

• utgår från och knyter an till den lärandes föreställningsvärld, frågor, 
dilemman och/eller problem  

• utmanar gällande föreställningar för att skapa lärandeinitierande 
obalanser i föreställningsvärlden   

• bidrar till att den lärande bygger upp nya föreställningar som är mer 
ändamålsenliga och stämmer bättre överens med den kunskap som 
byggts upp på mer vetenskaplig grund   

 
Dessa kännetecken har legat till grund för det observationsinstrument 
som skapades för att få en bild av undervisningsmönstret (Se bilaga 
2).  
 
Utgå från och eller knyta an till den lärandes föreställningsvärld, frågor, dilemman 
och/eller problem 

Utifrån lärarintervjuerna går det i huvudsak att urskilja tre olika sätt 
att se på hur man initierar ett arbetsområde. Man kan utgå från 
 

• skolämnen som traditionellt utgör skolans indelning av omvärlden  

• tematiska, ämnesöverskridande områden som organiserats av lärare 
för att i högre grad relatera till elevernas erfarenhetsvärld  

• elevernas föreställningar om omvärlden och sig själva 
 
Att utgå från ämnets egen inre logiska ordning kan i vissa fall stäm-
ma överens med elevernas erfarenhetsvärld, men vanligtvis innebär 
en sådan arbetsgång att man i mindre grad tillämpar konstruktivis-
tisk teori om lärande som grund för arbetet. Ämnesöverskridande 
tematiska kunskapsområden är oftast ett steg på väg mot tillämpning 
av konstruktivistisk teori medan elevernas föreställningsvärld och 
frågor som utgångspunkt ligger helt i linje konstruktivistisk teori om 
lärande. 
 
Lärprocessen kan karaktäriseras av att läraren i hög grad knyter an 
till elevernas erfarenheter och föreställningar även om läraren initie-
rat ett nytt arbetsområde utifrån kursplan, läroboken och ämnets inre 
logiska ordning. Det utmanade mötet mellan lärare och elever när 
man arbetar med ett kunskapsområde utgör en väsentlig dimension i 
konstruktivistiskt baserad undervisning. 
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Lektionen som en del i en större helhet 
Ett av problemen vid observationerna är att innebörden av det som 
sker under den lektion som observeras är beroende av den större hel-
het i vilken lektionen ingår. Vid bedömningen av en enskild lektion 
har därför observationerna satts i relation till hur arbetsområdet initi-
erats och vilken betydelse elevernas föreställningsvärld haft för upp-
läggningen. Varje lektionsobservation har sammanfattats genom be-
dömningar av i hur hög grad följande dimensioner har varit utmär-
kande för arbetspasset: 
 
Arbetsområdet har 
… initierats av läraren. 

… struktureras utifrån, kursplan, läroboken och ämnets egen inre logiska 
ordning. 

… varit ämnesöverskridande och planerats av lärarna 

… initierats av elevernas frågor och problem 

… initierats av aktuella omvärldshändelser 

… struktureras utifrån elevernas frågor och intresseinriktningar. 
 
Läraren har 
… knutit an till elevernas erfarenheter och/eller föreställningar 

… utmanat elevernas föreställningar 

… skapat situationer som syftar till att utmana elevernas föreställningar 

… bidragit med kunskap för att hjälpa eleverna att bygga upp nya mer än-
damålsenliga tankemodeller. 
 
Eleverna har 
… upplevt att de egna föreställningarna utmanas 

… sökt kunskap för att utveckla sina tankemodeller utifrån egna problem 
eller träna på något de själva tycker är viktigt 

… sökt kunskap för att besvara lärarens frågor eller tränat på det som lära-
ren bestämt. 
 
För att öka tillförlitligheten i observationerna har observationerna 
kompletterats med ”miniintervjuer”, där vi ställt frågor som ”Vad gör 
ni?” och ”Varför gör ni det?”.  
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Vid observationerna har vi även noterat arbetspassens längd och 
klassrumsmöblering, eftersom de har betydelse för lärares sätt att 
undervisa. Längden på arbetspassen ger olika förutsättningar för 
elevaktivt arbete. Långa pass gynnar elevaktiva arbetssätt medan kor-
ta pass gynnar förmedlingspedagogiska.  
 
 
Observationer av arbetslag och ledningsgrupper 

För att undersöka i vilken omfattning arbetslagens och lednings-
gruppernas träffar karaktäriserades av lärande samtal genomfördes 
observationer av totalt 80 arbetslags- och ledningsgruppsträffar. 19 
arbetslag och 21 ledningsgrupper observerades. En observationsblan-
kett (se bilaga 3) konstruerades med utgångspunkt från erfarenhetslä-
randets olika faser. Erfarenhetslärandet är centralt utifrån ett lärande 
organisations-perspektiv och dessutom visade enkätresultaten att de 
egna erfarenheterna var den påverkansfaktor som lärare och skolle-
dare såg som viktigast när det gäller utformningen av det egna arbe-
tet.  
 
Samtalsprocessen registrerades på observationsformuläret genom att 
streck drogs mellan de olika markerade faserna i erfarenhetslärande-
processen vartefter fokus i samtalet flyttades från en fas till en annan. 
När gruppen bytte fokus från t ex reflektion till planering drogs ett 
streck från reflektionsrutan till planeringsrutan på observationsfor-
muläret. Så länge som samtalet höll sig inom en och samma fas i erfa-
renhetslärandet hölls pennan kvar i denna ruta. På så sätt går det att 
följa kommunikationsprocessen i gruppen och se i vilken utsträck-
ning den följer erfarenhetslärandeprocessen. För varje nytt påbörjat 
ärende har en ny blankett använts. 
 
 
Innebörden i de olika faserna 

De olika faserna i erfarenhetslärandeprocessen definierades av obser-
vatörerna och forskningsledarna på följande sätt: 
 
Tidigare göranden, händelser och/eller erfarenheter: Med detta avses be-
skrivningar av göranden, händelser och/eller erfarenheter som redan 
ägt rum och som bedöms vara relevanta för det ärende man pratar 
om. 
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Reflektion: Reflektion är en meningsskapande process. Med reflektion 
avses ”intellektuella aktiviteter som begrundan, meditation, eller in-
gående eftertanke, när tanken uppehåller sig längre vid ett föremål, 
fenomen eller företeelse för att nå bättre och djupare förståelse.” 
(Sträng & Dimenäs, 2000 s 192))  
 
Slutsats och lärdom: Med slutsatser avses socialt konstruerade och kon-
textualiserade föreställningar. Med lärdomar avses socialt konstrue-
rade, dekontextualiserade föreställningar. För att en uttryckt före-
ställning ska kategoriseras som en lärdom krävs således att den de-
kontextualiseras så att den kan bli vägledande för förståelse av eller 
hanterande av ett bredare spektrum av situationer än den händelse 
som låg till grund för lärandet.  
 
Andras erfarenheter och slutsatser samt forskning: Med detta avses samtal 
om forskningsresultat och/eller erfarenheter och slutsatser från annat 
håll än den egna verksamheten t ex beskrivningar från andra skolor. 
 
Planering av göranden: Planering av vad eller hur man ska hantera 
framtida situationer och/eller för att utpröva lärdomar eller slutsat-
ser.  
 
Uppdraget, visionen: Samtal om läroplan, skolplan eller visioner och 
pedagogiska inriktningar på skolan som man refererar till i samtalet.  
 
Annat: Annat betyder att man pratar om något som inte har med det 
aktuella ärendet att göra eller att man övergår till ett annat ärende. 
För varje gång man hamnar i ”annat”-rutan markerades detta med en 
siffra som förklaras på baksidan av observationsformuläret. Om man 
efter avslutat ”annat”-samtal återgår till det ursprungliga ärendet 
fortsatte man på samma formulär. Om samtalet övergick till ett nytt 
ärende tog man ett nytt observationsformulär. 
 
Ej kategoriserbart: Detta är en restkategori som använts i de fall då det 
som sker inte passat in i någon av de övriga kategorierna.   
 
Utöver observationerna av kommunikationsprocessen beskrev varje 
observatör antalet deltagare i gruppen samt hur ofta gruppen träffas 
samt hur länge man träffas varje gång. 



 
 
106

Observationer av handledningstillfällen 

Utöver intervjumaterialet har även fyra handledningstillfällen med 
var och en av de fyra skolledargrupperna analyserats för att få ytter-
ligare ett underlag för en fördjupad förståelse av skolledares före-
ställningar om ledarskap och hur det kan förverkligas i vardagsprak-
tiken. Under år tre i forskningsprojektet erbjöds skolledarna i kom-
munerna att få handledning inom områden, som de själva ansåg vara 
särskilt angelägna. Cirka 35 skolledare i tre kommuner tackade ja till 
erbjudandet och fick handledning vid fyra tillfällen i fyra olika hand-
ledningsgrupper. Handledningen dokumenterades av en observatör. 
Dokumentationen i form av löpande anteckningar av vad som sades 
och gjordes i handledningsgrupperna har utgjort underlaget för ana-
lysen. De innehållsliga områdena var visionsskapande, medarbetar-
samtal (två grupper) och utvärdering. 
 
Genom denna analys fångar man de föreställningar som byggts upp i 
den skolledargrupp man tillhör i den egna kommunen. Dessa sociala 
föreställningar kan mycket väl skilja sig från de föreställningar som 
uttrycks i intervjuerna med varje enskild skolledare eftersom utsa-
gorna uppstår i två olika meningsskapande sammanhang.  
 
 
Enkäter 

Enkäter till lärare och skolledare (se bilaga 4 och 5) användes som yt-
terligare en metod för att få underlag för att förstå såväl elevers som 
lärares och skolledares lär- och utvecklingsmiljöer. De användes även 
för att få ännu ett underlag för att förstå lärares och skolledares före-
ställningar om skolledarskap och lärarskap. 
 
År 2000 samt år 2004 genomfördes enkätundersökningar bland lärare. 
Enkätundersökningen genomfördes på ytterligare en eller två skolor i 
varje kommun utöver de skolor som ingick i djupstudien med inter-
vjuer och observationer.  Totalt besvarades enkäten 2000 av 502 lärare 
och 2004 av 338 lärare. Det innebär en svarsfrekvens av 48 procent 
respektive 37 procent. En avgörande anledning till att antalet besva-
rade enkäter 2004 är betydligt färre är att några skolor inte arbetat 
med att förverkliga en lärande organisation och därmed inte ville 
lägga ned tid och kraft på att besvara den uppföljande enkäten. År 
2000 genomfördes även en enkätundersökning riktad till skolledarna 
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i de deltagande kommunerna. Enkäten besvarades av 126 skolledare 
vilket innebär en svarsfrekvens på 77 procent. Vid jämförelsen av re-
sultaten mellan 2000 och 2004 har endast de skolor tagits med där 
man besvarat enkäten vid båda tillfällena. Skolor där svarsfrekvensen 
varit mycket olika har ändå tagits med trots att det påverkar tillförlit-
ligheten på ett negativt sätt. Å andra sidan skulle vi förlora värdefull 
information om vi inte tog med dessa enkätsvar i analysen. Det inne-
bär att underlaget för den jämförande studien mellan 2000 och 2004 
består av 279 respektive 323 enkätsvar och betyder att svarsfrekven-
sen på de skolor som slutligen ingår i jämförelsen ökar från 56 pro-
cent år 2000 till 63 procent år 2004.  
 
Enkäten har byggts upp utifrån ett antal organisationsdimensioner 
som är betydelsefulla i en lärandeorienterad skola. Skolledarskapet 
har fått särskilt stort utrymme eftersom kunskapsbildningen i projek-
tet i hög grad handlar om ledarskapets betydelse i skolutvecklingsar-
betet. Utöver dessa dimensioner tar enkäten även upp ett antal bak-
grundsvariabler, hur man trivs samt föreställningar om lärande och 
undervisning. Det möjliggör analyser av eventuella kopplingar mel-
lan undervisningsmönster, ledarskap, och olika organisationsdimen-
sioner. Bakgrundsvariablerna i lärarenkäten är skola, kommun, kön, 
skolform, typ av lärartjänst, antal år i yrket samt antal år på den skola 
man nu arbetar på.  
 
 

Sammansatta variabler 

Ett antal sammansatta variabler skapades för att få en bild av före-
ställningarna om ledarskapet samt av elevernas, lärarnas och skolle-
darnas lär- och utvecklingsmiljöer. De sammansatta variablerna från 
lärarenkäten framgår av tabell 5:4 och från skolledarenkäten av tabell 
5:5. 
 
Tabell 5:4  Sammansatta variabler från lärarenkäten 
Inre lärprocess ”Jag avgör utifrån mina erfarenheter vilka kunskapsområden ele-

verna ska arbeta med.”    ”Arbetet utgår i hög grad från ele-
vernas frågor och erfarenhetsvärld.” 

”Jag håller mig i bakgrunden och låter eleverna arbeta på egen 
hand efter att ha givit dem uppgiften inom kunskapsområdet”  

  ”Jag utmanar ofta elevernas föreställningar och tänkande när 
de arbetar med kunskapsområdet. ” 
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Yttre form ”Jag informerar och förklarar för elever”   ”Eleverna arbetar i 
hög grad självständigt. Jag är främst handledare.”  

”Eleverna arbetar med samma saker och finns tillsammans i 
klassrummet.    ”Eleverna arbetar med olika kunskapsområ-
den och är inte alltid samlade i klassrummet.” 

Elevaktiva arbets-
sätt 

Inre lärprocess + yttre form + ”Jag låter i hög grad eleverna lära 
genom att lyssna och läsa”   ”Jag ser till att eleverna i hög 
grad arbetar med problemlösning och/eller med egna undersök-
ningar.” 

Trivsel Jag trivs bra i mitt arbetslag 

Jag trivs bra på skolan 

Jag trivs med att vara lärare 

Förståelse av  
vardagen 

Rektor är intresserad av hur vi lärare vill arbeta för att hjälpa bar-
nen och ungdomarna att lära.  

Rektor är intresserad av hur vi lärare ser på skolans uppdrag. 

Utmanande  
ledarskap 

Rektor deltar aktivt i diskussioner som rör pedagogiska visioner. 
Rektor framhåller ofta skolans uppdrag t ex genom att samtala 
om läroplanen och/eller skolplanen. Rektor framför argument i 
pedagogiska frågor även om de är av ifrågasättande karaktär. 

Lärande ledar-
skap 

Rektor bidrar till att vårt lärande utifrån vardagsarbetet tas till vara 
och systematiseras. Rektor har samtal med oss lärare om vårt 
eget lärande om undervisning och lärande.  

Nerifrånperspektiv ”Rektor förlitar sig på lärarnas bedömning av vad som är lämpligt i
olika undervisningssituationer” och ”Rektor är öppen för påverkan 
vad gäller skolans pedagogiska arbete”. 

Förståelseinriktat 
ledarskap 

Öppen för påverkan”, ”Förståelse av vardagsarbetet” samt ett 
”Nerifrånperspektiv” 

Lärandeinriktat  
ledarskap 

”Lärande ledarskap”, ”Utmanande ledarskap” och ”Förståelse av 
lärares vardagsarbete” är på samma sätt nära kopplade till var-
andra om än inte i samma höga grad som de faktorer som utgör 
komponenterna i det förståelseinriktade ledarskapet. Dessa 
kopplingar kan vara ett uttryck för det utmanande mötet dvs att 
förstå och därmed möta lärarnas vardagsverksamheten samtidigt 
som man utmanar deras föreställningar genom att bidra med 
andra perspektiv som utmanar den förståelse som är avgörande 
för lärarnas sätt att hantera sin vardag. Reliabiliteten i form av 
Cronbachs α i denna sammansatta variabel, som fortsättningsvis 
kommer att benämnas ”Lärandeinriktat ledarskap”, är 0,80. 
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Helhetsledarskap ”Rektor är intresserad av hur vi lärare ser på skolans uppdrag.” 
”Rektor deltar aktivt i diskussioner som rör pedagogiska visioner.” 

”Rektor framhåller ofta skolans uppdrag t ex genom att samtal om 
läroplanen och /eller skolplanen.”   

”Rektor bidrar till att vårt lärande utifrån vardagsarbetet tas till 
vara och systematiseras.” samt  

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

Meningsskapande
ledarskap 

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

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

... är bra på att förmedla sina egna intentioner med skolans arbe-
te.  

... är öppen för påverkan vad gäller skolans pedagogiska arbete.  

... är intresserad av hur vi lärare ser på skolans uppdrag.  

...  deltar aktivt i diskussioner som rör pedagogiska visioner.  

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

...  framför argument i pedagogiska frågor även om de är av ifrå-
gasättande karaktär.  

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

...  har samtal med oss lärare om vårt eget lärande om undervis-
ning och lärande.  

Kollektivt minne 

 

På vår skola dokumenteras de lärdomar om lärande och under-
visning som visat sig vara hållbara.  

På vår skola sammanställs lärdomar till en för skolan gemensam 
”kunskapsbank” om lärande och undervisning. 

Levande vision 

 

Skolans vision  
... stämmer överens med min personliga uppfattning.  

... påverkar mitt vardagliga arbete som lärare.  

... känns ouppnåelig. (inverterad) 

... används som utgångspunkt när vi utvärderar vårt arbete.  

... används ofta som utgångspunkt när vi planerar vårt arbete.  

... är mest tomma ord. . (inverterad) 

... känns sporrande.  

... är ett resultat av intensiva diskussioner på skolan.  

... har sin utgångspunkt i skolans uppdrag.  

... avspeglar skolpersonalens uppfattningar.  
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Erfarenhets-
lärande 

 

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

På vår skola påverkar arbetslagen i hög grad innehållet i kompe-
tensutvecklingen.  

I vårt arbetslag uppmuntras man att tala om det som inte har gått 
så bra.  

I arbetslaget talar vi ofta om vad vi kan lära oss av det som sker i 
vardagsarbetet. …  

På vår skola finns en anda som uppmuntrar mig att variera upp-
lägget av undervisningen. 

Förståelse av 
uppdraget 

 

”På vår skola för vi ofta samtal med varandra för att fördjupa för-
ståelsen av vårt läraruppdrag som det beskrivs i läroplan och 
skolplan.” samt ”Skolans vision har sin utgångspunkt i skolans 
uppdrag.” 

Lärande organisa-
tion som helhet 

 

Kollektivtminne, Samsyn, Levande vision, Erfarenhetslärande, 
Systemtänkande, Variation, Förstå uppdraget 

Empowerment ”Jag har stora möjligheter att vara med och påverka de frågor 
som jag tycker är viktiga”,  

”Jag upplever mitt arbete som mycket meningsfullt”,  

”På vår skola påverkar arbetslagen i hög grad innehållet i kompe-
tensutvecklingen”,  

”Förklaringar till framgångar och problem i verksamheten söks 
oftast i olika delar av skolmiljön som vi kan påverka”,  

”Rektor är öppen för påverkan”,  

”Skolans vision avspeglar skolpersonalens uppfattningar” 

Lärande På vår skola dokumenteras de lärdomar om lärande och under-
visning som visat sig vara hållbara.  

På vår skola sammanställs lärdomar till en för skolan gemensam 
”kunskapsbank” om lärande och undervisning.  

I vårt arbetslag und.ersöker vi kritiskt olika undervisningssätt.  

I arbetslaget talar vi ofta om vad vi kan lära oss av det som sker i 
vardagsarbetet.  

I vårt arbetslag uppmuntras man att tala om andra alternativa sätt 
att arbeta än de som förekommer i arbetslaget eller på skolan 

 
Tabell 5:5. Sammansatta variabler från skolledarenkäten. 
Inre lärprocess Arbetet utgår i hög grad från elevernas frågor och erfarenhetsvärld. 

Merparten av lärarna avgör utifrån sina erfarenheter vilka kun-
skapsområden eleverna ska arbeta med. 

Merparten av lärarna utmanar ofta elevernas föreställningar och 
tänkande när de arbetar med kunskapsområdet. Merparten av 
lärarna håller sig i bakgrunden och låter eleverna arbeta på egen 
hand efter att ha givit dem uppgiften inom kunskapsområdet.  
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Yttre form Merparten av lärarna informerar och förklarar för elever.  Ele-
verna arbetar i hög grad självständigt. Merparten av lärarna är 
främst handledare. 

Eleverna i undervisningsgruppen arbetar med samma saker. 
Eleverna i undervisningsgruppen arbetar med olika kunskaps-

områden  

Elevaktiva arbets-
sätt 

Medelvärdet av Inre lärprocess, Yttre form samt  Merparten av lä-
rarna ser till att eleverna i hög grad arbetar med problemlösning 
och/eller med egna undersökningar. Merparten av lärarna låter 
i hög grad eleverna lära genom att lyssna och läsa.  

Trivsel Jag ....trivs mycket bra som skolledare,..trivs mycket bra som skol-
ledare på min skola,... upplever mitt arbete som mycket meningsfullt

Skolutveckling 
som lärande – 
NPM 

 …utvärdering genomförs för att kontrollera resultaten i förhållande 
till målen.  …utvärdering genomförs för att ge underlag för lä-
rarnas lärande om undervisning. 

… man från central nivå arbetar med att fördjupa förståelsen av 
uppdraget eller skolans bärande idé hos skolans medarbetare utan 
att precisera mål.  …man på central nivå bryter ned skolans 
övergripande mål till mätbara delmål som sedan tydliggörs för sko-
lans medarbetare 

…man tydliggör den bristande överensstämmelsen mellan målen 
och den faktiska verksamheten utifrån centrala utvärderingar.  . 
…man fångar upp och utgår från de vardagsproblem som lärare 
beskriver i sin vardagsverksamhet 

…utvärderingarna grundar sig på medelvärden och frekvenser ut-
ifrån mätningar av verksamhetsresultat  utvärderingarna grun-
dar sig på reflekterande samtal bland skolans medarbetare. 

 …skapar konkurrens mellan olika skolenheter inom kommunen 
 …man betonar samarbete mellan olika skolenheter inom 

kommunen 

Lärande  
organisation 

På min skola…samtalar lärare ofta med varandra för att fördjupa sin
förståelse av läraruppdraget som det beskrivs i läroplan och skolplan
…finns en anda som uppmuntrar lärare att variera upplägget av un-
dervisningen.  ...verksamheten regelbundet.  … utgår kompetensut-
vecklingen från de problem som uppstår i den dagliga verksamheten
…påverkar arbetslagen i hög grad innehållet i kompetensutveckling-
en.  …dokumenteras de lärdomar om lärande och undervisning som
visat sig vara hållbara på skolan. …har vi en vision om verksamhe-
tens inriktning.…sammanställs lärdomar till en för skolan gemensam
”kunskapsbank” om lärande och undervisning. 

I vår ledningsgrupp… har vi en gemensam syn på hur barn och ung-
domar lär sig. ...undersöker vi kritiskt olika undervisningssätt....talar v
ofta om vad vi kan lära oss av det som sker i vardagsarbetet.  

Framgångar och problem i verksamheten beror oftast på 
…egenskaper, kompetenser eller tillkortakommanden hos enskilda 
lärare eller elever. (inverterad)  …omständigheter i skolmiljön som 
vi kan påverka. …omständigheter utanför våra påverkansmöjlighe-
ter. (inverterad)  
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Inifrånbaserat 
ledarskap  

”Jag förlitar mig på lärarnas bedömning av vad som är lämpligt i 
olika undervisningssituationer.”,  

”Jag ägnar mycket tid till att sätta mig in i hur lärare ser på skolans 
uppdrag.”,  

”Jag ser till att lärarnas lärande utifrån vardagsarbetet tas till vara 
och dokumenteras.”,  

”Jag genomför årliga medarbetarsamtal där lärarens slutsatser och 
lärdomar om lärande och undervisning är huvudtemat.”,  

”Jag känner mig som en av lärarna på skolan.”,  

”Jag är bättre på att invänta och fånga upp förslag och initiativ till 
förbättringar än att själv vidta förändringar.” samt ”Jag låter hellre de
ivriga vänta ett tag än att driva på och ta risken att de tveksamma 
’körs över’.”.  

Tydlighet i  
ledarskapet 

”Jag ägnar mycket kraft åt att tydliggöra mina intentioner med sko-
lans arbete.”,  

”Jag framhåller ofta skolans uppdrag t ex genom att samtala om 
läroplanen och/eller skolplanen,”,  

”Jag framför argument i pedagogiska frågor även om de är av ifrå-
gasättande karaktär.” samt  

”Jag har rykte om mig att säga vad jag tycker.” 

Helhetsinriktat 
ledarskap 

”Jag ägnar mycket tid till att sätta mig in i hur lärare ser på sitt upp-
drag.”,  

”Jag ser till att vi har en gemensamt formulerad pedagogisk inrikt-
ning på vår skola.” samt  

”Jag deltar aktivt i diskussioner som rör pedagogiska visioner.”. 

Meningsskapande
ledarskap 

Medelvärdet av de tre dimensioner av ledarskap (Helhetsinriktat 
ledarskap, Inifrånbaserat ledarskap samt Tydlighet i ledarskapet) 

 

Samvariationer 

För att upptäcka mönster i kopplingar mellan olika variabler har vi 
genomgående använt oss av Pearsons korrelationskoefficient. Skill-
naderna blir marginella om vi i stället skulle ha använt oss av Spear-
mans korrelationskoefficient. Våra analyser och slutsatser skulle inte 
ha blivit annorlunda. Korrelationskoefficienter markerade med * in-
nebär att samvariationen är statistiskt signifikant på .05-nivån och ** 
innebär att samvariationen är statistiskt signifikant på .01-nivån 
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Tillförlitlighet 

Genom att sätta resultaten från FILL-projektet i relation till de kun-
skaper som successivt vuxit fram i PBS-nätverket och BUS-projektet, 
som beskrev inledningsvis, har vi haft möjlighet att få bekräftelse för 
respektive ifrågasättande av resultat och analyser, vilket ökat tillför-
litligheten i undersökningen. 
 
För att få så hög tillförlitlighet som möjligt i FILL-undersökningen har 
vi använt oss av flera datainsamlingsmetoder för att belysa ett och 
samma fenomen samt utformat instrument för att få hög validitet och 
reliabilitet. Vi har även haft valideringskonferenser med deltagare i 
undersökningen, där de bedömt överensstämmelsen mellan de möns-
ter vi sett och de analyser vi gjort med sina egna upplevelser och erfa-
renheter av sin vardagsverksamhet.  Det har dels skett i form av reak-
tioner från respektive arbetslag på de svarsmönster vi beskrivit för 
varje arbetslag utifrån de enskilda lärarintervjuerna dels vid årliga 
valideringskonferenser där representanter för lärare/skolledare/ för-
valtning i de deltagande kommunerna träffats. 
 
 
Valideringskonferenser  

Vid fyra tillfällen har konferenser i forskningsprojektets regi anord-
nats. Två av konferenserna vände sig till förvaltningschefer, utveck-
lingsledare, ekonomer, personalansvariga, skolledare och intressera-
de politiker i de kommuner som deltog i forskningsprojektet samt de 
lärare som ingår i de arbetslag, där vi genomfört intervjuer och ob-
servationer. Syftet med konferenserna var både att presentera den 
kunskap som genererats i forskningsprojektet, att föra validerande 
samtal om resultaten och att utbyta erfarenheter mellan kommunerna 
om arbetet med att förverkliga en lärandeorienterad organisation, 
som kunde ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet på led-
ningsnivå och i arbetslagen. Under konferenserna arbetade deltagar-
na från olika arbetslag och olika kommuner tillsammans med att sätta 
de egna erfarenheterna i relation till helheten och till andra skolors 
erfarenheter.  De två övriga konferenserna riktade sig enbart till skol-
ledare och förvaltningschefer. Antalet deltagare vid varje konferens 
var cirka 120 personer. Samtalen om mönstren i rapporterna följdes 
av observatörer som dokumenterade de synpunkter som kom fram. 
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Konferenserna upplevdes positivt av deltagarna och resultaten över-
ensstämde i mycket hög grad med deltagarnas upplevelser och be-
dömningar av sin skolvardag.  
 
 
Validerande samtal med arbetslagen 

År 2001 avrapporterades resultatet av lärarintervjuerna till arbetsla-
gen. Rapporterna beskrev vår förståelse av det lärarna givit uttryck 
för vad gäller skolan som helhet, förståelsen av läraruppdraget, un-
dervisningsmönster, lärdomar om undervisning samt de faktorer 
man bedömt vara viktiga för dessa lärdomar. Rapporten utgjorde ett 
underlag för validerande samtal med respektive arbetslag och dela-
des endast ut till dem som ingick i arbetslaget. Arbetslaget avgjorde 
om man vill dela med sig av innehållet i rapporten till andra eller hur 
man i övrigt tänkte använda rapporten. 
 
 
Tillförlitlighet i enkätundersökningen 

Det är svårt att bedöma tillförlitligheten vid jämförelser mellan enkät-
svar som bygger på två olika mättillfällen med så lång tid som fyra år 
emellan. Svaren på enkätfrågorna är beroende av hur man uppfattar 
att det är på skolan men när man gör dessa bedömningar utgår man 
från den förståelse man har av enkätfrågornas innebörd. Om man t ex 
under åren fått en annan förståelse av vad lärande samtal är så an-
vänder man en annan måttstock än den man använde vid det första 
mättillfället vilket gör att det blir vanskligt att göra tillförlitliga jämfö-
relser. Generellt kan man kanske utgå från att förståelsen av de be-
grepp som använts i enkätfrågorna, som är direkt relaterade till be-
greppsvärlden inom ett lärande organisationsperspektiv, har föränd-
rats mer än förståelsen av övriga begrepp, eftersom man haft för av-
sikt att utveckla skolorna till lärande organisationer. Om detta anta-
gande är riktigt så kan man sannolikt även anta att man använt sig av 
en ”strängare” mätskala vid mättillfälle två, då man kan förväntas ha 
utvecklat en fördjupad förståelse av dessa begrepp. 
 
Reliabiliteten i de sammansatta variablerna som använts i studien har 
undersökts med hjälp av Cronbachs α och redovisas i tabell 5:6 för 
lärarenkäten respektive 5:7 för skolledarenkäten. 
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Tabell 5:6. Reliabilitetskoefficienter för sammansatta variabler i lärarenkä-
ten. 

Sammansatt variabel  
Reliabilitet 

(Cronbachs α) Sammansatt variabel  
Reliabilitet 

(Cronbachs α) 

Elevaktiva arbetssätt .33 Helhetsledarskap .83 

Inre lärprocess .30 Meningsskapande ledarskap .89 

Yttre form .37 Kollektivt minne .75 

Trivsel .65 Levande vision .84 

Utmanande led .83 Erfarenhetslärande .68 

Förståelse av vardagsarb  .76 Lärande .77 

Lärande ledarskap .71 Lärande organisation som 
helhet 

.78 

Nerifrånperspektiv .60 Empowerment .70 

Förståelseinriktat ledar-
skap 

.86   

 
Reliabiliteten är god för alla sammansatta variabler med undantag för 
elevaktiva arbetssätt med dess två deldimensioner inre lärprocess och 
yttre form. Reliabiliteten är något större i skolledarenkäten än i lärar-
enkäten. En låg reliabilitet leder till en underskattning av eventuella 
samvariationer med andra variabler. Vid en tidigare enkätundersök-
ning (Scherp, 1998) användes i huvudsak samma mått på elevaktivt 
undervisningsmönster. En variabel i den sammansatta variabeln var 
annorlunda. Reliabiliteten vid den undersökningen var .70 i skolle-
darenkäten och .60 för ämnesföreträdare bland lärare. 
 
Tabell 5:7  Reliabilitetskoeff. för sammansatta variabler i skolledarenkäten. 

Sammansatt variabel  
Reliabilitet 
(Cronbachs α) Sammansatt variabel  

Reliabilitet 
(Cronbachs α) 

Inre lärprocess .52 Lärande som skolutveckling - 
NPM 

.60 

Yttre form .39 Inifrånperspektiv på ledning 
och motivation (skolledaren-
käten) 

.62 

Elevakt arbetssätt .56 Tydlighet .67 

Trivsel  .80 Helhetsledarskap .57 

Lärande  org  .74 Meningsskapande ledarskap .67 
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Cronbachs alfa är ett homogenitetsmått vid vilket ett test förutsätts 
vara endimensionellt. Variabeln ”elevaktiva arbetssätt” är snarare en 
flerdimensionell variabel vilket t ex visar sig genom att det inte exi-
sterar någon samvariationen mellan de två delvariablerna ”inre lär-
process” respektive ”yttre form” i lärarenkäten. I skolledarenkäten är 
däremot r=.26**. För att få ytterligare underlag för att bedöma hur vi 
ska hantera variabeln ”elevaktiva arbetssätt” genomfördes en faktor-
analys utifrån både lärarenkäten och skolledarenkäten. Resultatet re-
dovisas i tabell 5:8 och tabell 5:9 De två delkomponenterna som vi 
benämnt ”inre lärprocess” och ”yttre form” faller ut i båda fallen me-
dan den femte ingående variabeln ”att eleverna lär genom att arbeta 
med problemlösning – lär genom att lyssna och läsa” hoppar mellan 
de två faktorerna i de två olika enkätmaterialen. 
 
Tabell 5:8. Faktoranalys utifrån lärarenkäten  

Component  

1 2 

22a. Jag handleder ,795 -,021

22b. Arbetet utgår från elevernas frågor   ,041 ,694 

22c. Utmanar elevernas föreställningar   -,535 ,657 

22d. Eleverna arbetar med olika områden ,668 ,164 

22e. Eleverna arbetar med problemlösn   ,312 ,671 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 10 iterations. 
 
 
Tabell 5:9. Faktoranalys utifrån skolledarenkäten 
  Component 

  1 2 

f17a Lärarna handledare ,006 ,804 

f17b Elevfrågor ,640 ,208 

f17c Utmanar ,852 -,198 

f17d Olika kunskapsområden ,013 ,737 

f17eProblemlösning ,653 ,066 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 4 iterations. 
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Trots den låga reliabiliteten har vi valt att använda oss av den sam-
mansatta variabeln ”elevaktiva arbetssätt” och dess två delkompo-
nenter för att ytterligare belysa undervisningsmönstret utöver det 
underlag som intervjuer och observationer bidragit till. 
 
 
Tillförlitlighet i intervjuundersökningen 

Det grundläggande förhållningssättet vid intervjuerna var att inte 
förstå någonting av det vi ville förstå, dvs att utgå från att man inte 
förstått utan fortsätta att ställa fördjupande frågor fram till dess att 
frågorna riskerade att störa en fortsatt god intervjurelation. Att känna 
till skolkulturen i allmänhet och att känna till den kultur som är skol-
specifik underlättar arbetet med att förstå så länge som man utgår 
ifrån att man inte förstår. När man börjar tro att man förstår för att 
man känner till skolan så upphör den s k kulturkompetensen att vara 
en tillgång och blir snarare ett hinder, därför att man tror sig förstå 
utan att förutsättningslöst undersöka detta. Detta förhållningssätt har 
reducera missförstånden mellan intervjuare och intervjuad och där-
med ökat tillförlitligheten vad gäller underlaget för den fortsatta ana-
lysen. 
 
 
Förståelse av frågeområdena 

Validiteten är beroende av att vi lyckas skapa en så likartad och med 
våra intentioner överensstämmande förståelse av det vi vill undersö-
ka som möjligt. Inom fenomenologin och fenomenografin avvisas 
stimulus-responstänkandet som betonar betydelsen av att man har 
exakt samma formulering av frågan dvs samma stimulus för alla in-
tervjupersoner, för att man ska kunna jämföra svaren. Vi har försökt 
finna vägar för hur vi ska kunna skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för att intervjuare och intervjupersoner ska få en gemensam 
förståelse av vad vi vill förstå. För att minska risken för missförstånd 
har intervjuaren och den intervjuade haft en dialog om vad vi vill för-
stå. Intervjuaren har fört ett samtal till dess att den intervjuade verkar 
ha förstått vad vi vill förstå. Ibland har det varit svårt att avgöra om 
den intervjuade förstått vad vi är ute efter. Läraren eller skolledaren 
kan t ex beskriva vad eller hur hon gör i stället för att beskriva sin 
förståelse av uppdraget. Lärare och skolledare har ibland använt sig 
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av ”görandebeskrivningarna” för att förtydliga sin förståelse. Om de 
bara beskriver vad de gör utan att dela med sig av sin förståelse som 
ligger bakom agerandet har vi ställt frågor som får läraren eller skol-
ledaren att fokusera på sin förståelse. T ex: ”Hur kommer det sig att 
du gör som du gör i de situationer du beskrivit?”   
 
Exempel på frågor som har använts för att förtydliga intervjuområdet 
”Förståelse av uppdraget”: 

- Vad innebär det för dig  att vara lärare?  

- Vad betyder det för dig att vara lärare?  

- Vad innebär lärararbete för dig?  

- Om jag kom ny till din skola och ville få hjälp av dig om hur man bör 
vara som lärare för att vara framgångsrik – vad skulle du säga då?   

- Vilka slutsatser har du dragit om lärarskapet som du skulle kunna 
dela med dig av till mig? 

 
Genom att föra en dialog om och vara uppmärksamma på intervju-
personens förståelse av vad vi är intresserade av så har vi ökat validi-
teten i undersökningen. 
 
En risk är att olika intervjuare har olika förståelser av vad vi försöker 
förstå. De olika intervjuarna har därför tillsammans med forsknings-
ledaren arbetat sig fram till en gemensam förståelse av vad vi vill för-
stå genom intervjun. Det är t ex avgörande att vi gemensamt förstått 
att det inte handlar om att ta reda på om läraren har kunskap om hur 
uppdraget i skolan är formulerat och hur de som formulerat uppdra-
get tänker och förstår detta. Att det inte heller handlar om att ta reda 
på lärarens förståelse för eller uppfattning om uppdraget utan att det 
gäller att förstå lärarens respektive skolledarens förståelse av sitt 
uppdrag. De olika prepositionerna ger olika innebörder av vilken typ 
av förståelse vi varit intresserade av. Det handlar alltså om den förstå-
else av uppdraget som varje enskild lärare eller skolledare byggt upp utifrån 
sina egna erfarenheter. I dessa ingår antagligen diskussioner och samtal 
med kollegor och skolledare om läroplaner och skolplaner dvs även 
arbetsgivarens förståelse av och formulering av uppdraget.  
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Att fånga föreställningar 

Miles och Khattri (1995) har använt sig av tankekartor i en del av sin 
forskning. De använde sig av en intervju innan tankekartan konstrue-
rades för att få fram den intervjuades begrepp och föreställningar. 
Dessa vaskades fram ur intervjun och skrevs ned av forskaren och 
presenterades som utgångsmaterial för konstruktionen av tankekar-
tan. Morine-Dershimer (1991), som också fått intervjuade att produce-
ra tankekartor, lät i stället den intervjuade skriva ned alla begrepp 
som han eller hon ansåg vara relevanta för det ämne man undersökte. 
Dessa begrepp utgjorde sedan grundstommen i tankekartan. I FILL-
projektet har vi låtit tankekartan växa fram under intervjun utan fö-
regående intervjuer. Risken med att intervjuvägen nå fram till den 
intervjuades begrepp är att man med sina frågor leder in intervjuper-
sonen på delfenomen som han eller hon inte har med i sin ursprung-
liga föreställningsvärld. Man får därigenom en tankekarta som brister 
i överensstämmelse med de faktiska föreställningarna. Att använda 
sig av Morine-Dershimers metod kan ge samma brist på överens-
stämmelse men av andra skäl. Polanyis (Carlgren 1999) talar om kun-
skapens tysta struktur, att vi kan mer än vi kan säga. Genom praktisk 
erfarenhet skapar vi en repertoar av exempel utifrån vilka vi drar 
slutsatser om vad och hur vi skall göra i olika situationer. Många av 
de val vi ställs inför gör vi utan att vi är medvetna om att vi "tänker" 
då vi handlar utifrån den repertoar av erfarenheter vi tillägnat oss. 
Den tankekarta som uttrycks har en större skala, vilket innebär att 
man tappar bort väsentliga delar i den mer finskaliga underliggande 
kartan. Detta leder till bristande validitet. 
 
Bandler och Grinder (1975) har studerat kommunikationsprocessen i 
terapeutiska sammanhang. De beskriver processen som att  

When humans wish to communicate their representation, 
their experience of the world, they form a complete lin-
guistic representation of their experience; this is called the 
Deep Structure. As they begin to speak, they make a series 
of choices (transformations) about the form in which they 
will communicate their experience. These choices are not, 
in general, conscious choices. …The process of making 
this series of choices (a derivation) results in a Surface 
Structure … This Surface Structure itself can be viewed as 
a representation of the full lingustic representation – the 
Deep Structure.  (s 35)  
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Om man bara låter intervjupersonen lista begrepp, som hon kommer 
på och konstruera tankekartan utifrån detta, riskerar man att få en 
tankekarta som representerar ytstrukturen och inte djupstrukturen. 
Intervjun uppbyggd med förståelsefördjupande frågor skulle kunna 
vara ett instrument att nå djupnivån och därmed öka validiteten i 
undersökningen. Erfarenheterna av metoden har visat att de man 
samtalar med upplevt det stimulerande att skapa en bild av sitt eget 
tankemönster, då bilden upplevs klargöra föreställningar och sam-
band mellan olika föreställningar, som många gånger legat dolda.  
 
Intervjuerna har syftat till att fördjupa förståelsen av intervjuperso-
nernas föreställningsvärld men det finns anledning att ifrågasätta om 
det är möjligt att fånga denna komplexitet. I hur hög grad är de gra-
fiska representationer situationsbetingade och beroende av vad som 
hänt under dagen, vem som leder samtalet och det upplevda syftet 
med intervjun? Är förståelse något som finns eller något som kon-
strueras i den kontext i vilken förståelsen beskrivs?  
 
De slutsatser vi dragit av intervjuerna är att man inte tar upp det som 
är självklart eller okontroversiellt i den egna föreställningsvärlden 
snarare det som man är upptagen av, dvs av det oavslutade eller oli-
ka former av dissonanser. Det tycks främst handla om dissonanser 
mellan nuet och dåtid eller mellan nuet och en tänkt framtid. Man 
pratar om det som hjärtat är fullt av. Ett exempel på hur detta gestal-
tats vid intervjuerna kan vara då en lärare som tog upp omotiverade 
elever på den första förståelsekartan men inte på den andra kartan 
fyra år senare. Som förklaring angav han att han inte hade några 
omotiverade elever längre.  
 
Genom vår användning av föreställningskartor under intervjuerna 
har vi inte lyckats fånga intervjupersonernas hela föreställningsvärl-
dar om ett fenomen, utan snarare det som är av särskild betydelse i 
deras föreställningsvärldar när intervjun genomförs. Metoden förefal-
ler dock ha fångat mer bestående föreställningar vilka inte varit på-
verkade av tillfälliga händelser, eftersom föreställningskartorna un-
der perioden 2000 – 2004 uppvisat en hög grad av stabilitet. En lärare 
uttryckte det vid jämförelsen av kartorna: ”Jag är förvånad över att de 
var så lika. Det känns bra, då var det inte bara munväder förra gången. Det 
känns som en bekräftelse att jag är grundad i mina tankar.”  Detta kan 
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även förstås som att vissa angelägna frågor har lång livslängd efter-
som det är svårt att finna vägar att hantera dessa frågor så att man 
inte längre behöver ägna dem någon större uppmärksamhet. 
 
Kvale (1997) ställer upp sex kvalitetskriterier för en intervju, som an-
vändandet av föreställningskartor i hög grad lever upp till:  

• Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från 
den intervjuade. 

• Ju kortare intervjufrågor och ju längre intervjusvar, desto bättre. 

• Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de 
relevanta aspekterna av svaren. 

• Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av inter-
vjun. 

• Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens 
svar under intervjuns förlopp 

• Intervjun är ”självkommunicerande” – den är en historia i sig som 
knappast kräver mycket extra beskrivningar och förklaringar. (s 134) 

 
Genom att de intervjuade tidigt i intervjun tecknat sina föreställ-
ningskartor och vi haft dessa som underlag för fördjupande samtal 
har de flesta av dessa kvalitetskriterier uppnåtts. Referensen till före-
ställningskartan har underlättat för intervjuaren att leva upp till det 
tredje, fjärde och femte av Kvales kriterier. Det har samtidigt stimule-
rat lärarna och skolledarna att avge rika svar, vilket inneburit att in-
tervjuaren kunnat vara ordknapp i sina frågor.  
 
 
Analys av utsagor 

Analysen av utsagorna grundar sig på de mönster vi sett i utsagorna. 
Kategorier har skapats såväl utifrån likheter i innebörd i olika enskil-
da utsagor som i likheter mellan de helheter som vi kunnat se i de 
föreställningskartor, som huvudsakligen legat till grund för analysen. 
Ett problem är att uppfatta den reella innebörden i en utsaga. En och 
samma formulering kan inrymma olika innebörder. För att minska 
risken för missförstånd har vi, som redan beskrivits, varit envisa med 
förståelsefördjupande följdfrågor vid intervjuerna men vi har även 
satt varje enskild utsaga i relation till den helhet i vilken den beskri-
vits, för att få en mer tillförlitlig bedömningsgrund.  
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Redovisningen av utsagorna utifrån kvalitativa olikheter har även 
kompletterats med en kvantifiering av antalet utsagor med olika kva-
liteter när det gäller skolledarnas utsagor 2004. Att en kategori av ut-
sagor innehåller många utsagor behöver inte betyda att den är mer 
betydelsefull än andra kvaliteter av utsagor, utan det anger bara att 
den är mer frekvent än andra utsagor. Att den är mer frekvent kan 
dock bero på att den även upplevs vara mer betydelsefull. Avgörande 
för dessa bedömningar har återigen varit att förstå det sammanhang, 
i vilken utsagan uttrycks och om den uttryckts i olika sammanhang 
och därmed fått status av att ingå i kärnan av föreställningsvärlden. 
Vi har bemödat oss om att citaten som används i rapporten för att il-
lustrera innebörden i en kategori ska komma från så många olika lä-
rare och skolor som möjligt. Ett annat kriterium för urval av citat är 
att det ska fånga kärnan i den typ av utsagor som det avser att ex-
emplifiera, så kort och träffsäkert som möjligt. 
 
 
Bortfallet 

Det stora bortfallet bland lärarna, 99 lärare intervjuades år 2004 jäm-
fört med 226 lärare år 2000, skapar problem när det gäller tillförlitlig-
heten. En annan möjlighet än den vi valde, hade varit att intervjua 
samtliga lärare i lärarlagen 2004, oavsett om de tillhörde arbetslaget 
2000, men det hade skapat tolkningsproblem av eventuella skillnader 
i lärarnas föreställningar mellan 2000 och 2004. Iakttagna skillnader 
skulle kunna ha berott på att de nytillkomna lärarna hade andra före-
ställningar än de som intervjuades år 2000. Ytterligare en möjlighet 
hade varit att försöka söka upp de lärare som intervjuades år 2000, 
oavsett var de befann sig, men det visade sig vara alltför resurskrä-
vande för att kunna genomföras i projektet.  
 
Frågan kvarstår dock vilken betydelse det stora bortfallet har haft på 
resultaten dvs hur stor del av eventuella skillnader som kan förklaras 
av att alla lärare inte deltog i intervjuerna år 2004. Risken för att bort-
fallet påverkat resultatbilden ökar desto större sannolikheten är att 
bortfallet beror på att dessa lärare skiljer sig från dem, som fortfaran-
de ingår i det ursprungliga arbetslaget i något avseende, som kan 
vara av betydelse för deras förståelse av uppdraget och de lärdomar 
de dragit om lärande och undervisning. Merparten av förändringarna 
i arbetslagstillhörighet tycks bero på förändringar i arbetslagsorgani-
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sationen, som inte varit relaterade till enskilda lärares föreställningar 
om uppdraget eller om undervisning och lärande. Det kan dock inte 
uteslutas att lärare som sökt sig till en annan skola kan ha gjort det på 
grund av att de egna föreställningarna på ett avgörande sätt skiljt sig 
från kollegornas föreställningar, men det finns å andra sidan inte nå-
got som tyder på att de som bytt skola skulle ha ett gemensamt och 
likartat sätt att tänka jämfört med sina forna kollegor i arbetslagen. 
Den slutliga bedömningen är att bortfallet inte har någon avgörande 
betydelse för skillnader och likheter mellan de båda intervjutillfällena 
men det finns anledning att ha det stora bortfallet i åtanke när det 
gäller tillförlitligheten i såväl underlag som analys. 
 
Bortfallet bland skolledarna har hanterats på ett annat sätt. Eftersom 
lärarnas föreställningar om ledarskapet och deras upplevelser av ut-
vecklingsklimatet på skolan till en del är betingat av de egna var-
dagserfarenheterna, har det bedömts som viktigt att intervjua de skol-
ledare, som har det dagliga ledningsansvaret för de lärare som inter-
vjuats. Det betyder att skillnader respektive likheter i skolledarnas 
syn på ledarskap och skolutveckling inte kan ses som förändringar i 
enskilda skolledares föreställningsvärld, utan får snarare ses som fe-
nomen, som gäller gruppen av skolledare i de skolor som ingår i un-
dersökningen. I vilken utsträckning som dessa resultat i FILL-pro-
jektet kan generaliseras till skolledare i allmänhet, är svårt att avgöra 
men genom att sätta resultaten i relation till två andra parallella 
forskningsprojekt med samma inriktning (PBS och BUS) ökar möjlig-
heterna till mer tillförlitliga generaliseringar. 
 
 
Tillförlitligheten i observationerna  

Arbetslags- och ledningsgruppsobservationer 

Tillförlitligheten i observationerna är beroende av observatörernas 
gemensamma förståelse av de olika faserna, i observationsformuläret 
samt av observatörernas bedömningsförmåga av vad som sker i 
gruppen. För att öka tillförlitligheten i observationerna arbetade 
forskningsledaren och observatörerna tillsammans fram en gemen-
sam innebörd i de olika faserna. Instrumenten utprövades på en skola 
som inte ingick i undersökningen.  
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Observationerna gällde gruppens fokus. En svårighet är att avgöra 
vad som är gruppens fokus respektive en enskild gruppmedlems in-
lägg, som de övriga i gruppen inte byggde vidare på. För att bedömas 
som gruppfokus behöver inte alla i gruppen vara koncentrerade eller 
aktiva i samma fas men den huvudsakliga uppmärksamheten ska be-
dömas vara samlad i den fas i erfarenhetslärandet som markeras på 
observationsformuläret. Det har dock i praktiken varit svårt att avgö-
ra gränsen mellan gruppfokus och individfokus i samtalet. Tenden-
sen är att samtalen bedömts ha mer av ett gruppfokus än vad de i rea-
liteten har haft. Omfattningen av individ eller gruppfokus har dock 
inte utgjort en aspekt i resultatredovisningen eller i analysen, varför 
denna brist inte ses som så betydelsefull. En annan svårighet har varit 
att avgöra skillnaden mellan reflektion och lärdom. Vi har försökt att 
hantera denna svårighet genom att samtala med varandra i observa-
törsgruppen om olika situationer där man känt sig tveksam. 
 
Även om tillförlitligheten har en del brister främst vid bedömning av 
gruppfokus, är resultaten så entydiga när det gäller grundmönstret i 
observationerna att eventuella felbedömningar inte bedöms ha på-
verkat slutresultatet.   
 
 
Lektionsobservationerna 

Resultaten av enkätundersökningen visade att det inte fanns något 
samband mellan det vi beskrivit som den inre lärprocessen och den 
yttre formen om man utgår från lärarenkäten. Det gör det svårt att 
undersöka vilka lärprocesser som karaktäriserar arbetet i skolan ut-
ifrån observationer av den yttre formen.  För att öka tillförlitligheten i 
observationerna har vi, som tidigare beskrivits, kompletterat observa-
tionerna med ”miniintervjuer” med eleverna, där vi ställt frågor som 
”Vad gör ni?” och ”Varför gör ni det?”. Detta har hjälpt oss att bättre 
förstå vad som skett i det som tycktes ske.  
 
Vi har även försökt öka tillförlitligheten i våra klassrumsobservatio-
ner genom att be läraren beskriva den helhet, i vilken det observerade 
arbetspasset var en del. En tredje åtgärd var att de som genomförde 
observationerna var med och arbetade fram observationskategorier-
na, vilket fick till följd att de utvecklade en god gemensam förståelse 
av kategoriernas innebörd och vad som kan ses som indikationer på 
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de olika kategorierna. Slutligen genomfördes en del observationer 
med hjälp av två observatörer, som sinsemellan diskuterade likheter 
och skillnader i sina bedömningar, vilket ökade den gemensamma 
bedömningsgrunden ytterligare. Vår bedömning är att vi med hjälp 
av dessa åtgärder lyckats få en hög grad av tillförlitlighet i observa-
tionerna av såväl lektioner som arbetslags- och ledningsgruppsmö-
ten. 
 
 

Observationer av handledningssamtalen 

Vid observationerna av handledningsträffarna med skolledare har vi 
inte använt oss av olika observationskategorier eller formulär av nå-
got slag, utan valt att föra löpande anteckningar av det som bedömts 
vara väsentligt i samtalet för att få en bild av skolledarna förståelse av 
ledarskapet. Det innebär en större risk för reliabilitets- och validitets-
brister i materialet. Att vi dessutom haft olika observatörer i de olika 
handledningsgrupperna kan ytterligare försämra tillförlitligheten, 
även om samtliga observatörer haft en god kännedom om projektet 
och om skolledarskap.  Tillförlitligheten i observationerna och analy-
serna är svårbedömd. Men resultatet av observationerna har snarare 
bekräftat resultaten från andra datainsamlingsmetoder än visat på 
skillnader.  
 
 
Tillförlitligheten i de olika variablerna  

De variabler och dimensioner som undersökts och de metoder för da-
tainsamling som används inom respektive område, framgår av figur 
5:2 där de grupperats i den struktur som tidigare använts för att be-
skriva tillvägagångssättet vid den första grovkategoriseringen av ut-
sagorna från intervjuerna. Valideringskonferenser och validerande 
samtal med arbetslagen berörde samtliga områden. 
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 Skolledarnivå Lärarnivå Elevnivå 

Process 

1 
Skolledares lär- och ut-
vecklingsmiljö 
 
Metoder: Skolledarenkät 
Intervjuer med skolledare

3 
Lärares lär- och utveck-
lingsmiljö 
Arbetslagsarbetet 
Lärande 
Utvecklingsprocess 
Kommunikationsmönster 
Ledning 
Metoder: 
Enkäter till skolledare 
och lärare. 
Intervjuer med skolledare 
och lärare. 
Observationer av arbets-
lag, ledningsgrupper 
samt handledningsgrup-
per. 

5 
Elevers lär- och utveck-
lingsmiljö 
Undervisningsmönster  
Metoder: Intervjuer med 
lärare och skolledare, 
Observationer av arbets-
lag, ledningsgrupper 
lektioner, 
Enkäter till skolledare 
och lärare. 
 
Metod: Observationer. 
 

Resultat 

2 
Kunskaper: Förståelse 
av vardagsverksamhe-
ten. 
Kompetenser: Helhetsle-
darskap 
Egenskaper 
 
Metoder: Intervjuer med 
lärare och skolledare. 
Enkäter till skolledare 
och lärare. 
Observationer av led-
ningsgrupper, handled-
ningsträffar. 

4 
Kunskaper 
Kompetenser  
Egenskaper 
 
Metod: Intervjuer med 
lärare och skolledare 

6 
Kunskaper  
Kompetenser 
Egenskaper 
 
Metoder: Intervjuer med 
lärare och skolledare 

 
Figur 5:2 Undersökningsområden och metoder för datainsamling 
 
Som framgår av figur 5:2 har vi tillämpat fler metoder för datainsam-
ling inom de fält som vi bedömt vara mer intressanta och relevanta 
för forskningsfrågorna, dvs ledarskapet, lärarnas lär- och utveck-
lingsmiljö och barnens lär- och utvecklingsmiljö.  Inom dessa områ-
den har vi använt oss av såväl enkäter, som intervjuer och observa-
tioner. Skolledarnas lär- och utvecklingsmiljö har undersökts med 
hjälp av skolledarintervjuer samt enkäter till skolledare.  Vilka egen-
skaper, kompetenser och kunskaper som man främst vill bidra till att 
utveckla hos barnen respektive lärarna har endast undersökts med 
hjälp av intervjuer.  Den ökade tillförlitligheten som man kan uppnå 
med hjälp av metodtriangulering gäller således inte samtliga under-
sökta områden. Samstämmigheten i resultaten inom de områden där 
metodtriangulering använts har genomgående varit mycket god vil-
ket tyder på en hög reliabilitet och validitet i undersökningen. 
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6 Resultat 
 
 
 
 
Samspelet mellan helhet och delar utgör gestaltteorins huvudsakliga 
intresse- och forskningsområde. De gestaltteoretiska uttrycken att 
”Helheten är annorlunda än summan av delarna” och ”Varje del får 
sin betydelse av den helhet i vilken den ingår” är väl kända. I skolut-
vecklingssammanhang tar det sig uttryck i bedömningar om man ska 
förändra styckevis och dels, en liten del i taget eller om man ska göra 
kraftfullare förändringar av helheten på en gång. Ett flertal små för-
ändringar skulle kunna påverka helheten men samtidigt påverkar 
helheten varje liten förändring, så att den införlivas i helheten och 
därmed förlorar en del av sin förändrande kraft. Vilken väg som är 
den ”rätta” när det gäller handlingsnivån tycks vara beroende av det 
större sammanhang i vilket utvecklingsarbetet sker.  
 
Skolutvecklingsprocessen på varje skola är i sig en del i en större hel-
het. Skolutveckling är ett resultat av många samverkande faktorer på 
olika nivåer, där lärarnas agerande är helt avgörande för såväl pro-
cess som resultat. Eftersom kontinuerlig skolutveckling ses som bety-
delsefullt för att få en hög kvalitet i skolverksamheten, skulle en rim-
lig slutsats vara att skolutvecklingsprocessen behöver vara den helhet 
som styr hur olika påverkanskrafter i skolan utformas. Utformning av 
ledning, styrning, utvärdering, osv blir i så fall ett resultat av synen 
på och förståelsen av skolutvecklingsprocessen.  
 
I figur 6:1 illustreras vårt sätt att tänka om hur olika faktorer inom 
olika delar av systemet påverkar varandra. Interaktionen mellan så-
väl nivåer som delarna inom respektive nivå, är i själva verket dub-
belriktade men i denna figur har avsikten varit att illustrera hur olika 
faktorer direkt eller indirekt påverkar elevers lärmiljö och lärares 
möjligheter att organisera elevernas lärande. Skolutveckling syftar till 
att åstadkomma bättre resultat när det gäller elevernas kunskaper och 
utveckling. Elevernas lärmiljö är avgörande för resultaten. Lärarnas 
undervisningsmönster har stor betydelse för elevernas lärmiljö. Lära-
res lär- och utvecklingsmiljö är i sin tur avgörande för hur de väljer 
att undervisa. Lärarnas lärmiljö påverkas av såväl faktorer på den 
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enskilda skolan som styrningsprinciper på systemnivå. Förändringar 
av organisationsstrukturer och ledarskapets inriktning påverkas lära-
res lärmiljö och därmed även elevernas lärmiljö.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Lokalsamhället 

 
 

Lärares förståelse av uppdraget 
samt lärdomar om lärande och 

undervisning 

Lärares undervisning 
”görandet” 

Den lokala organisationen 

Lärares lärmiljö 

Former för 
kompetens-
utveckling 

Ledar-
skapet 

Utvärderings-
modell 

Arbetslagens 
sammansätting 
och uppgifter 

Schemats 
utformning 

Kvalitets-
arbete 
 

Den fysiska 
miljön, 
grupprum, 
klassrums-
möblering… 

Skolsystemet 
 

Mål- och resultatstyrning 

Ekonomistyrning 
 

Mätning av elevre-
sultat 

Lönekriterier 

Elevers lärande 
och utveckling 

Elevers lärmiljö

Medarbetar-
samtal 

Samhället 

Figur 6:1. Påverkansfaktorer och nivåer 
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Varje skolas utvecklingsarbete påverkas av det skolsystem och de 
styrningsprinciper som gäller på nationell och kommunal nivå. Detta 
begränsar eller underlättar förändringarna på skolnivå, beroende på 
om sättet att arbeta ligger i linje med styrningsprinciperna.  
 
Resultatredovisningen bygger på denna grundmodell, där elevernas 
lär- och utvecklingsmiljö kopplat till vilka kvaliteter man ser som vä-
sentliga att utveckla, utgör den första delen av resultatredovisningen. 
Den andra delen handlar om lärares lär- och utvecklingsmiljö, där 
tyngdpunkten ligger på skolledarskapets betydelse. Faktorer på 
kommun- och systemnivå har inte varit i fokus i denna undersökning 
men kommer att belysas utifrån det som framkommit i intervjuer och 
enkäterna. 
 
 
 

Bakgrundsteckning 

Inför intervjuerna 2000 ombads de lärare och skolledare som skulle 
intervjuas att skriva ett brev för att ge en bild av hur de såg på sin ar-
betssituation i stort. Lärarna beskrev främst eleverna och samarbets-
klimatet medan skolledarnas beskrivningar handlade om lärarnas 
samarbete, inställning till utvecklingsarbete samt syn på lärande och 
undervisning.  
 
 
Lärares bakgrundsteckning 

Lärarna gaven positiv helhetsbild av sina skolor, vilket även återspeg-
lar sig i enkätsvaren vad gäller deras trivsel på skolan. Samarbetskli-
matet mellan lärare upplevdes ofta som positivt, även om det fanns 
olika uppfattningar bland lärarna om värdet av ämnesöverskridande 
arbetslag. De som var mest negativa hade nyligen ingått i arbetslag 
som hade inneburit att man splittrat homogena grupperingar som 
exempelvis ämnesarbetslag. Uppfattningarna om samsynen varierade 
men beskrevs oftast som bristande. Stämningen på skolorna som hel-
het beskrevs i övervägande positiva ordalag och lärarna upplevdes 
av intervjuarna som mycket engagerade i skolarbetet. De flesta me-
nade att eleverna hade förändrats under senare år. Fler elever hade 
inlärnings- och motivationsproblem. Spridningen i kunskapsnivå och 
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motivation hade ökat. Fler barn och ungdomar behövde mer stöd än 
tidigare.   
 
Man upplevde en förändring i elevernas förhållningssätt både till 
skolan och till varandra. Klimatet bland eleverna beskrevs som hår-
dare än tidigare. Många tyckte att eleverna verkade skoltrötta. Man 
tolkade det som att det nya betygssystemet hade fört med sig högre 
krav på studieprestationer och samtidigt tydliggjort misslyckanden. 
Det hade blivit allt svårare att få eleverna att jobba och att läsa på. 
Några av skolorna hade förändrats och fått ett bättre rykte och/eller 
högre status, vilket hade medfört att man fått elever med högre stu-
dieambitioner eller att man hade fått ta hand om fler barn som hade 
låg studiemotivation eller andra problem.   
 
Elevunderlaget beskrevs ofta som skiftande på en och samma skola. 
Spridningen i kunskap och förmåga hade ökat och man upplevde sig 
både ha elever som jagade betyg och elever som hade fullt upp att 
hänga med på grund av läs- och skrivsvårigheter eller andra studie-
svårigheter. Man tyckte sig se en ökning av elever som behövde mer 
stöd än tidigare, i både sin sociala utveckling och sin kunskapsut-
veckling.  Fler än tidigare upplevdes som omotiverade. På samma 
sätt som lärare beskrev att den allt större spridningen i elevers moti-
vation och inlärningsförmåga skapade problem, beskrev skolledarna 
problemen med den stora spridningen bland lärare i inställning till 
och förståelsen av skolans uppdrag. 
 
 
Skolledares bakgrundsteckning 

Skolkulturen beskrevs oftast av rektorerna som heterogen. De upp-
levde att synen på kunskap och lärande varierade mellan olika lärar-
grupper. Skilda lärartraditioner beskrevs vara tydliga mellan lärare 
som undervisade i olika årskurser, program eller ämnen. Många skol-
ledare trodde att de flesta ämneslärare främst kände sig hemma i sin 
ämnesgrupp. Lärare som undervisade i skolåren 7-9 var ämnesinrik-
tade och skolledarna upplevde att lärarna hade svårt att se helheter 
utöver det egna ämnet. De beskrevs även ha svårt att se förtjänsten 
med längre arbetspass.  
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Skolledarna för yrkesförberedande program eller skolor menade att 
det fanns en klyfta mellan de studieförberedande och yrkesförbere-
dande programmen samt mellan kärn- och karaktärsämneslärare. En 
skolledare uttryckte att de studieförberedande programmen var mer 
präglade av den gamla gymnasieskolans tradition. En annan skolle-
dare upplevde att det fanns ett visst motstånd mot programtanken 
där lärarna samlades kring eleverna och inte utifrån sitt ämne. Ett 
flertal skolledare underströk samtidigt att variation och mångfald var 
viktigt. Två rektorer uttryckte att de ansåg att det är bra att arbetsla-
gen arbetade på olika sätt. Samarbete mellan lärargrupper med skilda 
traditioner beskrevs vara centralt för att gynna elevernas utveckling 
och för att kunna förverkliga skolans uppdrag. På många skolor ver-
kade man försöka överbrygga skillnader mellan olika lärartraditioner 
genom att skapa arbetslag och arbetsrum så att lärare med olika syn 
på lärande och undervisning blandades. En skolledare betonade dock 
att det inte händer någonting per automatik bara för att lärarna sitter 
i samma arbetsrum eller är med i samma arbetslag.  
 
De flesta av skolledarna beskrev att organisationen hade börjat för-
ändras från en traditionell organisation där varje lärare sköter sin 
klass eller sitt ämne till en organisation baserad på arbetslag. Samma 
förändring tycktes även vara på väg på skolledarsidan. Från att ha 
varit ensamledare arbetade man nu alltmer tillsammans i lednings-
grupper. Flera rektorer utryckte att lärarna var positiva till samarbete 
i arbetslagen men några skolledare ansåg att lärarna i hög grad arbe-
tade individuellt eller att inget samarbete hade hunnit utvecklas.  
 
Stämningen eller klimatet på skolorna verkade enligt skolledarna va-
riera från gott och trivsamt präglat av stolthet till negativt och präglat 
av motsättningar. Tre av skolledarna skrev att de flesta var positiva 
till förändringar och hade en vilja att utvecklas, men att en del lärare 
var förvirrade av alltför snabba och omfattande förändringar. Två 
skolledare uttryckte att det hade funnits ett tydligt förändringsmot-
stånd. Den ena menade att detta berodde på en tämligen traditionell 
och konservativ skolkultur på skolan. Den andre beskrev hur infor-
mella ledare på skolan satt stopp för vissa förändringar.  
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Vad lärare vill uppnå med sitt arbete 

Fokus i denna rapport ligger på skolledarskapet, den lokala organisa-
tionen och skolutveckling men för att kunna förstå ledarskapets och 
organisationens betydelse för skolans pedagogiska verksamhet och 
för att kunna sätta in dem i ett meningsskapande sammanhang, re-
dovisas först en bild av elevernas lärmiljö och vad man vill uppnå 
med arbetet.  Såväl ledarskapet, lärarnas arbete, organisationen samt 
skolutvecklingsarbetet syftar till att öka kvaliteten i elevernas lär- och 
utvecklingsprocesser.  
  
 

Elevresultat - läraruppdragets mål 

I bakgrundsteckningarna år 2000 beskrev lärarna främst eleverna och 
det samarbetsklimat som rådde på skolan.  De beskrev eleverna i po-
sitiva ordalag men upplevde att de som lärare ställdes inför svårare 
problem jämfört med tidigare. Mycket av det som de talar om vid de 
inledande intervjuerna år 2000 återkommer år 2004. De skillnader i 
innebörder som man ändå kan skönja ligger i hur uttrycken är relate-
rade till varandra vid de båda tillfällena. Innebörden i ett citat kan se 
relativt lika ut men kan ha olika innebörd beroende på att de ingår i 
olika helheter. Det som här redovisas är dels de mönster av likheter 
och skillnader i totalmaterialet som vi kan se dels de skillnader de 
intervjuade själva ser i jämförelsen mellan sina två föreställningskar-
tor, som gjordes under intervjuer hösten 2000 – våren 2001 respektive 
våren 2004. Vid den avslutande intervjun år 2004 jämförde de inter-
vjuade lärarna sina båda föreställningskartor och kommenterade de 
likheter och skillnader de såg. Föreställningskartorna har komplette-
rats med de lärdomar om lärande och undervisning som de intervju-
ade lärarna tillfrågats om. 
 
 

Förändringar hos eleverna år 2004  

Man talar även år 2004 om att eleverna har förändrats på olika sätt. 
De beter sig annorlunda när de lär sig: ”Eleverna arbetar idag på ett an-
nat sätt. De pluggar och sedan bryr de sig inte.”  En del lärare menar att 
de har duktigare och mer motiverade elever ”Idag har våra elever myck-
et mer med sig, fler är stabilare.” Flera lärare beskriver problem som stör 
lärandet av karaktären: ”Eleverna mår inte riktigt bra, framför allt upple-
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ver många stressen.”, ” Andelen elever som har det trassligt har ökat.”, ”De 
sociala problemen ökar – bland alla elever, alla sorts problem. Vi drabbas av 
problem som inte är skolrelaterade. De påverkar även undervisningen – tar 
tid ifrån att förbereda bra och intressanta lektioner.”  
 
Man beskriver en förändrad elevsyn bland lärare: ”Man ser att alla har 
en plats i skolan, oavsett ”duktighet.” Man måste som elev få vara sedd och 
bekräftad oavsett vilka ”resultat” man presterar. Man har idag förstått att 
”jag måste lära mig att ta hand om alla elever!”, ”Det finns fler och fler ele-
ver med problematik, så många att det inte går att lämna bort dem. Detta 
gör att man måste förändra sin elevsyn!”   
 
Relationen mellan lärare och elev förändrat karaktär: ”Det finns fler 
och fler elever som inte mår bra. Man måste hjälpa dem med studierna, spela 
psykolog o s v. Det har alltså skett en ökning de senaste åren. Var är föräld-
rarna? Fler ungdomar vänder sig till lärarna. Eleverna har svårt att hålla 
perspektiv och de förstorar problem. Lärarna är viktiga – de dämpar och kor-
rigerar.” 
 
 

Social och personlig utveckling 

I intervjuerna år 2000 gav många lärare uttryck för nödvändigheten 
av att arbeta med elevernas sociala och personliga utveckling, dvs trygg-
het och uppfostran, som något som man var bekymrad över och som 
ett delvis nytt och störande moment i det kunskapsutvecklande upp-
draget. Man beskrev ett förändrat beteende hos eleverna med 
bristande respekt, mer oro och följderna av det. Man talade om ele-
vernas hela vardag, inte bara den i skolan. Ett vanligt uttryck var att 
uppdraget hade förändrats och att man inte var utbildad för det. Man 
beskrev att samarbete krävdes för att kunna göra ett bra jobb, samar-
bete både inom skolan och med föräldrar och instanser utanför sko-
lan.  
 
På några skolor fanns en betoning år 2000 på behovet av fostran och 
att utveckla social kompetens hos eleverna som en förutsättning för 
och innan en kunskapsinlärning skulle kunna ske. På dessa skolor 
betonas år 2004 i högre grad social kompetens som en integrerad del i 
lärprocessen och den sociala utvecklingen som en helhet: problem-
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lösning, samarbetsförmåga, initiativkraft, ansvar, självständighet och 
förmåga att se och beskriva processen mer än resultatet.  
 
Den frustration som många uttryckte år 2000 över nödvändigheten av 
att arbeta med fostran/uppfostran, märks inte i samma utsträckning 
år 2004, utan verkar i högre grad ses som en viktig del i uppdraget. 
”Då kände jag mig mer som en reservpappa… Nu är det mer lärandet som 
står i fokus. Det är lättare att fokusera på lärandet idag. Vi har lite andra 
elevgrupper, medelbetyget för eleverna har höjts betydligt under dessa år.” 
 
Ordet ”social” med sammansättningar används frekvent i intervjuer-
na men inte med samma uppgivenhet. ”Jag har mer och mer insett att 
social fostran är betydelsefullt.”, ” Förut var jag mer kritiskt inställd till 
uppfostransbiten. Nu har jag insett att det är samhällets roll.”  En lärare 
som år 2000 hade beskrivit sig som socialarbetare ger en förklaring till 
vad förändringen kan bero på: ”Jag såg nog det mer som en av delarna i 
jobbet då. Nu handlar alla mina lappar egentligen om det. Det är nog mer 
min utgångspunkt idag. När relationen och förtroendet funkar, är det inga 
problem med det andra.” 
 
En förskjutning verkar således ha skett mot en mer utvidgad syn på 
uppdraget, från att ha sett elevens kunskapsutveckling i olika skol-
ämnen som huvuduppdraget, till att se till hela individens utveck-
ling. ”Vi har blivit duktiga på att lära mer om eleverna, att se hela eleven. 
Både det sociala och kunskapsmässigt. Vi är duktiga på att se elevernas hela 
skoldag, vad som händer och görs.” Flera lärare som år 2000 betonade 
kunskapsförmedling talar år 2004 om vikten av och tjusningen i att 
arbeta med barnens och ungdomarnas hela utveckling.  
 
År 2000 talade man mycket om nödvändigheten att utveckla social 
kompetens hos eleverna, om uppfostran och socialt samspel: männi-
skor som respekterar varandra, håller överenskommelser, passade 
tider och tar ansvar för sitt lärande, dvs. gör läxor. År 2004 talar man 
mer om vikten av att utveckla människor som aktivt tar ansvar inte 
bara för sig själv utan även för andra, som kan samarbeta, hantera 
konflikter, uttrycka sig så att andra vill lyssna, ta ansvar för sitt och 
andras lärande. På en skola refererade man till en utvärdering man 
gjort med eleverna som visade att ”de tycker att den viktigaste kunska-
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pen är att lära sig hur man ska vara med varandra.” Empati och ärlighet 
nämns också av många.  
 
Man talar mycket om elevernas personliga utveckling, om utveckling 
utifrån ett individperspektiv. Många lärare är bekymrade över att fler 
elever upplever stress och inte orkar med skolan och vill bidra till att 
eleverna känner sig trygga, har självförtroende, litar på sin förmåga, 
mår bra, orkar fysiskt och psykiskt, vågar ta egna initiativ, vågar stäl-
la frågor, dvs att ”eleven växer och utvecklas som människa.” De ska lära 
sig att ta eget ansvar för sig själva och sitt eget arbete. De ska känna 
motivation för sin egen skull. De ska utveckla en tro på sig själva och 
sin egen förmåga. De ska veta vem de är och vad de står för, för att 
veta hur de ska agera i olika situationer. ”Det är en ständig kamp att få 
eleverna att inse att de lär sig för sig själva och inte för oss. Det hör också till 
deras mognadsprocess.” 
 
 
Kunskaper  

En tendens är att tala om kunskaper som verktyg för framtida läran-
de. ”Jag tänker mer nu på vad som krävs i samhället, vilka kunskaper behö-
ver barnen. Det är så lätt att hamna vid sidan av, om man inte har baskun-
skaperna. Det var inte lika tydligt på förra kartan.” Verktygen som nämns 
är baskunskaper i ämnet och basfärdigheter som att räkna, läsa och 
skriva, i synnerhet betydelsen av att kunna hantera det svenska språ-
ket: ”Svenskan är grunden för allt”, ” Vikten av att tidigt bygga upp läsför-
ståelse.” Förmåga att lösa problem och förstå sammanhang och att 
eleverna blir medvetna om världen utanför sig själva, blir omvärlds-
orienterade är andra exempel. Ett mål som nämns av flera är att de 
vill att eleverna ska känna att de har möjlighet att påverka sitt liv i 
framtiden ”Kunskaper och färdigheter - bra grund att stå på – frigörande, 
ger makt”  
 
En helhetssyn på kunskap är mer tydlig ”Jag upplever att jag tänker mer 
på helheten idag, på uppdraget, min grundideologi osv. För fyra år sen var 
jag mer upptagen med detaljer. Allt var så nytt då också. Den största hän-
delsen är väl att jag fått mer erfarenhet, jag är tryggare nu.”  
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Lärande 

Tidigare hade forstransrollen en större framtoning i intervjuerna. Nu 
handlar det mer om lärandet. Det beskrivs i termer av våga ta egna 
initiativ, att våga tänka själv och tro på sin förmåga att lösa problem.  
Man talar om att lära sig lära att kunna se sitt lärande, söka kunskap, 
kunna planera: ”Viktigare att lära sig hur man lär sig än att ha en massa 
fakta”, ”Allt inte hänger på mig längre. År 2000 skulle jag hinna med, ge 
signaler. I den nya är det dom som ska lära sig att se sig själva.”, ”Viktigt 
att ge barnen de verktyg som krävs för att arbeta elevaktivt.”  Många av 
lärarna talar om att det ska vara roligt och lustfyllt att lära så att ele-
verna vill lära sig och bli nyfikna: ”Det är viktigt att skapa lust och 
glädje i lärandet.  När de har lust och glädje i lärandet, blir de också nyfikna 
och ställer frågor, de blir aktiva och tar tag i saker och ting, letar upp saker 
själva.” Man talar om att man har fått verktyg som underlättar: ”Po-
ängen med portfolio är att barnen får syn på sitt eget lärande.”   
 
 
 

Elevernas lär- och utvecklingsmiljö 

Skolutveckling utifrån våra utgångspunkter handlar om att åstad-
komma en så hög kvalitet som möjligt i elevernas lär- och utveck-
lingsmiljö. Som underlag för att fördjupa vår förståelse av utveck-
lingsprocessen yttersta syfte har vi genomfört direkta lektionsobser-
vationer, intervjuat lärare och skolledare samt gjort enkätundersök-
ningar riktade till lärare och skolledare. Resultatredovisningen av 
elevers lär-och utvecklingsmiljö inleds med resultaten från observa-
tionerna som relateras till elevaktivt lärande. Skillnader mellan elev-
aktiva arbetssätt och elevaktiv lärprocess belyses sedan med hjälp av 
både enkätresultaten och intervjuerna där vi även jämför resultaten 
från 2004 med 2000. Avslutningsvis redovisas de grundläggande för-
utsättningar som de professionella betonat för att kunna bidra till ele-
vernas lärande och utveckling. 
 
 

Observerat undervisningsmönster år 2003 

Under år 2003 genomfördes lektionsobservationer för att fördjupa vår 
förståelse av intervjuerna med lärare och skolledare samt för att få ett 
underlag av mer direkt karaktär. Eftersom det tidigt visade sig att 
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den yttre utformningen inte kan tas som en tillförlitlig indikation på 
den inre lärprocessen, är det lätt att dra felaktiga slutsatser när man 
gör klassrumsobservationer. I och med att man bara kan observera de 
yttre formerna har observationerna åtföljts av parallella förståelseför-
djupande samtal i samband med observationerna. I redovisningen av 
observationerna kommer vi även att lägga in resultat från intervjuer-
na med lärarna år 2000 och 2004 som belyser det vi observerat. 
 
Undervisningsmönstret utifrån observationerna karaktäriseras av att 
läraren organiserade lärprocessen efter kursplanen och ämnets inre 
egen logiska struktur. Använde man en lärobok, vilket ofta var fallet, 
följdes den och sågs som en garant för att kursplanens olika delar 
blev behandlade. Eleverna gav uttryck för att de såg det som något 
självklart att man arbetade med ett visst kunskapsområde, eftersom 
man ”kommit dit i boken”. Förklaringar av annat slag var mer ovan-
liga när man ställde frågan varför de arbetade med det de gjorde. En 
av lärarna beskriver betydelsen av att använda ett färdigt läromedel i 
intervjun år 2004 på följande sätt: ”Boken har en stor betydelse. Jag har 
den som stomme. Man följer den inte helt. Barnen känner sig tryggare om de 
har en bok i sitt skåp. Det är viktigt med yttre ramar och variation inom ra-
marna. De får välja olika sätt, hur de ska jobba. Utan lärobok tar det mycket 
tid, otroligt mycket tid. Du får inte ha något annat för dig.”  
 
Vi såg ett mönster där läraren utgjorde länken mellan skolans värld 
och elevernas livsvärld. Läraren skapade ett engagerande möte mel-
lan elevernas erfarenheter och skolans ämnesindelade värld. Detta 
mönster stämmer bättre överens med konstruktivistisk syn på läran-
de, där elever blir medvetna om att deras föreställningar är otillräck-
liga för att förstå, förklara eller kunna hantera den tankestrukturer 
verklighet de möter. Det kräver mycket av den enskilde läraren, ef-
tersom hon behöver översätta skolans värld till något som är me-
ningsskapande och engagerande för några som ännu inte har begripit 
den. Här handlar det om att hjälpa eleverna att förstå sig på skolans 
ämnesindelade värld via deras föreställningsvärld.  
 
Vi såg även exempel på lektioner där eleverna arbetade med arbets-
områden, som hade initierats av eller strukturerats utifrån deras egna 
frågor. Dessa undervisningsmönster var mindre vanliga. Ännu ovan-
ligare var lektionerna som hade initierats av aktuella omvärldshän-
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delser. (Tiden för individuellt arbete fylldes huvudsakligen av upp-
gifter som ”skulle göras” för att bli godkänd i den ordinarie delen av 
verksamheten.)  
 
 
Arbetsformer 

Undervisning i helklass med gemensamt fokus samt individuellt ar-
bete var de vanligaste förekommande arbetsformerna på alla stadier 
under våra observationer. Arbete i grupp förekom i betydligt mindre 
utsträckning. I tabell 6:2 redovisas den relativa frekvensen av arbets-
former och innehåll under de observerade arbetspassen. Under ett 
och samma arbetspass kunde flera arbetsformer med olika innehåll 
förekomma. Av de 225 observerade arbetspassen genomfördes 16 
procent i år 1-3, 18 procent i år 4-6, 45 procent i år 7-9 samt 21 procent 
i gymnasiet.  
 
Tabell 6:2. Arbetsform under de observerade arbetspassen. Andel i procent 
av observerade arbetspass. N = 225. 
Förekomst av arbetsform Totalt År 

1-3
År 
4-6

År 
 7-9

Gy

Helklass med gemensamt fokus 66 71 66 60 73 

Individuellt arbete 56 44 41 74 47 

Grupparbete 27 30 11 37 24 

 
De stora skillnaderna mellan olika år i skolan gäller den höga andelen 
av individuellt arbete i år 7-9 och den låga andelen grupparbete i år 4-
6. Itabell 6:3 redovisas individualiseringens karaktär.  
 
Tabell 6:3. Individualiseringens karaktär under de observerade arbetspas-
sen. Andel i procent av observerade arbetspass. N = 225. 
Individualiseringens karaktär Totalt År 

1-3
År 
4-6

År 
7-9 Gy 

Alla arbetar med samma sak 64 50 68 67 66 

Elever arbetar med olika saker inom givna ramar 30 33 29 29 29 

Elever arbetar med helt olika arbetsuppgifter 10 19 05 08 12 

 
Som framgår av tabell 6:3 är skillnaderna i omfattning av de olika 
former av individualisering som observerats mycket små sett över 
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åren i skolan. År 1-3 skiljer ut sig från de andra åren genom att ele-
verna mindre ofta arbetar med samma sak och i högre grad arbetar 
med helt olika uppgifter. Jämfört med klassrumsobservationerna har 
lärarna en tendens att överskatta omfattningen av arbete där eleverna 
arbetar med olika områden, om man utgår från enkätstudien. Obser-
vationerna av innehållets karaktär skiljer sig dessutom kraftigt från 
de pedagogiska ideal som lärarna ger uttryck för. Observationerna 
överensstämmer i något högre grad med skolledarnas bild av under-
visningsmönstret på skolan men skiljer sig i än högre grad från deras 
ideal. 
 
 
Arbetsformer och arbetssätt 

För att kunna undersöka om det finns någon koppling mellan arbets-
form och arbetssätt har vi redovisat arbetssätt utifrån de tre olika ar-
betsformerna. I tabell 6:4 redovisas observatörernas bedömningar av 
vad som var utmärkande för arbetet vid helklassundervisning, 
grupparbete och individuellt arbete. 
 
Tabell 6:4. Jämförelse av arbetssätt vid helklassundervisning, grupparbete 
respektive individuellt arbete. Jämförelserna avser procentuell andel av de 
observerade arbetspassen där olika arbetssätt varit utmärkande. 
 

 

Helklass-
undervisning

N=139 

Grupp-
arbete 

N=101 

Individuell
arbete 

N=41 

Arbetsområdet…    

… har initierats av läraren 88 90 73 

… struktureras utifrån, kursplan, läroboken 
och/eller ämnets egen inre logiska ordning 68 80 75 

… är ämnesöverskridande.  19 20 14 

… har initierats av elevernas frågor och problem 17 30 19 

… har initierats av aktuella omvärldshändelser 12   5   3 

… struktureras utifrån elevernas frågor och in-
tresseinriktningar. 29 34 31 

 



 
 
140

 
Helklass-
undervisning

N=139 

Grupp-
arbete 

N=101 

Individuell
arbete 

N=41 

Läraren..    

… knyter an till elevernas erfarenheter och/eller 
föreställningar 58 69 49 

… utmanar elevernas föreställningar 46 44 28 

… skapar situationer som syftar till att utmana 
elevernas föreställningar 40 56 28 

… bidrar med kunskap för att hjälpa eleverna att 
bygga upp nya mer ändamålsenliga tankemodel-
ler. 

71 68 68 

Eleverna…    

… arbetar med att utveckla sina tankemodeller 
utifrån egna problem.   23 24 20 

… arbetar med att utveckla sina tankemodeller 
utifrån frågor som läraren bestämt. 71 90 77 

 
 
Helklassundervisning 

Som framgår av tabell 6:4 arbetade man vid helklassundervisning 
vanligen med ämnesområden, som läraren initierat och områden, 
som var strukturerade utifrån kursplan, läroboken eller ämnets inre 
logiska ordning. Ämnesöverskridande arbete förekom sällan i hel-
klass och det var mycket ovanligt att elevernas frågor eller aktuella 
omvärldshändelser hade initierat arbetet.  Kopplingen till aktuella 
omvärldshändelser var dock vanligare vid helklassundervisning jäm-
fört med grupparbete eller individuellt arbete.  
 
Läraren bidrog i hög grad med kunskap för att hjälpa eleverna att 
bygga upp mer ändamålsenliga tankemodeller.  Att man knöt an till 
elevernas erfarenheter och föreställningar samt utmanade deras före-
ställningar var vanligt vid ungefär hälften av de observerade lektio-
nerna. Det är således en bild av det som vanligen kallas traditionell 
undervisning som träder fram, där läraren är den mest framträdande 
aktören. Samtidigt karaktäriserades kunskapsförmedlingen av tydli-
ga konstruktivistiska inslag där man knöt an till och utmanade ele-
vernas tänkande, även om eleverna i huvudsak arbetade med att ut-
veckla sin förståelse utifrån frågor som läraren bestämt och mer säl-
lan utifrån egna frågor och problem.  
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Individuellt arbete  

Att lärarinitiativet är tydligt vid helklassundervisning är inte så över-
raskande med tanke på att undervisningen oftast bedrivs i avgränsa-
de lokaler för en större eller mindre grupp individer som ska samsas 
om tid och rum. När undervisningen inte är beroende av samma 
samordning, d v s när eleverna arbetar individuellt och läraren har 
möjlighet att arbeta med enskilda elever eller mindre elevgrupper, 
skulle man kunna förvänta sig att arbetsområdena i högre grad rela-
teras till elevernas frågor eller initiativ.  Som framgår av tabell 6:3 såg 
vi dock inga större skillnader. Innehållet i de arbetsuppgifter som 
eleverna arbetade med hade oftast bestämts av läraren. Eleverna ar-
betade sällan med att utveckla sina tankemodeller efter egna pro-
blem. Arbetet strukturerades inte heller efter elevernas frågor så ofta. 
Skillnaden bestod mest i att läraren i mindre omfattning utmanade 
elevernas föreställningar och att arbetsområdet i mindre grad knöt an 
till aktuella omvärldshändelser.  
 
 
Grupparbete 

Som framgick av tabell 6:2 förekom inte grupparbete i samma om-
fattning som helklassundervisning och individuellt arbete. Underla-
get utgörs av 41 lektioner, dvs 27 procent av antalet observerade lek-
tioner. Som framgår av tabell 6:4 initierades arbetsområdena vid 
grupparbeten på samma sätt som vid de två övriga arbetsformerna, i 
huvudsak av läraren utifrån ämnets inre logiska ordning men ande-
len lektioner, där området initierats av eleverna, var något större vid 
grupparbete. Läraren försökte knyta an ämnesstoffet till elevernas 
erfarenheter och bidrog både med kunskap och med utmaningar för 
att hjälpa eleverna att bygga upp nya föreställningar. Eleverna arbe-
tade i hög grad med att utveckla sina tankemodeller utifrån de frågor 
som läraren bestämt.  
 
Vi ser i intervjuerna år 2004 en förändring jämfört med 2000 i lärarnas 
tal om gruppens betydelse för lärandet. De menar att det ger bättre 
resultat: ”Gruppdynamik tror jag på. Det bästa sättet att lära på är att för-
klara för någon annan och diskutera. Är det oreda i huvudet kommer det inte 
ut något vettigt.”, ”Samarbetsinlärning är viktigt. Få andra att förstå och 
att alla tar ansvar för att alla kan. Ger bättre betygsutslag.”, ”Jag har infört 
mer och mer grupparbete. I stället för att börja med gemensam genomgång 
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samlar jag grupperna efter att de har arbetat i grupp och drar sedan lärdo-
mar tillsammans med dem. Vill att gruppen själv ska dra lärdomar. Jag mås-
te styra gruppindelningarna så att det blir variation av duktiga som svaga. 
Det finns tillfällen då de svaga eleverna bara drar sig tillbaka. Då får jag gå 
in. Jag försöker få en bild av var de befinner sig i diskussionen. Går in och 
ställer frågor för att få med de passiva.” 
 
Ett annat skäl till grupparbete som man anger, är att träna social 
kompetens. Gruppernas sammansättning är viktig ”De får träna sam-
arbete, det är viktigt, inte minst eftersom det lätt blir både kulturella och 
könsmässiga grupperingar. Vi jobbar alltid två och två och jag har lärt mig 
att jag alltid måste göra grupperna, de får inte välja själva.”, ”Jag är noga 
med att de både får jobba i grupper och som individer. Det är viktigt att trä-
na samarbete och när de jobbar i par eller grupper får de aldrig välja kompi-
sar själva. Det är nyttigt att lära sig arbeta med olika personer.”, ”Jobbar 
väldigt aktivt för att skapa en trygg grupp”, ”Det har blivit ett mycket be-
hagligt klimat i klassen. Det är viktigt för dem att ha en kompis. Om de inte 
har det så hör de inte vad läraren säger.” 
 
 
Jämförelse mellan de olika arbetsformerna 

Vid beskrivningarna av arbetsformerna har en del jämförelser redan 
gjorts men det finns anledning att göra en mer fullständig jämförelse 
för att se skillnader och likheter i lärarbetets karaktär. Skillnaderna i 
hur man arbetar under de olika arbetsformerna är i huvudsak margi-
nella. Vid helklassundervisning är det vanligare än vid grupparbete 
och individuellt arbete att arbetsområdet initierats av aktuella om-
världshändelser. Lärare tycks se helklassundervisningen som ett till-
fälle att ta upp aktuella händelser. Även om det fortfarande sker i be-
gränsad omfattning kan det vara ett uttryck för framväxten av en sko-
la dit eleverna går för att få svar på frågor som de ställer utifrån vad 
som händer utanför skolans väggar. Vid helklassundervisning tycks 
arbetet även i något mindre grad struktureras utifrån, kursplan, läro-
boken och/eller ämnets egen inre logiska ordning. Möjligen kan detta 
förklaras med att lärare kan göra avvikelser från ämnes- och kurspla-
nestrukturen när de håller i strukturen, eftersom det då är möjligt att 
själv ta initiativ till att återgå till den strukturen när det behövs.  Detta 
är knutet till frågan om ansvar, att våga dela med sig av ansvaret till 
eleverna. ”Att få eleverna att ta ansvar för det man håller på med − att det 
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är deras utbildning med lärare som stöttar − Inte bara att eleven får lära sig 
”det som poppar upp ur lärarnas huvud som eleverna skall fånga upp i en 
påse.”  Många lärare framhåller i intervjuerna motivationens betydel-
se för lärandet och att eleverna oftare frågar varför de ska lära sig det 
läraren menar att de ska lära sig. ”Oftast informerar man om VARFÖR 
vid inledningen av en ny kurs eller avsnitt och sedan poppar det ofta upp ur 
eleven ’Varför skall jag lära mig det här?—vad skall jag ha det till?’” 
 
Grupparbetet skiljer ut sig genom att kunskapsområdet i högre grad 
initierats av elevernas frågor och problem och att läraren mer knyter 
an till elevernas erfarenheter och föreställningar samt skapar situatio-
ner som syftar till att utmana deras föreställningar. Eleverna uppfat-
tas ändå i högre grad än vid de andra två arbetsformerna att utveckla 
sina tankemodeller kring frågor som läraren bestämt, vilket ter sig 
motsägelsefullt eftersom kunskapsområdet i högre grad initierats av 
elevernas frågor. Det motsägelsefulla kan eventuellt förstås i termer 
av att lärare i högre grad måste vara uppmärksamma på att lyfta in 
kursplanefrågor och viktiga ämnesfrågor i områden som eleverna va-
rit med om att skapa. Risken finns annars att man inte klarar av det 
som kursplanen kräver. 
 
Vid individuellt arbete förfaller läraren vara mindre aktiv i interak-
tionen med eleverna. Kunskapsområdet som man arbetar med har i 
mindre utsträckning initierats av läraren. Läraren knyter i mindre 
grad an till elevernas erfarenheter och föreställningar samt skapar 
mindre av tankeutmanande situationer för eleverna.   
 
Sättet att arbeta vid grupparbetet förefaller stämma bäst överens med 
ett elevaktivt lärande, samtidigt som det är den arbetsform som är 
minst vanlig. Om man utgår från vad som karaktäriserar individuellt 
arbete förefaller det ligga längst bort från goda förutsättningar för 
elevaktivt lärande. Det kan kanske till en del förklaras med att fär-
dighetsträningen i huvudsak sker individuellt medan grupparbete 
och helklassundervisning oftare används vid förståelsefördjupande 
lärprocesser. En annan närliggande förklaring skulle kunna vara att 
förståelsen av individualisering innebär att var och en ska arbeta i sin 
takt och när den själv vill med de förutbestämda områden som alla 
ska arbeta med, dvs en privatisering av lärprocessen, i stället för att se 
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det som ett sätt att ta tillvara på enskilda elevers tänkande och före-
ställningar när man arbetar i större eller mindre grupper. 
 
 
Eget arbete 

När eleverna i år 1-3 i grundskolan arbetade med eget arbete efter egen 
planering räknade, läste och skrev de i böcker och arbetade med ar-
betsblad eller spel av olika slag. Färdighetsträning utgjorde en väsent-
lig del av arbetet. Eleverna bestämde ofta när och i vilken ordning de 
skulle göra de olika uppgifterna som läraren hade bestämt. När man 
kom till ett nytt eller svårt moment gick läraren igenom det med hela 
eller delar av klassen.  
 
Arbetspassen med eget arbete hade oftast planerats veckovis. Sättet 
att planera varierade mellan olika lärare. En del använde ett arbets-
schema som eleven hade planerat och stämt av tillsammans med lära-
ren. Utvärdering av förra veckans arbete låg till grund för den nya 
planeringen. Andra hade veckoplaneringar som liknade uppgiftslis-
tor, där eleverna valde bland olika uppgifter, utförde och prickade av 
allteftersom de utförts. Veckoplaneringen var tänkt att visas upp för 
föräldrarna och fungera som länk mellan skola och hemmet.  
 
De olika sätten att planera tycks ta sin utgångspunkt i elevens inre 
motivation respektive lärarens yttre kontroll som huvudsaklig driv-
kraft i arbetet. I det förra fallet ligger huvudfokus på elevens träning i 
att själv bedöma resultatet och sina behov av ytterligare träning och 
lärande, i det senare på yttre kontroll av utfört arbete som läraren an-
gett.  
 
I år 4-6 fortsatte man med eget arbete och veckoplanering men inte 
alltid med en planering i vilken eleverna själva medverkade. Betinget 
blev tydligare. På några skolor hade man en planeringsbok där ele-
verna skrev av eller klistrade in en planering som läraren hade gjort. 
Den användes även här som en länk mellan föräldrar och skolan, där 
läxor och andra uppgifter, som läraren hade bestämt, förmedlades. 
Elevernas svar på frågan varför de arbetade med det de gjorde var 
oftast att det var något de ”skulle göra”, att ”läraren hade bestämt 
det” eller att ”de kommit dit i boken”. Uppfattningen att de arbetade 
med något för att de själva ansåg att de behövde det eller ville göra 
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det för att bli bättre eller lära sig något av eget intresse, var mindre 
vanlig.  
 
I år 7-9 arbetade eleverna med eget arbete under ett eller flera arbets-
pass i veckan under tid som benämndes studiepass, arbetspass, elev-
tid, stugtid etc. Detta hade man på några skolor kombinerat med 
handledartid, då läraren planerade och följde upp veckan tillsam-
mans med eleverna. På en av skolorna planerade lärarna innehållet 
och formen för detta arbetspass vid veckans arbetslagsmöte. Ut-
gångspunkten var det arbete som redan pågick i de olika ämnena.  
 
Vi såg få exempel på elevplanerat arbete, som sedan följdes upp (för-
utom i form av prov), och få exempel på fördjupningsarbeten eller 
temaarbeten, vilket naturligtvis kan ha berott på att man vid tiden för 
observationerna inte var inne i en sådan fas på skolan. Det vi kunde 
observera var att tiden användes i huvudsak som reservtid, där ele-
verna läste på inför prov, arbetade med läxor eller något annat de låg 
efter med. Vid dessa pass fanns en eller flera lärare till hands. På någ-
ra skolor fanns lärare med olika ämneskompetens i olika klassrum, 
dit eleverna fick söka sig för att få hjälp, medan det på andra skolor 
fanns en lärare som mer har haft funktion av allmän processledare 
eller övervakare som hjälpte eleverna att komma igång och koncent-
rera sig på sitt arbete. Man hade förändrat form men inte innehåll. 
Eleverna förväntades arbeta med samma sorts uppgifter som de arbe-
tade med på ordinarie lektioner. De kunde även göra sina läxor under 
dessa arbetspass. Elevernas svar på frågan varför de gjorde det de 
gjorde, var oftast att de arbetade för att komma i fatt, att de snart 
hade prov eller för att läraren hade sagt att de skulle göra det. Dessa 
arbetspass förefaller således inte att kännetecknas av mer elevaktivt 
lärande. Denna bild bekräftas i Söderströms (2006) avhandling ”Att 
göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid” där hon studerat 
”eget arbete”-pass på högstadieskolor. 
 
På gymnasiet verkar det egna arbetet i huvudsak ha pågått inom de 
olika ämnenas ram, även om undantag finns. Man hade en gemen-
sam genomgång och arbetade därefter individuellt i varierande grad. 
På en av skolorna, där eleverna hade egna arbetsplatser, arbetade 
eleverna i högre grad med projekt där deras egna initiativ hade en 
central roll. Några elever förklarade att man måste ta vara på den fri-
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het det innebar och arbeta – en överraskning för många elever i bör-
jan – annars blev det inga resultat och mer av ett hårt arbete för att ta 
igen förlorad tid. På en annan skola hade man skapat ett centralt ar-
betslandskap för elever och lärare. Basen i schemat var eget arbete 
med kursrelaterade arbetsuppgifter. Detta bröts vid behov av arbets-
pass för lärarledda genomgångar, som i sin tur gav uppgifter för det 
egna arbetet.    
 
Elevaktiv lärprocess och arbetssätt 

Observationerna resulterade i samma slutsatser som enkätstudien; att 
det inte verkar finnas någon självklar koppling mellan arbetssätt dvs 
yttre form och en inre elevaktiv lärprocess. Arbetssätt som man van-
ligtvis kopplar ihop med traditionell förmedlingspedagogik kunde 
visa sig vara ett gott exempel på en elevaktiv lärprocess. Det är inte 
arbetssättet i sig som är elevaktivt utan lärprocessen. I denna mening 
har vi sett såväl elevaktiv som elevpassiv katederundervisning och 
såväl läraraktiv som lärarpassiv handledning.  
 
Elevaktiv katederundervisning  

I det vi kallar elevaktiv katederundervisning stod lärarna inför en 
större grupp elever och hanterade klassen med hjälp av sin kunskap, 
föreläsartalang och förmåga att fånga elevernas intresse för det ämne 
eller kunskapsområde de var experter på. De förklarade med exem-
pel ur elevernas vardag. Dessa lärare skapade eller tog vara på tan-
keutmanande situationer, ställde tankeutmanande frågor till eleverna 
och fick dem att fundera och dra slutsatser.  Eleverna blir därigenom 
medskapare i en meningsskapande och kunskapande process. Genom 
att relatera ett nytt kunskapsområde till elevernas föreställnings- och 
erfarenhetsvärld gav man mening åt det eleverna skulle lära.     
 
Ett exempel är när en lärare under en lektion i naturkunskap använde 
sig av solen, som sken in i klassrummet, och knöt an till föregående 
lektion, som hade handlat om skugga. Läraren föreslog att de skulle 
göra ett experiment för att se hur mycket skuggan flyttade sig under 
ett bestämt tidsintervall. En elevs bänk användes som riktmärke för 
mätningen. En annan lärare belyste problematiken med att ta tillvara 
tillfällen som yppar sig i vardagen: ”Planering är viktigt, men också att 
ha modet att gå ifrån planeringen. Att utgå från verkliga händelser. För ett 
tag sen exploderade ett batteri i verkstan, det gick bra, men var otäckt. Jag 
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använde den händelsen som utgångspunkt för att jobba med hur det kunde 
hända och varför i NO. Det var bra. Jag vill ju vara kunnig och välplanerad, 
det är mitt mål, men så är det ju inte alltid. Men det funkar oftast ändå.” 
 
Vi såg under observationerna många kunskapsdigra kreativa intres-
seväckande uppslag till ämnesöverskridande arbetsområden, som 
uppstod i dialogen mellan lärare och elever.  När elevernas frågor får 
utrymme hamnar man ofta utanför de traditionella ämnesgränserna. 
En del lärare vidareutvecklar dessa frågor och förändrar sin planering 
medan andra styr om dem till introduktion till det område de hade 
planerat. Genom att sätta in elevernas frågor och erfarenheter i ett 
större sammanhang eller i en annan helhet än den de själva har, bi-
drar man till meningsskapande. Denna nya helhet kan både varaäm-
nesöverskridande och skolämnesämnesavgränsad även om me-
ningsskapndet sannolikt underlättas vid mer ämnesöverskridande 
helheter.   
 
Vi såg inte så många exempel på pågående arbetsområden, där flera 
lärare eller ämnen var involverade över längre tidsperioder. Brist på 
tid att planera tillsammans, säger många lärare vara det största hind-
ret för att arbeta ämnesöverskridande. För stora elevgrupper säger 
andra. Den traditionella fasta organisationsstrukturen med tidsinde-
lat schema, som styr både tänkandet och mer konkreta förhållanden 
såsom vilka elevgrupper en viss lärare ansvarar för under en viss 
tidsperiod i en viss lokal, angavs också som hinder. ”Eleverna kommer 
med matteproblem till mig som de har i yrkesämnet. Kan inte vara med på 
yrkeslektionerna på grund av tid. Det vore nog ingen vinst heller att min tid 
användes till det.” 
 
 I intervjuerna år 2004 tar fler lärare upp att man behöver samarbeta 
med kollegor för att skapa helheter. ”Idag kan vi jobba ämnesövergri-
pande med teman och projekt, det har vi lärt oss. Det gör att eleverna blir 
mer intresserade.”, ”Att förstärka det konstruktivistiska tänkandet där man 
måste utgå från elevens förståelse.”, ”Jag har inte längre den starka kontroll-
funktionen. Detta arbetssätt föder engagemang hos både lärare och elever.”, 
”Vi försöker jobba ämnesintegrerat och vi har gjort gemensamma projekt. 
Det har funkat bra och varit viktigt och bra för eleverna.”, ”Vi försöker också 
jobba mycket mer ämnesövergripande, även med kärnämnena.”, ”Det är en 
allmän trend att se helheter och så förstår fler och fler att man inte bara är 



 
 
148

representant för sitt ämne.”, ”Det är svårt att få in matte i helheten. Matte-
lärarna menar att eleverna måste kunna ”det och det” inför de nationella 
proven.”     
 
Läraraktiv handledning 

Läraraktiv handledning innebär att man som lärare aktivt deltar i 
elevernas problemlösningsarbete efter att ha fångat upp frågor eller 
skapat obalanser, som eleverna har behov att få ordning på.  Aktiv 
handledning kräver dock tid. Det kan betyda att man behöver organi-
sera självgående arbete för de elever som inte deltar i en handled-
ningssituation eller dela upp en större grupp elever på flera lärare. 
 
På en skola (F-6) hade man hittat ett sätt att få tid till handledning av 
elevernas arbete och lärprocess genom att skapa en fast struktur med 
flera ”självgående” moment där elevernas behov av lärarens medver-
kan minimerats. De självgående momenten handlade främst om olika 
former av färdighetsträning i läsning, skrivning och matematik. Den 
lärartid som frigjordes, efter att man tillsammans med barnen veck-
ovis planerat dessa mer självgående moment, användes till handled-
ning inom arbetsområden där eleverna var aktiva i den kunskapande 
processen. Man använde sig av termen ”forskning”. Lärarens hand-
ledning inriktades på att vidga och fördjupa elevernas frågor genom 
att utmana deras föreställningar. Eleverna fick inte fritt välja när de 
skulle arbeta med ”projektet”. De tilldelades olika förhandlingsbara 
schemapositioner under veckan där elever med samma intressein-
riktning hade samma tid. Detta gjordes för att läraren skulle få mer 
tid till handledning vid ”forskningsarbetet” medan de övriga elever-
na arbetade med de mer självgående arbetsuppgifterna av färdighets-
träningskaraktär. 
 
Arbetsområdet hade initierats av läraren utifrån kursplanerna. Efter 
att eleverna tagit del av en basinformation från läraren skapade man 
gemensamt en föreställningskarta för att i klassen komma fram till 
olika områden, som man tycker det skulle vara intressant att fördjupa 
sig i och lära mer om. Varje elev valde därefter ett område och skrev 
ned vad han eller hon redan visste samt formulerade frågor som skul-
le ligga till grund för informationssökning och kunskapsbildning. In-
nan informationssökandet påbörjades skulle eleverna redovisa sina 
frågor för läraren, som hjälpte eleverna att vidga och fördjupa frågor-
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na. En elev skulle t ex lära sig mer om älgjakt och hade formulerat 
frågor som främst handlade om vad, hur, hur många. Efter samtalet 
med läraren gick eleven tillbaka till sin arbetsplats med ytterligare ett 
antal frågor av varför-karaktär såsom ”Varför jagar man älg på hös-
ten och inte under andra årstider?”  Vid det obligatoriska handledan-
de samtalet skulle eleven även beskriva hur han tänkt finna svar på 
sina frågor. Nästa steg var att söka information för att besvara frågor-
na varefter man skrev en rapport som man fick reaktioner på som ut-
gångspunkt för det fortsatta arbetet.  
   
Grundmönstret för arbetet med denna typ av kunskapsområden är 
att läraren ger struktur åt arbetsgången, utmanar elevernas föreställ-
ningar, fördjupar frågorna samt hjälper till vid informationssökandet. 
Det kan t ex handla om att tillsammans med barnen formulera en 
grundstruktur för hur man bör formulera ett brev till personer som 
skulle kunna bidra med information.  
 
Många lärare talar om behovet av ”relationstid” med eleverna för att 
skapa förtroende och arbeta med hela uppdraget: ”Handledartiden till-
sammans med sina elever är ”guld värd”. Man har möjlighet att ge livskun-
skap. Man kan tala om olika saker, göra olika val, hjälpa eleverna att sätta 
upp delmål med skolgången. Att tala om målsättningen med skolgången. 
Mycket kan man pusha fram. Tid till detta bör utvecklas i en organisation” 
Relationsskapandet under ”elevens eget arbete” bidrog även till posi-
tiva effekter i den mer traditionella undervisningen genom att elever-
na ansträngde sig mer när de hade en god kontakt med sin lärare. 
Detta nämner även Söderström (2006) i sin forskning. 
 
Arbete i arbetsböcker förekom under ungefär 25 % av de observerade 
arbetspassen men i intervjuerna år 2004 beskriver lärare hur man 
minskat på användningen av arbetsböcker och dragit ned på långa 
genomgångar; ”Från att arbeta med en grundbok och ett arbetshäfte till att 
ställa frågor till eleverna om varför en abborre kan tänkas lukta illa”, ”Idag 
försöker jag motverka en ’curlingutbildning’, jag serverar mindre idag än jag 
gjorde för fyra år sen. Fokus är vad eleverna har lärt sig idag, inte att den 
som är först klar med boken vinner.”, ”Arbetsböcker är bara utfyllnad nu. 
Nu köper vi mer grund- och faktaböcker.”, ”Har idag färre längre genom-
gångar.”, ”Mindre och mindre av helklassgenomgångar.”   
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Flera lärare beskriver att de nu tillämpar mer varierade arbetssätt; 
”Jag varierar metoder mycket mer idag än vad jag gjorde förr. Eleverna får 
välja mer själva.”, ”Jag har fler vägar att gå idag. Har lättare att se alterna-
tiva arbetssätt”, ”Går ifrån katederundervisning mot mer varierat arbets-
sätt.” En väsentlig fråga när eleverna arbetar mer självständigt är om 
arbetet bidrar till en fördjupad förståelse eller om det i huvudsak 
handlar om färdighetsträning och uppgiftsuppfyllande: ”Det är svårt 
att bedöma vad som är kvalitet i elevernas lärande. Dom blir lätt ett slags 
uppgiftsförbrukare. Hur ska man göra för att dom inte bara ska skriva av?” 
På en skola, där datorer används mycket i undervisningen, säger en 
lärare ”Undervisning har blivit mer av handledning; sätta igång lärproces-
sen och handleda – finnas där och stötta. Visa på var de kan hitta svar på det 
de frågar om. Tar man in datorerna i ett klassrum händer det saker. Eleverna 
börjar jobba på ett annat sätt än när de bara har böcker. De söker info och 
skriver. Det är arbetsglädje när de håller på.”  Samma lärare påpekar att 
uppgiftens utformning är viktig, att den måste innehålla ett problem 
som ska lösas.  
 
 
Elevpassiv katederundervisning  

Den undervisning i helklass som vi kallar elevpassiv katederunder-
visning styrdes helt av läraren. Undervisningen var välplanerad och 
hade ofta en innehållsmängd, som inte gav utrymme för utvikningar. 
Stoffet stod i centrum, undervisningsmaterialet dominerade och ele-
vernas frågor och associationer i anknytning till detta påverkade inte 
lektionsupplägget i någon högre utsträckning. Arbetsområdet avslu-
tades ofta med kunskapskontroll i form av ett skriftligt prov. 
 
Ett exempel på detta är en lektion i religion på en grundskola. Efter 
att ha återlämnat ett prov på föregående arbetsområde visade läraren 
en videofilm som introduktion till det nya arbetsområdet. Efter film-
visningen ställde läraren frågor till eleverna om vad de kom ihåg av 
innehållet och de begrepp och sakförhållanden som förekom i filmen. 
För att kunna svara fick de ha läroboken till hjälp.  De fick sedan ka-
pitlet som handlade om arbetsområdet i läxa till nästa gång. Ett mer 
elevaktivt förhållningssätt hade inburit att läraren fångat upp elever-
nas reaktioner på det de sett och utgått från dessa.   
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Lärarpassiv handledning 

En vanlig studiesituation vi mötte under våra observationer var att 
eleverna satt och arbetade var och en för sig. Lärarna gick runt och 
förklarade, förtydligade och hjälpte eleverna att lösa de uppgifter de 
hade fått. Eleverna förväntades arbeta, självständigt enligt mer eller 
mindre tydligt strukturerade arbetsscheman, med uppgifter i läro-
böcker och arbetsblad. Lärarinsatsen låg i huvudsak i planeringen av 
arbetsområdet. Under själva arbetet såg lärarens till att arbetet utför-
des. 
 
Även ett arbetsområde som är ämnesöverskridande kan var elevpas-
sivt. I en klass där lärarna i SO-ämnena och svenska samarbetade, 
skulle eleverna fritt få välja vilket område de ville fördjupa sig i. De 
hade fått en tvåsidig instruktion om vad arbetet skulle innehålla en-
ligt kursplanen och vad som förväntades av dem. Svenskläraren hade 
förenklat denna och beskrivit minimikravet för godkänt för de elever 
som var svaga. Elevernas inflytande begränsades till ett val mellan 
olika färdigstrukturerade områden.   
  
 
Tre olika grundläggande undervisningsmönster 

Även om undervisningen skiljer sig åt både mellan skolor och mellan 
enskilda lärare inom ett och samma arbetslag är det utifrån observa-
tionerna möjligt att urskilja åtminstone tre olika grundläggande 
mönster.  

• Ett elevaktivt undervisningsmönster, som kan beskrivas som en 
verksamhet till vilken eleverna går för att få eller söka svar på frågor, 
som de själva har eller fås att upptäcka att de har. 

• Ett mer traditionellt förmedlingspedagogiskt mönster, som kan be-
skrivas som en verksamhet dit eleverna går för att få svar på frågor 
som de aldrig har ställt.  

• Ett tredje mönster där eleverna söker svar på frågor som de själva 
aldrig ställt. 

Det tredje mönstret förväxlas ofta med ett elevaktivt lärande men 
handlar enligt vår förståelse snarare om ett svarletande arbetssätt, där 
man vill få eleverna att lära sig det läraren angivit genom att själva 
söka kunskap. Vi har vid lektionsobservationerna sett såväl elevpas-
siv som elevaktiv katederundervisning samt såväl läraraktiv som lä-
rarpassiv handledning. Vare sig katederundervisning eller handled-
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ning är i sig tecken på elevaktivt lärande eller traditionell förmed-
lingspedagogik, utan man kan även tänka sig en elevaktiv kateder-
undervisning under förutsättning att den baseras på en elevaktiv lär-
process. Avgörande tycks i stället vara om eleverna är medskapande i 
en meningsskapande lärprocess. 
 
 
Förändringar i undervisningsmönster 

Lektionsobservationerna genomfördes endast vid ett tillfälle (år 
2003), vilket innebär att vi inte kan använda dessa som underlag för 
att studera eventuella förändringar. Med hjälp av enkätundersök-
ningarna och intervjuerna har vi dels fått ytterligare underlag för att 
beskriva och förstå elevernas lärmiljö, dels fått ett underlag som möj-
liggör studier av eventuella förändringar som inträffat under fyraårs-
perioden. Förändringarna kan ses som marginella och mer som ten-
denser än avgörande och gränsöverskridande. Det finns å andra si-
dan inte någon anledning att under en fyraårsperiod förvänta sig ge-
nomgripande förändringar av så komplexa verksamheter som att bi-
dra till andras lärande och utveckling. Skolutveckling handlar mer 
om små successiva förändringar i vardagen. 
 
En fokusförflyttning kan år 2004 skönjas hos flera lärare mot en an-
nan lärarroll än den som beskrevs år 2000 - från att som lärare i hu-
vudsak ha varit huvudaktör – motor - i elevernas lärprocess, till att 
göra eleverna till huvudaktörer i den egna lärprocessen. Det beskrivs 
som ”Lärandet måste komma inifrån.” och får konsekvenser för elever-
nas delaktighet. ”Vi har insett betydelsen av att öka elevinflytandet”, ”Att 
göra eleverna mer delaktiga.”  
 
Från att få dem att lära - genom att göra ämnet intressant, ha goda 
relationer, lägga upp undervisningen flexibelt, invänta rätt tillfälle för 
kunskap, till att få eleverna att vilja lära och ta ansvar för sitt eget och 
andras lärande. ”Då [år 2000] var lapparna mer utifrån mig själv, jag 
skulle ’få eleverna nyfikna’ och jag skulle ’utveckla dem’. Nu handlar det mer 
om mötet för mig. Det är mer en ömsesidighet och ett gemensamt ansvar.”, 
”Undervisning behöver vara roligt och intressant - den skall väcka någon-
ting för att man skall lära.”, ”Man behöver upphetta viljan att lära”, ”få det 
mer lustfyllt, mer upplevelser för att få det mer intressant.” 
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Elevaktiva arbetssätt 

I både lärarenkäten och skolledarenkäten ingår fem påståendepar 
med vars hjälp vi avsett att fånga fem olika dimensioner, som skiljer 
traditionell förmedlingspedagogik från elevaktiva arbetssätt. Lärarna 
ombads år 2000 och år 2004 att i en enkät bedöma sin egen pedago-
giska praxis respektive sina ideal genom att bedöma den egna under-
visningen på en skala mellan 1 och 5. Skolledarna ombads år 2000 att 
bedöma det rådande undervisningsmönstret på sin skola samt sina 
egna ideal för skolan när det gäller samma dimensioner. De olika på-
ståendeparen är: 

• 1 = Jag informerar och förklarar för elever.   5 = Eleverna arbetar 
i hög grad självständigt. Jag är främst handledare. 

• 1 = Jag avgör utifrån mina erfarenheter vilka kunskapsområden ele-
verna ska arbeta med.   5 = Arbetet utgår i hög grad från elever-
nas frågor och erfarenhetsvärld.  

• 1 = Jag håller mig i bakgrunden och låter eleverna arbeta på egen 
hand efter att ha givit dem uppgiften inom kunskapsområdet.   
5 = Jag utmanar ofta elevernas föreställningar och tänkande när de 
arbetar med kunskapsområdet.  

• 1 = Eleverna arbetar med samma saker och finns tillsammans i klass-
rummet.  5 = Eleverna arbetar med olika kunskapsområden och 
är inte alltid samlade i klassrummet. 

• 1 = Jag låter i hög grad eleverna lära genom att lyssna och läsa.   
5 = Jag ser till att eleverna i hög grad arbetar med problemlösning 
och/eller med egna undersökningar.  

 
Medelvärdet av värdena på de fem olika dimensionerna kan använ-
das som ett första grovt sammanfattande mått på hur man uppfattar 
omfattningen av elevaktiva arbetssätt.  På en skala från 1-5 där 1 mot-
svarar låg grad och 5 hög grad av elevaktiva arbetssätt är medelvär-
det för samtliga lärare 3,1 både år 2000 och 2004 (s2000=0,51 och 
s2004=0,58)vad gäller pedagogisk praxis och 3,6 år 2000 (s=0,60) re-
spektive 3,5 (s=0,57) år 2004 för pedagogiskt ideal. Lärarna på de un-
dersökta skolorna vill således arbeta mer elevaktivt än vad man gör. 
Medelvärdena för skolledarna är 2,9 (s=0,52) för skolpraktiken och 4,0 
(s=0,58)när det gäller idealen. Bedömningarna av de fem olika deldi-
mensionerna i elevaktiva arbetssätt framgår av tabell 6:5. 
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Tabell 6:5. Lärares bedömningar av olika deldimensioner i ett elevaktivt 
arbetssätt år 2000 och 2004. Medelvärden på en skala från 1-5 där 1 innebär 
låg grad. N2000=348, N2004=334 
 Praxis Ideal 

Arbetssätt Lärare s Lärare s 

Handleder 

2000 

2004 

3,1 

3,0 

0,85 

0,88 

3,7 

3,6 

0,78 

0,84

Arbetet utgår från elevernas frågor  

2000 

2004 

2,8 

2,8 

0,93 

0,87 

3,4 

3,3 

1,00 

0,98

Utmanar elevernas föreställningar  

2000 

2004 

3,1 

3,1 

0,90 

0,87 

3,4 

3,4 

1,00 

1,10

Eleverna arbetar med olika saker  

2000 

2004 

3,4 

3,3 

1,10 

2,00 

 

3,8 

3,7 

0,97 

1,00

Eleverna arbetar med problemlösning 
2000 

2004 

3,4 

3,2 

0,85 

0,81 

3,8 

3,7 

0,91 

0,88

 
Skillnaderna mellan 2004 och 2000 i lärarnas bedömningar av sin 
egen undervisning och sina egna pedagogiska ideal är mycket små 
men det finns en tendens till att bedöma såväl sin undervisning som 
sina ideal som mindre elevaktiva 2004 jämfört med 2000. Utifrån des-
sa svar visar det sig att man på skolorna under den studerade 4-
årsperioden inte lyckats förändra sin pedagogiska praktik så att den 
stämmer bättre överens med de egna idealen. Dessa skillnader kan 
vara faktiska men de kan även bero på att man fördjupat sin förståel-
se av elevaktivt lärande, så att man ställer större krav för att arbetet 
såväl som idealen ska ligga i linje med en elevaktiv lärprocess. 
 
Det råder delade meningar mellan lärare och skolledare både om nu-
varande undervisningsmönster och om den lärmiljö man vill skapa. 
Skillnaderna i uppfattning är genomgående större för idealen jämfört 
med den pedagogiska praktiken. Skolledarnas anser att det faktiska 
undervisningsmönstret innehåller mindre inslag av elevaktiva arbets-
sätt jämfört med lärarnas bedömningar. Skolledarna vill samtidigt i 
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högre grad ha en elevaktiv skola än vad lärarna ger uttryck för. Tabell 
6:6 visar skolledarnas bedömningar. 
  
Tabell 6:6. Skolledares bedömningar av olika deldimensioner i ett elevaktivt 
arbetssätt år 2000. Medelvärden på en skala från 1-5 där 1 innebär låg grad. 
N=120 
Arbetssätt Praxis s Ideal s 

Handleder 2,9 0,77 4,1 0,65

Arbetet utgår från elevernas frågor  2,6 0,86 3,7 1,00

Utmanar elevernas föreställningar  2,9 0,76 3,8 1,10

Eleverna arbetar med olika saker  3,1 0,86 4,2 0,82

Eleverna arbetar med problemlösning 3,2 0,79 4,0 1,00

 
Av skolledarenkäten framgår att 86 procent av skolledarna instäm-
mer helt eller delvis i påståendet att de har en syn på önskvärd peda-
gogisk utveckling för skolan, som stämmer överens med de flesta lä-
rares uppfattning. Merparten av skolledarna (70 procent) instämmer 
dock bara delvis, vilket kan vara ett uttryck för de skillnader som re-
dovisats, även om såväl lärare som skolledare är överens om att man 
vill ha en mer elevaktiv skola. Lärarnas bedömning av samsyntheten 
skiljer sig något från skolledarnas, även om grundmönstret är det-
samma. Både 2000 och 2004 instämmer 74 procent av lärarna helt eller 
delvis i att de är samsynta med rektor, varav det är drygt 50 procent 
som endast instämmer delvis. 17 procent av lärarna anser sig inte ha 
tillräcklig kunskap för att bedöma hur samsynta de är med skolled-
ningen vad gäller skolans pedagogiska utveckling. Anledningen till 
detta kan vara att de själva inte är klara över hur de vill ha den fram-
tida skolan eller att de inte känner till skolledningens framtidsvisio-
ner. Den höga svarsfrekvensen bland lärare på frågan om pedagogis-
ka ideal, tyder dock på att det snarare är ovisshet om skolledningens 
syn på den önskvärda pedagogiska utvecklingen som är förklaringen. 
Denna tolkning stämmer även bättre överens med resultaten från lä-
rarintervjuerna där de efterfrågar skolledares tydlighet när det gäller 
pedagogisk inriktning. 
 
Samvariationen mellan praxis och ideal är för lärarna .54** år 2000 
och .44 år 2004. Det kan antingen förstås som att det finns en tendens 
till att lärare arbetar i enlighet med sina ideal eller som att ju mer lä-
rare anser sig arbeta elevaktivt desto mer elevaktivt vill man arbeta. 
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Samma sak gäller för dem som arbetar mer förmedlingspedagogiskt 
med den skillnaden att de i än högre grad vill arbeta förmedlingspe-
dagogiskt. Huvudtendensen tycks således vara att man vill fortsätta 
arbeta i enlighet med sina ideal utifrån den inriktning man redan till-
lämpar. Resultaten bekräftar erfarenhetslärandets konserverande na-
tur. Att samvariationen minskat något mellan 2000 och 2004 skulle 
kunna förstås som att man blivit något mindre benägen att se det 
egna sättet att arbeta som det ideala. 
 
Den tydliga samvariation som råder mellan lärarnas bedömningar av 
sin pedagogiska praxis och idealen återfinns inte bland skolledarna. 
Där finns ingen samvariation mellan bedömningar av vardagsprakti-
ken och de ideal man ger uttryck för när det gäller undervisnings-
mönster. Idealen är således inte kopplade till hur man uppfattar att 
arbetet bedrivs på den egna skolan. 
 
Yttre form – inre lärprocess 

En djupare analys av påståendena i enkäten, som konstruerats för att 
tillsammans ge en bild av omfattningen av elevaktivt lärande, visade 
att de fem dimensionerna inte utgör en homogen helhet, utan mäter 
olika faktorer. Cronbachs alfa visade sig vara så låg som .33 trots att 
den tänkta helheten består av fem items. Två olika faktorer föll ut vid 
en faktoranalys.  
 
Den ena faktorn utgörs av påståendeparen  

• ”Jag informerar och förklarar för elever”   ”Eleverna arbetar i 
hög grad självständigt. Jag är främst handledare.”  

• ”Eleverna arbetar med samma saker och finns tillsammans i klass-
rummet.    ”Eleverna arbetar med olika kunskapsområden och 
är inte alltid samlade i klassrummet.” 

Den andra faktorn utgörs av påståendeparen  
• ”Jag avgör utifrån mina erfarenheter vilka kunskapsområden ele-

verna ska arbeta med.”    ”Arbetet utgår i hög grad från elever-
nas frågor och erfarenhetsvärld.” 

• ”Jag håller mig i bakgrunden och låter eleverna arbeta på egen hand 
efter att ha givit dem uppgiften inom kunskapsområdet”    ”Jag 
utmanar ofta elevernas föreställningar och tänkande när de arbetar 
med kunskapsområdet. ” 
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Det femte påståendeparet ”Jag låter i hög grad eleverna lära genom 
att lyssna och läsa”   ”Jag ser till att eleverna i hög grad arbetar 
med problemlösning och/eller med egna undersökningar.” är hu-
vudsakligen kopplat till den första faktorn men har även en viss 
koppling till den andra faktorn. Kopplingarna är dock betydligt sva-
gare än mellan dem som finns inom de två par som redovisats, varför 
vi valt att utelämna detta påstående i den fortsatta analysen.  
 
Det gemensamma för de två påståendepar, som hör till den första 
faktorn, är kopplingen till de yttre formerna för elevernas lärmiljö, 
där höga värden kan vara uttryck för elevaktiva arbetssätt men kan 
även stämma överens med det svarletande arbetssättet som tidigare 
beskrivits. Det gemensamma för de två påståendeparen, som utgör 
faktor två är kopplingen till elevernas inre lärprocess, där ett högt 
värde överensstämmer med elevaktiv lärprocess utifrån konstrukti-
vistisk teoribildning. Det som skiljer de två faktorerna tycks således 
vara att de handlar om yttre form respektive inre lärprocess. Vår förstå-
else av dessa faktorer som vi inledningsvis såg som olika dimensioner 
i elevaktivt arbetssätt har förändrats under arbetets gång. Den yttre 
formen och det femte påståendeparet om problemlösning kan snarare 
ses som möjliga effekter av ett elevaktivt arbetssätt som bygger på att 
man relaterar skolans lärområden till elevernas föreställningsvärld 
samt att man som lärare utmanar elevernas föreställningsvärld. 
Handledning, problemlösning och arbete med olika områden kan 
dock även vara effekter av arbetssätt som inte är relaterade till en 
elevaktiv lärprocess. Det finns heller ingen samvariation mellan inre 
lärprocess och yttre form i lärarenkäten (r= -.10).   
 
Det meningsskapande utmanande mötet mellan skolans lärområden 
som de beskrivs i kursplanerna och elevernas föreställningar förefal-
ler vara kärnan i det elevaktiva lärandet. I det utmanande mötet ger 
skolans kunskapsområden mening åt elevernas erfarenhetsvärld och 
elevernas erfarenhetsvärld ger mening åt skolans ämnesindelade 
kunskapsområden. Att utgå från eller relatera kunskapsområdet till 
elevernas frågor och föreställningar leder inte bara till en menings-
skapande lärprocess utan även till att eleverna är medskapande i lär-
processen.  
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Jämförelser mellan skolledares och lärares föreställningar om den pedagogiska 
verksamheten 

Enligt både skolledarenkäten och intervjuerna vill skolledarna ut-
veckla skolan till en mer elevaktiv skola, jämfört med hur de bedömer 
att det är idag. Skolledarnas uppfattning både om gällande praktik 
och ideal skiljer sig från lärarnas uppfattning, även om både lärare 
och skolledare vill ha en mer elevaktiv skola. Likheter och skillnader i 
uppfattning om yttre form och inre lärprocess utifrån skolledarenkä-
ten respektive lärarenkäten år 2000 framgår av tabell 6:7.  
 
Tabell 6:7. Jämförelser mellan lärares och skolledares uppfattning om pe-
dagogisk praktik och pedagogiska ideal uttryckta i medelvärden på en ska-
la från 1 – 5 där 1 innebär låg grad. N 2000=348, N2004=334  (lärare) N2000= 126 
(skolledare) 
 Lärarbedömningar Skolledarbedömningar 

 2000 s 2004 s 2000 s 

Elevaktiva arbetssätt - 
Praxis 3,2 0,51 3,1 0,60 2,9 0,51 

Elevaktiva arbetssätt - Ideal 3,6 0,58 3,5 0,57 3,9 0,63 

Inre lärprocess - Praxis 3,0 0,72 3,0 0,68 2,7 0,67 

Inre lärprocess - Ideal 3,4 0,86 3,3 0,88 3,7 0,88 

Yttre form - Praxis 3,2 0,83 3,2 1,16 3,0 0,66 

Yttre form - Ideal 3,8 0,73 3,7 0,72 4,1 0,63 

 
Skolledare vill i högre grad än lärare ha en skola som karaktäriseras 
av elevaktiva arbetssätt och anser att tillämpningen av elevaktiva ar-
betssätt är mindre omfattande jämfört med lärarnas bedömningar. 
Detta gäller såväl inre lärprocess som yttre form. Variationen är stor 
mellan olika skolor men mellan de olika skolformerna d v s grund- 
respektive gymnasieskolan finns inga tydliga skillnader.  
 
Om intentionerna i första hand är att medvetet åstadkomma en 
tyngdpunktförskjutning från behavioristisk till konstruktivistisk ba-
serad undervisning, skulle man förvänta sig att man kommit längre 
med den inre lärprocessen än de yttre formerna. De yttre formerna 
”borde vara” organisatoriska konsekvenser av och vara en följd av 
tillämpningen av en annan lärprocess. Den inre lärprocessen skulle i 
så fall förväntas föregå förändringar i den yttre organiseringen av 
lärmiljön. Resultaten stämmer inte med vad man kunnat förvänta sig, 
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vilket väcker frågan om kopplingen mellan inre lärprocess och yttre 
form. 
 
För att undersöka denna koppling studerades samvariationen mellan 
undervisningens yttre form och den inre lärprocessen. Analysen vi-
sade att det inte förelåg någon samvariation mellan de båda faktorer-
na utifrån lärarenkäten (r =-.10). Det betyder att den yttre formen inte 
har med den inre lärprocessen att göra om man ser till resultaten för 
samtliga skolor. Skillnaderna mellan skolor är dock mycket stora. 
Samvariationen på enskilda skolor varierar mycket kraftigt (mellan r 
=-.64 och .74). En hög negativ samvariation tyder på att undervis-
ningens yttre former försvårar tillämpningen av den inre lärprocess, 
som man säger sig tillämpa. Det kan ske antingen genom att de yttre 
formerna överensstämmer med vad som underlättar tillämpning av 
konstruktivistisk inlärningsteori, samtidigt som man tillämpar beha-
vioristisk inlärningsteori, eller genom yttre organisering, som under-
lättar tillämpning av behavioristisk inlärningsteori samtidigt som 
man bekänner sig till konstruktivistisk inlärningsteori. En positiv 
samvariation innebär att yttre form och inre lärprocess är kongruenta. 
 
Skolledare och lärare skiljer sig åt på ett mycket tydligt sätt när det 
gäller kopplingen mellan inre lärprocess och yttre form. Samvariatio-
nen mellan dessa två deldimensioner i skolledarenkäten är .29** till 
skillnad från den i lärarenkäten (r = -.10). Det tyder på att skolledar-
nas förståelse av att yttre form och inre lärprocess är relaterade till 
varandra skiljer sig åt från lärarnas föreställningar. 
 
Om man förändrar de yttre formerna utan att förändra lärprocessen i 
konstruktivistisk riktning, riskerar man att bygga upp en verksamhet, 
som till det yttre förefaller vara elevaktiv, trots att undervisningen 
egentligen är en tillämpning av de teorier om lärande, som ligger 
bakom mer traditionellt förmedlingspedagogiskt arbetssätt, dvs det 
mönster som vi benämnt svarletande arbetssätt. Risken förefaller vara 
stor att man skapar en motsägelsefull arbetssituation för både lärare 
och elever, som skapar osäkerhet och förvirring. Ett uttryck från en 
lärare som kan vara en indikation på detta är: ”Vi har koncentrerat oss 
på elevernas sökande efter svaren på frågorna, inte på det väsentliga, nämli-
gen att inse vilka frågor eleverna behöver få svar på! Som ett resultat av det-
ta har lärarrollen passiviserats, sårats och skadats.”  



 
 
160

De tre undervisningsmönstren utifrån enkätstudien 
Den grova redovisning av omfattning av elevaktiva arbetssätt i form 
av medelvärdet av de fem ingående dimensioner, som redan presen-
terats, stämmer inte överens med ett gestaltteoretiskt perspektiv, som 
utgör ett grundperspektiv i detta forskningsprojekt. Utifrån ett ge-
staltteoretiskt perspektiv är helheten annorlunda än summan av de-
larna. De fem dimensionerna som vi försökt mäta genom de fem på-
ståendeparen kan relateras till varandra på olika sätt och därmed bil-
da mönster och sammanhängande helheter. De tre olika helheter av 
undervisningsmönster som beskrevs inledningsvis i detta avsnitt ut-
ifrån observationsstudien kan även beskrivas utifrån tre olika kombi-
nationer av de fem dimensioner som användes för att få en bild av 
omfattningen av elevaktivt lärande i enkäten.  
 
I undervisning som utgår från elevaktivt lärande …  

• är läraren främst handledare 

• utgår läraren från eller knyter an till elevernas frågor och livsvärld i 
stället för att utgå från varje ämnes inre egen logiska ordning  

• utmanar läraren elevernas föreställningar 

• lär sig eleverna genom att arbeta med problemlösning 

• arbetar eleverna ofta med olika kunskapsområden 
 
Traditionell förmedlingspedagogik kännetecknas av att …  

• läraren främst förmedlar kunskaper 

• läraren utgår snarare från ämnets inre egen logiska ordning än från 
elevernas frågor och livsvärld 

• läraren utmanar elevernas föreställningar även om det sker på andra 
sätt än vid elevaktiva arbetssätt 

• eleverna lär sig genom att lyssna och läsa 

• eleverna ofta arbetar med samma kunskapsområden samtidigt 
 
Det svarletande arbetssättet kännetecknas av att…  

• läraren främst är handledare 

• läraren utgår snarare från ämnets inre egen logiska ordning än från 
elevernas frågor och livsvärld 

• läraren håller sig i bakgrunden och låter eleverna arbeta på egen 
hand efter att ha gett dem en arbetsuppgift 
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• eleverna lär sig genom att arbeta med problemlösning 

• eleverna ofta arbetar med olika kunskapsområden 
 
Interaktionen mellan delarna tillför ytterligare dimensioner som man 
behöver ta hänsyn till. Detta visar sig även när det empiriska under-
laget undersöks med hjälp av klusteranalys. De fem dimensionerna 
utgör inte ett reliabelt mått på ett undervisningsmönster som vi tidi-
gare betraktat som en variabel med elevaktivt arbetssätt och traditio-
nellt förmedlingspedagogiskt som de två ytterpunkterna. 
 
De tre tidigare beskrivna undervisningsmönstren kan även beskrivas 
i följande termer: 
 

• Den elevaktiva lärprocessen låter sig därmed preciseras med att ele-
verna är medskapande i en meningsskapande lärprocess.  

• Traditionell förmedlingspedagogik kännetecknas av en icke 
medskapande och  en icke meningsskapande lärprocess utifrån ett 
elevperspektiv.  

• Det svarletande arbetssättet kännetecknas av att eleverna är 
medskapande i en icke meningsskapande lärprocess. 

 
Den klart dominerande delen av lärarna på de undersökta skolorna 
beskriver såväl 2000 som 2004 att de använder en undervisning som 
innehåller samtliga tre beskrivna undervisningsmönster. 79% av lä-
rarna beskrev sitt arbete på detta sätt år 2000 och andelen ökar till 
88% år 2004. När empirin jämfördes med dessa, i Weberiansk mening 
idealtyper, hade 4% av lärarna år 2000 ett svarsmönster som helt 
stämde överens med det som benämnts som svarletande arbetssätt. 
År 2004 hade detta minskat till 0,5% vilket kan förstås som att lärare 
tenderar att överge detta undervisningsmönster. Resultaten tyder 
även på att mer renodlade elevaktiva arbetssätt har minskat i omfatt-
ning under fyraårsperioden (8% av lärarna år 2000 respektive 4% år 
2004), medan det mer renodlade förmedlingspedagogiska undervis-
ningsmönstret har ungefärligen samma omfattning 2004 som 2000 
(9% respektive 7% lärare). Förändringen av renodlade undervis-
ningsmönster stämmer således inte överens med de elevaktiva peda-
gogiska ideal, som både skolledare och lärare uttrycker. (Som fram-
gått av redovisningen så är dessa renodlade undervisningsmönster 
sällsynta, varför det finns anledning att se till det totala antalet lärares 
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undervisningsmönster.) En lärare berörde problemet med att vilja 
arbeta mer elevaktivt än vad hon bedömde att hon gjorde: ”Jag skulle 
vilja ha mer tid för att kunna utgå mer från deras frågor och också testa vad 
som händer, göra experiment utifrån deras undringar. Det tror jag skulle 
utveckla deras lärande. Men det är ett stort dilemma här, jag känner tids-
press från kursplanen, och jag känner att jag inte har tillräckligt med idéer 
och kunskap för att jobba så. Jag skulle vilja bli bättre på det.” 
 
Vid den avlutande valideringskonferensen år 2004, ombads de 150 
deltagande lärarna och skolledarna att reagera på vår bild och analys 
av undervisningsmönster utifrån lektionsobservationer, enkätresulta-
ten och intervjuer. De tre undervisningsmönstren som vi beskrivit i 
termer av ett förmedlingspedagogiskt, elevaktivt respektive svarssö-
kande arbetssätt presenterades, varefter lärare och skolledare samta-
lade med varandra i mindre grupper om överensstämmelsen med 
deras verklighetsbild. Grupperna lämnade in sina reaktioner i skrift-
lig form och samstämmigheten var mycket stor. De tre undervis-
ningsmönster som vi tyckte oss se stämde överens med lärarnas och 
skolledarnas bilder, även om man själva inte lyckats se mönstren ti-
digare utan bara anat dem. Följande citat utgör exempel på reaktioner 
i grupperna: ”De flesta i gruppen håller med om att försök till elevaktiv 
undervisning ofta blir som bild tre d v s att eleverna jobbar aktivt men själv-
ständigt utan att läraren möter eller utmanar deras förståelse. De känner sig 
okunniga och osäkra på hur detta skall gå till.”, ”Vi ser alla att avarten 
[svarletande] vuxit fram de senaste tio åren. En del lärare tar misslyckandet 
i den tredje ’formen’ [svarletande] som intäkt för att eleverna inte kan ta an-
svar för sitt lärande och går då tillbaks till ett traditionellt undervisnings-
mönster.”, ”Lärarna har olika förståelser av elevaktiva arbetssätt.”, ”Vår 
bild av elevaktiva arbetssätt har rasat. Vi ger ständigt svar på frågor som 
aldrig ställts”  
 
Genom att sätta inre lärprocess i relation till yttre form, går det att 
belysa hur lärare bedömer att den egna undervisningen ter sig när 
det gäller kombinationen inre elevaktiv lärprocess och yttre elevakti-
va former i undervisningen (se tabell 6:5). Låg grad av inre lärprocess 
innebär att man ligger under medelvärdet år 2000 både när det gäller 
att utmana elevernas föreställningar och att utgå från deras frågor och 
livsvärld medan hög grad av inre lärprocess innebär att man ligger 
högre än medelvärdet år 2000. Varken hög eller låg grad innebär att 
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man ligger över medelvärdet på den ena variabeln medan man ligger 
under medelvärdet på den andra. På samma sätt har yttre form kate-
goriserats utifrån kombinationen av variablerna handleda och arbeta 
med olika kunskapsområden. 
 
Tabell 6:8 Andel lärare uttryckt i procent som tillhör olika kombinationer 
av yttre form respektive inre lärprocess N2000=348, N2004=334 
 Låg grad av 

elevaktiv inre 
lärprocess 

Varken låg 
eller hög 
grad av inre 
lärprocess     

Hög grad av 
elevaktiv inre  
lärprocess 

Totalt 

 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 

Låg grad av elevaktiv 
yttre form 11 9 20 27 10 13 41 49 

Varken låg eller hög grad 
av elevaktiv yttre form 8 9 16 13 10 11 34 33 

Hög grad av elevaktiv 
yttre form 5 3 9 8 7 4 21 15 

Totalt 24 21 45 48 27 28 96  97 

 
De yttre formerna som förknippas med elevaktiva arbetssätt har till 
en del tonats ned mellan 2000 och 2004 men tillämpningen av den 
elevaktiva inre lärprocessen tycks ligga på samma nivå eller ökat nå-
got mellan 2000 och 2004. Detta kan eventuellt förklaras av att antalet 
lärare, som tillämpade undervisningsmönster som vi benämnt svar-
sökande arbetssätt, har minskat mellan de båda mättillfällena. Svar-
sökande arbetssätt kan beskrivas som tillämpning av elevaktiva yttre 
undervisningsformer utan att tillämpa den elevaktiva inre lärproces-
sen. Idealen har genomgått samma förändring när det gäller yttre 
form medan idealen för inre lärprocess är desamma 2004 som 2004.  
 
 
Det utmanande mötet i en meningsskapande lärprocess där eleverna är 
medskapande 
Som framgår av tabellerna 6:9a och 6:9b är det inga skillnader mellan 
år 2000 och år 2004 när det gäller lärares beskrivningar av sin under-
visning och sina pedagogiska ideal avseende balansen mellan de 
båda komponenterna i en elevaktiv inre lärprocess.  
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Tabell 6:9a Andel lärare i procent som uttryckt olika föreställningar om till-
lämpning av den inre lärprocessen 2000 (N2000=348) respektive 2004 
(N2004=334) 
 Läraren avgör 

kunskapsom-
råde 

Elevernas frå-
gor och livs-
värld utgör 
utångspunkt 

      Totalt 

 2000 2004 2000 2004 2000 2004 

Läraren håller sig i bakgrun-
den och låter eleverna arbeta 
på egen hand 

23 20 31 33 54 53 

Läraren utmanar ofta elever-
nas föreställningar       

17 18 29 30 46 48 

                                    Totalt 40 38 60 62 100 100 

 
Tabell 6:9b Andel lärare i procent som uttryckt olika föreställningar om 
ideal vad gäller den inre lärprocessen 2000 (N2000=348) respektive 2004 
(N2004=334) 
 Läraren avgör 

kunskapsområde 
Elevernas frå-
gor och livs-
värld utgör 
utångspunkt 

Totalt 

 2000 2004 2000 2004 2000 2004 

Läraren håller sig i bakgrun-
den och låter eleverna arbeta 
på egen hand 

14 15 41 38 55 53 

Läraren utmanar ofta elever-
nas föreställningar       3 5 42 42 45 47 

                                    Totalt 17 20 83 80 100 100 

 
Merparten av lärarna (cirka 80%) har som ideal att utgå från elever-
nas frågor och livsvärld. Av tabell 6:9a framgår att andelen lärare som 
själva upplever att deras vardagspraktik karaktäriseras av att de ut-
går från elevernas frågor är något mindre (cirka 60%). Hälften av des-
sa lärare har som ideal att kombinera elevfrågor, som utgångspunkt, 
med att själva hålla sig i bakgrunden och låta eleverna arbeta på egen 
hand, medan den andra hälften menar att elevfrågorna som utgångs-
punkt idealt ska kombineras med att man utmanar elevernas före-
ställningar. Samma förhållande gäller lärares bedömningar av sin pe-
dagogiska praktik.  Några lärare förklarade bilden som framgår: 
”Svårt få tid till att skapa den inre lärprocessen. Måste skola in barnen där 
de äldre fostrar de yngre.”, ”Ovana hos barn att ta egna initiativ och formu-
lera frågor. Vi måste fostra dem att ta fler initiativ.”  
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Att låta elevernas frågor och livsvärld vara utgångspunkt för lärpro-
cessen kan ses som en mycket viktig del i organiseringen av menings-
skapande lärprocesser där eleverna är medskapare. Dessa ideal kan 
även ses som ett uttryck för att lärare betonar betydelsen av inifrån-
motivation i lärandet. När man ser på sin egen roll är bilden inte lika 
tydlig. Hälften av lärarna som betonar meningsskapandet och 
medskapandet uttrycker att man som lärare ska hålla sig i bakgrun-
den medan den andra hälften menar att man behöver utmanar ele-
vernas föreställningar.  Det utmanande mötet mellan skolans kun-
skapsområden och elevernas erfarenheter och föreställningar som 
utgör en grundstomme i konstruktivistisk teori om lärande är ingen 
självklarhet för lärare.  Förekomsten eller frånvaron av det utmanan-
de mötet är avgörande för om undervisningsmönstret är elevaktivt 
eller om det handlar om svarletande arbetssätt. Både när det gäller 
idealen och föreställningarna om gällande undervisningsmönster kan 
vi se en tendens till att lärare i högre utsträckning betonar betydelsen 
av det utmanande mötet år 2004 jämfört med 2000.  
 
 
Lärares handlingsstrategier 
Bland de fem elevaktiva dimensionerna i enkäten ingår två olika ty-
per av handlingsstrategier med särskild relevans för lärares interak-
tion med eleverna under själva lärprocessen. Den ena är att handleda 
och den andra är att utmana elevernas föreställningar. Innebörden i 
var och en av de två olika dimensionerna beror av hur de förhåller sig 
till varandra. Att ha ett högt värde på handledning samtidigt som 
man har ett högt värde på att utmana elevernas föreställningsvärld, 
indikerar ett läraraktivt handledarskap utifrån den beskrivning och 
förståelse av elevaktiva arbetssätt som beskrivits tidigare. Ett högt 
värde på handledning i kombination med att inte utmana, utan i stäl-
let hålla sig i bakgrunden, indikerar snarare ett svarletande arbetssätt, 
där yttre form och inre lärprocess inte är kongruenta. Andelen lärare 
som tillämpar olika kombinationer av de båda handlingsstrategierna 
fram går av tabell 6:10. Medelvärdet år 2000 för varje dimension har 
använts som gränsvärde för tudelningen av variablerna. 
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Tabell 6:10a. Andel och antal lärare som i huvudsak tillämpar olika kombi-
nationer av handlingsstrategier under lärprocessen år 2000 (N2000 = 348) 
respektive år 2004 (N2004 = 334) 
 Läraren förmed-

lar kunskap 
Läraren 
handleder 

Totalt 

 2000 2004 2000 2004 2000 2004 

Läraren håller sig i bakgrunden 
och finns till hands.   37 39 18 14 55 53 

Läraren utmanar elevernas före-
ställningar.   33 37 12 10 45 47 

                                      Totalt  70 76 30 24 100 100 

 
Tabell 6:10b. Andel och antal lärare som har olika kombinationer av hand-
lingsstrategier som ideal år 2000 (N2000=348) respektive år 2004 (N2004=334) 
 Läraren förmed-

lar kunskap 
Läraren 
handleder 

Totalt 

 2000 2004 2000 2004 2000 2004 

Läraren håller sig i bakgrunden 
och finns till hands.   20 22 35 31 55 53 

Läraren utmanar elevernas före-
ställningar.   15 21 30 26 45 47 

                                       Totalt  35 43 65 57 100 100 

 
Förändringen från 2000 till 2004 består i att lärares ideal och pedago-
giska praktik går i riktning mot en mer kunskapsförmedlande roll 
särskilt om den kopplas ihop med att man utmanar elevernas före-
ställningar. Handledarskapet som ideal har minskat något men utgör 
fortfarande idealet för merparten av lärarna, även om merparten av 
lärarna samtidigt upplever sig ha en i huvudsak kunskapsförmed-
lande roll.  
 
Om man ser till förekomsten av olika kombinationer av dessa hand-
lingsstrategier, visar sig kombinationen att finnas till hands och för-
medla kunskap vara vanligast. Det verkar som om man i hög grad 
inväntar frågor eller andra initiativ från eleverna för att sedan bidra 
med de kunskaper som efterfrågas. Den minst vanliga kombinationen 
tycks vara att i samband med handledning utmana elevernas före-
ställningar och därmed skapa obalans i deras föreställningar, vilket är 
den kombination som stämmer bäst överens med de grundprinciper 
för elevaktivt lärande såsom det definieras i detta forskningsprojekt.   
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Den tyngdpunktsförskjutning i undervisningsmönster, som lärare 
uppger som ideal jämfört med nuvarande praxis, karaktäriseras 
främst av att man i högre grad vill utöva ett handledarskap, i vilket 
man utmanar elevernas föreställningar och tänkande, d v s den kom-
bination som bäst stämmer överens med ett elevaktivt arbetssätt. Det-
ta mönster styrks av intervjuerna, där man vill bidra mer aktivt i ele-
vernas lärprocess genom att utmana elevernas tankevärld: ”Jag vill få 
dem att bryta gamla mönster och visa på ’nya världar’. Jag vill hjälpa dem 
att upptäcka ’skatter ’och visa på nya saker och ge nya idéer.”, ”Ungdomar-
na lever i en ungdomskultur. Det blir fattigt om man inte utmanar dem. Vi 
kan sätta igång processer, vi har verktygen”, ”Glänta på dörren till något 
mer” – Utmana fantasin att aktiviteten kan utvecklas – Att få barnen att 
pröva på nya saker” Elever som saknar egen drivkraft ”energilösa som 
saknar eget go” behöver hjälp med att se andra lösningar. ”Att hitta ut-
maningar som tänder dem, utan utmaningar stannar man upp.”, ”Ställ 
krav! Vissa elever klarar inte kraven. Vi lärare måste lura dem att göra saker 
– vi sänker i stället ribban på olika sätt.” , ”Det är också viktigt att man pra-
tar mycket med barn. Det får inte vara för enkelt. Man måste visa att det 
finns en värld utanför den egna familjen.” Man vill framför allt minska 
tillämpningen av det undervisningsmönster som är vanligast i nuva-
rande praxis, där läraren förmedlar kunskaper samtidigt som de hål-
ler sig i bakgrunden.  
 
Det förefaller således vara så att många lärare är missnöjda med den 
uttolkning av elevaktiva arbetssätt, som för närvarande dominerar 
bland lärare. Det svarletande arbetssättet kanske t o m försvårar en 
meningsskapande och medskapande lärprocess. En av lärarna ut-
trycker det som att ”Många elever slutar att ställa frågor om de inte får 
söka svar på sina egna frågor utan lärarens eller andras. Jag önskar att de 
ville veta saker. Intresse är viktigt för att man ska lära sig.” 
 
En av anledningarna till att man inte förverkligar sina ideal kan sökas 
i stora elevgrupper, vilket försvårar ett mer aktivt utmanande på in-
dividnivå. En reducering av klasstorleken anges även av lärarna som 
en av de viktigaste organisatoriska förändringarna. ”Utmanande lära-
re” anger oftare än mindre utmanande lärare att de skulle behöva ha 
färre elever i undervisningsgrupperna. I gruppsamtalen under vali-
deringskonferensen 2004 bekräftar man detta: ”Gruppen enas om att 
storleken på grupperna har mycket stor betydelse för om det fungerar att ar-
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beta elevaktivt. Nästan alla lärare menar att lokalbristen (grupp- och klass-
rumsbrist) är ett stort hinder.”, ”Spridningen i en elevgrupp gör det svårt 
med individualisering.”, ”Det är nödvändigt att dela upp eleverna i mindre 
grupper.” En del lärare förefaller ha funnit lösningar på detta problem. 
Ett annat skäl är att man ännu inte funnit ett sätt att skapa utmanande 
möten. 
 
 
Elevinflytande respektive medskapande 

Ett viktigt mål för många lärare är att eleverna ska ta ansvar för sitt 
eget lärande, vilket stämmer överens med ett elevaktivt lärande. Det 
går inte att urskilja någon större skillnad mellan de två intervjutillfäl-
lena. Man talar både år 2000 och år 2004 om att eleverna behöver få 
förutsättningar för att kunna och vilja ta ett eget ansvar. Tydlighet, 
struktur och återkoppling nämns som vägar att hjälpa elever att ta ett 
större ansvar. Vissa menar att man som lärare behöver tydliggöra vad 
som förväntas av eleverna och hjälpa dem att se resultat i form av ut-
värderingar utifrån färdiga kriterier. Andra menar att eleverna själva 
behöver vara medskapare av vad de behöver lära sig och att resulta-
tet är invävt i lärprocessen samt att eleverna kan behöva hjälp att syn-
liggöra det genom uppmuntran och gemensam reflektion. År 2000 
sade en lärare ”Inte tala om för dem hur de ska göra, utan ge eleverna 
chansen att tänka, att komma med egna förslag och egna lösningar och låta 
dem beskriva metoder och lösningar, att få dem att bedöma sitt eget arbete, 
vara kritiska och våga ifrågasätta för att komma vidare.” År 2004 sa andra 
lärare: ”Eleverna har fått välja redovisningssätt i större utsträckning i B-
kursen. De får också vara med och påverka tidplanen och arbetssättet.”, 
”Eleverna är nog med och planerar på ett bättre sätt nu jämfört med för ca 5 
år sedan.”, ”Jag för mer dialoger med eleverna idag, de har mer att säga till 
om själva.”, ”Man blir inte lika förbannad på eleverna som tidigare. Det är 
bättre att prata med dem.” 
 
Under observationerna år 2003 såg vi på några av de skolor som hade 
yngre elever, att man verkade ha lyckats med att få eleverna att ta 
eget ansvar för sitt arbete. Eleverna var arbetsinriktade utan att lärar-
na behövde mana på dem eller hålla efter dem i någon större ut-
sträckning. De grep sig an de uppgifter som de varit med och plane-
rat vid veckoplaneringstillfället och övergick till nya arbetsområden 
vartefter de var klara med en uppgift. Merparten av schemats posi-
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tioner bestod av eget arbete. På merparten av skolorna verkade dock 
elevinflytande oftast handla om att eleverna fick bestämma när och 
var ett arbete, vars innehåll läraren har bestämt, skulle utföras. Ele-
verna arbetade i huvudsak med uppgifter som lärarna hade föreskri-
vit och läraren styrde och strukturerade oftast både innehåll och 
form. För att fördjupa vår förståelse av det vi såg under observatio-
nerna ställde vi kompletterande frågor till elever om vad och varför 
de gjorde det de gjorde. 
 
De vanligaste reaktionerna när vi på olika sätt frågade eleverna vad 
de gör, var att de med ord beskrev det uppenbara, d v s det man ser 
att de gör såsom räknar, skriver dagbok, svarar på frågor i boken etc. De 
vanligaste svaren på frågan varför de gör det de gör, var att de inte 
vet, de har kommit dit i boken, det ingår i kursen, läraren har sagt det, de ska 
ha prov eller att de alltid gör så. Eleverna förlade skälen utanför sig själ-
va. Deras mimik och tonfall tydde på att de ofta tyckte att frågan var 
konstig. Varför fråga om något så självklart? Man gör så i skolan.  
 
Ett exempel på mindre vanliga svar är en elev i år 3 som satt och 
skrev av en text i en bok. För observatören föreföll det vara ett föga 
meningsfullt arbete. Eleven förklarade att arbetet berodde på att han 
skrev så illa så att han behövde öva sin handstil, så att även andra 
kunde läsa vad han skrev. Han tyckte att detta var ett bra sätt att trä-
na på. Eleven tränade inte för att läraren sagt åt honom utan för att 
han själv upplevde ett behov av att bli bättre på att skriva läsligt. Han 
verkade ta eget ansvar för sitt lärande.    
 
Vi är medvetna om att svaren åtminstone bland de äldre eleverna kan 
vara ett utslag av en attityd i en ungdomskultur men de kan också 
tolkas som ett tecken på att de inte är delaktiga i arbetsprocessen. 
 
Selberg (2001) påpekar att lusten att lära är beroende av möjligheten 
att påverka det man ska arbeta med och att 

Dialogrelationer är oumbärliga i kunskapsakten. Den pro-
blemformulerande undervisningen förutsätter att läraren 
tillsammans med eleverna skapar förutsättningar för kun-
skap. Så snart eleverna mer och mer ställs inför problem, 
som är relaterade till dem själva i världen och med värl-
den, kommer de att känna sig alltmer utmanade och allt-
mer tvingade att anta denna utmaning (s30) 
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Är läraren bärare av den traditionella skolkoden, där skolan är den 
plats där man arbetar med kunskap som det finns ett rätt svar på, vi-
sar det sig i elevernas förståelse av vad skola är. I ett exempel, där 
eleverna fick ta ansvar för läxförhören och ställa frågor till sina kam-
rater visade det sig att eleverna ställde de frågor som de hittade svar 
på i boken. De utförde en uppgift som de hade fått av läraren på det 
sätt de hade förstått man skulle.   
 
Tydlighet som grund för inflytande respektive medskapande 

Många talar både år 2000 och år 2004 om betydelsen av att ha struk-
tur på undervisningen och att vara tydlig. Flera beskriver dilemmat 
med att barnen ska ta initiativ och ansvar för lärandet samtidigt som 
läraren behöver ge struktur för arbetet. Man kan även här se en ten-
dens att det är något som måste skapas förutsättningar för, att det är 
en del av skolans uppgift, något som skolan har möjlighet att påver-
ka.  Man säger att eleverna behöver lära sig att själva planera och 
strukturera. ”Många elever behöver hjälp med att få struktur på skolarbe-
tet.”, ”Tiden är en oändlig grå massa för en del – de har ingen struktur 
överhuvudtaget (när de ska vara klara med något t ex) Jag hjälper dem att få 
ordning på tillvaron. Målet är att de ska lära sig att planera och organisera”, 
”Jag har lärt mig att eleverna behöver tydliga uppgifter, tydliga ramar för att 
det ska funka.” Man betonar också att man som lärare har klart för sig 
vad man ska göra och vad man vill med arbetet, så att man kan vara 
tydlig. ”Jag har mer och mer förstått strukturens betydelse, att jag vet vad 
jag gör och varför.”, ”Jag har förstått att om man ska jobba på allvar med 
problembaserat och så, måste man i arbetslaget vara otroligt förberedd, ha 
gjort en ordentlig beskrivning av mål och syfte”  
 
Tydlighet behövs för att få eleverna med sig ”Jag har blivit klarare och 
tydligare under dessa fyra år. Jag har funnit att det är viktigt att vara konse-
kvent, rak och ärlig i relation till eleverna.”, ”Att vara välplanerad och 
strukturerad för att underlätta för barnen.”, ”jag har lite andra tankar om 
hur man främjar lärande. T ex att barnen måste veta vad dom ska göra för 
att kunna utvärdera det dom har gjort. Man måste sätta upp målen tillsam-
mans med barnen”, ”De energilösa som saknar eget go behöver veta vad som 
förväntas av dem, särskilt de som inte får stöd hemifrån.” 
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Grundläggande förutsättningar för lärprocessen 

Lugn, trygg miljö för lärande 

En lugn och trygg miljö där eleverna känner att de kan pröva sig fram 
och göra misstag är enligt lärarna nn av grundförutsättningar för 
lärande. Uttrycket trygg är ett av de mest frekventa orden år 2004. 
Det framhålls av lärare för såväl äldre elever som yngre. Även om 
många lärare nämnde det år 2000 är det jämförelsevis fler som talar 
om detta år 2004. År 2000 talade man om betydelsen av ett tryggt 
klimat där eleverna vågade komma med sina frågor. ”Eleverna måste 
våga uttrycka vad de tycker”. År 2004 betonas vikten av att skapa ett 
tillåtande klimat och vikten av att se alla elever: ”Det är viktigt att 
alla blir sedda.”, ”Tryggheten är grunden när dom är små. På mellanstadiet 
kan de ”försvinna” in i smågrupper och med kompisar. Tonårstjejer måste 
man se och bekräfta på ett annat sätt t ex. På mellanstadiet kan tryggheten 
däremot vara ’falsk’: man måste vara uppmärksam och se individen i dom 
äldre, om någon inte får vara med t ex. man måste ställa på dom.”, ”Det 
finns en utbredd otrygghet, en annan situation nu. Detta är en av grunder-
na för att skapa kontakt, att det finns en grundtrygghet. Annars når man 
inte eleverna. Detta är svårare nu, med en stor grupp.” 
  
 
Förtroendefull relation med eleverna 

En god miljö för lärande, där elevernas behov och föreställningar bil-
dar utgångspunkt för lärandet, förutsätter att man är lyhörd för vad 
eleverna tänker och upplever för att de ska vilja dela med sig av det. 
”Utgångspunkten är förtroende. Det måste finnas, annars funkar det inte. 
Det handlar om att skapa relation på individnivå. I förtroendet finns rätten 
att skapa lärande.”, ”Viktigt att etablera kontakt med eleverna och att bjuda 
på sig. Eleverna måste uppleva en som en person de kan ha förtroende för.” 
En lärare menar att eleverna visar att de har ett behov av kontakt och 
att kunna prata om annat än skolan: ”Det händer ofta att eleverna kom-
mer tidigare till lektionerna i teknik bara för att få prata samtidigt som de 
arbetar.” Många lärare beskrev i intervjuerna år 2000 lyhördhet som 
centralt i sin undervisning. Innebörden eller syftet med lyhördheten 
varierar och kan relateras till syn på lärande och undervisning. För en 
del är det viktigt att vara lyhörd för att kunna diagnostisera kun-
skapsnivån: ”Att ha en relation med eleven är viktigt för att lära känna ele-
ven och se vad han/hon behöver.”, ”En god relation med eleverna gör att 
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man kommer till ett bättre slutresultat för alla parter.” För andra är ly-
hördheten nödvändig för att fånga upp elevernas undringar och frå-
gor. ”Dialogen har blivit viktig” För ytterligare andra behövs den 
främst för att skapa en god relation till eleverna som resten av under-
visningen ska vila på. ”Jag förstår grundförutsättningarna bättre, jag har 
lärt mig mer hur ungdomar fungerar, hur lärandet fungerar, att jag måste 
utgå från deras situation.”   
 
 Några lärare kopplar inte lyhördheten till undervisningen utan ser 
den som en del i att vara en god modell för eller representera en 
människosyn som man vill föra vidare och som för en del dessutom 
är en grund för ett demokratiskt förhållningssätt. 
 
År 2004 talar man om lyhördhet som ett verktyg för att skapa förtro-
ende och en god relation: ”Jag har blivit bättre på att förstå eleverna, bli-
vit mer lyhörd, kan känna av klassen bättre idag.”, ”Det är viktigt att i ar-
betslaget veta hur eleverna har det.”, ”För mig är det viktigt att ta sig tid att 
verkligen lyssna på eleverna. Det handlar om att skapa förtroende och bygga 
ett bra förhållande. Så fort det är något avvikande med en elev, ringer jag till 
föräldrarna och stämmer av.” 
 
 
Återkoppling i vardagsarbetet 

Återkoppling, menar man, handlar om kontinuerlig kommunikation 
mellan lärare och elev. Det är ett sätt att visa eleverna att lärarna läg-
ger märke till dem och är intresserade. ”Eleverna vill veta om någon 
bryr sig. De lägger ner mycket tid och vill ha kvittens.” Många påpekar 
vikten av att uppmuntra, bekräfta och uppmärksamma framsteg i 
stället för att påpeka brister: ”Uppmuntra dem som har ansträngt sig och 
bjudit till även om det inte är så märkvärdigt det de har gjort.”, ”Basmålen, 
grundmålen ska alla uppnå. Måste uppmärksammas. Varje litet framsteg 
måste uppmärksammas.”, ”Jag tycker att det gäller att inte markera vad man 
inte kan, utan hjälpa eleverna att förstärka det de kan. Då blir man mer mo-
gen att ta sig an det som brister.”, ”Jag har lärt mig att försöka att vara posi-
tiv och uppmuntra eleverna – Inte så mycket rätt och fel.”, Det gäller dock 
att inte uppmuntra slentrianmässigt: ”Beröm kan ge så mycket men det 
ska ligga något bakom”. 
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Flera lärare talar om vikten av att få eleverna att vilja reflektera över 
sitt eget lärande både som en del i lärprocessen och för att stärka sitt 
självförtroende: ”Det är viktigt att eleverna ser sitt eget lärande, att de 
upptäcker det och reflekterar över det. Det skapar självförtroende, ’jag kan’ 
är en otroligt viktig lärdom.”, ”Lärandet går inte att generalisera, det är 
både individuellt och situationsbundet. Både jag och de får testa, reflektera 
och dra slutsatser.”, ”Det är lätt att glömma bort vad man faktiskt kan. Jag 
pratar mycket med eleverna om hur mycket vi kan och har lärt oss. Att ge sig 
tid och ta det lugnt och tänka efter, i stället för att bara gå vidare till nästa 
och nästa område, att reflektera över sitt eget lärande. För mig är det viktigt 
att vila i det man kan och glädjas åt det”.  
 
 
Återkoppling genom betyg och bedömning 

Den traditionella formen av återkoppling, genom betyg och bedöm-
ning efter givna kriterier, tas upp som ett problem år 2004.  Det finns 
olika sätt att se på detta bland de intervjuade. En lärare beskriver hur 
hon vill lära eleverna att utvärdera sitt eget arbete utifrån kraven och 
målen, efter att ha tydliggjort och försökt få dem att förstå dem.  Hon 
vill få eleverna att reflektera över sin arbetsinsats för att få samsyn 
tillsammans med dem. Ett problem är hur man bedömer i vilken ut-
sträckning eleven har utvecklats i enlighet med hela uppdragets defi-
nition: ”En annan bedömer mer på skriftliga resultat, jag försöker se mer till 
helheten. Jag har lärt mig att bedömning är svårt och att det är bra att disku-
tera. Det är lätt att bli ”lurad” av de faktainriktade målen i ämnet.”   
 
Många lärare beskriver år 2004 hur de i högre grad har en dialog med 
eleverna och involverar dem i utvärderingen av arbetet; ”Jag gör re-
gelbundna utvärderingar nu, med eleverna. De är enkla och genomförs flera 
gånger per termin.”, ”Eleverna gör utvärderingar på sig själva utifrån frå-
gor som; Vad tycker du att du lärt dig, Vad har du blivit bättre på, Vad be-
höver du mer hjälp med?, Vad har du missat”. Andra beskriver bekym-
mer med hur det styr elevernas tänkande. De elever som klarar sig 
bra i skolan blir strategiska beträffande sättet att lära – de pluggar och 
glömmer. De elever som inte klarar sig så bra tappar modet: ”Betygen 
tar död på all kreativitet − Barn som inte klarar det som skall klaras på prov. 
Det leder till omprov och nya misslyckanden och en del elever går ut med ett 
’intebetyg’− Många ’skiter’ i hur det går och när har man rätt att kräva av 
skolan att få hjälp när man själv inte har ansträngt sig att få ett betyg?”   
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Dilemmat togs också upp under den avslutande valideringskonferen-
sen: ”Målstyrning, krav på lokala arbetsplaner, nationella prov, krav på be-
tyg, förväntningar från högre stadier upplevs som hinder.”, ”Vi lär dem för 
att de ska kunna söka vidare till den gymnasielinje de vill – betygsstyr-
ning.”, ”Dold arbetsplan: proven styr.”, ”Hur ska man göra prov vid elevak-
tiva arbetssätt?” 
 
 
Skolledarnas syn på förändring av undervisningsmönster 

I skolledarenkäten har skolledare bedömt i vilken utsträckning som 
utvecklingsarbetet bör inriktas mot att lära om och utveckla annor-
lunda mer gränsöverskridande arbetssätt eller om man främst ska 
vidareutveckla de arbetssätt som redan tillämpas. Det ena handlar 
om dubbel-loopslärande eller lärande av andra ordningen medan det 
andra handlar om singel-loopslärande eller lärande av första ord-
ningen. Lärande av första ordningen skulle t ex kunna handla om att 
bli bättre på att arbeta utifrån behavioristiska respektive konstrukti-
vistiska utgångspunkter medan lärande av andra ordningen skulle 
innebära att överge det grundperspektiv man redan arbetar utifrån 
och övergå till ett annat. 
 
Skolledarna har mycket olika uppfattningar om hur balansen mellan 
dessa båda inriktningar av utvecklingsarbetet ska se ut men medel-
värdet är 3,1 på en femgradig skala där 1 innebär att man stimulerar 
arbetslagen till att främst lära om och utveckla de undervisnings-
mönster som redan tillämpas och 5 innebär att man främst stimulerar 
arbetslagen till att lära om och utveckla andra undervisningsmönster 
än vad de hittills i huvudsak tillämpat. Fördelningen av skolledare 
utifrån hur de ser på balansen mellan dessa båda utvecklingsinrikt-
ningar framgår av tabell 6:11. 
 
Som framgår av tabellen följer skolledarnas bedömningar normal-
kurvan. Förklaringen till denna variation skulle kunna ligga i att skol-
ledare som upplever att det råder en stor skillnad mellan de egna pe-
dagogiska idealen och den praktik de ser på sin egen skola i högre 
grad skulle betona mer gränsöverskridande förändringar medan de 
skolledare vars ideal och bedömningar av den pedagogiska praktiken 
på skolan överensstämmer skulle betona en vidareutveckling av re-
dan tillämpade arbetssätt. 
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Tabell 6:11. Frekvensfördelning utifrån balansen mellan lärande och ut-
veckling av första respektive andra ordningen.  1= hög grad av lärande av 
första ordningen 5= hög grad av lärande av andra ordningen  
 Frekvens Procent 

 1 9 7,4 

 2 26 21,3 

 3 42 34,4 

 4 34 27,9 

 5 11 9,0 

 Total 122 100,0 

 
Resultaten visar dock inte på några kopplingar av detta slag. Det 
finns heller inga kopplingar mellan skolledarnas bedömning av in-
riktningen på skolutvecklingen och deras bedömningar av skolans 
pedagogiska praktik eller de egna idealen med avseende på mer 
elevaktiva arbetssätt. En tänkbar förklaring kan vara att man inte ser 
arbetssätten och undervisningsmönstren som kopplade till två kvali-
tativt skilda sätt att se lärandeprocessen dvs den behavioristiska re-
spektive konstruktivistiska teorin om lärande. Det kan i sin tur vara 
ett uttryck för att skolledare inte har byggt upp mönster av föreställ-
ningar som bildar helheter när det gäller hur man bidrar till barns- 
och ungdomars lärande och utveckling. Denna förklaring stämmer 
överens med lärarnas utsagor om ett utvecklingsbefrämjande skolle-
darskap där de efterlyser tydlighet i pedagogiska frågor. 
 
 

Fysisk miljö och lärprocessen 

Den fysiska miljön varierar mellan olika stadier på de observerade 
skolorna. I de yngre barnens lokaler fanns en känsla av omsorg och 
värme, där kreativitet uppmuntrades. Klassrummen hade ofta runda 
bord eller bord som gav möjlighet för barnen att arbeta gruppvis. 
Myshörnor och barnens teckningar på väggarna bidrog till att göra 
miljön hemtrevlig. I den mån man hade en kateder hade den en 
mindre central position jämfört med i de äldre barnens klassrum. Ka-
tedern hade i år F-3 mer prägel av en plats där läraren satt och arbe-
tade parallellt barnen. I klassrummen i år 4-6 hade katedern däremot 
en mer central placering. Den vanligaste möbleringen var skolbänkar 
eller bord i rader riktade framåt mot en skrivtavla och en kateder. 
Barnens teckningar och arbeten dekorerade även här väggarna till-
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sammans bilder eller kartor över de arbetsområden man arbetade 
med.    
 
I år 7- 9 präglades skolmiljön av ämnesuppdelningen. Eleverna för-
flyttade sig mellan olika klassrum beroende på ämne. Katedern hade 
även här en framträdande plats men även möblering med samman-
satta grupper av bordvända mot varandra var vanlig. Icke lärarledd 
tid i skolan tillbringade eleverna ofta i en korridor eller kal hall där de 
hade sina förvaringsskåp med skolmaterial och kläder, i väntan på att 
lektionerna skulle börja. Exempel på annan miljö finns också. På en 
skola utgjorde en studiehall centrum. Den användes för skolarbete 
både under lektioner och under rastverksamhet. Fyra avgränsade lek-
tionsrum låg i anslutning till studiehallen. Denna avdelades med 
bokhyllor och möblerades med bord, beroende på vilken typ av arbe-
te som pågick. Där fanns även ett antal datorer som användes både 
lektioner och raster. Rumsdisponeringen på den skolan krävde ett 
ständigt pågående arbete med disciplin och hänsynstagande. Eventu-
ella brott mot trivselregler blev tydliga störningsmoment där både 
elever och lärare drabbades. 
 
Miljöerna på de gymnasieskolor som observerats uppvisade störst 
variation. Lokalernas utformning varierade beroende på verksamhet. 
På alla skolorna fanns rum med grupper av bord och rum med bord 
vända mot en skrivtavla och kateder. På två av skolorna fanns även 
arbetsrum med personliga elevarbetsplatser. De yrkesförberedande 
verkstadsprogrammen hade rum för teoriundervisning i anknytning 
till verkstadslokalerna. På en skola användes inglasade större lek-
tionssalar eller ”hallar” med bekväma sittmöbler i grupper för 
genomgångar, där läraren använde en mobil skrivtavla vid behov. 
Eleverna arbetade vid sina datorer i elevarbetsrum. Man hade vinn-
lagt sig om att skapa en trivsam modern arbetsmiljö och sa sig vilja ta 
bort känslan av gammaldags hierarkisk skola. ”Trivselöverenskom-
melser” diskuterades ständigt. De öppna lokalerna ställde stora krav 
på fokusering på det pågående arbetet och eleverna verkade inte ha 
problem med detta. På en annan skola var klassrummen överlag rym-
liga, trevligt inredda med högt i tak. Det var snyggt och prydligt 
överallt och utanför klassrummen fanns olika sittmiljöer för eleverna.   
 
 



 
 

177

Reflektioner utifrån resultaten 

Elevaktiva arbetssätt respektive elevaktiv lärprocess 

Den samlade bilden av såväl intervjuer som enkäter och observatio-
ner är dels att lärare i högre grad vill och ser ett behov av att arbeta 
mer elevaktivt än vad man gör. Undervisningsmönstret från år 2000 
fram till år 2004 karaktäriseras mer av stabilitet än förändring även 
om man kan se vissa skillnader. Skolledares och lärares bedömningar 
av nuvarande pedagogisk praxis respektive ideal skiljer sig åt. Skol-
ledare anser att gällande undervisningspraxis innehåller mindre av 
elevaktiva inslag jämfört med lärarnas uppfattning. De vill även ha 
en skola som är än mer elevaktiv jämfört med lärarnas uppfattning, 
även om både lärare och skolledare är överens om att man vill ha en 
skola som är mer elevaktiv än vad den är idag.  
 
Huruvida man kan säga att omfattningen av elevaktiva arbetssätt är 
mycket begränsad, beror naturligtvis på vilken innebörd man lägger i 
begreppet. I skoldebatten skiljer man oftast inte mellan det som i det-
ta forskningsprojekt betraktas som svarletande arbetssätt, dvs att ele-
verna får söka svar på frågor som de aldrig ställt, och elevaktiva ar-
betssätt utformade utifrån konstruktivistisk teoribildning om lärande. 
Om man inte gör en åtskillnad mellan dessa båda mönster, som till 
sina yttre former kan förefalla likna varandra, skulle omfattningen av 
svarletande arbetssätt vara betydligt större. Vi har inget tolkningsfö-
reträde om vad som ska betraktas som elevaktiva arbetssätt men vi 
har relaterat arbetssätt till olika teorier om lärande för att få en tydli-
gare och en mycket viktig avgränsning. Forskningsresultaten tyder på 
att många lärare är missnöjda med den uttolkning av elevaktiva ar-
betssätt som vi benämnt som svarletande arbetssätt. Man ger uttryck 
för att man vill lämna detta undervisningsmönster till förmån för en 
mer aktiv utmanande handledarroll, där man knyter an till eller utgår 
från elevernas föreställningsvärld. Resultaten visar även att man i 
handling minskat omfattningen av avarten av elevaktiva arbetssätt 
till förmån för mer reellt elevaktiva lärprocesser, som i sig även kan 
inkludera vad som i dagligt tal och med negativa undertoner be-
nämns katederundervisning. Resultaten visar på förekomsten av så-
väl elevaktiv som elevpassiv katederundervisning och av såväl lärar-
aktiv som lärarpassiv handledning. 
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Helhet och delar 

Vid analysen av lärarenkäten visade det sig att elevaktiva arbetssätt 
innehöll två deldimensioner; undervisningens yttre former respektive 
inre elevaktiva lärprocesser, som inte var relaterade till varandra. De 
var inte ens löst koppade till varandra för att använda Weicks (Weick 
1976; Weick 2005) begrepp. Samvariationen var noll. Man verkar i 
högre grad tillämpa den yttre formen jämfört med den inre lärproces-
sen, även om tillämpningen av de yttre formerna minskat något mel-
lan de två mättillfällena. Skolledare och lärare skiljer sig åt när det 
gäller att koppla ihop inre lärprocess med yttre form. I skolledarenkä-
ten finns en tydlig samvariation. Det skulle kunna tyda på att skolle-
dare har en djupare förståelse av eller mer av en helhetssyn på hur 
lärprocesser och organisering av lärsituationer hänger ihop. Lärares 
vardag, att skapa goda lärsituationer, leder kanske till att man mer 
fokuserar på görandet än de teorier om lärande som ligger bakom 
lärandet, medan skolledare, som inte i samma grad behöver bekymra 
sig om att översätta teorierna om lärande till handling i mötet med 
eleverna, mer kan fördjupa sig i lärprocessen. Observationerna av ar-
betslagsträffar visar att planering av görande upptar en mycket stor 
del av arbetet. Det är mindre vanligt att man relaterar görandet till en 
meningsskapande helhet. Analysen av lärares och skolledares före-
ställningskartor går i samma riktning när det gäller strukturen. Det är 
mindre vanligt att föreställningskartorna präglas av ett helhetstän-
kande som ger mening åt delarna. 
 
 
Baskunskaper och elevaktiva arbetssätt 

På den politiska arenan har betydelsen av att eleverna får goda bas-
kunskaper betonats alltmer under senare år vilket även medfört mot-
svarande kontroller från centralbyråkratisk nivå. Detta kan i sig bidra 
till en tveksamhet att arbeta mer elevaktivt med den förståelse av 
kopplingen mellan baskunskaper och arbetssätt som många lärare 
ger uttryck för. Såväl lektionsobservationer som intervjuer tyder på 
att en vanlig uppfattning bland lärare är att man ska klara av baskun-
skaperna och godkäntnivån med mer traditionell förmedlingspeda-
gogik. När man klarat av detta kan man övergå till mer elevaktiva 
arbetssätt. Detta synsätt visar sig i handling när man säger åt elever 
att under eftermiddagen fortsätta arbeta med och träna på de uppgif-
ter man fått under förmiddagen till dess att man klarat av godkäntni-
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vån. Först därefter får eleverna möjligheter att arbeta mer intressein-
riktat. Det betyder att de elever som har svårt att under förmiddagens 
arbete klara betygskriterierna för godkäntnivån sällan får ägna sig åt 
intressefördjupningar. Elever som är mindre framgångsrika i skolan, 
får i högre grad arbeta med ämnen och kunskapsområden som de 
finner mindre meningsfulla, än elever som är framgångsrika. Denna 
”individualisering” leder till att vi får olika skolor för olika elever på 
en och samma skola. Det kan finnas skäl till att fråga sig vilka elever 
som gynnas av denna så kallade individualisering.  
 
En grundföreställning bland lärare tycks således vara att man inte 
kan tillgodogöra sig baskunskaper inom olika ämnen genom elevak-
tiva arbetssätt utan dessa baskunskaper ses i hög grad som en förut-
sättning för elevaktiva arbetssätt. Att arbeta ämnesöverskridande där 
man relaterar nytt kunskapsstoff till elevernas ämnesöverskridande 
erfarenhets- och föreställningsvärld verkar inte ses som en väg till 
fördjupade bas- och ämneskunskaper. 
 
På många skolor har man organiserat arbetet så att man arbetar mer 
traditionellt förmedlingspedagogiskt på förmiddagen medan efter-
middagen kan ägnas åt mer elevaktiva arbetssätt. Med tanke på att 
såväl elever som lärare vanligtvis är mer utvilade på förmiddagen 
verkar det som om man anser att elevaktivt arbetssätt där eleven äg-
nar sig åt att analysera data, upptäcka mönster samt bygga upp egna 
kunskapsstrukturer skulle vara mindre ansträngande än att konsu-
mera färdiga kunskapsstrukturer. Utifrån den förståelse av elevaktiva 
arbetssätt som kännetecknar FILL-projektet förefaller det vara ett 
mycket tveksamt grundantagande. 
 
Ett annat sätt att tänka om och förstå lärprocessen när det gäller såväl 
bas- som ämneskunskaper är att se dess framväxt som ett resultat av 
mötet med elevernas erfarenhets- och föreställningsvärld.  Ett av ar-
gumenten för att tillämpa mer elevaktiva arbetssätt är att de elever 
som känner sig främmande för och har svårt att ta till sig kunskaper 
utifrån skolans ämnesindelade värld skulle få det lättare om deras 
erfarenhetsvärld i högre grad utgjorde utgångspunkt för arbetet. Det-
ta skulle underlätta förståelsen av de nya fenomen som skolan ser 
som viktigt att låta alla barn få möta. Konsekvenserna av detta syn-
sätt blir det motsatta i förhållande till gällande huvudmönster. För att 
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även de barn som finner skolans ämnesindelade värld främmande 
och svårbegriplig ska kunna tillgodogöra sig baskunskaperna, behö-
ver man utgå från eller relatera arbetet till elevernas föreställnings-
värld, d v s arbeta elevaktivt. Godkäntnivån och baskunskaper inom 
olika ämnen uppnås således genom elevaktiva arbetssätt och skoläm-
nesöverskridande lärområden. För att uppnå VG eller MVG skulle 
man däremot kanske kunna tänka sig att arbeta skolämnesinriktat 
eftersom man kanske kan förvänta sig att elever med dessa betygs-
ambitioner har ett intresse i ämnet i sig och att detta därmed är en 
integrerad del i deras föreställningsvärld.   
 
 
Den fysiska miljön 

Vilken betydelse har de olika fysiska miljöerna för lärmiljön? Ett 
klassrum som är möblerat med rader av bord riktade mot en lärare 
och en skrivtavla underlättar överblick, kontroll och envägskommu-
nikation. Läraren, som står framför klassen med allas ansikten vända 
mot sig, förväntas ta initiativet och kommandot.  Kommunikationen 
mellan läraren och elever underlättas men kommunikationen mellan 
elever försvåras. Läraren har större möjligheter att styra och kan han-
tera oreda och oordning i klassrummet. För en skola som bygger på 
yttre kontroll skulle detta kunna vara den idealiska möbleringen. För 
en skola som arbetar med inifrånstyrning och inifrånmotivation för-
svåras däremot arbetet. Att miljön är trygg i klassrummet räcker inte 
för att skapa en trygg lärmiljö, utan den behöver byggas upp i klass-
rummet så att den fortsätter även utanför dörren dit läraren öga inte 
når. En fysisk miljö som gynnar elevernas medskapande i en me-
ningsskapande lärprocess behöver underlätta kommunikation mellan 
eleverna. 
 
 
 

Lärares lär- och utvecklingsmiljö 

Lärares lär- och utvecklingsmiljö på den egna skolan har visat sig 
vara av avgörande betydelse för deras föreställningar om hur man på 
bästa sätt bidrar till elevernas lärande och utveckling. Dessa föreställ-
ningar i form av förståelse av uppdraget samt de lärdomar de dragit 
utifrån sin vardagsverksamhet påverkar deras undervisningsmöns-
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ter. Resultatredovisningen av lärares lär- och utvecklingsmiljö avser 
att belysa olika faktorers betydelse för lärares lärande. Innan vi går in 
på kopplingen mellan lärmiljön och lärares lärdomar beskrivs lärares 
trivsel på skolan som kan ses både som ett resultat av hur lärares lär- 
och utvecklingsmiljö är utformad och som en faktor som påverkar 
deras lärmiljö.  
 
 
Lärares trivsel  

Lärare trivs mycket bra i såväl yrket som på skolan och i arbetslaget. 
Ungefär 65% av lärarna instämmer helt och ytterligare cirka 30% in-
stämmer delvis i att de trivs och har ett meningsfullt arbete. Av tabell 
6:12  framgår att lärarna upplever arbetsmiljön och yrkessituationen 
mer positivt år 2004 jämfört med 2000. 
 
Tabell 6: 12 Andel lärare som instämmer i att de trivs. Andel i procent. 
 Instämmer

helt 
Instämmer
delvis 

Instämmer
helt 

Instämmer 
delvis 

 2000 2004 

Jag trivs bra i mitt arbetslag 62 33 73 24 

Jag trivs bra på skolan 56 41 59 36 

Jag trivs med att vara lärare 59 38 66 31 

 
I vilken grad man upplever arbetet som lärare meningsfullt är nära 
kopplat till trivseln med läraryrket (r=.48**) och samvarierar även 
med lärares trivsel på skolan (r=.32**) och i arbetslaget (r= .19**). Som 
framgår av tabell 6:13 så har meningsfullheten i läraryrket i likhet 
med trivseln ökat något under fyraårsperioden. 
 
Tabell 6:13. Andel ärare som anger att de upplever sitt arbete som menings-
fullt. Andel i procent 
 Instämmer 

helt 
Instämmer
delvis 

Instämmer
helt 

Instämmer
delvis 

 2000 2004 

Meningsfullt arbete 59 36 64 32 

 
I intervjuerna uttrycker lärarna att trivseln är kopplad till mötet med 
andra människor, att bidra till andras utveckling och att det är om-
växlande och att det i sin tur bidrar till egen utveckling.  ”Det roligaste 
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när det gäller den sociala delen är mötet med människor. Det kan vara fan-
tastiskt. “, “Glädje att dela med mig av det jag tycker är viktigt att kunna. 
Det väsentligaste är att jag tycker att det är roligt att jobba. Jag har inte 
tröttnat. Jag är så nyfiken, jag vill lära mig nya saker, gärna själv, och sen 
vill jag dela med mig. “, “Kul att se elevernas utveckling. Inte bara kunskap i 
ämnena utan kunskaper som de har nytta av i livet. Man har möjlighet att 
följa deras utveckling, i synnerhet de tysta utvecklas, när de tar för sig mer. 
Man håller sig ung, har lättare att tala med ungdomar. “, “Det är roligt att 
se vad barn blir nöjda med och när de kommer till ett färdigt resultat. I gläd-
jen finns alla de roliga lösningar och idéer eleverna kommer med – Det är 
roligt att se hur eleverna har tänkt – En kick.” 
   
Det är ett omväxlande arbete ”Det är väldigt omväxlande, därför ro-
ligt: ingen dag är lik den andra “, “ Man hamnar i situationer, alla da-
gar är olika. Skolans värld är oförutsägbar. Man får improvisera i un-
dervisningen, man har många kontakter och det ställs stora krav på 
en.”, ”Träffa alla olika personligheter” 
 
Den kvantitativa undersökningen visar att lärares trivsel på skolan 
främst är kopplad till goda möjligheter att påverka det man tycker är 
viktigt (r=.37**) att man trivs med läraryrket i stort (r=.48**), anser att 
man har ett meningsfullt arbete (r=.33**), ofta har förståelsefördju-
pande samtal om uppdraget (r=.23**), att variation i arbetssätt upp-
muntras (r=.30**) samt att lärdomar som växer fram tas till vara och 
dokumenteras (r=.26**). Med undantag för samtal om förståelsen av 
uppdraget (r=.23**) har dessa faktorer inte samma stora betydelse för 
lärares trivsel i arbetslaget. Lärares trivsel i arbetslaget samvarierar 
däremot kraftigt med det stöd man upplever sig få av sina kollegor 
(r=.60**) samt att det finns en anda på skolan som uppmuntrar till 
variation i arbetssättet (r=.21**). Som framgår av tabell 6:12 har triv-
seln i arbetslaget ökat mer än trivseln på skolan som helhet från år 
2000 till 2004. Även trivseln med läraryrket som sådant har ökat un-
der fyraårsperioden och samvarierar tydligt med trivseln på skolan 
(r=.47**) samt att man upplever arbetet som meningsfullt (r=.47**). 
Även om samtliga ökningar är små så pekar de i samma riktning och 
bildar ett mönster.  
 
Hur man arbetar tillsammans i arbetslaget samvarierar starkt positivt 
med trivseln i arbetslaget men betydligt mindre med trivseln på sko-
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lan och så gott som inte alls med trivseln som lärare. Som framgår av 
tabell 6:14 samvarierar samtal om och lärande utifrån vardagsarbetet 
med lärares trivsel i arbetslaget och till en del även för trivseln på 
skolan som helhet. Sättet att arbeta i arbetslaget samvarierar däremot 
inte med trivseln i läraryrket som sådant. 
 
Tabell 6:14. Samvariationer (Pearson) mellan lärares trivsel och sättet att 
arbeta i arbetslaget 2004. (N=397) 
I vårt arbetslag … Jag trivs bra i 

mitt arbetslag 
Jag trivs bra 
på skolan 

Jag trivs med 
att vara lärare 

Uppmuntras man att tala om det man 
har lyckats med .43**  .23** .11** 

Har vi en gemensam syn på hur barn 
och ungdomar lär sig .37** .19** .09 

Uppmuntras man att tala om alterna-
tiva arbetssätt .32** .18** .09 

Talar vi ofta om vad vi kan lära av 
vardagsarbetet .31** ,21** ,14* 

Undersöker vi kritiskt olika undervis-
ningssätt .28** ,21** ,08 

Uppmuntras man att tala om det som 
inte har gått bra .26** .12** .01 

Uppmuntras man att tala om oenig-
heter och konflikter .16** .03 .02 

 
 
 

Krav och stress 

Man beskriver också det som hotar trivseln och talar om att arbetet är 
krävande och intensivt: ”Vi har börjat prata om curling-lärare. Elever 
ställer orimliga krav. Lärare måste lära sig att göra annorlunda och lyssna 
på signaler på stress t ex. “, “Man har många kontakter och det ställs stora 
krav på en. Det är lätt att bli stressad och sliten. “, “ Man måste vara i trim 
för att orka med i det här tempot – Stor skillnad från 90-talet och framåt. “, 
“Jobbet kräver mycket arbete, framför allt i början. Det tar år att bygga upp 
en plattform, material etc. Man måste lära sig olika knep och dessa skaffar 
man sig egen erfarenhet. Exempel på knep kan vara att variera mycket i un-
dervisningen, att läsa av klassens nivå för att få en uppfattning om var man 
ska börja med en klass eller att se att det finns stor variation mellan eleverna. 
Det är stimulerande men slitsamt. Klassrummet är en sluten värld.” 
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Kravet på dokumentation om eleverna, omdömen och åtgärdspro-
gram, upplevs som något negativ. Man ifrågasätter både funktionen 
och följderna och den tid det tar från annat om man har många elever 
och ska göra det ordentligt: ”Många gånger dokumenteras saker för att 
skydda skolan - ett juridiskt material. – Det är för mycket och för detaljerat. 
Ett exempel är åtgärdsprogrammen. De skall egentligen vara ett arbetsmate-
rial och inte en förklaring på varför eleverna är som de är. Problemen följer 
barnen och man verifierar problemen i åtgärdsprogrammen. ’Det här barnet 
skall inte få en chans’ “, “Åtgärdsprogram – vi är duktiga att skriva dessa, 
men hur levande är de? Tveksamt. De skapas mest för ’att ha ryggen fri’ om 
det händer något. “, “Måste man skriva även om dem som sköter sig och kla-
rar allt? Det tar tid från planering, undervisning och pedagogiska diskus-
sioner. När det gäller de svaga kan man skriva lite mer utförligt. Det är vik-
tigt att synliggöra de som är i behov av särskilt stöd”. 
 
Den största förändringen man kan se i intervjumaterialet som helhet 
är betoningen av samarbete i arbetslag år 2004. Arbetslaget har fått en 
större betydelse jämfört med år 2000 för den enskilde medarbetaren 
och lärararbetet beskrivs av många som ett positivt lagarbete. ”Vi job-
bar ihop i arbetslaget. Det är roligt och det ger en styrka att vara ett team. 
Händer det något har jag kollegor nära mig (lokalmässigt). “, “Ämneskonfe-
renserna känns inte lika viktiga längre. “, “Det ger kraft och mening åt arbe-
tet. “, “stor förutsättning för trivsel. Efter att arbetslag infördes känns det 
inte enahanda. “, “ Idag har jag också visst pedagogiskt stöd i arbetslaget, 
det var helt obefintligt för fyra år sen.“, “Utan samarbetskamrater skulle jag 
inte stå ut.” Många säger att de inte kan tänka sig det ensamarbete 
som det var förr.  
 
År 2000 var ämnes- eller stadieblandade arbetslag runt en gemensam 
grupp elever ett förhållandevis nytt inslag i skolvardagen på många 
skolor. Samarbete i den typen av arbetslag nämndes antingen i mind-
re utsträckning som en del av läraruppdraget eller som en bekym-
mersam och negativ sida av det. En lärare jämförde sina föreställ-
ningskartor och säger ”Vi var på väg mot arbetslag och det var inte posi-
tivt då. Vår arbetsförlagda tid var styrd och det kändes bara jobbigt. Nu har 
jag skrivit ”frihet”. Det är rätt talande. Jag har ändrat uppfattning om ar-
betslagstanken. Vi har ett bra arbetslag idag, det är högt i tak och vi jobbar 
tillsammans nu.” 
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Man gav år 2000 uttryck för att man saknade samarbetet med ämnes-
kollegor och den personliga friheten. Man tyckte att tiden var för 
dyrbar för att användas till arbetslagsmöten där tiden gick åt till att 
tala om elevers uppförande eller uppgifter av administrativ karaktär 
som kom uppifrån. Tiden behövdes till förberedelser och undervis-
ning. Konflikter mellan individer från olika yrkeskategorier med oli-
ka arbetsvillkor störde. ”Det kom mycket uppifrån och det var nytt med 
individuella löner.“, “Förskolekulturen kolliderar med skolkulturen. Det är 
som att kollidera med en koloss på lerfötter.” 
 
Frågan om hur man såg på lärande och utveckling aktualiserades när 
och om man fick tid avsatt för att samtala om pedagogiska frågor. De 
skolor som år 2000 hade fungerande ämnesöverskridande arbetslag 
hade mer av en gemensam pedagogisk idé som man arbetade utifrån. 
Det gemensamma samtalet verkar vara en viktig faktor för att arbets-
laget ska fungera bra 
 
På de skolor där arbetslagen upplevs fungera bra år 2004, vilket är 
fallet på merparten av de undersökta skolorna talar man om den be-
tydelse samarbetet i arbetslaget har för att kunna utföra uppdraget. 
Det är lättare, roligare och kanske jobbigare att arbeta tillsammans. ”, “Det 
är genom arbetslag – samarbete som man få ett helhetstänkande.“, “Arbets-
laget har också haft sin betydelse för att man måste tänka till och visa på var-
för man gör som man gör.” År 2000 upplevdes den ökande undervis-
ningsfria tiden på skolan mycket negativt. Den nämns inte år 2004  
”Det var nytt då. Arbetsuppgifterna på den undervisningsfria delen är inte 
negativa nu. Man är inne i det och accepterar det. Lärarlaget har större be-
tydelse.” 
Man talar i stället om arbetslagens frihet som bl a består i att bestäm-
ma ramarna i så hög grad som möjligt dvs ”frihet att bestämma hur 
vardagen ska se ut för eleverna.” Schemaläggning upplevs inte som en 
administrativ börda utan som ett pedagogiskt verktyg. ”Tar tid men 
skapar bra diskussioner.”  Man tycker att man har ett bättre grepp om 
elevernas sociala situation och mötet med eleverna blir enklare. ”Ele-
verna vet vad som gäller (normer och regler) i arbetslaget.“, “tydligare ser 
vikten av att alla lärare hjälps åt.“, “Idag jobbar vi bättre än nånsin till-
sammans.” 
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Man har lärt sig att utnyttja tiden bättre i arbetslaget. ”Vi har gjort någ-
ra gemensamma teman och lärt oss att det är väldigt roligt att jobba till-
sammans. Stor kreativitet uppstod.“, “Vi är ju olika individer, vi är inte all-
tid överens, men jag ser det som en styrka. Att vi diskuterar och har lite 
småkonflikter är bra, det ger utveckling.” 
 
 
Samsyn  

En gemensam värdegrund och syn på lärande och utveckling verkar 
vara en viktig faktor för lärares trivsel och utveckling. ”Glädje innebär 
också att dela värdegrund tillsammans med andra – om man kan dra åt 
samma håll – Det blir en funktion – Vi gör kanske inte lika men vi tänker 
ofta lika i det här arbetslaget.“, “Vi har olika etiska/moraliska grundvärde-
ringar, bland de vuxna på skolan. Detta är ett problem som borde lösas. Det 
blir slitningar som det nu är.“, “Vid förra intervjun var vi inte ett funge-
rande arbetslag. Vi tyckte ganska olika om disciplin bl a. Nu har vi genom 
diskussioner och att vi lärt känna varann, skapat mycket gemensamma regler 
och strukturer. Det ger lugn och ro och är ett bra stöd.“, “Vi har samma 
grundinställning till elever och om vad som är viktig, att det t ex är proces-
sen som är viktigast, inte produkten.“, “Nu arbetar vi mycket mera tillsam-
mans, vilket har att göra med vår syn på lärande.“, “En lärdom är att man 
verkligen måste prata ihop sig inom lärarlaget. “, “Vi har också diskuterat 
oss fram till ett gemensamt förhållningssätt och hur vi bemöter eleverna .“, 
“Om man kunde välja vilka man skulle jobba med skulle det ge mer glädje. 
Idag blir det mycket kompromisser och ingen blir riktigt nöjd. Skolan är idag 
en nödlösningarnas arbetsplats.”  
 
Att arbeta tillsammans med utvecklingsarbete är ett sätt att nå sam-
syn: ”Vi har nått ökad samsyn genom de olika utvecklingsarbeten vi gjort. 
Vi har fått ökade insikter om lärande.” Det verkar vara viktigt att någon i 
arbetslaget tar ett större ansvar för att det pedagogiska samtalet ska 
komma till stånd: ”Att vara studieledare i arbetslaget, har gett styrka. 
Man har fått erfarenhet tillsammans med kollegorna i arbetslaget. “, “Vi har 
aldrig pedagogiska diskussioner i arbetslaget. Vi skulle behöva en coach, en 
lagledare, men det finns inte.” 
 
På de skolor där man upplever att man inte har lyckats komma fram 
till en samsyn i arbetslaget har arbetslagen delats upp. På de skolor 
där man upplever sig ha en bättre kommunikation och en större sam-
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syn inom arbetslagen verkar det vara så att kommunikationen och 
samsynen på skolan som helhet har minskat. ”Lärarna träffas för lite – 
bara varje lag för sig. De andra lärarna ser man nästan aldrig. Det har blivit 
skolor i skolan. “, “Vi har insett att vi behöver arbeta mer med övergångar-
na, dvs den röda tråden. Det är nästan tre skolor i skolan. “, “Vi har ju pra-
tat en del om den röda tråden sen vi blev F-9 skola, men det är svårt att få 
det att funka även om alla säger att de vill. “, “Att samtala om skolans vi-
sion är viktigt.” 
 
 
Arbetslaget 

I den kvantitativa studien har vi undersökt om det finns kopplingar 
mellan olika sätt att arbeta inom arbetslaget. Tabell 6:15 visar samva-
riationer mellan olika sätt att samarbeta. 
 
Tabell 6:15 . Samvariationer (Pearson) mellan olika delvariabler i arbetsla-
gens arbetssätt. N2004 = 397. 

I vårt arbetslag … 
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A. Uppmuntras man att 
tala om det man har lyck-
ats med 

.62** .35** .49** .35** .40** .49** 

B. Uppmuntras man att 
tala om det som inte har 
gått bra 

 .46 ** .42** .22** .29** .38** 

C. Uppmuntras man att 
tala om oenigheter och 
konflikter 

  .33** .12** .18** .24 ** 

D. Uppmuntras man att 
tala om alternativa arbets-
sätt 

   .33** .50** .44** 

E. Har vi har en gemen-
sam syn på hur barn och 
ungdomar lär sig 

    .46** .41** 

F. Undersöker vi kritiskt 
olika undervisningssätt      .52** 

 
Som framgår av tabell är de olika sätten att samarbeta kopplade till 
varandra vilket tyder på att de ingår i ett förhållningssätt, där den 
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gemensamma förståelsen och det gemensamma lärande tycks vara 
den sammanhållande helheten. 
 
Skillnader mellan 2000 och 2004  i hur hög grad man upplever att 
man arbetar på dessa olika sätt i arbetslaget är små. Man uppmuntras 
något mer 2004 att tala om både det som man har lyckats med och det 
som inte har gått så bra. Man tycker även att man lär mer av vardags-
arbetet medan man i något mindre grad kritiskt undersöker olika ar-
betssätt. Upplevelsen av att de olika sätten att samarbeta förekommer 
i arbetslaget år 2004 framgår av tabell 6:16 
 
Tabell 6:16 . Andel lärare uttryckt i procent som instämmer i olika påståen-
den om samarbetets karaktär (N2000=355) respektive  (N2004=401) 
I vårt arbetslag… Instämmer

helt 
Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

 2000 2004 

A. Uppmuntras man att prata 
om det man har lyckats med 30 48 34 48 

B. Uppmuntras man att prata 
om det som inte har gått så bra 26 52 30 49 

C. Uppmuntras man att prata 
om oenighet och konflikter 16 45 17 41 

D. Uppmuntras man att prata 
om alternativa arbetssätt än de 
som förekommer på skolan eller 
i arbetslaget 

18 52 20 45 

E. Har vi har en gemensam syn 
på hur barn och ungdomar lär 
sig 

16 60 15 64 

F Undersöker vi kritiskt olika 
undervisningssätt 9 36 4 39 

G. Pratar vi ofta om vad vi kan 
lära oss av det som sker i var-
dagsarbetet 

15 49 17 49 

 
Resultaten ger samma bild som observationerna av arbetslagens arbe-
te dvs att man har erfarenhetsutbyte där man pratar med varandra 
om det som hänt men att man i betydligt mindre utsträckning använ-
der dessa erfarenheter som grund för kritisk granskning och lärande. 
Den kritiska granskningen har t o m minskat från 2000 till 2004. Detta 
skulle eventuellt kunna ses som en bidragande faktor till att man inte 
upplever sig vara så samsynta om hur barn och ungdomar lär. 
 



 
 

189

Lärande i arbetslagen och ledningsgrupperna 

Utöver intervjuerna och enkätundersökningen så genomfördes 2001 
observationer av 21 ledningsgruppsträffar och 80 arbetslagsträffar för 
att se i vilken utsträckning man i dessa grupper försöker ta tillvara 
och uttrycka de lärdomar man gör i vardagsarbetet.  
 
Kommunikationsmönstret domineras mycket kraftigt av samtal om 
tidigare erfarenheter och händelser samt planering av framtida aktivi-
teter. Reflekterande samtal utifrån det man gjort förekommer i viss 
begränsad omfattning medan slutsatser, lärdomar, kopplingar till 
forskning och andras erfarenheter samt till uppdraget är mycket säll-
synta. Grundmönstret i kommunikationen kan inte sägas underlätta 
ett medvetet erfarenhetslärande där gemensamma lärdomar utifrån 
vardagsarbetet formuleras och tas tillvara. I såväl arbetslagen som 
ledningsgrupperna dominerar görandeorienteringen mycket kraftigt 
över lärandet. Vi har sett mycket få exempel på att man uttryckt eller 
formulerat gemensamma lärdomar vid ledningsgrupps- eller arbets-
lagsträffar. Det innebär inte att enskilda personer i grupperna inte lär 
sig av det man pratar om men omfattningen av det gemensamma, 
tydliggjorda och uttryckta lärandet är mycket blygsamt.  
 
Gruppstorleken i de observerade ledningsgrupperna varierar från 5 
till 11 deltagare och rektor är den som leder arbetet. Gruppstorleken i 
arbetslagen varierar från 3 till 15 deltagare. I hälften av de observera-
de 19 arbetslagen var man 10 eller fler deltagare. Till skillnad mot 
ledningsgrupperna, där rektor var tydlig och självklar ledare av 
gruppens arbete, hade man bara utsedda ledare för träffarna i drygt 
hälften av arbetslagen. Såväl gruppstorleken som bristen på tydligt 
ledarskap i många av arbetslagen missgynnar sannolikt lärprocessen i 
arbetslagens arbete.  
 
Arbetslagen träffas vanligen två timmar i veckan men det finns även 
arbetslag som träffas oftare och ett arbetslag som inte träffas mer än 
en gång per månad. Frekvensen möten och tiden som avsätts för led-
ningsgruppsmöten varierar än mer. En och en halv timme en gång i 
veckan utgör här en ytterpunkt medan en timme en gång i månaden 
utgör den andra ytterpunkten. Eftersom lärande som tar sin utgångs-
punkt i de egna erfarenheterna i vardagsverksamheten tar mer tid än 
planering av fortsatt görande skulle de arbetslag och ledningsgrupper 
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som träffas i mer begränsad omfattning ha sämre förutsättningar för 
sitt lärande. Något sådant mönster går dock inte att upptäcka i obser-
vationsunderlaget. Det kan bero på att gemensamma reflektioner, 
lärdomar och kopplingar till uppdraget eller att man tar del av forsk-
ning är för ovanliga för att de ska kunna bilda underlag för att ett 
mönster ska kunna bli synligt. Antalet frågor som man tar upp vid 
varje tillfälle tycks inte heller ha någon betydelse för omfattningen av 
lärande samtal under träffen.  
 
Anledningen till att man formulerar så få gemensamma lärdomar 
tycks främst bero på att man inte riktar in arbetet mot lärande utan på 
att görandekulturen dominerar arbetet. I det parallella forsknings- 
och utvecklingsprojektet PBS har skolledare och arbetslagsledare del-
tagit i kompetensutvecklingsinsatser med inriktning mot att leda 
lärande samtal. De reaktioner som vi tagit del av i samband med des-
sa insatser där lärare och skolledare fått erfarenheter av att leda och 
delta i lärande samtal visar att man inte tidigare uppfattat skillnader 
mellan lärandeorienterade respektive görandeorienterade samtal.  
 
Ungefär hälften av skolledarna anger i skolledarenkäten att de har en 
ledningsgrupp på skolan där representanter för lärarna ingår. Det 
man pratar mest om vid ledningsträffarna är administrativa, organi-
satoriska och ekonomiska frågor (32% av tiden) varefter följer samtal 
om pedagogiska frågor (24% avtiden), lednings-och styrningsfrågor 
(17% av tiden) , skolans uppdrag (14% av tiden) samt slutligen elev-
ärenden (11% av tiden). Man vill främst ägna mer tid till pedagogiska 
frågor och till samtal om uppdraget på bekostnad av tiden som an-
vänds till administrativa, organisatoriska och ekonomiska frågor. 
Samma viljeinriktning ger lärare uttryck för i lärarenkäten 2000 när 
det gäller arbetslagens arbete. I arbetslagen används 37% av tiden till 
administrativa, organisatoriska och ekonomiska frågor. Elevärenden 
upptar 27% och pedagogiska frågor 17% av tiden. 10% av tiden ägnas 
åt samtal om uppdraget och styrdokumenten. 
 
I ledningsgrupperna initieras ungefär hälften av frågorna av skolled-
ningen medan ca 30%  av ärenden kommer från arbetslagen, 13% från 
myndigheter eller politiker och 7% initieras av elever eller föräldrar. 
Skolledarna skulle vilja att fler ärenden kom från elever och föräldrar 
på bekostnad av initiativ från skolledningen. I arbetslagen initieras 
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ungefär 40% av frågorna från andra lärare eller arbetslag, skolled-
ningen står för cirka 40% och myndigheterna och politikerna för initi-
ering av ungefär 5% av ärendena. I arbetslagen förefaller man vara 
nöjda med denna fördelning med undantag av att man önskar en viss 
minskning av ärenden från skolledningen och en ökning från andra 
lärare eller andra arbetslag. Enligt skolledarna karaktäriseras samspe-
let i ledningsgruppen av dialog under ungefär hälften av tiden där 
man försöker förstå varandras perspektiv. Grundmönstret för sam-
spelet i arbetslagen är detsamma som i ledningsgrupperna även om 
andelen dialog är något mindre. 
 
 Cirka 90% av skolledarna anser i enkätundersökningen att man i 
ledningsgruppen har en gemensam syn på hur barn och ungdomar 
lär sig. Nästan lika stor andel anser att man ofta talar om vad man 
kan lära av det som sker i vardagsarbetet. Ungefär hälften av skolle-
darna instämmer helt eller delvis i att man i ledningsgruppen kritiskt 
undersöker olika undervisningssätt. Samma bild framträder när lära-
re beskriver arbetet i sina arbetslag även om andelen som instämmer 
är något lägre. Dessa bilder av ledningsgruppen respektive arbetsla-
gen stämmer mycket dåligt med den bild som framträder vid obser-
vationerna av grupperna. Vi har sett mycket få exempel på att man 
uttryckt eller formulerat lärdomar vid ledningsgruppsmöten.  
 
 
Lärares lärmiljö på skolnivå 

På samma sätt som för arbetslagens arbete har vi undersökt om det 
finns några kopplingar mellan olika organisationsvariabler på skolni-
vå för lärares lär – och utvecklingsmiljö. Samvariationerna redovisas i 
tabell 6:17. 
 
I likhet med arbetslagens arbetssätt bildar variablerna ett mönster 
som kan kopplas till ett lärande förhållningssätt. Det finns ett mönster 
med positiva samvariationer mellan upplevd förekomst av förståelse-
fördjupande samtal om uppdraget, en uppmuntrande anda till varia-
tion i arbetssätt, utvärdering, koppling av kompetensutveckling till 
vardagsproblem och möjligheter till påverkan från arbetslagen samt 
att ta vara på de lärdomar som växer fram i verksamheten. Detta 
mönster samvarierar negativt med att man har mycket olika uppfatt-
ningar om hur man bör undervisa och med kompetensutveckling 
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som engångstillställningar. Det betyder att lärandemönstret sannolikt 
har en positiv effekt på samsynen om lärande och undervisning. 
Kompetensutveckling som karaktäriseras av engångstillställningar 
tycks inte höra hemma i ett lärandeperspektiv om man utgår från lä-
rares upplevelser. 
 
Tabell 6:17. Samvariationer (Pearson) mellan olika organisationsvariabler 
på skolnivå 2004. N=394 
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A. ...för vi ofta samtal 
med varandra om lärar-
uppdraget 

-.23** .40** .45** .29** -.13* .20** .36** .33** 

B. ...råder det mycket 
olika uppfattning om hur 
man bör undervisa 

 -.20** -.30** -.16** .13* -.13* -.19** -.17** 

C. uppmuntras man att 
variera undervisningen   .37** .28** -.05 .21** .37** .25** 

D. utvärderar vi regel-
bundet    .31** -.05 .15** .41** .28** 

E. utgår kompetensut-
veckling från dagliga pro-
blem 

    -.33** .44** .36** .31** 

F. är kompetensutveck-
lingen ofta engångsaktivi-
teter 

     -.18** -.17** -.17** 

G. påverkar arbetslagen 
kompetensutvecklingen       .30** .23** 

H. dokumenteras lärdo-
mar  

       .58** 

 
Ser man till upplevd förekomst av dessa olika organisationsvariabler 
kan man se ett mönster i förändringarna mellan 2000 och 2004. Skill-
naderna är inte stora men i och med att de bildar ett meningsskapan-
de mönster finns det anledning att belysa dem. Den av lärare upp-
levda förekomsten av de olika organisationskvaliteterna 2000 respek-
tive 2004 framgår av tabell 6:18. 
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Tabell 6:18. Andelen lärare i procent som instämmer i påståenden om före-
komsten av faktorer med betydelse för deras lärmiljö 2000 respektive 2004. 
På vår skola... Instämmer 

helt 
Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

 2000 2004 

för vi ofta samtal för att fördjupa 
förståelsen av vårt läraruppdrag 

7 46 10 51 

råder mycket olika uppfattningar 
om hur man bör undervisa 

17 54 16 47 

fnns en anda som uppmuntrar 
variation i undervisningen 

18 55 21 55 

utvärderar vi regelbundet vår 
verksamhet 

17 46 21 47 

utgår kompetensutvecklingen 
från vardagsproblemen 

6 31 3 37 

utgörs kompetensutveckling ofta 
av engångstillställningar 

24 54 26 58 

påverkar arbetslagen i hög grad 
innehållet i kompetensutveck-
lingen 

9 47 7 50 

dokumenteras lärdomar om 
lärande och undervisning  

3 29 2 36 

sammanställs lärdomarna till en 
kunskapsbank 

1 12 2 16 

 
Samtal om uppdraget, uppmuntran till variation, utvärdering samt 
tillvaratagande av lärdomar har ökat något under fyraårsperioden 
enligt lärarnas upplevelser. Samsynen om hur man bör undervisa 
tycks ha ökat något. Sättet att organisera kompetensutvecklingen har 
däremot förändrats i en riktning som inte överensstämmer med ett 
lärandeperspektiv. Vi kan även konstatera att det är ovanligt att man 
tar vara på och dokumenterar de lärdomar man gör i verksamheten 
om hur man på bästa sätt kan bidra till elevernas lärande och under-
visning även om det skett en viss ökning mellan 2000 och 2004. 
 
 
Arbetslagens arbete och organisationsvariabler på skolnivå 

Som tidigare redovisats finns det en koppling mellan lärares trivsel i 
arbetslaget och trivsel på skolan som helhet. Hur man upplever sättet 
att arbeta i arbetslaget är vidare kopplat till trivseln i arbetslaget. Yt-
terligare en intressant analys är att undersöka om det finns ett sam-
band mellan organisationsvariabler på skolnivå och arbetssättet i ar-
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betslaget. Tabell 6:19 visar på samvariationer mellan organisationsva-
riabler och arbetssätt i arbetslaget. 
 
Tabell 6:19. Samvariation (Pearson) mellan arbetssätt i arbetslaget och or-
ganisationsvariabler på skolnivå 2004. N=387. 
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för vi ofta samtal 
med varandra om 
läraruppdraget 

.29** .21** ,10 ,18** .26** .26** .37** 

råder det mycket 
olika uppfattning 
om hur man bör 
undervisa 

-.21** -.11* .05 -.10 -.41** -.15** -.24** 

uppmuntras man 
att variera under-
visningen 

.26** .14** .02 .24** .23** .25** .24** 

utvärderar vi re-
gelbundet .25** .18** .01 .09 .19** .19** .25** 

utgår kompetens-
utveckling från 
dagliga problem 

.19** .14* .05 .09 .14* .17** .16** 

är kompetensut-
vecklingen ofta 
engångsaktiviteter

-.02 .06 .04 -.02 -.07 -.10 -.11* 

påverkar arbets-
lagen kompeten-
sutveckl. 

.22** .13* .05 .14** .19** .23** .15** 

dokumenteras 
lärdomar  .25** .12* .07 .20** .20** .28** .35** 

sammanställs 
lärdomar  .21** .16** .11* .20** .14* .27** .26** 

 
De lärare, som upplever att man på skolan ofta för förståelsefördju-
pande samtal om uppdraget, anger även att man i arbetslaget i högre 
grad ägnar sig åt erfarenhetsutbyte och lärande utifrån vardagsarbe-
tet, förutom när det gäller att prata om oenigheter och konflikter. Ing-
en av de undersökta organisationsvariablerna på skolnivå tycks vara 
kopplad till samtal om konflikter och oenigheter i arbetslaget. Att det 
finns en anda på skolan, som uppmuntrar till variation i undervis-
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ningen, har i huvudsak samma positiva koppling till erfarenhetsbase-
rade lärande samtal som förekomsten av samtal om uppdraget. 
 
Regelbundna utvärderingar samvarierar med samsyn, lärande av 
vardagen, samtal om det man lyckas med samt ett kritiskt undersö-
kande av olika arbetssätt men däremot tycks inte utvärdering ha nå-
gon direkt koppling till samtal, om det som inte gått bra eller för sam-
tal om alternativa arbetssätt än de, som förekommer i arbetslaget eller 
på skolan. Möjligen kan detta tyda på att utvärderingar mer används 
för att bekräfta det man gör än att påverka i en annan riktning. Att 
dokumentera och sammanställa lärdomar om lärande och undervis-
ning samvarierar främst med ett lärande av vardagen i arbetslagen 
samt att kritiskt undersöka olika undervisningssätt men även till en 
del att prata om det man lyckas med och alternativa arbetssätt. 
 
Kompetensutveckling i form av engångstillställningar tycks inte vara 
relaterat till arbetslagens arbetssätt mer än möjligen att det finns en 
svag negativ samvariation med vardagslärande och med att kritiskt 
undersöka olika undervisningssätt. Förekomst av problem- och var-
dagsbaserad kompetensutveckling samvarierar i stället positivt med 
vardagslärande och att kritiskt undersöka olika undervisningssätt. 
Att arbetslagen påverkar innehållet i kompetensutvecklingen samva-
rierar i första hand med att man pratar om det man lyckas med och 
att kritiskt undersöka olika undervisningssätt.  
 
Det går inte att avgöra om det är arbetssättet i arbetslagen som i för-
sta hand bidrar till hur organisationsvariablerna på skolnivå utformas 
eller om det är organisationsvariablerna som i huvudsak påverkar 
arbetslagens arbetssätt. Sannolikt är det en ömsesidig samspelspro-
cess mellan faktorer på skolnivå och arbetslagsnivå. Lärare har stora 
möjligheter att påverka samspelet i arbetslaget och på det viset på-
verka skolan som helhet medan skolledare i högre grad kan påverka 
organisationsvariablerna på skolnivå så att man underlättar arbetsla-
gens lärande av vardagsarbetet. 
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Påverkan av lärares undervisningsmönster 

Richardson (1994) har granskat ett stort antal forskningsprojekt i vilka 
man studerat vad som påverkar lärare att förändra sin undervisning. 
Hon hävdar utifrån detta att lärare inte är mottagare och konsumen-
ter av forskningsresultat, utan de bygger själva upp sina föreställ-
ningar genom att låta idéer från andra lärare, litteratur och forskning 
möta de egna gällande föreställningarna om lärande och undervis-
ning. Dessa resultat bekräftas av såväl intervju- som enkätundersök-
ningen i FILL-projektet.  
 
Flera lärare talar om att den egna utvecklingen är förknippad med 
nödvändigheten att formulera sig i ord. Arbetet med olika gemen-
samma utvecklingsprojekt på skolan eller i arbetslaget gör att man 
tycker att man har utvecklat sitt tänkande och sitt pedagogiska språk.  
”Det finns mer ord på saker, mer systematiserat på grund av våra utveck-
lingsprojekt. T ex läs- och skrivutvecklingsarbetet och portfolio, som handlar 
om lärande och vad det är. Jag får själv ord på mina tankar.”, “Man lär sig 
hela tiden. Dels med fortbildning och dels med erfarenhetsutbytet med ar-
betskamraterna i arbetslaget. Man har mycket att lära och ta till sig av ar-
betskamraternas kunskaper och tankar.  Det kommer till nytta när det hän-
der saker med barnen. Eventuellt arbetar man annorlunda fast man kanske 
inte ser de små förändringarna.”, ”Jag ser att jag lär mig själv hela tiden. 
T.ex värdet av att vara i ett arbetslag. Man lär sig av att samtala.”  
  
Att förklara och reflektera över sin syn på uppdraget nämns också: 
”Att handleda studenter: det ger bra reflektionsmöjligheter! Över hur man 
själv undervisar. Detta utvecklar mycket – den egna personen.”, ”Jag har ett 
fördjupat tänk om vad som är mitt uppdrag. Jag har fler ord, men utgångs-
punkten och meningen är den samma. Jag har tänkt till mycket de här fyra 
åren, dels av privata skäl, dels var jag med i Karlstad med FILL-projektet sist 
och fick mycket inspiration.”   
 
Enligt enkätresultaten är vars och ens direkta erfarenheter av arbetet i 
klassrummet den mest betydelsefulla påverkansfaktorn när det gäller 
lärares utformning av sin undervisning. Därefter följer en grupp av 
tre faktorer; samtal med elever om hur de upplever undervisningen, 
samtal med kollegor samt egna erfarenheter från världen utanför sko-
lan. Att läsa ämnesinriktad facklitteratur eller pedagogisk litteratur 
utgör tillsammans med kompetensutveckling som anordnas externt 
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nästa grupp av betydelsefulla faktorer medan den interna fortbild-
ningen och samtal med skolledare bedöms vara av minst betydelse. 
Förklaringen till dessa skillnader behöver inte ligga i kvaliteten i des-
sa olika påverkansformer utan kan även bero på tidsomfattningen. 
Som lärare har man tidsmässigt den mesta kontakten med eleverna 
medan tidsomfattningen sannolikt är minst för skolledarkontakter 
jämfört med de övriga svarsalternativen. Det finns inga skillnader 
mellan mätningen 2000 och 2004. Lärares bedömningar av olika fak-
torers betydelse för deras undervisningsmönster redovisas i tabell 
6:20. 
 
Tabell 6:20. Andel lärare som anser att olika faktorers har stor eller mycket 
stor betydelse för deras undervisningsmönster. N2004=401 
Påverkansfaktor Procent 

Mina direkta erfarenheter i klassrummet 98 

Att samtala med eleverna om hur de upplever undervisningen 88 

Att samtala med mina kollegor 69 

Mina erfarenheter utanför skolan 64 

Att läsa ämnesinriktad facklitteratur 50 

Att läsa pedagogisk facklitteratur 41 

Kompetensutveckling anordnad av någon annan utanför skolan 33 

Den interna fortbildningen 17 

Att samtala med skolledare 10 

 
Lärares egna erfarenheter verkar således ha större betydelse för lä-
rarnas pedagogiska praxis än de forskningsresultat de tar del av. De 
egna slutsatserna och lärdomarna om vad som fungerar bra eller då-
ligt i undervisningen byggs således främst upp utifrån den egna var-
dagliga lärargärningen. I det parallella forskningsprojektet PBS har vi 
gjort motsvarande undersökning med samma resultat med undantag 
av uppdragets betydelse som inte finns med i FILL-enkäten. Betydel-
sen av uppdraget för hur man arbetar hamnar där mellan det egna 
erfarenhetslärandet och läsning av litteratur. Resultaten stämmer till 
största delen både med Dalins (1993), Fullans (1991) slutsatser.  
 
Vilka påverkansfaktorer som anses vara viktiga respektive mindre 
viktiga säger ingenting om hur de påverkar. Man kan tänka sig att 
vissa faktorer är viktigare än andra när det gäller att vara en påver-
kanskraft i riktning mot mer elevaktiva arbetssätt. Genom att korrele-
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ra betydelsen av de olika påverkansfaktorerna med tillämpning av 
elevaktiva arbetssätt kan vi få en indikation på vilka faktorer som 
gynnar utvecklingen av just detta arbetssätt. Vare sig den interna 
fortbildningen, de direkta erfarenheterna av den egna undervisning-
en, eller samtal med kollegor samvarierar med tillämpning av elevak-
tiva arbetssätt. Lärare som anser att samtal med eleverna om hur de 
upplever undervisningen är viktigt för den egna undervisningen ten-
derar däremot att i högre grad än andra tillämpa elevaktiva arbets-
sätt. Det kan förstås som att samtalen med eleverna leder fram till 
slutsatser och lärdomar som betonar betydelsen av att tillämpa elev-
aktiva arbetssätt. Samvariationen kan även ses som ett resultat av det 
förhållningssätt som är en del i det elevaktiva arbetssättet i sig dvs de 
som arbetar mer elevaktivt samtalar även mer med eleverna om arbe-
tet.  
 
 
Lärares lärande 

Det gemensamma lärandet bland medarbetarna är utmärkande för en 
lärande organisation. Variation i görandet är en viktig utgångspunkt 
för kunskapsbildning eftersom kunskapsbildning initialt handlar om 
att upptäcka mönster i variationen. Samtidigt betonas betydelsen av 
att ha en gemensam vision och en gemensam förståelse av uppdraget 
som kan tänkas minska variationen och därmed försvåra lärandet. I 
lärarenkäten finns ett antal påståenden som kan belysa hur dessa till 
synes motstridiga fenomen är relaterade till varandra och till erfaren-
hetslärande. I tabell 6:21 redovisas samvariationer mellan samsyn, 
variation och lärande. 
 
Uppfattningen om att man i arbetslaget lär av det som sker i vardags-
arbetet är nära kopplat till att kritiskt undersöka olika sätt att under-
visa och att samtala med varandra om alternativa sätt att arbeta än de 
som redan förekommer i arbetslaget eller på skolan. Detta erfaren-
hetslärande samvarierar med att man ofta för samtal för att fördjupa 
förståelsen av läraruppdraget och att man i arbetslaget har en gemen-
sam syn på hur elever lär. 
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Tabell 6:21. Samvariationer (Pearson) mellan samsyn, variation och eget 
lärande . N2004=398. 
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8a. Vi för ofta samtal 
med varandra -.23** .40** .29** .37** .18** .26** .22** .26** 

8b. Det råder olika 
uppfattning om hur 
man undervisar 

 -.20** -.15** -.24** -.10 -
.15** -.16** -.41** 

8c. Det finns en upp-
muntrande anda att 
variera arbetssätt 

  .28** .24** .24** .25** .17** .23** 

11b. Min undervisning 
påverkas av samtal 
med kolleger 

   .26** .22** .20** .12* .21** 

18c. Vi lär av vardags-
arbetet     .44** .52** .26** .41** 

17d. Vi pratar om al-
ternativa arbetssätt      .50** .11 .33** 

18b. Vi undersöker 
kritiskt       .12 .46** 

20. På vår skola har vi 
en vision        .20** 

 
Även en gemensam vision på skolan samvarierar med erfarenhets-
lärande. Att ofta föra förståelsefördjupande samtal om läraruppdra-
get är vidare nära kopplat till att man upplever en anda på skolan 
som uppmuntrar till variation av undervisningen. Betydelsen av sam-
tal med kollegor för det egna sättet att undervisa upplevs också vara 
större när man har en gemensam övergripande idé kombinerat med 
ett klimat där variation i undervisning uppmuntras. Upplevelsen av 
att det råder mycket olika uppfattningar om hur man bör undervisa 
samvarierar däremot negativt både med erfarenhetslärande, förståel-
sefördjupande samtal samt en anda som uppmuntrar till variation i 
sättet att undervisa. Samsyn om en övergripande helhetsidé för verk-
samheten kombinerat med en uppmuntran att variera görandet dvs 
undervisningen samvarierar med ett erfarenhetslärande där man kri-
tiskt granskar sin pedagogiska praktik och försöket finna alternativa 
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arbetssätt. Detta mönster samvarierar även positivt med att söka för-
klaringar till såväl framgångar som problem i verksamheten i skol-
miljön som man kan påverka och samvarierar negativt med att söka 
förklaringar hos enskilda individer eller i omständigheter som man 
inte kan påverka. 
 
 
Förståelse av uppdraget 

Förståelse är ett centralt begrepp utifrån ett lärande organisationsper-
spektiv. Människan styrs inte av faktiska omständigheter i en objek-
tivt beskrivbar och sann verklighet utan styrs av den egna tolkningen 
eller förståelsen av situationen. I intervjuerna uttrycker lärare sällan 
behovet av att fördjupa sin förståelse av uppdraget, men flera lärare 
ger uttryck för en önskan om en ökad samsyn om frågor som rör 
lärande och undervisning. Att föra förståelsefördjupande samtal om 
uppdraget samvarierar också med lärares lärande som framgått av 
tidigare redovisning. 
 
Av enkätundersökningarna framgår att cirka 50% av lärarna 2000 och 
60% 2004 instämmer i att lärare ofta för samtal med varandra för att 
fördjupa förståelsen av läraruppdraget som det beskrivs i läroplan 
och skolplan. Lärarna bedömer att cirka 10% av arbetslagstiden an-
vänds till att samtala om uppdraget. Denna bild bekräftas inte av de 
observationer som gjorts av arbetslagens arbete där samtal om upp-
draget var mycket sällsynta. 
 
 
Organisationsstrukturer och lärande 

Erfarenhetslärandet sker inte i ett organisatoriskt vakuum. Det finns 
inga pedagogiskt neutrala organisationsstrukturer utan varje struktur 
gynnar respektive missgynnar tillämpningen av och lärandet om oli-
ka arbetssätt. Beroende på arbetslagens sammansättning skapar man 
t ex bättre eller sämre förutsättningar för lärande om elevaktiva ar-
betssätt. 49% av lärarna anger i sina enkätsvar att man är organisera-
de i ämnesöverskridande arbetslag medan bara 14% ingår i ämnesin-
delade arbetslag. Det betyder att man oftare gynnar lärande om elev-
aktiva arbetssätt på bekostnad av mer traditionell förmedlingspeda-
gogik eftersom ämnesöverskridande arbetslag har lättare att skapa 
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utmanande möten med elevernas ämnesöverskridande föreställ-
ningsvärld. Ämnesindelade arbetslag gynnar i stället en undervisning 
som organiseras efter varje ämnes inre egen logiska ordning. 7% an-
ger att man ingår i ett profilindelat arbetslag där sammansättningen 
grundar sig på att man vill arbeta på samma sätt. 17% av lärarna an-
ger däremot denna gruppering som ett ideal. Detta skulle sannolikt 
underlätta förverkligandet av de pedagogiska intentionerna och sam-
tidigt skapa variation på skolan som kan ligga till grund för lärande 
om olika arbetssätt.  
 
Mindre undervisningsgrupper och ökad tillgång till grupprum 
nämns av cirka 70% av lärarna som viktiga organisatoriska föränd-
ringar som skulle underlätta förverkligandet av de pedagogiska in-
tentionerna. Cirka 40% anger ökad tillgång på datorer som betydelse-
fullt även om 71% anser att man redan förbättrat detta. Sammantaget 
innebär i så fall både de redan genomförda och de önskade organisa-
tionsförändringarna att man underlättar lärande om elevaktiva ar-
betssätt. 
 
 
 

Skolledarskap utifrån ett lärarperspektiv 

Vid lärarintervjuerna 2004 ombads lärare att beskriva skolledares be-
tydelse för skolutveckling samt hur ledarskapet skulle behöva vara 
utformat för att bidra till skolutveckling. 94 lärare intervjuades. Samt-
liga lärare deltog även i intervjuerna år 2000. Det totala antalet utsa-
gor 2004 om skolledarskapet var 262. Vid sökandet efter mönster i 
variationen av utsagor om hur skolledarskapet har varit eller borde 
vara utformat för att ha betydelse för skolutveckling har sex huvud-
kategorier skapats som omfattar 253 av de 262 utsagorna. Resterande 
9 utsagor utgör udda inslag som är svåra att relatera till de sex kate-
gorierna eller till varandra. För två av huvudkategorierna har även 
underkategorier skapats. Huvudkategorierna är: Skolledarskapets 
betydelse för undervisningens utformning, tydlighet, god kunskap 
om vardagsverksamheten, nerifrånperspektiv, skapa förutsättningar 
samt kontinuitet. 
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Skolledarskapets betydelse för undervisningens utformning 

I 43 av utsagorna uttrycker lärare mer generella bedömningar om 
skolledarnas betydelse förutformningen av den pedagogiska verk-
samheten utan att beskriva vilka uttryck ledarskapet tar sig. I den sto-
ra merparten av dessa utsagor uttrycks att skolledaren inte haft nå-
gon betydelse för den konkreta utformningen av undervisningen 
medan en mindre andel lärare anser att skolledningen haft stor eller 
mycket stor betydelse: ”Oerhört stor betydelse.”, ”Ingen betydelse.”, 
”Han kanske har gjort nåt som jag inte har märkt, men jag har inte sett 
nåt.”, ”Rektor har inte någon betydelse för själva arbetet på lektionerna. 
Men för organisationen bakom bör de vara steget före.”, ”Skolledningen har 
inte varit särskilt mycket inblandad.”, ”Inte mycket, det är ju nere hos oss 
skolutveckling händer.”, ”Ingen större betydelse alls. De har i och för sig en 
omöjlig position, om de inte lägger sig i vårt arbete heter det att de är hand-
lingsförlamade. Om de lägger sig i blir de kallade diktatoriska.” 
 
En liknande bild framträdde vid lärarintervjuerna 2000 där skolled-
ningen inte ansågs ha någon större betydelse för lärares sätt att un-
dervisa mer än att de ger arbetslagen och lärarna fria händer vilket 
ansågs vara både riktigt och viktigt av många lärare. 
 
Inte heller i den kvantitativa studien finns det några större skillnader 
från 2000 till 2004 i lärarnas uppfattning om skolledarnas betydelse 
för deras sätt att undervisa eller deras förståelse av uppdraget. Me-
delvärdet är 1,8 när det gäller betydelsen av samtal med skolledaren 
för det egna sättet att undervisa, där 1 innebär ingen betydelse och 4 
mycket stor betydelse. Betydelsen av samtalen för det egna undervis-
ningsmönstret är dock beroende av hur man upplever ledarskapet i 
en del andra avseenden. Samvariationsmönstret ser likadant ut när 
det gäller lärares bedömningar av i vilken utsträckning skolledaren 
har påverkat deras syn på läraruppdraget men man anser att skolle-
daren haft en något större betydelse än när det gäller utformningen 
av den egna undervisningen. Medelvärdet är 2,1 jämfört med 1,8 för 
påverkan av undervisningen.  Skillnaderna mellan skolorna är stora. 
Medelvärdena för rektorernas ledarskap med avseende på de båda 
beskrivna områdena varierar mellan skolorna från 1,5 till 3,2 respek-
tive 1,5 till 3,0 på en fyrgradig skala där 1 innebär att det inte alls 
stämmer att skolledarna haft stor betydelse och 4 att det stämmer 
helt. Rektorer tycks således skilja sig åt på ett tydligt sätt när det gäll-
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er att bidra till sina medarbetares lärande om undervisning och 
lärande. I tabell 6:22 redovisas samvariationer mellan karaktären på 
ledarskapet och hur betydelsefulla samtalen med rektor upplevs vara 
för den egna undervisningen respektive för den egna förståelsen av 
läraruppdraget.  
 
Tabell 6:22. Samvariationen (Pearson) mellan hur ledarskapet uppfattas av 
lärarna och upplevelsen av samtalens påverkan av den egna undervisning-
en respektive förståelsen av uppdraget år 2004. N2004=394 
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Samtalen med rektor har på-
verkat mitt sätt att undervisa .41** .50** .44** .37** .29** .49** 

Rektor har påverkat min för-
ståelse av läraruppdraget .32** .43** .50** .38** 25** .48** 

 
Samvariationerna mellan hur man upplever ledarskapet och dess be-
tydelse för den egna undervisningen och förståelsen av uppdraget är 
genomgående höga. Det tyder på att rektor har möjlighet att påverka 
den pedagogiska verksamheten mer eller mindre genom sättet att ut-
forma ledarskapet. Som framgår av tabellen tycks det vara av mindre 
betydelse för påverkansprocessen att rektor har ett nerifrånperspektiv 
jämfört med att vara öppen, tydlig, utmanande, lärandeinriktad samt 
ha en god förståelse av lärares vardagsverksamhet även om alla fak-
torerna samvarierar positivt. 
 
Även det mer generella förtroendet för skolledningen samvarierar 
med skolledarsamtalens betydelse för den egna undervisningen 
(r=.42**) och med rektors påverkan av den egna förståelsen av lärar-
uppdraget (r=.36**). Förtroendet för skolledningen samvarierar sam-
tidigt med skolledarens öppenhet för påverkan, intresse för lärares 
skolvardag, skolledarens tydlighet, utmanande ledarskap samt 
lärandeinriktat ledarskap.  
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Resultaten från lärarenkätundersökningen visar däremot inte på någ-
ra samvariationer mellan hur lärare bedömer sitt undervisningsmöns-
ter och skolledares sätt att utöva ledarskapet. Orsaken till att resulta-
ten i FILL-projektet skiljer sig från den undersökning som genomför-
des 1998 (Scherp, 1998) kan ligga i skillnader i forskningsprojektens 
urval av skolor. Enkäten till de 198 gymnasieskolorna riktade sig en-
dast till skolor som haft samma rektor under minst fem år. Anled-
ningen till detta urval var kunskapen om kontinuitetens betydelse för 
eventuella effekter av ledarskapet. Urvalet av skolor i FILL-projektet 
har inte tagit hänsyn till hur länge respektive rektor arbetat på den 
undersökta skolan. Intervjuerna med lärare på skolorna visar på stor 
turbulens på skolledarsidan. Endast fyra av skolorna i djupstudien 
har haft samma rektor i mer än tre år och ett flertal av skolorna har 
haft flera skolledare under den senaste femårsperioden. Undervis-
ningssituationen på skolan kan därför inte förväntas ha någon tydlig 
koppling till den nuvarande rektorns ledarskap.  
 
Även i intervjuerna uttrycker lärare uppfattningar om att skolledarna 
inte har den betydelse man önskar att de skulle ha för den egna var-
dagsverksamheten. Skolledarna upplevs ha större betydelse för ut-
vecklingsklimatet i stort på skolan än för varje enskild lärares sätt att 
undervisa. Hur skolledarskapet ideellt skulle behöva utformas fram-
går av de utsagor som kategoriserats fortsättningsvis. 
 
 
Tydlighet 

Av de totalt 262 utsagorna handlade 78 utsagor om tydlighet i något 
avseende. En del utsagor handlar om tydlighet i mer generella termer 
medan andra utgör preciseringar av vilka uttryck man vill att tydlig-
heten ska ta sig. Det går att urskilja åtminstone tre underkategorier: 
Tydlighet som fenomen, återkoppling samt kopplingen helhet – de-
lar. 
 
Tydlighet som fenomen 

Merparten (45 utsagor) av de 78 utsagor som hänförs till kategorin 
tydlighet tar upp tydlighet som fenomen: ”Det viktigaste är att vara 
tydlig ledare själv. Att visa att ’hit vill jag’!”, ”Skolledare måste våga ta be-
slut och stå för dem. Att vara principfast och inte byta riktning för ofta.”, 
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”Men jag vill ha svar när jag har frågor, inte som nu att ’det där ordnar du 
själv’.”, ”Det är bättre med ett nej från början än ett ja som sen ändras.”, 
”Mycket irritationsmoment för att man inte får raka svar.”, ”Ett svar kan 
vara obehagligt och måste kanske vara det ibland men det måste vara raka 
svar –men här är det mycket kanske, om, eventuellt.”, ”Bra att de lyssnar 
och lär känna oss, men vilka åsikter har skolledningen själva?”, ”En bra chef 
faller inte alla på läppen. Måste kunna ta beslut som inte är populära. Måste 
stå för de beslut han tar.”. 
 
 
Återkoppling 

Att ge återkoppling på arbetsinsatser är ett sätt att vara tydlig som 
ledare. I 13 av utsagorna uttrycks betydelsen av att skolledaren ger 
mer återkoppling på lärares arbetsinsatser; ”Ge mer feedback – idag vet 
man inte om man är bra eller dålig, ge bekräftelse, en klapp i ryggen, det be-
hövs! Det finns inte alls idag.”, ”En del lärare saknar stöd och gensvar. Man 
vill åtminstone få stöd i efterhand om man provat något nytt.”  
 
 
Helhet och delar 

I 20 utsagor uttrycks betydelsen av tydlighet där några främst betonar 
tydlighet med skolans övergripande pedagogiska inriktning, dvs hel-
heten, ”Man ska vara tydlig i sin pedagogiska vision som pedagogisk leda-
re.”, ”Då hade man en ledare, som var en stor visionär. Efter honom återgick 
man till normala rutiner och nu är det ’en ganska död skola’.”  och att skol-
ledarna ska bidra med andra perspektiv på sättet att hantera varda-
gen än de som i huvudsak tillämpas ”Hon lyssnar och ger oftast en an-
nan aspekt. Fantastiskt. Hon visar respekt. Man får något nytt att fundera 
på.”, ”Det är bara rektor som kan ge ett utifrånperspektiv. 
 
Några uppfattningar handlar om att skolledningen behöver ägna sig 
åt kopplingen mellan helheten och delarna och se till så att visionerna 
översätts i mer konkreta termer. ”Man kan inte bara gå ut på ett möte 
t.ex och säga att ’Detta är vår/min vision.’ Man måste förklara vilket arbete 
som ska göras för att komma dit, arbetslagen måste få komma med synpunk-
ter. Man måste jobba vidare, så att det inte bara blir ’fina ord’. 
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Lärares betoning av betydelsen av tydliga skolledare 2004 skiljer sig 
markant från de uppfattningar som framfördes 2000 där man så gott 
som uteslutande betonade att skolledarna skulle ge stöd och frihet 
samt skapa ett öppet klimat där önskningar om mer aktiva insatser 
från skolledarna i syfte att aktivera lärandet utifrån vardagsverksam-
heten var mindre framträdande. År 2000 fanns mycket litet av önsk-
ningar om utmanande möten eller utvecklingsbefrämjande perspek-
tivskillnader i beskrivningen av skolledarinsatser. En önskan om en 
tydligare pedagogisk ledning var vanligare bland lärare som önskade 
en mer elevaktiv skola.  
 
Utifrån den kvantitativa analysen av lärarenkäten så går det inte att 
se några större skillnader mellan 2000 och 2004 avseende hur lärare 
uppfattar skolledarnas tydlighet och utmanande möten. Medelvärde-
na för lärarnas upplevelser av hur bra rektor är på att förtydliga sina 
intentioner med skolarbetet är 2,7 respektive 2,6 på en fyrgradig ska-
la. Motsvarande värden för ett utmanande ledarskap är 2,6 både år 
2000 och 2004.  
 
De råder en positiv samvariation mellan ett antal dimensioner som 
berör samspelet bland lärarna på skolan och lärares upplevelser av 
utmanande ledarskap och skolledares tydlighet. Man skulle kunna 
tänka sig att en tydlig skolledning skulle minska behovet av förståel-
sefördjupande samtal och lärande bland medarbetarna men som 
framgår av tabell 6:23 samvarierar skolledarens tydlighet i stället 
klart positivt med ett lärandeorienterat förhållningssätt bland medar-
betarna. Tydlighet från skolledningens sida begränsar t ex inte en 
anda som uppmuntrar till variationen av arbetssätt utan tycks i stället 
bidra till den.  
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Tabell 6:23. Samvariationer (Pearson) mellan lärares upplevelser av skolle-
dares tydlighet och dimensioner som berör samspelet mellan lärarna på 
skolan. N2004=394 

På vår skola… Utmanande 
ledarskap 

Rektor är bra på  
att förmedla sina 
intentioner med 
skolarbetet 

…för vi ofta samtal med varandra för att fördjupa 
förståelsen av vårt läraruppdrag .27** .34** 

…finns en anda som uppmuntrar mig att variera 
upplägget av undervisningen .27** .26** 

…utvärderar vi regelbundet vår verksamhet .34** .39** 

…utgår kompetensutvecklingen från de problem 
som uppstår i den dagliga verksamheten .36** .37** 

…dokumenteras de lärdomar om lärande och un-
dervisning som visar sig vara hållbara .30** .37** 

…sammanställs lärdomar till en för skolan gemen-
sam ”kunskapsbank” om lärande och undervisning .29** .31** 

Har vi en lärande organisation .35** .43** 

 
 
Vision som uttryck för tydlighet 

Huruvida man har en gemensam vision på skolan och hur levande 
den visionen är i vardagsarbetet kan ses som ett uttryck för en tydig-
het när det gäller helheten på skolan. Drygt 90% av skolledarna och 
cirka 60% av lärarna instämmer helt eller delvis i påståendet att man 
har en vision om verksamheten inriktning. 15% av lärarna vet inte om 
man har en gemensam vision på skolan vilket får tolkas som att man 
inte har någon vision. Skillnaderna mellan år 2000 och 2004 är så små 
att de är försumbara. Den fortsatta resultatredovisningen om visio-
nens karaktär bygger på svarsmönstren bland dem som anser att man 
har en gemensam vision på skolan. Förekomsten av en gemensam 
vision på skolan förefaller ha en positiv inverkan på hur lärare upp-
lever sin arbetssituation på den egna skolan. Såväl trivsel som förtro-
ende för skolledningen och möjligheterna att påverka de frågor man 
anser vara viktiga upplevs vara större av de lärare som anger att sko-
lan har en gemensam vision jämfört med de lärare som anser att man 
inte har en vision på skolan.  
 
Tanken bakom betoningen av visionens betydelse är att den ska vara 
vägledande och påverka vardagsarbetet. Trots att cirka 90% anser att 
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visionen har sin utgångspunkt i skolans uppdrag och cirka 80% anser 
att den påverkar det vardagliga arbetet så finns det inget samband 
mellan visionsarbetet och graden av elevaktiva arbetssätt men till 
skillnad från 2000 finns det år 2004 en svag samvariation med elevak-
tiva pedagogiska ideal (r=.21**) med tyngdpunkten på den inre elev-
aktiva lärprocessen. Det kan förstås som att man har visioner med 
helt olika inriktningar för arbetssättet vilket i så fall betyder att man 
förstått skolans uppdrag på helt olika sätt eftersom man anser att vi-
sionen har sin utgångspunkt i uppdraget. Resultaten kan även förstås 
som att visionen är för allmänt hållen för att vara vägledande på 
handlingsnivå. Möjligen kan det faktum att ungefär 90% anser att vi-
sionen stämmer överens med den egna personliga uppfattningen 
trots att merparten av lärarna (73% år 2000 respektive 63% år 2004) 
anger att det råder mycket olika uppfattningar om hur man bör un-
dervisa vara ett tecken på detta. Noterbart är att samsynen har ökat 
under den studerade fyraårsperioden. Ytterligare en orsak kan natur-
ligtvis vara att man förstår innebörden i visionen på olika sätt. Det 
kan vara så att man begränsat visionen till att beskriva de resultat 
man vill uppnå utan att ge en målande bild av vad som ska prägla 
den pedagogiska verksamheten. Den låga samvariationen mellan pe-
dagogiska ideal och visionen kan tyda på detta. Om resultatstyrning-
en leder till att kvalitetsredovisningar helt fokuseras på resultat kan 
det bidra till att man snarare beskriver resultat och mål i sina visioner 
än verksamhetsidén. En annan tänkbar förklaring är att visioner inte 
påverkar det faktiska arbetet även om lärarna själva upplever att det 
är så. 
 
Visionens kvalitet, dvs hur levande den upplevs vara i vardagsarbe-
tet, har en positiv effekt på lärares upplevelse av sin arbetssituation. 
En sammansatt variabel har skapats utifrån lärarenkätens olika på-
ståenden om visionens olika kvaliteter. Samvariationen är störst med 
trivseln på skolan (r=.35**) jämfört med trivseln i arbetslaget (r=.23**) 
eller mer generellt som lärare (r=.12*). Det ligger nära till hands att 
förvänta sig detta eftersom visionen berör skolan som helhet. Samva-
riationen mellan en levande vision och de organisationsvariabler som 
redovisas utgår från enkäten 2004 men är ungefärligen desamma 2004 
som 2000 med undantag för samvariationen med förtroendet för skol-
ledningen som ökat från .31 till .44.  
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Visioner skulle kunna upplevas som begränsande för det egna hand-
lingsutrymmet men samvariationen visar sig vara störst med upple-
velsen av att ha stora påverkansmöjligheter (r=.39**). En levande 
gemensam vision tycks även ha betydelse, för det stöd man upplever 
sig få från kollegorna (r=.31**) samt i viss mån hur meningsfullt man 
upplever att läraryrket är (r=.21**). En förutsättning för dessa positiva 
samvariationer är att skolans vision är ett resultat av intensiva dis-
kussioner på skolan. Det räcker inte att den arbetats fram på initiativ 
av rektor. Om man arbetar med att förankra skolledningens vision 
bland medarbetarna på skolan får man sannolikt inte de positiva ef-
fekter som visat sig i denna undersökning. Visionsskapande är en 
gemensam angelägenhet för alla på skolan.  
 
 Det råder även en positiv samvariation mellan visionsskapande och 
den tid som används till pedagogiska samtal i arbetslagen (r=.27**) 
liksom med de övriga dimensionerna i den lärande organisationen 
som erfarenhetslärande, förståelse av uppdraget, variation i arbets-
sätt, kollektivt minne, empowerment och systemtänkande. Samvaria-
tionen med dessa dimensioner varierar mellan .32** och .62**. Före-
komsten av visioner och visionsarbete förefaller således påverka lära-
res arbetsmiljö på ett positivt sätt vilket skulle understryka dess bety-
delse på organisationsnivå. Visionerna tycks däremot inte ha någon 
betydelse för arbetssättet tillsammans med eleverna på skolan. 
 
 
Reflektioner utifrån tydlighet 

Att tydlighet lyfts fram som en mycket betydelsefull dimension i 
skolledarskapet kan ses som ett uttryck för att man behöver mer väg-
ledning när det gäller att hantera vardagens komplexa mångfald. De 
olika innebörder i tydlighet som uttrycks tyder på att man har olika 
förståelser av ledarskap som i sig kan ses som ett uttryck för olika 
uppfattningar om vilken typ av hjälp man är betjänt av för att hantera 
vardagen på ett meningsfullt och i egna ögon tillfredställande sätt. En 
del ser sig främst hjälpta genom att få klara besked om hur de ska 
hantera olika konkreta situationer som i någon mening upplevs vara 
problematiska medan andra tycks vara mer hjälpta av att möta ett 
annat perspektiv eller att uppdraget som helhet tydliggörs så att de 
sedan kan använda sig av denna helhet som vägledning när de själva 
ska uppfinna lösningar på olika konkreta problem. Viljan och behovet 
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av att via skolledaren få ett annat perspektiv står inte i motsatsställ-
ning till ett nerifrånperspektiv. Det utmanande mötet förfaller vara 
ett ideal utifrån dessa lärares utsagor. Att koppla delen till helheten 
dvs att relatera en viss specifik arbetsuppgift till skolans vision eller 
uppdraget som helhet när skolledare ger återkoppling på lärares ar-
betsinsatser skulle vara ett sätt att tydliggöra såväl helheten som än-
damålsenligheten i vardagen. 
 
 
Förståelse av vardagsverksamheten 

Av de totalt 262 utsagorna handlar 68 utsagor om betydelsen av att 
skolledaren är ute i verksamheten för att fördjupa sin förståelse av 
vardagsarbetet och dess villkor.  En del lärare beskriver även vad 
skolledare behöver göra för att kunna skaffa sig en tillförlitlig bild av 
vardagsverksamheten; ”Viktigt att de deltar och jobbar tillsammans med 
oss och att de leder.”, ”Det känns hela tiden att A och B har varit med i arbe-
tet. Det märks skillnad i jämförelse med andra skolor i kommunen.”, ”Att 
han ska vara med i verksamheten, vara engagerad i vad vi håller på med.”, 
”Han syns för lite i verksamheten. Om jag vore rektor skulle jag sitta med på 
lektioner t ex.”, ”Delta, vara synlig.”, ”Skolledningen är för lite engagerad i 
programmet.”, ”Skolledningen är inte tillräckligt närvarande dvs medveten 
om vad som händer.”, ”Förr gick rektor runt och lyssnade. När det gäller 
utvecklingen så måste man se hur det fungerar i klassrummet. Det handlar 
om att sätta sig in i lärarens arbetssituation.”, ”Förståelse. Det är viktigt att 
det inte är uppdelat personal/elever - skolledare. Det är viktigt att det finns 
en förståelse hos rektor för lärares och elevers situation.”, ”Rektor ska ha 
kontakt med eleverna också och de ska veta hur det fungerar i klassrummet.”, 
”Man måste som rektor veta vad som händer. Att vara mer ute i verksamhe-
ten för att få förståelse för vad vi pratar om.”, ”Att besöka oss på lektionerna, 
så de ser själva vad som brister och vad som funkar.”. 
 
Utifrån enkätundersökningarna finns det inga skillnader i lärares 
upplevelser av skolledares förståelse av lärarnas vardagsverksamhet 
mellan 2000 och 2004. Medelvärdet på en fyrgradig skala är vid båda 
mättillfällena 3,1 (s=0,8) vilket kan ses som ett relativt högt medel-
värde. Om man utgår från de upplevelser som lärarna uttryckt i en-
kätundersökningen 2004 är samvariationen hög mellan skolledares 
förståelse av vardagsverksamheten och deras betydelse för lärares 
undervisning (r=.48**) och förståelse av läraruppdraget (r=.57**). 
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Upplevelser av att skolledningen har en god förståelse av vardags-
verksamheten är på samma sätt som tydlighet relaterade till upple-
velser av hur interaktionen och lärandet mellan lärarna ter sig på sko-
lan. 
 
Tabell 6:24: Samvariationer (Pearson) mellan lärares upplevelser av skolle-
dares förståelse av vardagsverksamheten och dimensioner som berör sam-
spelet mellan lärarna på skolan 2004. N=394. 

På vår skola… Rektors förståelse av 
vardagsverksamheten 

…för vi ofta samtal med varandra för att fördjupa förstå-
elsen av vårt läraruppdrag .33** 

…finns en anda som uppmuntrar mig att variera uppläg-
get av undervisningen .33** 

…utvärderar vi regelbundet vår verksamhet .34** 

…utgår kompetensutvecklingen från de problem som 
uppstår i den dagliga verksamheten .40** 

…dokumenteras de lärdomar om lärande och undervis-
ning som visar sig vara hållbara .33** 

…sammanställs lärdomar till en för skolan gemensam 
”kunskapsbank2 om lärande och undervisning .25** 

Förklaringar till framgångar och problem i verksamheten 
söks oftast i olika delar av skolmiljön som vi kan påverka .17** 

Lär lärarna av vardagen  .44** 

Har vi en lärande organisation .27** 
 
 
Som framgår av tabellen finns ett tydligt mönster som tyder på att en 
av lärarna upplevd god förståelse av vardagsverksamheten hos skol-
ledaren bidrar till ett lärandeklimat bland medarbetarna på skolan. 
 
 
Reflektioner om förståelse av vardagsverksamheten 

I lärarintervjuerna 2000 i FILL-projektet fanns visst stöd för detta men 
vid intervjuerna 2004 uttrycker lärare en tydlig önskan om att skolle-
darna ska engagera sig i den pedagogiska verksamheten. En förklar-
ing till denna förändrade bild skulle kunna vara att lärare idag oftare 
möter problem som är svårare att hantera på egen hand och att man 
har ett större behov av hjälp med andra perspektiv som kan leda till 
andra lösningar än de man själv kan komma på. Detta stämmer med 
lärares bakgrundsbeskrivning som tidigare redovisats. Ledningen 
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skulle vara en naturlig del i detta stöd men det förutsätter att man har 
en god kännedom om vardagens problem och dilemman. 
 
Ett annat skäl kan vara behovet av att uppleva att de insatser man gör 
är betydelsefulla. Lärare såväl som andra medarbetare i andra orga-
nisationer hänvisar främst till arbetet i sig när de anger vad som är 
viktigt för dem när det gäller arbetstillfredsställelse (Herzberg 1959).  
Inom skolan visar det sig genom att lärare uttrycker sig i termer av 
”Det är mötet med eller kontakten med barnen och ungdomarna som gör att 
man trivs som lärare.”. Även om detta är det primära så uttrycker lära-
re även betydelsen av att bli uppmärksammad av ledningen. Utsa-
gorna kan även vara ett uttryck för en önskan om en mindre distans 
mellan ledning och medarbetare. 
 
 
Nerifrånperspektiv 

I 32 utsagor betonar lärare betydelsen av att skolledarna har ett ner-
ifrånperspektiv och att de är lyhörda: ”Man måste få in den dagliga erfa-
renheten. De lyssnar och vi är med och bestämmer.”, ”Ska vara lyhörd, öp-
pen för diskussioner.”, ”Att ta problem som vi kommer med på allvar.”, ”Ti-
digare skolledare kändes ”paragraftrogna. Det verkar ha funnits en rädsla att 
vara annorlunda, att sticka ut hakan. Lärarna tyckte det verkade tråkigt och 
administrativt. Man pratade inte samma språk.”, ”Skolledningen vill lyfta 
grejer som lärarna lyfter hela tiden, fast inte just på det sättet, i den mal-
len…! Det de kommer med blir som ytterligare en pålaga. Det gör att man 
känner sig lite kränkt. Vet de inte vad man gör? Det kommer från ledningen, 
’Ni måste bli bättre på det och det!’ De skulle fråga: ’Hur gör ni kring det-
ta?’.”, ”Att rektor visar respekt för vardagsarbetet.”, ”Rektor ska lita på sina 
medarbetare. Idag blir jag upprörd när någon säger till mig vad jag ska 
göra.”, ”Man skulle kunna prata mer innan beslut. Att man pratar igenom 
saker, det är lite bråttom ibland. Man måste diskutera åsikter och förslag som 
kommer ”ifrån golvet”! Även arbetslag skulle kunna få komma med egna 
förslag.”, ”Tror arbetslaget på sin idé skall chefen inte stoppa.”  
 
 
Nerifrånperspektiv på fortbildning 

Kompetensutvecklingen nämns i tretton utsagor där huvudmönstret 
är att man vill utgå från där man är dvs ett nerifrånperspektiv. Det 
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skulle kunna ske genom att minska antalet gemensamma studiedagar 
och ersätta dem med samtal och erfarenhetsutbyte mellan medarbeta-
re. Kompetensutvecklingen behöver i högre grad ta sin utgångspunkt 
i vardagen och avgöras av lärarna själva i stället för att skolledaren 
bestämmer ett övergripande tema: ”Idéer om föreläsare t e x ska nog ock-
så komma nerifrån. Den fortbildning man har för samtliga är inte det man 
alltid vill ha.”, ”Innehållet är alltid bestämt av skolledningen och så ska alla 
gå på det. Varför? Det känns som ’kollektiv kvarsittning´!”, ”När det gäller 
gemensamma studiedagar är de ofta ”utfyllnad”. Varför inte ge oss tiden att 
samtala med varandra?”, ”Jag tror att man kan sköta mycket kompetensut-
veckling själv. Så fungerar ju studiecirklar! Man behöver tid och någon får 
säga till oss att samlas!”. 
 
Även om antalet utsagor är litet så kan synen på fortbildning ses som 
ett exempel på behovet av att utgå från de egna problemens och få 
hjälp med att sätta in det i en annan meningsskapande helhet för att 
finna andra vägar att hantera problemet på. 
 
Enligt de uppfattningar som lärare har givit uttryck för i lärarenkäten 
så har sättet att arbeta med kompetensutveckling inte förändrats un-
der fyraårsperioden. Den präglas även 2004 av engångstillställningar 
(M2004=3,1 och M2000=3,0 på en fyrgradig skala) där arbetslagen inte 
påverkar innehållet i någon högre grad (M2004 och M2000=2,5) och där 
kompetensutvecklingen i ringa grad upplevs utgå från de problem 
som uppstår i den dagliga verksamheten (M2004 och M2000=2,2). Stan-
dardavvikelserna varierar mellan 0,73 – 0,85.  
 
I lärarenkäten har omfattningen av ett nerifråninriktat ledarskap för-
ändrats mycket marginellt mellan år 2000 och 2004. Ledarskapet upp-
levs i relativt hög grad kännetecknas av denna inriktning (M2004 =3,3 
och M2000=3,2 på den fyrgradiga skalan (s2004=.61, s2000 =.64). På sam-
ma sätt som upplevelsen av skolledares tydlighet och förståelse av 
skolvardagen varit relaterad till andra aspekter på skolan så samvari-
erar även ett nerifrånbaserat ledarskap positivt med några av dessa 
variabler även om samvariationen inte är lika stark. 
 
 
 
 



 
 
214

Tabell 6:25 Samvariationer (Pearson) mellan lärares upplevelser av skolle-
dares nerifrånbaserade ledarskap och dimensioner som berör samspelet 
mellan lärarna på skolan. N2004 = 394. 
På vår skola… Nerifrånbaserat  

ledarskap 

…för vi ofta samtal med varandra för att fördjupa förstå-
elsen av vårt läraruppdrag .23** 

…finns en anda som uppmuntrar mig att variera uppläg-
get av undervisningen .28** 

…utgår kompetensutvecklingen från de problem som 
uppstår i den dagliga verksamheten .22** 

…påverkar arbetslagen i hög grad innehållet i kompe-
tensutvecklingen .21** 

…dokumenteras de lärdomar om lärande och undervis-
ning som visar sig vara hållbara .27** 

…sammanställs lärdomar till en för skolan gemensam 
”kunskapsbank” om lärande och undervisning .18** 

... söks förklaringar till framgångar och problem i verk-
samheten oftast i olika delar av skolmiljön som vi kan 
påverka 

.21** 

... lär lärarna av vardagen .21** 

... har vi en lärande organisation .36** 

 
 

Reflektioner om nerifrånperspektiv 

Hur skolledare hanterar mötet mellan nerifrån- eller inifrånperspek-
tivet, främst i form av lärarnas uppfattningar, i relation till uppifrån- 
eller utifrånperspektivet anges av lärare som avgörande för skolleda-
rens betydelse för skolutvecklingsprocessen. Man betonar betydelsen 
av lyhördhet och dialog där skolledarna är intresserade av och ange-
lägna om att förstå nerifrånperspektivet när man leder verksamheten. 
Samma bild framträdde även vid intervjuerna 2000 där man uttryckte 
att skolledare skulle ge stöd och frihet, vara beredda att ställa upp, 
”ge mig elever, lokaler, tider och andra resurser”, ta hand om de problem 
man inte klarar på egen hand, gå in i svåra elevärenden samt skapa 
ett öppet klimat och ta vara på förslag från lärare. 
 
När man uttrycker betydelsen av ett nerifrån- eller inifrånperspektiv 
tycks man i huvudsak mena ett lärarperspektiv även om en del utsa-
gor handlar om att man som skolledare även behöver lyssna mer på 
eleverna. Möjligen kan man mena att lärare har den vardagliga kon-



 
 

215

takten med eleverna och att eleverna därigenom är medskapare av 
det perspektiv som lärarna sedan kan ge uttryck för.  
 
 
Skapa förutsättningar 

I tio utsagor uttrycks betydelsen av att skolledaren skapar såväl or-
ganisatoriska som ekonomiska förutsättningar för den pedagogiska 
verksamheten; ”Att ge mer tid och möjlighet för arbetslaget att jobba mer 
ihop. Det är mycket viktigt för trygghet och stöd och utveckling.”, ”Att ge 
ökade resurser till undervisningsmaterial och studiebesök osv.”, ”Att ge oss 
bättre utrustning.”, ”Rektor ska ge ramar och förutsättningar men inom 
dessa ska det finnas friutrymme. Han borde fråga sig: ’Har jag gett rimliga 
förutsättningar för det man förväntar sig ska hända?’.” 
 
 
Reflektioner om att skapa förutsättningar 

Utsagorna om förutsättningar för det pedagogiska arbetet handlar i 
huvudsak om hur stor del av bristerna i skolan som kan läggas på 
lärare och elever i förhållande till de resurser man har till sitt förfo-
gande för att förverkliga uppdraget. Antalet utsagor som handlar om 
bristande resurser är relativt få vilket kanske kan förstås som att lära-
re i huvudsak utgått från befintliga resurser när de uttryckt sina före-
ställningar om vad som skulle behövas för att förstärka utvecklings-
arbetet på skolan.   
 
 
Kontinuitet  

Nio utsagor handlar om kontinuitetens betydelse för skolutveckling 
och det ansvar som skolledaren har för att tillskapa denna kontinui-
tet: ”Rektor slänger ut en massa trådar men det blir aldrig någon uppfölj-
ning.”, ”Den nya rektorn vill ändra till åldershomogent och den förra rek-
torn ville ha åldersblandat och arbetslag.”, ”Alla rektorer vill göra på sitt 
sätt. Sätta sin prägel.” Några saknar kontinuitet i kompetensutveck-
lingen: ”Jag upplever att en röd tråd i studiedagarna saknas”, ”Så kunde 
man fortsätta med samma föreläsare och fördjupa sig. Nu följs det inte 
upp.”.  
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Reflektioner om kontinuitet 

Bristen på kontinuitet i skolledarskapet tas ofta upp spontant vid 
samtalen med lärarna. Även om man uttrycker det på olika sätt, är 
huvudbudskapet att man inte kan bry sig om vad skolledarna vill 
med verksamheten eftersom det är så täta byten av skolledarna. Det 
skulle leda till kaos i verksamheten om man brydde sig om vilken 
inriktning varje ny skolledare ville ha i verksamheten. Täta byten av 
skolledare skulle i så fall innebära att man slår undan grunden för 
ledarskapet, särskilt om ledarskapet är mer innehållsinriktat än pro-
cessinriktat, dvs inriktat på att ange vilken undervisning som ska till-
lämpas på skolan i stället för att initiera lärprocesser om lärande och 
undervisning bland medarbetarna och ta vara på lärdomar som växer 
fram. Utsagorna om bristen på kontinuitet när det gäller skolledar-
skapet är desamma både 2004 och 2000. Scherp (2002) sammanfattar 
lärarnas utsagor i en delrapport på följande sätt:  

Utifrån lärarintervjuerna förefaller det som om de ständi-
ga bytena av skolledare leder till att lärarna inte bryr sig 
om vilken inriktning av verksamheten som respektive 
skolledare verkar för. Man kan inte räkna med att det följs 
upp eftersom man kan förvänta sig en ny skolledare med 
andra verksamhetsidéer inom kort. Som lärare förlitar 
man sig i stället på någon form av gruppering bland kol-
legor som står för kontinuitet och stabilitet. Detta leder till 
en marginalisering av ledarskapet som inte är förenlig 
med de förhoppningar och förväntningar som knyts till 
skolledarskapet från central nivå när det gäller att förverk-
liga skolans uppdrag. Utifrån dessa utgångspunkter före-
faller det vara av stor betydelse att undvika personföränd-
ringar på skolledartjänsterna som inte kan legitimeras av 
andra starka skäl. (s 81-82) 

  
Helhetsbild av lärares syn på skolledarskapet 

 Merparten av utsagorna betonar betydelsen av att veta vad man vill 
utveckla och vara tydlig med detta genom att arbeta med värde-
grundsfrågor, uttrycka en pedagogisk inriktning samt tydliggöra hur 
visionen ska kunna översättas i handling. Tydlighet är en egenskap 
eller ett förhållningssätt vars betydelse betonas mycket kraftigt av 
lärare i FILL-projektet. Men betydelsen av tydlighet för skolutveck-
lingen förefaller vara villkorad av att skolledaren upplevs ha kunskap 
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om och en förståelse av vardagsverksamheten och dess villkor. Det är 
således för enkelt att säga att ledare behöver bli tydligare i sitt ledar-
skap. Såväl betingelserna för att tydlighet ska bidra till skolutveckling 
som sättet att uttrycka sin tydlighet samt vad tydligheten ska omfatta 
behöver sättas i relation till varandra.  
 
 
Samspel mellan olika dimensioner  

En tydlig viljeinriktning, kunskap om vardagsverksamheten på sko-
lan, en interaktion mellan medarbetare och ledare som karaktäriseras 
av lärande möten och förståelsefördjupande samtal om uppdraget 
som helhet samt skapande av organisatoriska och ekonomiska förut-
sättningar för den pedagogiska verksamheten och kontinuitet är de 
delar vars samspel lärare upplever vara centrala för ett ledarskap som 
gynnar skolutveckling. Förekomsten av denna helhet inom vilken 
dessa delar påverkar varandra uppfattas som uttryck för att skolleda-
ren har ett genuint intresse och engagemang för hur skolan kan bidra 
och bidrar till elevernas lärprocesser och utveckling. Det handlar om 
att som skolledare vara såväl mentalt som fysiskt närvarande i verk-
samheten med ett upplevt äkta engagemang i elevernas lärprocesser 
och i lärarnas ansträngningar att bidra till elevernas lärande och ut-
veckling. Att som ledare uppfattas som genuint intresserad av den 
pedagogiska verksamheten tycks utgör en grund för att tydlighet och 
återkoppling ska vara legitimt. Autenticitet kan vara ett sammanfat-
tande begrepp för det som ger skolledare legitimitet i lärares ögon. 
Man både efterlyser och betonar betydelsen av att skolledare är tydli-
ga med vad de vill med skolan. Men om skolledarna inte upplevs ha 
en god kunskap om vardagsverksamheten som utgångspunkt för 
återkoppling eller för sin tydlighet om vad han eller hon vill med sko-
lan, får såväl tydlighet om pedagogisk inriktning som återkoppling 
en mycket begränsad betydelse på grund av bristande legitimitet. En 
skolledare uttrycker en egen lärdom med denna innebörd: ”Man inte 
kan vara visionär om man inte har legitimitet.” 
 
Återkopplingen på arbetsinsatser är ett sätt att vara tydlig givet att 
skolledarna både har och av lärarna upplevs ha en god kännedom om 
deras arbetsinsatser och arbetssituation. Att som ledare vara tydlig 
med vad man vill med skolan förefaller även att uppfattas som ett 
uttryck för engagemang och intresse för verksamheten medan från-
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varo av tydlighet följaktligen kan tolkas och förstås som ett ointresse 
för det pedagogiska arbetet. Lyhördhet och ett nerifrånperspektiv är 
andra uttryck som lärare använder sig av för att betona betydelsen av 
att man i sitt ledarskap tar sin utgångspunkt där man befinner sig i 
vardagsarbetet. Parallellen till såväl lärares som skolledares betoning 
av att möta eleverna där de befinner sig är tydlig. 
 
 
Meningsskapande ledarskap 

Genom att korrelera de olika ledarskapsdimensionerna som framträ-
der i såväl den kvalitativa som den kvantitativa studien är det möjligt 
att undersöka hur de är kopplade till varandra och vilken grad det 
går att urskilja ett mönster och en helhet i ledarskapet. Samvariatio-
nerna framgår av tabell 6:26. 
 
Tabell 6:26. Samvariationer mellan olika ledarskapsdimensioner. 
 Lärande- 

ledarskap 
Förståelse av 
vardagsarbetet 

Nerifrån-
perspektiv 

Tydlighet Öppenhet 
för påver-
kan 

Utmanande  
ledarskap .62** .49** .24** .45** .39** 

Lärande  
ledarskap  .44** .26** .42** .40** 

Förståelse av 
vardagsarbetet   .56** .67** .60** 

Nerifrån-
perspektiv    .45** .87** 

Tydlighet     .53** 

 
Som framgår av tabell 6:26 så samvarierar de olika ledarskapsdimen-
sionerna mycket tydligt. Det betyder att det inte råder några ofören-
ligheter i att som ledare sätta sig in i vardagsverksamheten utifrån ett 
nerifrånperspektiv som kännetecknas av lyhördhet samtidigt som 
man utmanar de föreställningar som ligger bakom lärares hanterande 
av vardagen där man är tydlig med sina intentioner med arbetet i 
skolan.  
 
Den av lärarna upplevda omfattningen av olika dimensioner i ledar-
skapet skiljer sig inte åt mellan 2000 och 2004. Det nerifrånbaserade 
ledarskapet upplevs av lärare vara det som främst utmärker skolle-
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darnas ledarskap (M2000 = 3,2 respektive M2004 = 3,3, s = 0,64 respekti-
ve 0,61) på en fyrgradig skala där 1 innebär att man inte alls instäm-
mer i beskrivningen och 4 innebär att man instämmer helt i beskriv-
ningen av skolledarskapet som nerifrånbaserat) jämfört med de övri-
ga dimensionerna. Medelvärdet för upplevd öppenhet för påverkan 
och förståelse av vardagsverksamheten är 3,0 både 2000 och 2004 (s 
varierar mellan 0,76 – 0,80) medan medelvärdet för det utmanande 
ledarskapet och tydlighet är 2,6 (s varierar mellan 0,80 – 0,87). Det 
lärandeinriktade ledarskapet är minst kännetecknande för lärares 
upplevelser av skolledarskapet (M2000 = 2,3 och 2,4  s2004 = 0,84 respek-
tive 0,85). 
 
Helhetens betydelse som betonats i den kvalitativa studien har i den 
kvantitativa studien undersökts genom att skapa en sammansatt va-
riabel; det meningsskapande ledarskapet. Det meningsskapande le-
darskapet utgörs således av dimensionerna förståelseinriktat ledar-
skap, lärandeinriktat ledarskap”, tydlighet samt helhetsinriktat ledar-
skapet. Enkätundersökningarna 2000 och 2004 möjliggör en jämförel-
se mellan hur ledarskapet upplevdes av lärarna vid dessa två tillfäl-
len. Resultaten framgår av tabell 6:27. 
 
Tabell 6:27 . Av lärare upplevd förekomst av olika ledarskapsdimensioner   
(N2000 = 352 och N2004 = 398). Medelvärden på en skala från 1 till 4 där 1 in-
nebär att man inte alls instämmer och 4 innebär att man instämmer helt. 
 2000 2004 

Ledarskapsdimension M2000 S2000 M2004 S2004

Meningsskapande 2,8 .62 2,8 .61 

Förståelseinriktat 3,1 .63 3,1 ,66 

Lärandeinriktat 2,7 .70 2,7 .68 

Helhetsinriktat 2,6 .74 2,6 .71 

Tydligt 2,6 .87 2,6 .84 

 
Den av lärarna upplevda omfattningen av meningsskapande ledar-
skap och dess dimensioner har inte förändrats från år 2000 till 2004. 
Av de tre deldimensionerna dominerar det förståelseinriktade ledar-
skapet. Denna resultatbild överensstämmer med den bild som träder 
fram i den kvalitativa studien. Både det meningsskapande ledarska-
pet som helhet och dess olika delar samvarierar 2004 positivt med 
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lärares upplevelser av att rektor har höga förväntningar på lärarna 
när det gäller att leda elevernas lärande (r=.32** - .41**). 
 
 
Förtroende för skolledningen 

Genom lärarenkäten har det varit möjligt att undersöka om det skett 
några förändringar från 2000 - 2004 i lärares förtroende för skolled-
ningen samt vilka ledarskapsdimensioner som tycks vara av betydel-
se för förtroendet. Medelvärdena för lärarnas förtroende för skolled-
ningen sätt att utföra sitt arbete var 2,8 vid mätningen 2000 och 2,7 år 
2004 på en fyrgradig skala där 4 innebär att man har stort förtroende. 
Förtroendet för skolledningen samvarierar positivt med ett antal 
andra faktorer som är relaterade till skolutveckling. Samvariationerna 
redovisas i tabell 6:27 
 
Tabell 6:27 : Samvariationer (Pearson) mellan lärares förtroende för skolle-
dares ledarskap och variabler av betydelse för skolutveckling. N2004 =394. 
 Förtroende för skol-

ledningen sätt att 
utföra sitt arbete 

Trivsel på skolan .39** 

Lärare för ofta samtal med varandra för att fördjupa förståelsen 
av vårt läraruppdrag som det beskrivs i läroplan och skolplan. .27** 

På skolan finns en anda som uppmuntrar till att variera upplägget 
av undervisningen. .31** 

Lärdomar om lärande och undervisning dokumenteras .32** 

Samtal med skolledaren påverkar sättet att undervisa. .42** 

Har påverkat lärares syn på sitt uppdrag .36** 

Levande gemensam vision om verksamhetens inriktning på skolan .46** 

Lärares lärande .24** 

Lärande organisation .42** 

 
De variabler som korrelerats med förtroende för skolledningen utgör 
bara ett antal exempel på de variabler med betydelse för skolutveck-
ling som samvarierar med förtroendet. Det råder uppenbarligen en 
tydlig koppling mellan förtroendet för skolledningen och skolutveck-
ling. Samvariationen mellan lärares förtroende för ledarskapet och de 
olika dimensioner av ledarskapet som lyfts fram i intervjuer och i en-
kätundersökningen har undersöks för att belysa hur starka koppling-
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arna är i förhållande till olika ledarskapsdimensioner. Resultaten 
framgår av tabell 6:28. 
 
Tabell 6:28: Samvariationer (Pearson) mellan lärares förtroende för skolle-
dares meningsskapande ledarskap och delaspekter av ledarskapet 2004. 
N2004=351 
 Förtroende för skolledningens 

sätt att utföra sitt arbete 

Förståelse av lärares vardagsarbet .59** 

Utmanande ledarskap .34** 

Lyhörd (Öppen för påverkan) .54** 

Nerifrånperspektiv .48** 

Helhetsinriktat ledarskap .47** 

Tydlighet .59** 

Förståelseinriktat ledarskap .59** 

Lärandeinriktat ledarskap .53** 

Meningsskapande ledarskap .58** 

 
Samvariationen mellan lärares förtroende för skolledningen och de 
olika läranderelaterade dimensionerna av ledarskapet är genomgå-
ende mycket höga med en något mindre samvariation med det utma-
nande. Samvariationen mellan förtroendet och ledarskapets utform-
ning är betydligt större än med samsynen mellan lärare och skolleda-
ren när det gäller den pedagogiska utvecklingen på skolan (r=.12*). 
Förtroendet är framför allt relaterat till sättet att hantera likheter och 
skillnader i uppfattningar. Det motsäger därmed de föreställningar 
som ibland förs fram att lärares förtroende för skolledarna hör ihop 
med att man tycker lika och att man uppskattar ett tydligt ledarskap 
så länge som skolledaren är av samma uppfattning som man själv.   
 
 
Meningsskapande ledarskap och lärande organisation 

Inledningsvis beskrevs ett antal organisationsvariabler som utifrån 
litteraturen kring ett lärande organisations-perspektiv ses som sär-
skilt betydelsefulla för kvaliteten i verksamheten. Det är därför in-
tressant att se om och hur det meningsskapande ledarskap som tonat 
fram är relaterat till dessa variabler. Lärares upplevelser av ett antal 
förhållanden på den egna skolan har bildat underlag för skapandet av 
sammansatta variabler som återfinns i den lärande organisationen. 
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Tabell 6:29 visar samvariationerna mellan ledarskapet och några av 
dessa variabler.  
 
Tabell 6:29: Samvariationer (Pearson) mellan ”lärande organisations”-
variabler och det meningsskapande ledarskapet. N2004 = 398. 

 
Menings-
skapande 
ledarskap 

Tydlighet
Förståelse-
inriktat 
ledarskap 

Lärande-
inriktat  
ledarskap 

Helhets-
inriktat  
ledarskap 

Kollektivt minne .44** .39** .34** .42** .39** 

Levande vision .48** .44** .46** .45** .43** 

Erfarenhetslärande .33** .23** .33** .31** .26** 

Lärande .31** .21** .28** .30** .25** 

Lärande organisa-
tion som helhet .49** .43** .46** .47** .43** 

 
Som framgår av tabellen är kopplingen mellan ledarskapets utform-
ning och en lärandeinriktad organisation mycket tydlig. Såväl det 
meningsskapande ledarskapet som helhet som dess olika dimensio-
ner samvarierar positivt med samtliga organisationsvariabler.  
 
 

Empowerment och ledarskap 

En viktig del i den lärande organisationen är att medarbetarna både 
får och har ett ansvar för utvecklingen i verksamheten och att de har 
makt över sin egen situation. Det begrepp som ofta används för att 
beskriva detta är empowerment som möjligen skulle kunna översät-
tas med egenmakt. På en arbetsplats handlar det om faktorer som in-
flytande, självbestämmande, meningsfullhet och kompetens. Graden 
av empowerment har även effekter på sjukskrivningstalen. Arneson 
(2006) visar i sin avhandling att ju högre grad av upplevd empower-
ment, desto bättre är hälsan och desto ovanligare är det med ut-
brändhet. Hälsoeffekten förstärks dessutom ytterligare om man till-
lämpar problembaserat lärande i organisationen. Kopplingen mellan 
empowerment och ledarskapsdimensionerna samt trivsel undersök-
tes. Resultatet framgår av tabell 6:30 . 
 
 
 



 
 

223

Tabell 6:30 : Samvariation (Pearson) mellan empowerment och trivsel samt 
ledarskapsvariabler 2004. N2004 = 398. 
 Trivsel 

på skolan 
Menings 
skapande 
ledarskap 

Tydlig-
het 

Förståelse-
inriktat  
ledarskap 

Helhets- 
inriktat 
ledarskap 

Lärande-
inriktat  
ledarskap 

Empowerment .47** .61** .43** .67** .52** .57** 

 
Som framgår av tabellen samvarierar lärares empowerment tydligt 
med upplevelsen av de olika ledarskapsdimensionerna som bedömts 
som viktiga för skolutveckling. Om man sätter dessa resultat i rela-
tions till Arnesons studie kan man förvänta sig lägre sjukskrivnings-
tal där det meningsskapande ledarskapet dominerar. 
 
 

Skolledarskapet utifrån ett skolledarperspektiv 

Underlaget för resultatredovisningen om skolledarskapet utifrån ett 
skolledarperspektiv består av en enkätundersökning riktad till skol-
ledare 2000, intervjuer med skolledare 2000 respektive 2004 samt ob-
servationer av handledningsträffar 2003. Underlaget från intervjuerna 
är 254 utsagor från skolledare. För att få en bild av skolledarnas före-
ställningar om skolledarskapet byggdes intervjuerna upp utifrån föl-
jande frågeområden: 

• Skolledares förståelse av ledaruppdraget 

• Nya lärdomar om skolledarskapet 

• Skolledarnas egna upplevelser av förändringar i förståelsen av le-
darskapsuppdraget 

• Skolledares förändringsstrategier 

Mönstret i utsagorna 2004 jämförs med mönstret i utsagorna år 2000 mellan 
varje frågeområde. 
 
 
Skolledares föreställningar om skolledarskap 

För att få en fördjupad bild och förståelse av skolledarnas förståelse 
av skolledaruppdraget intervjuades skolledarna där deras föreställ-
ningar dokumenterades på blädderblocksblad i form av föreställ-
ningskartor som växte fram under samtalet. Totalt intervjuades 14 
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skolledare 2004. Utifrån föreställningskartorna gick det att urskilja 
124 olika utsagor som inordnats i fyra huvudkategorier: 

• Relationen helhet-delar (51 utsagor) 

• Inifrån – utifrån (49 utsagor)  

• Resurser (15 utsagor) 

• Omvärldskontakter (9 utsagor) 
Omvärldskontakter och resurser kan även ses som en del både i kate-
gorin ”helhet – delar” och ”Inifrån-utifrån” men har ändå lyfts ut som 
egna kategorier eftersom de övriga utsagorna handlar om det som 
sker inom den egna skolenheten medan dessa utsagor betonar kon-
taktytan utåt och de resursmässiga förutsättningarna för det pedago-
giska arbetet på den egna enheten. 
 
 
Helhet - delar 

Inom kategorin helhet – delar skapades fyra underkategorier för att 
inte förlora viktiga nyanseringar och delaspekter av dimensionen. En 
helhet är en bärande idé som knyter samman och ger mening till de 
delar som ingår i helheten. 
 
Värdegrund, uppdraget och vision 

Drygt hälften av de 51 utsagorna om helhet och delar handlar om att 
fördjupa såväl den egna förståelsen som medarbetares förståelse av 
uppdraget som helhet: ”Helhetssyn på uppdraget. Att förstå hur saker och 
ting hänger ihop.”, ”Värdegrund i vardagen är det centrala”, ”Det centrala i 
mitt uppdrag är att vara visionär och skapare av bärande idéer.”, ”Att leda 
och styra verksamheten utifrån våra styrdokument. Utveckla den gemen-
samma förståelsen av uppdraget.”, ”Det gäller att ”hitta sitt uppdrag”. Här 
är medarbetarsamtalen viktiga, då man möter pedagogen och jobbar med för-
ståelsen av uppdraget.”, ”Utveckling i förhållande till uppdraget – när jag 
stöttar en lärare måste jag se till hur det gagnar eleven.”. 
 
Centrum - periferi  

Kategorin centrum – periferi omfattar utsagor där man ger uttryck för 
det man ser som mest centralt i uppdraget. Även om betoningen av 
betydelse av hela uppdraget dominerar kraftigt så handlar en del ut-
sagor om vad som är mest centralt i uppdraget. Kategorin omfattar 10 
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utsagor där huvuddelen av utsagorna handlar om att sätta eleven i 
centrum: ”Fokus på eleven.” , ”Utveckling i förhållande till uppdraget – när 
jag stöttar en lärare måste jag se till hur det gagnar eleven.”, ”Hur gör man 
för att barnen skall få det de är berättigade till i förhållande till lärarnas för-
ståelse av sitt uppdrag.” , ”Jag kan se vem som sätter eleven respektive äm-
net i centrum.”, ”Som det ser ut nu finns lärarna i ämnesrum. De vill ha 
tryggheten i ämnet. Jag vill att de ska sitta arbetslagsvis.”, ”Varför gör jag 
det här? För att optimera elevernas lärande – det är mitt stående svar.”, 
”Barnens garant.”, ”Frågorna ur elevens perspektiv skall finnas med.” 
 
Samordning och samsyn 

Utsagorna inom kategorin att samordna medarbetarinsatserna hand-
lar främst om att leda förverkligandet av förståelsen av uppdraget i 
organiseringen av vardagsarbetet: ”Använda mig av den samlade peda-
gogiska kompetensen. Vi har en ledningsgrupp med skolledning specialpeda-
gog och lärare från varje skola. Vi diskuterar både pedagogiska frågor, orga-
nisation och budget. Det här får vi inte släppa.”, ”Tydlig rollfördelning med 
ansvar för pedagogisk utveckling ’hålla grytan kokande’. Vi har blivit dukti-
ga på att diskutera o handla: mål och utvärdering i en linje. Alla lärare vet 
vad vi jobbar med, vi driver åt samma håll: läsutveckling, portfolio, utveck-
lingsdialog.”, ”Det har hänt mycket i rektorsgruppen i kommunen. Vi har 
blivit en grupp – FILL-gruppen.”, ”Gemenskap/gemensam syn: oerhört vik-
tig!” . 
 
Inifrån - utifrån 

Den näst största huvudkategorin (49 utsagor) under förståelsen av 
ledaruppdraget handlar om balansen mellan att påverka genom att 
anmoda och/eller föreslå medarbetarna att göra på ett visst sätt re-
spektive påverka medarbetarnas förståelse eller lärdomar så att de 
gör annorlunda utifrån egna inre bevekelsegrunder och övertygelser. 
Vissa utsagor inom denna kategori ligger mycket nära underkatego-
rin ”Arbete med värdegrunden och hela uppdraget” under huvudka-
tegorin ”Helhet-delar” genom att de handlar om förståelsen av upp-
draget. Tyngdpunkten och innebörden i utsagorna skiljer sig dock åt. 
I utsagorna som kategoriserats under ”Inifrån – utifrån” betonas mer 
betydelsen av den inre förståelsen och de egna lärdomarna som 
grund för görandet och mindre helheten i uppdraget. ”Vi är för lite 
insatta i hur våra medarbetares syn på uppdraget ser ut – ett bekymmer. Vi 
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behöver arbeta med föreställningskartor det här året.”, ”Genom dialog och 
samtal hittar man människan. Man måste få fördjupning annars kan man 
inte ha delaktighet eller fördjupning. Man arbetar på ett annat sätt om för-
ståelsen av uppdraget inte är gemensam.”, ” Påverka individens värdegrund 
genom samtal. Inte genom bestraffning.”, ”Idéer måste ner i verksamheten – 
det skall inte hänga på chefen.”, ”Fördelar att eleverna får jobba med det de 
är intresserade av – VIKTIGT!”, ”Jag tror mycket på arbetslagen, jag tror 
att de befrämjar tänket hos lärarna. Det är viktigt att de får diskutera och 
fatta beslut själva.”, ”Jag har ansvar för utveckling av arbetslagen och indi-
viderna. Det gör jag genom att stötta inre processer. Jag är för långt från 
verksamheten för att kunna se när något inte funkar.”, ”Ge förutsättningar 
för lärare att utvecklas ’Leda lärande’.”, ”Förstå varandras förståelse – före-
ställningskartor.”, ”Reflektion – har uppmuntrat personalen – hitta din 
partner och diskutera aktuella frågor.” 
 
 
Resurser 

Denna kategori som omfattar femton utsagor handlar mindre om för-
ståelsen av skolledarskapet och mer om svårigheter att förverkliga sin 
förståelse i handling med de begränsade resurser man upplever sig 
ha: ”Skapa förutsättningar för att verksamheten ska kunna bedrivas. Dessa 
förutsättningar finns egentligen inte, ekonomistyrningen är total.”, ”Eko-
nomin tar en evinnerlig tid. Det är ett ständigt krig, om man inte håller 
budget.”, ”Ekonomiansvar – ’Piskan viner’ – Alltid besparingar -  Jobbigt i 
förhållande till mål och ambitioner.”  
 
Tio av utsagorna berör prioriteringsproblem av egna arbetsinsatser 
och skulle även kunna ses som en underkategori under helhet-delar 
eftersom det handlar om att prioritera vissa arbetsuppgifter i förhål-
lande till andra uppgifter i en mer eller mindre sammanhängande 
helhet: ”Många som vill att rektor skall vara med på alla möten – Kalendern 
blir full med möten.”, ”Problem med prioritering. Vårt dilemma idag som 
skolledare är allt som pockar på: arbetsmiljö, rehabilitering, skyddsrond, rek-
torskonferens, vikarier mm Det ska vara en lagom blandning av vision och 
handling.”, ”Jag anser att det skapar trygghet i organisationen med en god 
framförhållning. Tjänsteplanering, konferenser osv, allt ska vara klart så 
tidigt som möjligt. Jag vill i möjligaste mån slippa brandkårsutryckningar.”  
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Omvärldskontakter 

Även om så gott som alla utsagor om förståelsen av skolledarskapet 
berör arbetet inom den egna skolenheten så handlar nio utsagor om 
omvärldskontakter där betydelsen av en god kontakt med föräldrar-
na dominerar: ”Vad tycker föräldrarna? Det är viktigt att de känner att vi 
gör ett bra jobb.”, ”Föräldrar är en viktig del. Vi har byggt upp föräldra-
råd.”, ”Jag ser mitt uppdrag som två arenor, dels med arbetslagen, dels med 
omvärlden utanför skolan.”, ” Våra underlag ska påverka politikernas beslut. 
Det kräver tydlighet från oss.”, ”Att vara rektor innebär att jobba inåt och 
hävda skolans intressen gentemot förvaltningen och utåt i kontakten med 
bland annat föräldrar.”  
 
 
Reflektioner utifrån skolledares förståelse av ledaruppdraget  

År 2000 betonar skolledarna främst det kommunikativa ledarskapet 
(vara bollplank, stödja, vara tillgänglig) och att skapa en god arbets-
miljö. Varken bland grundskolans eller bland gymnasieskolans skol-
ledare framtonade en förståelse av ett ledarskap som förknippas med 
ett lärandeperspektiv.  Reflektion, kommunikation, dialog, vision, 
uppdrag och delaktighet nämns visserligen av skolledarna men utan 
att relateras till en sammanhållande ledarskapsidé med fokus på att 
fördjupa medarbetarnas förståelse av uppdraget och på att leda lära-
res lärande.  
 
Även om förståelsen av ledarskapet är att åstadkomma förändringar i 
görandet som bidrar till en högre kvalitet i elevernas lärande och ut-
veckling så anser skolledare 2004 i första hand att det behöver ske 
genom att påverka lärares föreställningar om lärande och genom att 
fördjupa förståelsen av uppdraget. Skolledare tycks i högre grad 2004 
förstå organisationen som en meningsskapande arena än som en in-
strumentell och målrationell arena med fokus på handlingsplaner för 
att nå uppifrån preciserade och avgränsade mål.  
 
I utbildningsdepartementets rapport om lärande ledare (2001) be-
skrivs rektorers skilda förståelser med hjälp av en metafor som är till-
lämplig för att åskådliggöra skillnader i förståelsen av skolledarska-
pet 2000 respektive 2004.  
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Läser rektor läroplanen som man läser ett informations-
blad på operan - för att förstå handlingen - eller läser rek-
tor läroplanen för att kunna vara med på scenen, vilket 
kräver en djupare förståelse av innebörden i orden och 
även förståelse av det som står mellan raderna? Att läsa 
läroplanen ”för att kunna vara med på scenen” förutsätter 
förståelse av innebörden i värdegrundsuttrycken. Att 
kunna läsa, analysera, förstå och kommunicera läropla-
nernas ideologiska text blir helt centralt för ett framgångs-
rikt ledarskap. (s 27)  

Att rikta in ledarskapet mot både den egna och lärarnas förståelse av 
uppdraget betonas på ett helt annat sätt 2004 jämfört med 2000. Att ta 
sin utgångspunkt i elevernas lärsituation anges 2004 som mer centralt 
för det egna ledarskapet jämfört med 2000. Att vara en länk mellan 
skolan och omvärlden ingår som en del i skolledares förståelse av le-
darskapet både 2000 och 2004. Resursotillräcklighet och prioriterings-
svårigheter nämns både 2000 och 2004 som svårigheter i förverkli-
gandet av skolledaruppdraget. 
 
 
Skolledarnas upplevelser av förändringar i förståelsen av uppdraget 

Under intervjun 2004 jämfördes de både föreställningskartorna om 
förståelsen av ledarskapet som gjordes 2004 respektive 2000. Skolle-
darna ombads att själva kommentera likheter och skillnader mellan 
de båda föreställningskartorna. Likheterna dominerade kraftigt men 
totalt 31 förändringar noterades.  
 
 
Generella förändringar 

Den vanligaste förändringen (sju föreställningskartor) handlade om 
att man blivit säkrare i den skolledarroll som man beskrev redan år 
2000; ”Jag känner mig säkrare i rollen nu.”, ”Jag ser det som att skillnaden 
mellan kartorna inte är så stor, men det har skett en fördjupning.”, eller att 
man förändrat sin syn på skolledarrollen på ett mer gränsöverskri-
dande sätt; ”Använde helt andra ord då. Det är intressant att se hur man 
själv kan utvecklas i sin roll. Jag är stolt över det.”, ”Det har varit ett para-
digmskifte för min egen del som ledare.”. Utifrån ett lärande organisa-
tionsperspektiv kan man beskriva förändringarna som ett resultat av 
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singel-loopslärande respektive dubbel-loopslärande där singel-loops-
lärandet tycks dominera. 
 
 
Nivåfokus 

Sju förändringar handlar om huruvida man i huvudsak riktar sitt le-
darskap mot enskilda individer, grupper eller organisationen som 
helhet; ”Hade ett organisationsperspektiv då. Det är nog vanligt att skolle-
dare har det.”, ”Det är viktigt att som skolledare skapa förutsättningar för 
att möta människor.”, ”Det finns en förskjutning till ett organisationsper-
spektiv.” Huvuddelen av dessa förändringar går i riktning mot mer 
direkt interaktion med medarbetarna. 
 
Förståelse  

Fem skillnader berör förståelsen av skolledarrollen; ”Jag hade inte med 
uppdraget.”, ”Det är roligare nu – har en helt annan övertygelse om vad 
mitt uppdrag är.”, ”1997 nämndes lärande organisation i våra dokument 
men hade ingen innebörd.”. 
 
Process 

 I fyra av föreställningskartorna betonas mer ett process- och läran-
deperspektiv jämfört med föreställningskartorna 2000 där görandet 
lyfts fram mer; ”Mer görandeinriktad tidigare.”, ”Jag har flyttat fokus från 
strukturer till lärprocesser där man också deltar som skolledare.”, ”Jag stöt-
tar deras processer mer nu, jag har en annan tillit till gruppen nu, jag har 
arbetat fram ett förtroende och kunnat släppa mer.”.  
 
Kontroll 

Två av skolledarna uttrycker en förändring i riktning mot mer kon-
troll: ”De måste veta att kontroll sker.”, ”Den första kartan innehöll en lapp 
med ordet inspiratör. Detta finns inte med idag. Att inspirera räcker inte. 
Man behöver ’checka’ och försöker ta en situation, ser hur de gör, frågar 
’kommer vi att göra så?’”. 
 
Pedagogiskt – administrativt ledarskap 

Tre skillnader mellan föreställningskartorna handlar om det pedago-
giska ledarskapet och tre handlar om uppgifter inom det administra-
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tiva och ekonomiska området; ”Jag tycker att mitt pedagogiska ledarskap 
kommer fram tydligare i kartan idag än på den förra.”, ”Då var det mer av 
pedagogisk ledare.”, ”Den stora skillnaden i den nya förståelsekartan är fo-
kuserat på det ekonomiska ansvaret.”, ”Planerare” är också med nu, det var 
det inte på samma sätt förut. Jag har fått lite andra arbetsuppgifter som är 
mer administrativa.”. Som framgår av citaten så går förändringen i 
båda riktningarna när det gäller det man kallar för det pedagogiska 
ledarskapet. För en av skolledarna tycks de administrativa och eko-
nomiska arbetsuppgifterna tycks ha fått en större betydelse.  
 

Omvärldskontakter 

I en av föreställningskartorna uttrycks mer av kontakter med närings-
livet; ”Jag tillbringar mycket tid ute hos företagen för att få verksamheten 
att fungera idag.”   
 
 
Reflektioner utifrån förändringar i skolledares förståelse av upp-
draget 

När skolledarna själva bedömer vilka skillnaderna i förståelsen av 
ledaruppdraget som de kan se från 2000 till 2004 domineras de av att 
man fördjupat sin förståelse och känner sig säkrare som ledare. Inter-
aktions- och processperspektivet betonas kraftigare även om ett par 
av skolledarna 2004 uttrycker behovet av kontroll.  
 
 
Nya lärdomar om skolledarskapet 

De intervjuade skolledarna formulerade totalt 45 nya lärdomar om 
skolledarskap under perioden 2000 - 2004.  
 
Inifrånstyrning och inifrånmotivation 

Knappt hälften av de 45 nya lärdomarna handlar om betydelsen av 
den inre styrningen och motivationen som grund för agerandet och 
därmed även för förändringar av görandet. ”Det lärande ledarskapet har 
en dimension som är absolut nödvändig för att utveckla skolan inifrån. Jag 
har fått en större förståelse av vad det lärande ledarskapet innebär.” Man 
talar om inifrånstyrning i form av lärarnas delaktighet och även som 
egen autenticitet.  
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Delaktighet och samtal 

I tio lärdomar betonades vikten av att skapa delaktighet och att arbeta 
genom andra där betydelsen av samtalet lyfts fram; ”Som ledare måste 
man jobba genom andra för att uppnå målen”, ”Vikten av delaktighet.” ”Att 
finnas med och prata med människor”, ”Det är också viktigt att vara lyhörd 
för utvecklingsprocessen, att inte skynda på något som inte är förankrat.”, 
samt svårigheten att ha individuella samtal eftersom man har så 
många medarbetare ”Det är inte möjligt att möta varje individ i enskilda 
samtal– de är för många.” 
 
Sex lärdomar handlar om vikten av att skapa lärande möten som 
grund för gemensamt lärande och delaktighet: ”Jag gillar tanken på det 
gemensamma lärandet som innebär att försöka förstå.”, ”Idag är jag inte så 
kategorisk och fördömande utan mer intresserad av att förstå hur det kom-
mer sig att de tänker som de gör.”, ”Man måste själv utöva det lärande le-
darskapet. Jag gillar tanken på det gemensamma lärandet som innebär att 
försöka förstå.” 
 
Autencitet 

Fyra lärdomar tydliggör betydelsen av att själv vara autentisk dvs 
inifrånstyrd och inifrånmotiverad och veta var man själv står samt 
utgå från det:  ”Att jag måste ta till mig saker så att de finns inom mig, att 
det blir mitt eget och inte ’förmedla’ någon annans beslut.”, ”Mitt engage-
mang är oerhört viktigt. Har jag inte det har jag svårigheter att jobba vidare 
med det jag ska. Med det följer en trovärdighet, hur viktigt det är.”. 
 
Tydlighet 

Nio lärdomar handlar om att vara tydlig: ”Man måste ha väl genom-
tänkta goda strategier och ha en plan för det man tänker göra.”, ”Tydlighet 
är viktigt.”, ”Måste vara tydlig och stå för saker man säger.  Att inte vara 
vag.”, ”Man blir mer respekterad om man säger att det går/går inte på alla 
nivåer. Man tar ett Ja eller Nej.” En av skolledarna uttrycker en mer 
tveksam inställning till att vara tydlig genom lärdomen att ”Akta sig 
för vad man säger och gör.” Samma skolledare uttrycker samtidigt att 
”Det är inte fult med styrning och kontroll längre.”, vilket verkar vara är 
en annan typ av tydlighet än vad de övriga skolledarna uttrycker. 
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Kontinuitet 

I åtta utsagor beskrivs lärdomar om skolutvecklingsprocessen. De 
handlar om att fullfölja det man påbörjat och att inte ha för bråttom:  
”Starta aldrig ett projekt om du inte tänker fullfölja projektet/intentionen till 
slut. Om man hela tiden startar nya projekt och inte fullföljer så undergrä-
ver man moralen/intresset och engagemanget. Man blir sviken.”, ”Att beslut 
inte behöver gå så snabbt. Påpeka att det är en process”, ”Utveckla individ 
och organisation. Görs bara genom att påverka individerna som ingår genom 
diskussioner – värdegrundsdiskussioner kring uppdraget. Ruskigt långsik-
tigt.”.   
 
Resurser 

Fem lärdomar handlar inte i första hand om ledarskapet utan mer om 
konsekvenser av bristande resurser: ”Det är svårt att få tiden att räcka 
till.” ,”Press på ekonomin gör att rektor måste vara mer här.”. 
 
 

Reflektioner utifrån skolledares lärdomar 

År 2000 uttryckte 15 skolledare totalt sett 34 lärdomar. År 2004 for-
mulerade 14 skolledare 45 nya lärdomar. Antalet lärdomar har såle-
des ökat från cirka två lärdomar till tre lärdomar per skolledare. År 
2000 lyfte skolledarna i huvudsak fram betydelsen av dialog, lyhörd-
het och tillgänglighet som viktiga lärdomar. Man kan även konstatera 
att de endast nämner en lärdom om hur man kan bidra till medarbe-
tares lärande. Lärdomar om uppdragets betydelse eller lärares förstå-
else av uppdraget är mycket begränsade. Det kan betyda att skolle-
darna inte hade en förståelse av ledaruppdraget som är signifikativt 
för ledarskapet i den lärande organisationen d v s att bidra till en för-
djupad förståelse av uppdraget hos medarbetarna samt leda lärandet 
om hur man ska kunna förverkliga detta uppdrag. Lärdomarna före-
föll ligga mer inom ramen för ett mer traditionellt stödjande skolle-
darskap. 
 
Lärdomarna år 2004 handlar om betydelsen av ett inifrånperspektiv 
på styrning som kräver kontinuitet och långsiktiga utvecklingspro-
cesser där delaktighet och tydlighet byggd på autenticitet sätts i cent-
rum. Till skillnad från 2000 lyfter betydligt fler skolledare fram lär-
domar om det lärande ledarskapet och betydelsen av medarbetarnas 
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lärande som grund för skolutveckling. En annan skillnad är beto-
ningen av tydlighet även om autenticitet eller förebildlighet nämns 
som lärdomar vid båda intervjutillfällena. Långsiktighet och kontinu-
itet i utvecklingsarbetet är mer uttalade lärdomar år 2004 jämfört med 
2000. 
 
 
Skolledares förändringsstrategier 

Skolledarnas beskrivningar av vad de gör för att bidra till en högre 
kvalitet i elevernas lärprocesser (totalt 54 utsagor) har indelats i tre 
kategorier: Interaktionen med medarbetarna (26 utsagor) organisato-
riska förändringar (16 utsagor) samt elevernas lärprocess (12 utsagor). 
 
Interaktionen med medarbetarna 

20 av de 26 utsagorna som handlar om interaktionen med medarbe-
tarna betonar samtalet och det lärande mötet som påverkansform; ”Vi 
pratar mycket om vad en lektion är. T ex när en elev jobbar hemma.” , ”Ut-
vecklingssamtal med lärarna.” , ”Störa genom att fråga ’Hur gör ni nu?’,’ 
Hur kan ni gå vidare?’, ”Diskussioner med arbetslag el ämneslärarna.”, 
”Konkretisera kursmål och planer för de olika ämnena, diskutera och enas om 
en samsyn med Lpo som bas.”, ”Alltid finnas där för samtal. Min dörr är 
aldrig stängd.”, ”Lärgrupper har initierats men svårt att få till det”, ”Lära 
om elevaktiva arbetssätt.”. 
 
Fyra utsagor handlar om att visa förtroende för lärarna och ge lärar-
lagen mandat att agera självständigt genom att inte ”lägga sig i” för 
mycket; ”Vi försöker att inte påverka, det arbetet ska ligga hos arbetsla-
gen.”, ”Har stor tilltro till lärarna att de skapar bra lärprocesser för elever-
na.” samt ”Lärarna har mitt mandat, de kan agera själva. Arbetslagen fun-
gerar bättre nu, de törs göra mer saker idag än för fyra år sen.” . 
 
Organisatoriska förändringar 

Av de sexton utsagorna handlar fem om förändringar av schemat, 
fem om kursplaner, nya kurser och individuella planer, tre om andra 
elevgrupperingar; ”Betydelsen av schemats utformning – längre arbets-
pass.”, ”Har i kursplaner etc, arbetat med att elever skall veta vad som för-
väntas för att få G, VG, MVG.”, ”Jag organiserade skolan i spår.” Två ut-
sagor handlar om kompetensutveckling  
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Elevernas lärande 

Utsagorna handlar både om vad man vill uppnå och vilka strategier 
man använder sig av för att uppnå det man vill. Fem av de tolv utsa-
gorna handlar om att skapa mer elevaktiva lärprocesser; ”Att lärandet 
skall utgå från eleverna och elevernas sökande efter kunskap utifrån en kon-
struktivistisk kunskapssyn.”, ”Ett av de prioriterade områdena är att verka 
för ett elevaktivt arbetssätt.”  De övriga utsagor tar upp innehållsliga 
områden som värdegrunden, kulturinriktning, utveckla språket, barn 
i behov av särskilt stöd samt elevernas arbetsmiljö. 
 
 
 

Reflektioner utifrån skolledares förändringsstrategier 

Även utsagorna om förändringsstrategier präglas av en betoning av 
interaktion med medarbetarna. När man beskriver elevernas lärmiljö 
betonas främst arbetssätt som bygger på inifrånmotivation. 
 
 
Analys av handledningsträffar med skolledare 

Som ett stöd i förändringsarbetet med att utveckla skolan som läran-
de organisation erbjöds skolledarna handledningsträffar inom områ-
den som de själva ansåg vara särskilt angelägna. Två grupper ville ha 
handledning i medarbetarsamtal, en grupp valde utvärdering och en 
valde visionsarbete. Medarbetarsamtal, utvärdering och visionsarbete 
kan därför ses som väsentliga arbetsuppgifter utifrån de deltagande 
skolledarnas förståelse av ledaruppdraget. De fyra handledningsträf-
farna följdes och dokumenterades av en observatör. Dokumentatio-
nen ligger till grund för analysen.  
 
Medarbetarsamtal, kommun A 

I de samtal som förts i gruppen ställdes olika typer av samtal mot 
varandra och jämfördes. Det vanliga (traditionella) medarbetarsamta-
let jämfördes med det lärande samtalet. Skillnaderna mellan det van-
liga medarbetarsamtalet och det lärande medarbetarsamtalet beskrivs 
av skolledarna på följande sätt: 
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Vanliga medarbetarsamtal Lärande samtal 
• Jobbigare  • Roligare, intressantare, mera en-

gagerande 

• Fokus på förväntade svar • Fokus på frågor 

• ”Den anställde funderar över 
vilka svar som förväntas på frå-
gorna” 

 
 

• Mera av ett samtal, Pedagogiskt 
samtal 

• Lärande, växande 

• Väcker nyfikenhet  

Skolledarnas erfarenheter och exempel från den egna verksamheten 
domineras under de första två handledningstillfällena av ”görande-
fokus”. ”Jag ställde inte förberedda frågor utan hade två frågor som de fick 
när vi började: 1.Vad har du jobbat lite extra med det här året? 2.Hur kom-
mer du att fortsätta nu?”. ”Jag har haft samtal med lärare efter strukturen: 
Vad har vi gjort, Varför har vi gjort det?, Vad vill vi fortsätta med?” 
 
Under den tredje träffen problematiserades skolans ”görandekultur”. 
Samtalet utmynnade i att följande frågor formulerades: ”Hur ska vi 
träna oss i att redovisa vårt lärande så att det inte blir ett görande vi redovi-
sar?” (beträffande kvalitetsredovisningen). 
 
 Huruvida strukturer och modeller är ett stöd för samtalet eller inte 
utgör ett annat tema i de samtal som förs i gruppen. En skolledare 
säger så här: ”Jag är uppe i medarbetarsamtalet. De är olika för nya respek-
tive gamla medarbetare. Commodias modell har jag använt till de gamla. 
”Vad tycker du om det?”, har jag frågat. Det blev en trepartsmodell, ett 
styrt samtal som man infogade sig i. Det kändes inte alls bra. Man sneglade 
på dokumentet. Det blev mer konkret när det fanns olika modeller. Med de 
nya hade jag en annan modell och det blev helt annorlunda och kändes väl-
digt bra.” 
 
Skolledaren beskriver hur Commodia-modellen bli en tredje styrande 
part i samtalet och andra skolledare i gruppen ger uttryck för liknan-
de erfarenheter: ”Jag har använt mig av Medarbetarsamtal och känt mig 
lite begränsad, som styrd av en lag.”, ”Jag blir alldeles kall när jag ser dessa 
boxarna. Det är en kuliss.”. Resonemanget kopplas också samman med 
frågan om ansvar. Man tycks dela en uppfattning om att färdigstruk-
turerade modeller gör att man slipper ta ansvar för samtalet. ”Det är 
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typiskt för vår skolkultur, det är någon annan som styr våra tankar – läro-
medel etc.” 
 
En annan uppfattning som man tycks dela är att ”mötet” – det som 
sker ”här och nu” har större förutsättning att bidra till engagemang, 
liksom till att man tänker friare än de samtal som bygger på att man 
följer en färdigstrukturerad modell. Förståelsekartorna (som modell 
eller struktur) upplevs inte på samma sätt.  I stället säger man att des-
sa bidrar till delaktighet och till att synliggöra det egna tänkandet: 
”Den som ser sina tankar i skrift ser får aha-upplevelser.”, ”Man är delaktig 
hela tiden när man gör en förståelsekarta.”. 
 
Svårigheter 

Det skolledarna framförallt lyfter fram som svårt i det lärande samta-
let är att ställa bra – eller ”rätt” frågor som leder till lärande och för-
djupad förståelse och som inte medför att medarbetaren upplever 
samtalet obehagligt eller hotfullt. 
 
Individers lärande – Gemensamt lärande 

Det lärande som skolledarna beskriver att samtalet kan bidra till kan 
sammanfattas på följande sätt: 

• Medarbetarna får syn på sin egen förståelse: ”Den som ser sina tankar 
i skrift får aha-upplevelser. Reaktionen var: äntligen har jag en överblick 
över vad jag gjort.”. 

• Skolledaren får ett underlag för att fördjupa förståelsen av sitt ledar-
skap: ”Jag har betonat att jag vill ha med hur de ser på mig för att kunna 
lära mig om mig själv som ledare.”. 

 
 
Medarbetarsamtal, kommun B 

Uppifrånperspektiv dominerar 

I kommun B dominerar ett uppifrånperspektiv synen på ledarskap i 
gruppen. Vidare tycks det råda en osäkerhet och tveksamhet till 
lärande organisation. Det finns skolledare i gruppen som inte ser 
vinster vare sig med att tala om problem eller med att arbeta med det 
egna och medarbetarnas lärande. Om dessa föreställningar inte delas 
av hela gruppen, så är det i alla fall ingen i gruppen som utmanar 
dem.  
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Gruppens förståelse av medarbetarsamtalet 

När medarbetarna talar om medarbetarsamtalet beskriver de det som 
• Ett tillfälle för skolledare och medarbetare att mötas och tala om sa-

ker som upplevs angelägna och eller centrala i arbe-
tet/verksamheten. 

• Ett tillfälle för skolledare att få reda på eventuella problem i verk-
samheten, för att kunna göra något åt dessa. 

• Ett tillfälle för skolledare och medarbetare att ge varandra feedback. 
Man betonar att det inte handlar om kontroll. Trots detta framgår av 
det som sägs att samtalet har viss betydelse t ex för lönesättning. Att 
medarbetarna inte är ärliga eller inte vill svara på skolledarnas frågor 
upplevs som ett problem. Utöver medarbetarsamtalet talar man om 
”Det lärande samtalet”, vilket i gruppen tycks vara starkt förknippat 
med dokumentation. Man refererar till utbildning man fått i lärande 
samtal och känner sig tveksam till det krav på dokumentation som 
man uppfattar är förenat med samtalet.  
 
En reflektion som görs i gruppen är att medarbetarsamtal i grupp of-
tare tenderar att bli pedagogiska samtal, till skillnad från de indivi-
duella medarbetarsamtalen som blir mera personliga. Skillnaden mel-
lan ett medarbetarsamtal i grupp från en vanlig arbetslagsträff be-
skrivs i gruppen med hänvisning till dagordningen. Majoriteten av 
skolledarna tycks vara av uppfattningen att det är skolledaren som 
bestämmer vad man ska tala om i ett medarbetarsamtal, medan det är 
arbetslagen som bestämmer vad de ska prata om under en arbetslags-
träff. Trots detta säger man att medarbetarsamtalen (åtminstone de 
individuella) ofta handlar om annat än det som skolledarna vill att de 
ska handla om. Ofta är det just medarbetarnas personliga angelägen-
heter och olika problem i verksamheten som man talar om – och inte 
uppdraget eller gemensamma angelägenheter i verksamheten! Just 
denna fråga – vem som bestämmer vad man ska tala om i medarbe-
tarsamtalet återkommer man i gruppen till flera gånger. En skolleda-
re formulerar följande lärdom utifrån sina försök att göra på ett annat 
sätt än hon brukar: ”Jag har kommit fram till att jag skall skippa frågefor-
muläret till förmån för samtal/dialog. Inte så mycket ”test” av deras kunska-
per.”.  
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Gruppens lärande 

Det är svårt att se att det sker något gemensamt lärande i gruppen 
när det gäller medarbetarsamtalen. Möjligen kan det förklaras med 
att gruppen inte riktigt ”äger” det gemensamma problemet eller att 
man inte klargör vilka olika förståelser man har av det, liksom av det 
lärarbete man ger sig in i tillsammans. Det förefaller inte heller vara 
gruppens behov av att fördjupa förståelsen som styr vad man gör 
mellan träffarna för att skaffa sig ett underlag för gruppens lärande. 
Under handledningsträffarna återkommer man vid flera tillfället, på 
initiativ från handledaren, till begreppet lärande organisation. Det är 
tydligt att handledaren försöker koppla frågan om medarbetarsamtal 
till ett lärande organisations-perspektiv. Kopplingen tycks däremot 
inte vara lika tydlig eller självklar för de skolledare som ingår i grup-
pen. Att utveckla skolan till en lärande organisation verkar inte vara 
en strävan som delas av hela gruppen. Vid första träffen säger sig t ex 
en deltagare vara ”trött på allt detta lärande”. Vidare säger sig flera 
skolledare vara osäkra på vad som menas med lärande organisation: 
”Vad har vi varit förut, om vi nu är en lärande organisation?”, ”Vi rektorer 
har ännu inte förstått vad en lärande organisation är. Det är ett gungfly för 
oss. Vi ser något annat och då vet inte heller vår personal vad det handlar 
om.” En skolledare formulerar dock följande slutsats med relevans för 
förståelsen av lärande organisation: ”Lärande sker inte genom att bekräf-
ta erfarenheter utan genom att utmana”. 
 
 

Utvärderingsgruppen 

I de samtal som fördes kan man urskilja två olika sätt att förstå utvär-
dering. Dessa olika förståelser kan knytas till olika sätt att göra utvär-
deringar. Nedan beskrivs en som är mera inriktad på kontroll och en 
som är mera inriktad på lärande. Beskrivningarna, bygger på skolle-
darnas erfarenheter, reflektioner och slutsatser, så som de uttrycks i 
gruppen.    
 

1. Utvärdering innebär att man mäter resultat i förhållande till ett eller 
flera mål för att kunna värdera verksamheten och upptäcka brister i 
verksamheten och på så sätt identifiera förbättringsområden. Denna 
typ av utvärdering förknippas i de samtal som förs i gruppen med 
ett uppifrånperspektiv, mål- och resultatstyrning, kvantitativa mätningar, 
görande och åtgärder.  
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2. Utvärdering innebär att man fördjupar sin förståelse av verksamhe-
ten, som grund för utveckling. (Lärande utvärdering). Denna typ av 
utvärdering förknippas i samtalen med ett underifrånperspektiv, för-
djupad förståelse, egna mål och visioner, problem och lärdomar. 

Av de samtal som förs i handledningsgruppen kan man dra några 
slutsatser beträffande dessa två typer: Det är den kontrollerande ut-
värderingen som dominerar skolledarnas verksamhet och följaktligen 
är det den man har mest erfarenhet av. Samtidigt finns det i gruppen 
en önskan om en förändring eller en strävan och intention att bidra 
till förändring, så att de utvärderingar man gör blir mer lärande. Det-
ta är syftet med att handledningsgruppen bildats och det utgör sam-
tidigt en grundläggande spänning mellan å ena sidan det som är, å 
andra sidan det man uppfattar som ett ideal. Denna spänning utgör en 
drivkraft för gruppen att fördjupa sin förståelse av – lära om – utvär-
dering. 
 
Gruppens bild av vad som karaktäriserar en lärande utvärdering är 
mindre tydlig än av den kontrollerande utvärderingen. Den lärande 
utvärderingen förstås huvudsakligen som ett alternativ till den kon-
trollerande utvärderingen och man närmar sig den genom att peka på 
bristerna i och problemen med den kontrollerande utvärderingen. De 
problem man pekar på när det gäller den kontrollerande utvärde-
ringen är framförallt att den upplevs mindre meningsfull; man ut-
värderar för att man förväntas eller för att man ”måste” utvärdera: 
”Man ska göra det, man utvärderar för någon annans skull.”. Detta görs 
också ganska rutinmässigt och oreflekterat: ”Mycket idag är slentrian.”. 
Att den kontrollerande utvärderingen kommer uppifrån och inte är 
kopplad till de egna behoven, målen och visionerna är något som 
lyfts fram som en förklaring till att utvärderingen inte upplevs me-
ningsfull. I gruppens förståelse av den lärande utvärderingen, som ett 
alternativ till den kontrollerande ingår föreställningen att den bygger 
på ett underifrånperspektiv.  
 
Utifrån frågan Hur man med hjälp av utvärdering kan skapa förutsättning 
för lärande och fördjupad förståelse drar man i gruppen slutsatsen att det 
är viktigt att en utvärdering inte bara beskriver resultat utan även 
rymmer en analys av resultaten – att den syftar till att ge djupare för-
klaringar och större förståelse av det som ligger bakom de resultat 
som beskrivs. För att åstadkomma detta är det framförallt två saker 
som man upplever som viktiga; reflektion och samtal. Möjligheten att 
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tillämpa lärande utvärdering på den egna skolan är, enligt skolledar-
gruppen, förenat med följande svårigheter: 

• Det tar mera tid och är mera krävande än de utvärderingar man gör 
idag. Följaktligen behöver man sätta av mera resurser för detta än 
vad man gör idag.  

• Det krävs andra kunskaper att bygga upp en ny utvärderingsstruk-
tur (att ställa frågor, att analysera, se mönster etc). 

• Det krävs en förändring i skolkulturen; från görandekultur till 
lärandekultur. Detta innebär t ex förändringar i lärarnas förståelse 
och inställning samt förändringar i användning och fördelning av 
den gemensamma tiden (för att möjliggöra reflektion och samtal).  

 
Sammantaget visar samtalen i denna handledningsgrupp att skolle-
darna skulle vilja ha ett större inflytande över sin utvärdering så att 
de kunde dra nytta av den i skolutvecklingsarbetet. Att skolledarna 
upplever en konflikt mellan å ena sidan krav på utvärdering från 
centralt håll å andra sidan det egna behovet av att skaffa sig ett un-
derlag för det egna utvecklingsarbetet, kan förklara varför temat 
Styrning - Frihet utgör en central del i samtalen kring utvärdering.  
 
 
Visionsarbete 

I gruppen förekommer uttalanden som tyder på att skolledarna har 
olika föreställningar om visionens ursprung och potential. Å ena si-
dan tycks det finnas en föreställning om att visioner är personliga och 
endast kan formuleras av den vars arbete de omfattar: ”En annans vi-
sion blir ett uppdrag.”, ”En vision behöver jag tro på själv.”. Å andra sidan 
tycks det finnas en föreställning om att man som skolledare kan ska-
pa visioner för sina medarbetare: ”Jag kan skapa en vision för min perso-
nalgrupp.”.    
 
Att en vision eller arbetet med att skapa visioner ska leda till enighet i 
en organisation (”Ena oss om ett uppdrag.”) förefaller vara en utbredd 
uppfattning i gruppen. Flera skolledare talar om detta, både som en 
möjlighet och som en svårighet. En skolledare tycker att det ”Vore 
spännande att göra en vision av allas visioner.”.  Uttalandet kan tolkas på 
olika sätt. Antingen är det summan av de olika visioner som åsyftas 
eller så är den gemensamma visionen resultatet av en gemensam vi-
sionsskapande (lärande?) process.  
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Hur skapa en lärande organisation? 

En skolledare menar att ledningsgruppens gemensamma vision är att 
skapa en lärande organisation. Hur detta ska gå till och vilken roll man 
har som skolledare i en sådan process, är frågor som man ägnar sig åt 
att försöka besvara genom de samtal som förs i gruppen. Det är fram-
förallt följande man lyfter fram som betydelsefullt:  
 
Att som skolledare vara en förebild och en företrädare för en lärande 
organisation. Detta innebär t ex att hela tiden tillämpa perspektivet: 
”Vi måste tjata och tjata och ägna all tid vi har åt detta under flera år framåt 
om det ska bli en lärande organisation.”, vilket i sin tur handlar om att 
man måste ha ett visst förhållningssätt. Som exempel nämner man att 
man måste visa att man är en del i det gemensamma lärandet: ”Om 
det här ska synas måste vi som chefer synas. Det handlar om ett gemensamt 
lärande och vi måste visa att vi är en del.”.  För den enskilda skolledaren 
tycks det bli viktigt att hela tiden arbeta med sig själv, liksom att bli 
duktig på att klargöra både var man befinner sig och vart man är på 
väg. Vidare lyfter man fram betydelsen av att synliggöra tyst kun-
skap liksom av att göra klart för sig vilken slags kompetensutveckling 
man behöver.  
 
Behovet av samtal, dialog och reflektion, liksom av att arbeta till-
sammans med medarbetarna är också något man lyfter fram. Behovet 
av att samarbeta med i första hand arbetslagsledarna är något som 
betonas flera gånger: ”Vi måste utvidga gruppen med exempelvis arbets-
lagsledarna”.  Det man nämner som svårigheter är t ex att man själv 
känner sig osäker på vad rollen som skolledare i en lärande organisa-
tion består i: ”Jag känner naturligt att jag vill dela med mig av det jag hit-
tar och gör. Men jag kan inte göra något jag inte känner mig säker på.”, 
”Säger jag själv något utifrån mig själv, är det svårare än om jag har forsk-
ningsresultat att komma med.”. Att man vill veta vad man gör och kän-
na att man lyckas förefaller vara viktigt. Samtidigt måste man hantera 
de förväntningar som medarbetarna har på en som skolledare: ”Jag 
känner att medarbetarna måste känna igen sin gamla ledare.”., ”På ledarrol-
len finns förväntningar på hur jag ska vara. Hur ska jag bemöta de förvänt-
ningar som jag inte vill motsvara. Det blir svårare och svårare ju mer jag 
läser. Var är jag i allt detta?”, ”Om man inte uppnår visionen blir det leda-
rens fel?”, ”Man blir rädd. Allt blir mitt ansvar och problem.”. Föränd-
ringar tycks skapa rädsla för att förlora kontrollen, både hos skolle-
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darna själva men även hos andra: ”Men så finns det andra, som finns 
högre upp i hierarkin som blir hotade och riskerar att tappa kontrollen.”  
 
Metoder, modeller och strukturer 

Ett sätt att hantera osäkerheten tycks vara att använda sig av meto-
der, modeller och strukturer. Merparten av deltagarna i gruppen är 
till exempel positiva till en modell den s k fyrfältaren (se figur 6:2) 
som man har använt sig av i sitt arbete med visioner i gruppen.  
 
 Lärarnivå Elevnivå 

Process Lärares lär- och utvecklingsmiljö Elevers lär- och utvecklingsmiljö 

Resultat Kunskaper, Kompetenser, Egen-
skaper 

Kunskaper, Kompetenser, Egen-
skaper 

 
Figur 6:2. Fyrfältaren 
 
Även de lärare som använt den förefaller, enligt skolledarna, tycka att 
den är bra. Den är tydlig och tycks fungera som ett underlag för sam-
tal: ”Jag har arbetet med mina lärare med visionsmodellen och de vill jobba 
vidare med den. Det blir en tydlig struktur.” Att man tror att lärande 
samtal kan vara till hjälp i arbetet, framgår av de uttalanden som 
görs, även om man förefaller vara osäker på vad som kännetecknar 
det lärande samtalet: ”Vad är ett lärande samtal? Hur ska jag vara säker 
på att det är ett lärande samtal?”.   
 
Man funderar också över om det är möjligt att åstadkomma en 
gemensam vision utan att den förlorar i kraft och över skillnaden 
mellan en vision och en verksamhetsidé. Man konstaterar att det man 
har arbetat med är ledningsgruppens vision. Att man behöver förändras 
i sitt ledarskap för att det ska ske en förändring i organisationen är en 
insikt som tycks finnas i gruppen, samtidigt framgår av de uttalanden 
som görs att detta är svårt. En slutsats som man drar i gruppen är att 
ledarskapet i en lärande organisation bygger på ett förhållningssätt 
och att man hela tiden ska sträva efter att bidra till lärande i allt man 
gör. 
 
Något som förenar skolledarnas förslag till strategier är betoningen 
av samtal. Behovet av och önskan att förbättra kommunikationen, 
skapa förutsättning för dialog och utveckla samtalen mellan medar-
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betare är något som uttrycks av samtliga rektorer. Flera skolledare 
vill också arbeta vidare med visioner och då använda sig av fyrfälta-
ren och föra samtal med sina medarbetare om uppdraget i syfte att 
synliggöra olika förståelser.  
 
 
Reflektioner utifrån handledningsträffarna 

De grupper som följdes under handledningsträffarna tycks befinna 
sig i vad de upplever som ett kulturskifte. I ett par grupper används 
just begreppet ”kulturskifte”. Andra talar om ”förändring av skolkul-
turen” och vad det medför i form av t ex nya behov och eller föränd-
ringar t ex. ny kompetens (lärande), förändringar i organisationen 
och förändrat ledarskap. I kommun B ställer sig skolledarna kritiska 
till skiftet som man uppfattar sig vara mitt uppe i. Ett ord som an-
vänds för att beskriva den befintliga kulturen är görandekultur, medan 
den kultur man försöker erövra beskrivs i termer av lärande t ex 
lärande organisation.  Genom att beskriva hur man talar om dessa 
olika skolkulturer kan man få fram en bild av de föreställningar som 
finns i gruppen. Skillnaderna illustreras genom att redovisa de före-
ställningar som uttrycks i grupperna. 
 
 
 
 
Görandekultur Lärandekultur  
• Lärarna - och eleverna  - är inrik-

tade på att handla 
• Lärare och skolledare är inrikta-

de på reflektion och att föra 
lärande samtal 

• Uppifrån-/utifrånstyrning do-
minerar 

• Nerifrån-/inifrånstyrning domi-
nerar 

• Medarbetarsamtal, kvalitetsre-
dovisning och mätning sker för 
att fastslå resultat 

• Medarbetarsamtal, kvalitetsre-
dovisning och utvärdering sker 
med syftet att lära 

 
I handledningsgrupperna bygger man upp en förståelse av lärande-
kulturen genom att sätta den i relation till den mera bekanta göran-
dekulturen.  När deltagarna talar med varandra om hur de kan stödja 
detta kulturskifte är det framförallt individuell och gemensam reflek-
tion samt kommunikation som man uppfattar vara de viktigaste red-
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skapen. Behovet av att förändra sättet att samtala är något som man 
upplever vara viktigt. Tilltron till de redskap som man kommit i kon-
takt med via FILL och handledningsgrupperna och som berör kvalite-
ten i samtalet är stor. Det lärande samtalet och att samtala med före-
ställningskartan som grund upplevs bidra till andra slags samtal än 
dem som man vanligtvis har i skolan. Dessa ”metoder” upplevs bidra 
till att minska uppifrånstyrningen och fokuseringen på görande, lik-
som på kontroll och resultat till fördel för mera jämlika samtal som 
syftar till reflektion och fördjupad förståelse. 
 
Andra begrepp som knyts starkt till den lärande organisationen i 
grupperna är problem och lärdom. Begreppen används ofta i grupper-
na, men problematiseras förhållandevis lite av skolledarna. Det är 
framförallt handledaren som bidrar till att fördjupade samtal utifrån 
ett lärandeperspektiv genom att ställa utmanande frågor som hjälper 
skolledarna att se när de själva faller in i ett ”görandeinriktat tänkan-
de”. Något som återkommer i nästan alla grupper är hur man ska 
hantera ett kulturskifte med avseende på medarbetarnas förvänt-
ningar på organisationen och på ledarskapet, liksom hur man ska 
hantera att medarbetare i skolan har olika stort behov av frihet re-
spektive styrning. Behovet av strukturer är ett tema som återkommer 
i flera av grupperna. Hur man som ledare, inom ramen för en organi-
sation, kan tillgodose behovet av struktur och stöd och samtidigt sti-
mulera till lärande och utveckling tycks vara en central och angelägen 
fråga.  
 
 
Helhetsbild av skolledares syn på ledarskapet 

Redovisningen av resultaten har hittills strukturerats utifrån intervju-
ernas frågeområden: 

• Skolledares förståelse av ledaruppdraget 

• Nya lärdomar om skolledarskapet 

• Skolledarnas egna upplevelser av förändringar i förståelsen av le-
darskapsuppdraget 

• Skolledares förändringsstrategier samt 

• Handledningsgrupperna 
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Som framgått av resultatredovisningen återkommer vissa teman un-
der fler frågeområden och det har också varit svårt för de intervjuade 
att skilja mellan förståelse av, lärdomar om och handlingsstrategier 
varför det finns anledning att redovisa mönstret i skolledarnas utsa-
gor tematiskt oberoende av intervjuområde. Resultaten från den 
kvantitativa studien dvs skolledarenkäten 2000 samt lärarenkäterna 
2001 och 2004, kompletterar och relateras dessutom till den kvalitati-
va temaredovisningen. 
 
 
Skolledares syn på skolutvecklingsprocessen 

Som redovisats tidigare kan man urskilja åtminstone två olika per-
spektiv på vad som gynnar skolutveckling. Det ena benämns New 
Public Management (NPM) och innebär i korthet att överliggande 
nivå preciserar mätbara mål som ska förverkligas av underliggande 
nivå. Planer för hur man avser att förverkliga målen ska utarbetas av 
dem som ska förverkliga målen. Förverkligandet av planerna och 
uppnåendet av målen kontrolleras av överliggande nivå genom i hu-
vudsak kvantitativa utvärderingar. De olika resultatenheternas resul-
tat presenteras i massmedia som underlag för kundernas eller bru-
karnas val av enhet. Den konkurrens som skapas genom kundernas 
val av rangordningen bland enheterna förväntas vara kvalitetshöjan-
de för verksamheten. Det andra perspektivet benämns den lärande 
organisationen. I den lärande organisationen formuleras målen av 
dem som ska genomföra målen dvs nivån för målformulering och 
förverkligande är densamma. Överliggande nivå för fördjupande 
samtal med underliggande nivå om förståelsen av uppdraget som 
helhet. Verksamheten utvärderas i huvudsak genom reflekterande 
och lärande samtal för att därigenom få ett underlag för eget lärande 
om hur man i allt högre grad ska kunna förverkliga uppdraget som 
helhet. Samarbete ses som en viktigare utvecklingskraft än konkur-
rens.  
 
I skolledarenkäten har skolledarna ombetts att besvara ett antal på-
ståenden som tillsammans bildar en sammansatt variabel med vars 
hjälp vi undersöker vilken uppfattning skolledare har om NPM re-
spektive lärande organisation som skolutvecklingsprocess. Resultaten 
för den sammansatta variabeln och dess olika delar framgår av tabell 
6:31. 
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Tabell 6:31. Medelvärden för skolledares bedömningar av vad som påver-
kar skolutveckling på ett gynnsamt sätt. (Mätskala från 1 – 5 där 5 motsva-
rar ett lärande organisationsperspektiv och 1 motsvarar ett NPM-
perspektiv)  N2000= 122 
 Vad bidrar till skolutveckling?  M2000 S2000 

Utvärdering som underlag för lärande 4,1 0,92 

Central nivå fördjupar förståelse av uppdraget 3,9 1,13 

Utgår från vardagsproblem 4,2 0,92 

Utvärdering som reflekterande samtal 4,3 0,84 

Skolutveckling utifrån samarbete 4,2 0,90 

NPM - Lärande organisation 4,1 0,59 

 
De slutsatser som skolledarna har dragit om hur styrning och ledning 
av verksamheten behöver utformas för att gynna skolutveckling pe-
kar genomgående mot uppfattningen att ett lärande organisations-
perspektiv behöver betonas framför ett NPM-perspektiv. Medelvär-
det är 4,1 på en skala där 1 innebär att man helt ställer sig bakom ett 
NPM-perspektiv på skolutveckling och 5 att man helt instämmer i ett 
lärande organisations-perspektiv på skolutveckling. Man betonar be-
tydelsen av ett problembaserat nerifrånperspektiv i stället för ett mål-
styrt uppifrånperspektiv (NPM). Det delområde där spridningen i 
uppfattning är störst och där även medelvärdet relativt de andra del-
områdena ligger lägst, är hur balansen ska se ut mellan att precisera 
mätbara mål respektive fördjupa förståelsen av hela uppdraget när 
det gäller den centrala nivåns insatser. 
 
Den övergripande synen på ledning och styrning i förhållande till 
skolutveckling samvarierar inte med skolledarnas bedömningar av 
hur de utövar sitt ledarskap med undantag för tydligheten i ledar-
skapet där det råder en positiv samvariation med ett lärande organi-
sations-perspektiv (r=.24**). Redovisningen av denna grundläggande 
förståelse av skolledarnas syn på ledning och styrning i förhållande 
till skolutveckling syftar till att ge en helhet inom vilken de övriga 
resultaten utgör delar. 
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Utvecklingskraften kommer inifrån 

Intervjuerna visar att skolledarnas mest samstämmiga och tydligast 
uttryckta föreställningar handlar om utvecklingsprocessens natur där 
man så gott som samstämmigt anser att görandet och förändringar i 
görandet i hög grad påverkas av medarbetarnas föreställningar på 
såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Samma föreställningar 
dominerar även skolledarnas syn på elevernas lärprocess där man vill 
se en mer elevaktiv skola där lärarna i högre grad knyter an till ele-
vernas föreställningar och erfarenheter för att ytterligare förbättra 
kvaliteten i lärprocessen. Man behöver enligt skolledarna arbeta med 
inifrånmotivation och inifrånstyrning framför utifrånmotivation och 
utifrånstyrning om man ska vara framgångsrik i såväl lärprocessen 
som utvecklingsarbetet. Det är endast två skolledare som lyfter fram 
kontroll som viktig utvecklingskraft. Övriga skolledare betonar in-
ifrånperspektivet.  
 
Inifrånperspektivet tycks ha förstärkts under den studerade fyraårs-
perioden även om man redan 2000 talade om betydelsen av kommu-
nikation, delaktighet och dialog. Man talade samtidigt mer om att 
”visa tydlighet om vad skolans uppdrag innebär”, ”Jag försöker föra ut mina 
tankar om skolans utveckling och sätt att arbeta i ett informationsblad.”, 
vilket kan förstås som uttryck för ett utifrånperspektiv på styrning. 
Man beskrev påverkansarbetet i termer av att hävda styrdokumenten. 
Skolledarna beskriver 2004 i högre grad än 2000 hur man gör för att 
förverkliga ett inifrånperspektiv på motivation och styrning. År 2000 
uttryckte man sig i termer av ambitioner och att man ”försöker” så-
som ”Jag har som ambition att visa tydlighet om vad skolans uppdrag inne-
bär.”, ”Jag försöker föra ut mina tankar om skolans utveckling och sätt att 
arbeta i ett informationsblad.”, ”Jag försöker vara tydlig.”, Jag strävar efter 
att synliggöra uppdraget genom att lyfta fram det och diskutera handlings-
utrymme och ramar med personalen.”, ”Jag försöker få lärarna att fundera 
över uppdragets innebörd.”, ”Jag försöker föra öppna och respektfulla dialo-
ger om hur medarbetarna uppfattar uppdraget.” 
 
År 2004 pratar man om att ta del av, knyta an till och utgå från 
medarbetarnas förståelse av uppdraget när man på skolan arbetar 
med att skapa en fördjupad och gemensam förståelse av uppdraget 
som helhet. Man betonar i högre grad betydelsen av samtal, lärande 
möten, förståelsefördjupande samtal samt att leda lärarnas lärande 
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och hänvisar till verktyg som föreställningskartor och lärande samtal 
för att förverkliga detta vilket möjligen kan vara en orsak till att man 
2004 känner sig säkrare i skolledarrollen. Det lärande mötet innebär 
att man som skolledare försöker förstå medarbetares förståelse av 
uppdraget samtidigt som man behöver vara tydlig med hur man själv 
som skolledare förstår uppdraget. Med uppdraget avser man hela 
uppdraget och inte endast några utvalda preciserade delar av upp-
draget. 
 
I skolledarenkäten finns ett antal påståenden att ta ställning till som 
är relaterade till ett inifrånperspektiv på ledning och motivation på 
det sätt skolledare uttrycker sina uppfattningar år 2004. Dessa påstå-
enden i enkäten utgör underlaget för en sammansatt variabel som 
benämns inifrånledarskap. Den sammansatta variabeln ”Inifrånledar-
skapet” i skolledarenkäten överensstämmer i mycket hög grad med 
den sammansatta variabeln ”Förståelseinriktat ledarskap” som ska-
pats utifrån lärarenkäten. Inifrånledarskap samvarierar positivt med 
skolledares bedömningar av i vilken grad samspelet mellan medarbe-
tarna präglas av ett lärande organisationsperspektiv (r=.35**) där-
emot finns det ingen samvariation med upplevt undervisningsmöns-
ter på skolan eller med skolledarnas pedagogiska ideal. Det råder en 
viss positiv samvariation mellan ett upplevt inifrånledarskap och en 
samsyn med lärarna om den pedagogiska utvecklingen på skolan 
(r=.28**). 
 
Att dokumentera de lärdomar som växer fram i verksamheten är ett 
sätt att utöva ett inifrånbaserat ledarskap. I skolledarenkäten är sam-
variationen mellan inifrånledarskap och dokumentation av lärarnas 
lärdomar om lärande och undervisning tydlig (r=.48). Det stora flerta-
let skolledare anser såväl 2000 som 2004 att det finns stora brister i 
rutinerna kring dokumentation generellt. Flera av de intervjuade rek-
torerna anser att man är speciellt dåliga på att dokumentera skolans 
gemensamma lärdomar. På många skolor förs protokoll eller minnes-
anteckningar, men dessa innehåller sällan lärdomar utan handlar mer 
om vad man gjort eller vad man ska göra. På vissa skolor dokumente-
rar man, men det som skrivs ner stannar inom arbetslagen och sprids 
inte vidare så att det diskuteras och blir tillgängligt för alla på skolan.   
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Flera skolledare anser att det får bli en kommande uppgift att utveck-
la rutiner kring dokumentation och spridning av lärdomar så att hela 
skolan får ta del av dem. Slutsatsen utifrån intervjuerna är att man 
inte dokumenterar de lärdomar som görs om lärande och undervis-
ning utifrån vardagsverksamheten. Man har följaktligen heller inte 
byggt upp kollektiva minnen där lärdomar på ett systematiskt sätt 
samlas. Denna bild bekräftas av resultaten av såväl lärar- som skolle-
darenkäten. I skolledarenkäten instämmer ungefär hälften av skolle-
darna i påståendet att ”de ser till att lärarnas lärande utifrån vardags-
arbetet tas till vara och dokumenteras” men bara 8% instämmer helt i 
påståendet. I lärarenkäten instämmer en tredjedel av lärarna i att lär-
domar dokumenteras och endast 2% instämmer helt i att de doku-
menteras. När det gäller förekomsten av ett kollektivt minne är det 
endast 11% av lärarna som instämmer delvis och ingen instämmer 
helt i påståendet att lärdomarna sammanställs till en kunskapsbank. 
 
 
Tydlighet och autenticitet 

Tydlighet och autenticitet betonas mer 2004 jämfört med 2000 och in-
nebörden i tydlighet har förskjutits från att vara tydlig med medarbe-
tares görande i riktning mot att vara tydlig med de egna föreställ-
ningarna om uppdraget och om lärande och undervisning. Vikten av 
tydlighet betonas inte när men beskriver sin förståelse av skolledar-
uppdraget eller när man beskriver sättet att arbeta med skolutveck-
ling, däremot betonas tydlighet och autenticitet som nya viktiga lär-
domar. Man betonar betydelsen av att veta vad man står för och utgå 
från det. När skolledarna kommenterar likheter och skillnader i sina 
föreställningskartor från 2000 respektive 2004 anser de att de blivit 
säkrare i sin skolledarroll 2004 vilket borde underlätta såväl tydlighet 
som autenticitet.  
 
Utifrån skolledarenkäten konstruerades en sammansatt variabel, tyd-
lighet, som har sin motsvarighet i tydlighet och autenticitet i den kva-
litativa studien. Tydlighetsvariabeln har även sin motsvarighet i tyd-
lighet i lärarenkäten. Skolledarna upplever sig själva som tydliga i sitt 
ledarskap. Medelvärdet är 3,4 (s=.41)på en fyrgradig skala där 4 in-
nebär en hög grad av tydlighet. Upplevelsen av att vara tydlig i sitt 
ledarskap samvarierar med deras trivsel (r=.25**) och med upplevel-
sen av att ha ett meningsfullt arbete (r=.32**) samt svagt även med 
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uppfattningen av att interaktionen mellan medarbetarna karaktärise-
rades av ett lärande organisations-perspektiv (r=.19*). Skolledare som 
uppfattar sig som mer tydliga anser även att de i högre grad påverkar 
lärarnas syn på sitt uppdrag (r=.36**). Däremot råder ingen samvaria-
tion mellan upplevd tydlighet och skolledarnas bild av rådande un-
dervisningsmönster eller pedagogiska ideal. 
 
 
Helhet och delar 

Betydelsen av att stå för en helhet uttrycks främst i samband med in-
tervjuerna om skolledarnas förståelse av sitt uppdrag. Det tar sig ut-
tryck i att ha och verka för en helhetssyn på uppdraget samt att sam-
ordna resurser så att de gynnar det som är mest centralt för helheten. 
I handledningsgrupperna uppfattar man också att ett ”lärande orga-
nisations”-perspektiv utgör ett paradigmbyte från en görandekultur 
till en lärandekultur vilket får ses som ett uttryck för helhetstänkan-
de.  
 
Utifrån skolledarenkäten skapades en sammansatt variabel, helhets-
ledarskap. Motsvarande variabel har även skapats utifrån lärarenkä-
ten. Skolledarna upplever att det egna ledarskapet präglas av ett hel-
hetstänkande. Medelvärdet på den fyrgradiga skalan är 3,2 (s=0,50) 
där 4 motsvarar en hög grad av helhetsledarskap. Det finns ingen 
koppling till skolledares trivsel men däremot till skolledares upple-
velser av att arbetet som skolledare är meningsfullt (r=.30**) samt till 
uppfattningen av att interaktionen mellan medarbetarna karaktärise-
ras av ett ”lärande organisations”-perspektiv (r=.47**). Skolledarnas 
uppfattning om helhetsledarskapet samvarierar inte med deras be-
dömning av undervisningsmönstret eller med deras pedagogiska 
ideal. Däremot samvarierar upplevelsen av helhetssledarskapet med 
skolledarnas bedömningar att de påverkat lärarnas syn på sitt upp-
drag (r=.31**). 
 
Att utarbeta och formulera en vision kan ses som ett uttryck för en 
betoning av helhet i verksamheten. Beroende på hur den formuleras 
kan den även bidra till en ökad tydlighet. Om man utgår från lärarin-
tervjuerna tycks gemensamma visioner vara ovanliga på skolorna. 
Enkätundersökning i skolledargruppen ger en annan bild. Drygt 80% 
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av skolledarna anser att de ser till att man har en gemensamt formu-
lerad pedagogisk inriktning på skolan.  
 
 
Kontinuitet och samordning 

I intervjuerna om förståelsen av skolledarskapet lyfter skolledarna 
fram att man måste kunna samordna de begränsade resurser som 
finns så att man möjliggör ett förverkligande av uppdraget så långt 
möjligt. Betydelsen av kontinuitet i skolutvecklingsprocessen och 
därmed även i samordning av resurser är en av de nya lärdomar som 
skolledarna talar om. Att samordna organisatoriska förändringar 
med förändringar i det pedagogiska arbetet beskrivs av några skolle-
dare i samband med att de beskriver sättet att arbeta med skolutveck-
ling. Detta område berörs inte i skolledarenkäten så mönstren utifrån 
den kvalitativa studien kan varken bekräftas eller kullkastas av resul-
taten i den kvantitativa studien. 
 
 
Meningsskapande ledarskap 

En sammansatt variabel, meningsskapande ledarskap konstruerades 
genom medelvärdet av de tre deldimensionerna helhetsinriktat, in-
ifrånbaserat samt tydlighet som synliggjorts såväl i den kvalitativa 
som i den kvantitativa studien. Som framgår av tabell 6:32 samvarie-
rar såväl ett inifrånbaserat ledarskap som ett tydligt ledarskap med 
ett helhetsinriktat ledarskap däremot är inte ett inifrånbaserat ledar-
skap kopplat till ett tydligt ledarskap. 
 
Tabell 6:32 . Korrelationskoefficienter (Pearson) mellan ledarskapsdimen-
sioner. (N2000= 126)  
 Inifrånbaserat 

ledarskap 
Tydligt 
ledarskap

Helhetsinriktat ledarskap  .51**  .52**  

Inifrånbaserat ledarskap    .16  

  
Möjligen kan bristen på koppling mellan inifrånbaserat ledarskap och 
tydlighet bero på svårigheten att vara tydlig med egna uppfattningar 
och föreställningar när man inriktar sig på att förstå hur andra tänker 
eller att man inte vågar uttrycka sin egen mening av rädsla att det ska 
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uppfattas som om man inte bryr sig om medarbetarnas perspektiv. 
Detta överensstämmer i så fall dåligt med det som lärare ger uttryck 
för i undersökningen. De önskar sig ledare som är både tydliga och 
vågar utmana lärares föreställningar samtidigt som de ska ha ett ner-
ifrånperspektiv. Medelvärdena på en skala från 1 – 4 beräknades för 
varje ledarskapsdimension där 1 innebär låg grad och 4 betyder hög 
grad. Medelvärdena för meningsskapande ledarskap och de tre olika 
dimensionerna inifrånledarskap, helhetsledarskap och tydlighet 
framgår av tabell 6:33.  
 
Tabell 6:33 . Medelvärden för hur väl skolledare uppfattar att det egna le-
darskapet överensstämmer med ledarskapsdimensioner och ett menings-
skapande ledarskap. N2000= 126 
Ledarskapsdimension M s 

Helhetsinriktat ledarskap   3,2 0,51 

Inifrånbaserat ledarskap   2,8 0,38 

Tydlighet i ledarskapet 3,4 0,41 

Meningsskapande ledarskap   3,0 0,30 

 
Om man ser till hela skolledargruppen så uppfattar man sig vara mer 
tydliga och helhetsinriktade i sitt ledarskap än inifrånbaserade. Den-
na bild överensstämmer inte helt med resultaten i den kvalitativa 
studien där man mer betonar betydelsen av ett inifråninriktat ledar-
skap. Skillnaden kan tänkas uppstå genom att intervjuerna handlade 
mer om föreställningar om ledarskapet medan enkätfrågorna är mer 
inriktade på hur man uppfattar att man agerar som ledare. Skolledare 
som upplever sig vara huvudansvariga för förändringsarbetet på sko-
lan beskriver sitt ledarskap annorlunda än de som inte ser sig som 
huvudansvariga för förändringsarbetet. Skillnaderna framgår av ta-
bell 6: 34.  
 
Som framgår av tabellen är det en mycket liten grupp som inte ser sig 
som huvudansvariga för utvecklingsarbetet, vilket skapar en större 
osäkerhet om tillförlitligheten i jämförelsen. De skolledare som i hög-
re grad än denna lilla grupp ser sig som huvudansvariga för skolut-
vecklingen beskriver sitt ledarskap som mer helhetsinriktat, tydligt, 
inifråninriktat samt inriktat på att skapa mening. 
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Tabell 6:34 .  Medelvärden för skolledares uppfattningar om det egna ledar-
skapet relaterat till det upplevda ansvaret för utvecklingsarbete. N2000= 125  

Utvecklingsansvar 
Helhetsinriktat 
ledarskap 

Inifrånbaserat 
ledarskap 

Tydlighet i 
ledarskapet 

Menings-
skapande 
ledarskap 

Känner sig ej som huvud-
ansvariga för att driva 
utvecklingsarbete (N=11) 

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

Känner sig som huvudan-
svariga för att driva ut-
vecklingsarbete (N=114) 

3,3 2,8 3,4 3,1 

 
Skolledare som upplever sig bedriva ett meningsskapande ledarskap 
ser sig själva som mer krävande (r=.26**) och deltar oftare i pedago-
giska debatter utanför skolan (r=.49**). Att se sig som snabb till hand-
ling samvarierar däremot inte med ett meningsskapande ledarskap 
vilket är ett förväntat resultat om man som ledare främst är inriktad 
på att leda det gemensamma lärandet om lärande och undervisning 
och att fördjupa den gemensamma förståelsen av uppdraget. 
 
De mönster som framträder i skolledarnas utsagor om skolledarska-
pet stämmer mycket väl överens med de mönster som Hallerström 
(2005) finner i sin studie av 12 rektorers föreställningar om sin bety-
delse för förändring och utveckling av den pedagogiska verksamhe-
ten i skolan och resultaten i BUS-projektet (Scherp 2004) samt i det 
parallellt pågående PBS-projektet. 
 
 
Inriktning på skolutvecklingen och ledarskapets utformning 

Skolledarenkäten visar inte på att det skulle finnas någon koppling 
mellan den innehållsliga inriktningen på skolutvecklingsarbetet och 
ledarskapets utformning. Oavsett om man ser det som mer väsentligt 
att stimulera arbetslagen till att främst lära om och utveckla andra 
undervisningsmönster än vad de hittills tillämpat eller om man 
främst menar att arbetslagen ska arbeta med att vidareutveckla det 
undervisningsmönster som redan tillämpas, så beskriver man sitt le-
darskap på samma sätt. Det finns heller ingen tydlig koppling mellan 
hur skolledare beskriver sitt ledarskap och den bedömningen de gör 
av hur den pedagogiska praktiken på skolan överensstämmer med de 
egna pedagogiska idealen med avseende på omfattning av elevaktiva 
arbetssätt. Det finns dock en viss positiv samvariation mellan ett in-
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ifråninriktat ledarskap och den pedagogiska praktikens överens-
stämmelse med de egna pedagogiska idealen (r=.19**). 
 
 
Påverkan av lärares förståelse av läraruppdraget  

Skolledarna tog i enkätundersökningen ställning till om de påverkat 
lärarnas syn på deras uppdrag som lärare. 85% av skolledarna in-
stämde helt eller delvis i påståendet. Andelen lärare som ansåg att 
skolledarna hade påverkat deras syn på läraruppdraget var dock bara 
34%. Upplevelsen av att ha påverkat lärarnas förståelse av lärarupp-
draget samvarierar med att uppleva sig ha huvudansvaret för skolut-
vecklingen på skolan (r=.32**) och med att förlita sig på ett lärande 
från erfarenheterna av mötet med medarbetarna på skolan när man 
utvecklar sitt sätt att leda verksamheten (r=.23**). De skolledare som i 
högre grad upplever att de påverkat lärares förståelse av lärarupp-
draget tenderar att i högre grad beskriva sitt ledarskap som menings-
skapande (r=.32**), helhetsinriktat (r=.32**) och tydligt (r=.36**). 
Samvariationen med ett inifrånbaserat ledarskap är icke statistiskt 
signifikant (r=.17). 
 
 
Hur lär skolledare om ledarskap 

I skolledarenkäten tog skolledarna ställning till vilken betydelse olika 
faktorer har för utformningen av det egna ledarskapet. Svaren utgör 
en indikation på hur skolledare lär om ledarskap. De egna erfarenhe-
terna av det egna ledarskapet anses vara viktigast för hur man utfor-
mar sitt ledarskap. Uppdragsbeskrivningar i form av läroplaner och 
skolplaner är därnäst viktigast. Därefter kommer erfarenheter utanför 
skolan, samtal med lärare och andra skolledare om ledarskapet, or-
ganiserad kompetensutveckling samt läsning av ledarskaps- och pe-
dagogisk litteratur. Minst betydelsefullt är samtal med förvaltnings-
chefen och/eller kommunpolitiker. Påverkansmönstret stämmer i 
mycket hög grad överens med vad lärarna bedömde vara viktigt för 
deras sätt att vara lärare dvs erfarenhetslärandets betydelse. Av tabell 
6:35 framgår hur stora delar av skolledargruppen som bedömt olika 
påverkansfaktorer att ha betydelse för hur de utformat sitt ledarskap. 
 



 
 

255

Tabell 6:35. Andel skolledare som uttryckt att olika faktorers påverkat ut-
formningen av ledarskapet i hög eller mycket hög grad. Andel i procent. 
N2000 = 126. 
Påverkansfaktor Hög eller 

mycket hög 
grad 

Mina direkta erfarenheter i samspelet med medarbetare och elever 98 

Läroplan och/eller skolplan 84 

Mina erfarenheter utanför skolan 66 

Samtal med lärarna om hur de upplever ledningen och styrningen 
av skolan 64 

Samtal med andra skolledare 53 

Läsning av pedagogisk facklitteratur 49 

Läsning av ledarskapslitteratur 45 

Organiserad kompetensutveckling 41 

Samtal med förvaltningschefen och/eller kommunpolitiker 26 

 
Vi finner inga samvariationer mellan vilka faktorer som påverkar det 
egna sättet att leda skolverksamheten och hur skolledare uppfattar 
undervisningen på den egna skolan i relation till de egna idealen eller 
karaktären på de förändringar man vill åstadkomma i termer av ut-
veckling av befintliga undervisningsmönster respektive mer genom-
gripande förändringar. En svag negativ samvariation (r=-.19*) finns 
mellan betydelsen av läroplanen/skolplanen och överensstämmelsen 
mellan skolans pedagogiska ideal och den pedagogiska praktiken på 
skolan. Det innebär att ju mer den pedagogiska verksamheten över-
ensstämmer med hur man vill att det ska vara desto mindre betydelse 
tenderar läroplanen att få för hur man utövar sitt ledarskap.  
 
Att en förhållandevis liten andel av skolledarna anser att samtal med 
förvaltningschefen och/eller kommunpolitiker har stor betydelse för 
hur man utövar sitt ledarskap ska inte tolkas som att kvaliteten i sam-
talen behöver vara dålig. Det torde vara mindre sannolikt att några 
timmars samtal med förvaltningschefen per år om ledarskap skulle 
ha större betydelse än åtta timmars erfarenheter varje dag. Det resul-
taten säger är dock att erfarenhetslärandet tycks vara av avgörande 
betydelse för hur skolledare bedriver sitt ledarskap.  
 
Vi har även undersökt om det finns någon koppling mellan ledarska-
pets utformning och hur man lär om ledarskapet dvs vilka faktorer 
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som haft större eller mindre betydelse för det egna ledarskapet. Re-
sultatet framgår av tabell 6:36. 
 
Tabell 6:36. Samvariationer (Pearson) mellan uppfattningar av det egna le-
darskapet och sättet att lära om ledarskap. N2000=126. 

 
Helhets-
inriktat  
ledarskap 

Tydlighet i 
ledarska-
pet 

Inifrån-
baserat 
ledarskap 

Menings-
skapande 
ledarskap 

Erfarenheter från samspelet 
med lärare .36** .35** .31** .44** 

Samtal med andra skolledare .20* .07 .22* .23* 

Samtal med förvaltningschef 
och politiker .29** .14 .14 .20* 

Samtal med lärarna betr. 
skolledning .39** .15 .38** .40** 

Läsning av ledarskapslitteratur .20* .10 .05 .14 

Läsning av pedagogisk litte-
ratur .28** .18* .11 .22* 

Läroplan .30** .41** .08 .31** 

Erfarenheter utanför skolan .21* .19* .07 .18* 

Organiserad kompetensut-
veckling .33** .19* .13 .27** 

 
Påverkan av pedagogisk litteratur och samtal med förvaltningschef 
och/eller kommunpolitiker samvarierar positivt med utveckling av 
helhetsinriktat ledarskap men har ingen tydlig koppling till utveck-
ling av de andra ledarskapsdimensionerna. Påverkan via samtal med 
andra skolledare och läsning av ledarskapslitteratur samvarierar 
svagt med helhetsinriktat ledarskap och vad gäller samtal med andra 
skolledare även med ett inifrånbaserat och meningsskapande ledar-
skap. 
 
Påverkan från medarbetarkontakterna samvarierar kraftigare med 
såväl ett helhetsledarskap som ett inifrånledarskap och ett menings-
skapande ledarskap jämfört med de övriga påverkansfaktorerna. Att 
bli påverkad av läroplanen samt av samspelet med medarbetarna är 
de två faktorer som samvarierar på ett tydligt sätt med tydlighet i le-
darskapet. 
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Skolledares trivsel 

Skolledares trivsel är i likhet med lärarnas trivsel mycket god. Hela 
98% instämmer helt eller delvis i påståendet att man trivs mycket bra 
som skolledare. Samma höga andel anger att man upplever sitt arbete 
som mycket meningsfullt. I båda fallen dominerar andelen skolledare 
som instämmer helt i påståendena (ca 70%). Trivseln samvarierar 
med att man upplever sig ha påverkat lärarnas syn på sitt uppdrag 
som lärare (r=.37**). Skolledare som trivs ger i högre grad uttryck för 
argument i pedagogiska frågor som är av ifrågasättande karaktär 
(r=.29**). Skolledare som trivs bra anger i högre grad än andra att lä-
rare ofta samtalar med varandra för att fördjupa sin förståelse av 
uppdraget (r=.25**) samt att det råder en skolanda som uppmuntrar 
lärare att variera sin undervisning (r=.36**).    
 
Skolledares trivsel är även kopplad till att man i ledningsgruppen 
ofta talar om vad man kan lära sig av det som sker i vardagsarbetet 
(r=.44**). Även föreställningen om att framgångar och problem i 
verksamheten oftast beror på omständigheter i skolmiljön som man 
kan påverka samvarierar positivt med trivsel. Samvariationen mellan 
trivsel och den sammansatta variabeln lärande organisation är 0.35**. 
Däremot samvarierar trivseln inte med hur skolledare upplever sko-
lans undervisningsmönster.  
 
 

Trivsel och ledarskapets utformning 

Skolledares trivsel varierar med deras syn på hur de utövar sitt eget 
ledarskap. Samvariationerna mellan trivsel och meningsfullhet och de 
tre huvuddimensionerna i ledarskapet samt med meningsskapande 
ledarskapet som helhet framgår av tabell 6:37.  
 
Tabell 6:37. Samvariationer mellan skolledares trivsel, meningsfullhet och 
ledarskap. N2000=126 

 Meningsskapande
ledarskap 

Tydlighet i 
ledarskapet

Inifrånbaserat 
ledarskap 

Helhetsinriktat 
ledarskap 

Trivs mycket bra 
som skolledare .18* .25** .07 .11 

Trivs mycket bra 
på min skola .22* .23* .13 .14 

Mycket menings-
fullt arbete .31** .32** .14 .28** 
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Som framgår av tabellen samvarierar såväl trivsel som meningsfull-
het kraftigast med ett tydligt ledarskap. Upplevelsen av att ha ett 
mycket meningsfullt arbete samvarierar i ungefär lika hög grad med 
såväl ett meningsskapande ledarskap som ett tydligt och helhetsinrik-
tat ledarskap. Ett inifrånbaerat ledarskap samvarierar varken med 
trivsel eller med meningsfullhet.  
 
 
Bakgrundsvariabler och ledarskap 

Det finns inga kopplingar mellan bakgrundsvariabler som kön, hur 
länge man arbetat som skolledare eller ansvarsområde och upplevel-
sen av det egna ledarskapet eller i uppfattningen om skolkulturen på 
den egna skolan. Samma sak gäller även hur länge man arbetat som 
skolledare på den skola som ingår i undersökningen med undantag 
för helhetsledarskapets omfattning där det råder en negativ samvari-
ation (r=-.20**). Samvariationen tyder på att det finns en tendens att 
tona ner arbetet med att skapa en gemensam fördjupad förståelse av 
uppdraget som helhet när man arbetar på samma skola under en 
längre tid. Denna iakttagelse motsägs dock av att det inte finns någon 
samvariation mellan hur länge man arbetat på skolan och skolledares 
upplevelse av samstämmighet med lärarna i synen på önskvärd pe-
dagogisk utveckling. Den negativa samvariationen kan möjligen bero 
på att man anser sig ha klarat av samsynen redan eller att man kom-
mit fram till att man inte kan komma längre än vad man gjort under 
de föregående åren.  
 
 
 

Lärares respektive skolledares föreställningar om vardags-
verksamheten? 

I en studie av elva skolor fann Scherp (2003) att samsynen mellan 
medarbetare och skolledare om vardagsverksamheten var nära kopp-
lad till framgångsrikt utvecklingsarbete. Skälet till detta tycks vara att 
man bedömer varandras insatser och agerande utifrån den egna för-
ståelsen av verksamheten. Föreställningar, beslut och agerande som 
ur en helhetsförståelse förefaller vara kloka och väl underbyggda 
framstår ur en annan helhetsförståelse som obegripliga vilket kan leda 
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till bristande förtroende för varandra som i sin tur inverkar negativt 
på utvecklingsprocessen. Att se vilka skillnader i förståelse av var-
dagsverksamheten som finns på en skola såväl mellan skolledare och 
lärare och elever som inom respektive grupp utgör ett första steg i en 
förståelsefördjupande process som syftar till att åtminstone förstå 
varandras förståelser vilket i sin tur kan bidra till en mer gemensam 
förståelse av vardagen. En gemensam förståelse av vardagsverksam-
heten i kombination med en gemensam förståelse av skolans pedago-
giska ideal utgör grunden för en meningsskapande ledstjärna för hur 
man ska hantera händelseflödet på den egna skolan. 
 
Förståelsen av vardagen kan handla om den pedagogiska verksamhe-
ten dvs samspelet mellan pedagoger och barn/ungdomar, om ledar-
skapet och om organisationen med fokus på samspelet mellan 
medarbetarna på skolan. Enligt den kvantitativa studien har skolle-
dare och lärare delvis olika verklighetsbilder av såväl ledarskapets 
utformning, organisationen och den pedagogiska verksamheten.  
 
 

Föreställningar om den pedagogiska verksamheten 

Som redovisats under avsnittet om elevernas lärmiljö skiljer sig skol-
ledarnas föreställningar åt från lärarnas föreställningar när det gäller 
undervisningsmönstret på skolan. Skolledarnas anser att omfattning-
en av elevaktiva arbetssätt är mindre jämfört med lärarnas uppfatt-
ning. En orsak till dessa skillnader i bedömningar mellan skolledare 
och lärare kan vara att man har olika förståelser av vad elevaktiva 
arbetssätt innebär och att man lägger in olika betydelser i de påståen-
den man tar ställning till beroende på att man har dessa olika förstå-
elser. En annan orsak kan vara att man ser olika saker som besökare i 
en undervisningssituation jämfört med den som planerat och håller i 
arbetet. Risken finns även att den som är ansvarig för genomförandet 
mer utgår från sin planering av och sina avsikter med arbetet än från 
det faktiska genomförandet. Det går säkert att finna ytterligare för-
klaringar till skillnaderna men det viktiga skulle vara att tydliggöra 
skillnaderna och fördjupa förståelsen av varandras perspektiv som 
grund för fortsatt utvecklingsarbete. Utan samtal som synliggör dessa 
olikheter riskerar man att skapa en misstro och en upplevelse av att 
vara orättvist bedömd. 
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Föreställningar om ledarskapet 

I lärarenkäten och skolledarenkäten finns ett antal gemensamma på-
ståenden om ledarskapet med vars hjälp det går att jämföra skolleda-
res syn på sitt ledarskap med lärarnas upplevelser av ledarskapet.. 
Tabell 6:37 visar likheter och skillnader mellan hur skolledare respek-
tive lärare uppfattar ledarskapet. 
 
Tabell 6:37 . Andel skolledare respektive lärare som instämmer i påståen-
den om ledarskapet på skolan. Andel i procent. 

Påståenden om ledarskap 

Andel skol-
ledare som  
instämmer 
helt eller 
delvis 

Andel lärare 
som instäm-
mer helt eller 
delvis 

Differens  Andel lärare 
som in-
stämmer helt 
eller delvis 

Rektor ... År 2000 År 2000 År 2000 År 2004 

... har påverkat lärarnas syn 
på sitt uppdrag som lärare. 85 32 53 30 

... deltar aktivt i diskussioner 
som rör pedagogiska visio-
ner. 

94 55 39 49 

... framför argument i peda-
gogiska frågor  96 58 38 52 

... har höga 
krav/förväntningar på lärarna 66 94 28 94 

... framhåller ofta skolans 
uppdrag.  93 69 24 61 

... har en syn på önskvärd 
pedagogisk utveckling för vår 
skola som stämmer överens 
med lärarnas uppfattning. 

87 73 14 73 

... ser till att lärarnas lärande 
utifrån vardagsarbetet tas till 
vara och dokumenteras. 

53 40 13 42 

... är intresserad av hur lära-
re ser på skolans uppdrag.    85 79 6 80 

... förlitar sig på lärarnas 
bedömning i olika undervis-
ningssituationer. 

96 92 4 94 

 
Lärare instämmer i skolledarnas uppfattning att de i mycket stor ut-
sträckning förlitar sig på lärarnas bedömning av vad som är lämpligt 
i olika undervisningssituationer och till en del att de ägnar mycket tid 
till att sätta sig in i hur lärare ser på skolans uppdrag. När det gäller 
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skolledarnas deltagande och agerande i samtal om den pedagogiska 
verksamheten och skolans uppdrag går meningarna isär på ett myck-
et påtagligt sätt. Skolledarna anser i betydligt högre grad att de på-
verkat lärarnas syn på uppdraget, att de aktivt deltar i diskussioner 
om pedagogiska visioner, framför argument av ifrågasättande karak-
tär och ofta framhåller skolans uppdrag. Skolledarna uppfattar också 
i högre grad än lärarna att man är överens om den egna skolans 
önskvärda pedagogiska utveckling. Två förändringar sker bland lä-
rarna mellan 2000 och 2004. Fler lärare ser att rektor fäster större vikt 
vid deras lärande samt färre lärare ser rektor som en aktiv samtals-
partner. 
 
 
Föreställningar om organisation och samverkanskultur 

På samma sätt som för ledarskapet finns ett antal frågor som är ge-
mensamma i lärar- och skolledarenkäten som möjliggör en bedöm-
ning av samstämmigheten i lärares och skolledares föreställningar om 
organisation och samverkan på skolan. Resultatet av jämförelsen re-
dovisas i tabell 6:38. 
 
Tabell 6:38. Andel skolledare respektive lärare som instämmer i påståenden 
om samspelet mellan medarbetare samt organiseringen av verksamheten 
på skolan. Andel i procent. 
Påståenden   Andel skol-

ledare som  
instämmer helt 
eller delvis 

Andel lärare 
som instäm-
mer helt eller 
delvis 

Differens 
mellan  skol-
ledares och 
lärares före-
ställningar  

Andel lära-
re som 
instämmer 
helt eller 
delvis 

 År 2000 År 2000 År 2000 År 2004 

Kompetensutvecklingen 
utgår från vardagspro-
blemen. 

79 35 44 39 

Arbetslagen påverkar i 
hög grad innehållet i 
kompetensutvecklingen. 

95 56 39 55 

Lärarna på skolan samta-
lar ofta med varandra för 
att fördjupa sin förståelse 
av läraruppdraget. 

87 50 37 60 

Verksamheten utvärderas 
regelbundet. 90 63 27 67 

Fortsättning på nästa sida 
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Fortsättning  tabell 6:38. 

Påståenden   Andel skol-
ledare som  
instämmer helt 
eller delvis 

Andel lärare 
som instäm-
mer helt eller 
delvis 

Differens 
mellan  skol-
ledares och 
lärares före-
ställningar  

Andel lära-
re som 
instämmer 
helt eller 
delvis 

 År 2000 År 2000 År 2000 År 2004 

Lärdomar om lärande och 
undervisning dokumente-
ras. 

57 31 26 39 

Skolandan uppmuntrar 
lärare att variera under-
visningen. 

92 75 17 76 

Lärdomar sammanställs 
till en för skolan gemen-
sam ”kunskapsbank” om 
lärande och undervisning 

27 11 16 16 

Lärarna är samsynta om 
hur man bör undervisa. 31 30 1 37 

 
Som framgår av tabell 6:38 har skolledare och lärare olika föreställ-
ningar om vad som kännetecknar samspelet mellan medarbetarna 
samt organiseringen av verksamheten på skolan. Skillnaderna är 
störst när det gäller synen på kompetensutveckling och bilden av för-
ståelsefördjupande samtal mellan lärare. Skolledarna har en verklig-
hetsbild där lärare i högre grad har samtal med varandra om upp-
draget och även att de påverkar kompetensutvecklingen än vad lä-
rarna själva upplever sig ha.  
 
Att dokumentera de lärdomar man gör på skolan och bygga upp ett 
kollektivt minne är betydelsefullt för att lärdomarna ska kunna leva 
vidare och vara till hjälp för såväl skolledare som lärare i deras fort-
satta arbete. Drygt hälften av skolledarna anser att de ser till att lärar-
nas lärande utifrån vardagsarbetet tillvaratas och en fjärdedel anser 
att lärdomarna sammanställs till ett gemensamt kollektivt minne. Lä-
rares och skolledares uppfattningar skiljer sig således åt både i vilken 
omfattning och hur man tar vara på lärandet om undervisning och 
lärande även om de är överens om att det sker i alltför liten utsträck-
ning. År 2004 har lärarna blivit fler som uttrycker att man är samsyn-
ta om hur man bör undervisa och att man ofta talar med varandra om 
läraruppdraget. Fler lärare säger också att man tar tillvara på lärdo-
mar om lärande och undervisning och dokumenterar dem på skolan. 
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7 Hur förstå mönstren i resultaten?  
 
 
 
 
De resultat som presenterats hittills har huvudsakligen bestått av 
mönster i 

• utsagor från lärare och skolledare som redovisats genom olika 
kategoriseringar  

• enkätundersökningarna genom samvariationer mellan olika 
variabler  

• observationer av såväl lektioner som arbetslags- och lednings-
gruppsträffar.   

 
En del reflektioner har även presenterats i samband med beskriv-
ningarna av de mönster vi funnit. För att förstå dessa mönster har vi 
satt in dem i ett meningsskapande sammanhang utifrån det veten-
skapsteoretiska perspektiv, som tidigare redovisats, samt relaterat 
mönstren till relevant forskning.  
 
Weicks (1995) beskrivning av kunskapsbildning tydliggör ambitio-
nerna i denna del av forskningsrapporten: 

Descriptions and classifications are also nonarguments 
and relatively uninformative. “What one learns from a de-
scription is only that certain data are available and that 
possibly the reader may arrange them so something else 
can be learned. What one learns from a classification is the 
unsurprising news that various kinds of data can be 
dumped into various kinds of bins” (Brockriede, 1974, p 
173). … The “‘describer who does not present or imply a 
significant argument can be confronted only with the ac-
curacy of the description. The classifier who does not pre-
sent or imply a significant argument gives a reader noth-
ing to confront except the appropriateness of the catego-
ries and of the sorting of the data” (p 174) … Of more help 
for sensemaking are people who provide explanations 
rather than appreciations, descriptions, or classifications. 
Explanations create sense by connecting concrete experi-
ence and more general concepts. (p 139)  
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För att få en fördjupad förståelse av skolutveckling och ledarskapets 
betydelse för skolutvecklingsprocessen behöver de olika delresultaten 
även sättas i relation till varandra och till en eventuell sammanhål-
lande och meningsskapande helhet för att resultaten ska kunna för-
stås.  
 
 

Elevers lärmiljö 

Det har blivit mycket tydligt för oss att varken lärandeprocessen, un-
dervisning, ledarskap eller skolutveckling kan förstås eller beskrivas i 
termer av ett antal betydelsefulla enskilda faktorer. Det handlar i stäl-
let om ett samspel mellan ett antal faktorer, som tillsammans bildar 
ett betydelsefullt mönster utifrån en meningsskapande helhetsidé. 
Den helhet i vilken en del ingår avgör till stor del den betydelse som 
den specifika delen får för verksamheten. När vi sökt efter ett be-
grepp som kan fånga det vi uppfattat som mest utmärkande för hel-
heten, har vi fastnat för metaforen ”näringskedjan” där de olika del-
processerna är ömsesidigt beroende av varandra. I enlighet med den-
na metafor har vi använt oss av en växt för att illustrera föreställning-
arna om elevernas lärmiljö, där de processer som nämnts som särskilt 
relevanta i ”näringskedjan” i lärares och skolledares utsagor har rela-
terats till varandra. Figur 7:1 visar den metafor som beskriver elever-
nas lärmiljö.  
 
Om en del i en näringskedja eller ett samspel mellan delarna i en när-
ingskedja förändras, inverkar det på de övriga delarna och interak-
tionerna i kedjan. Förutsättningarna för lärprocessen på skolnivå ut-
görs av en trygg lärmiljö och en förtroendefull relation mellan lärare 
och elever, vilket får symboliseras av tulpanlöken. Näringen till tul-
panlöken kommer dels från bladen, som via fotosyntesen skapar 
energi av solstrålarna. Den processen får illustrera den energi, som 
skapas genom att ta vara på elevernas erfarenheter och föreställ-
ningsvärld där kursplanemålen kanske kan ses som klorofyllet.  
 
Även om en stor del av näringen skapas via bladen och finns i tulpan-
löken, så behöver den även ta upp näring från jorden för att utvecklas 
mer långsiktigt.  
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Figur 7:1. Näringskedjan som metafor för elevers lärmiljö. 
 
Matjorden utgör således en viktig del i näringskedjan och kan utifrån 
ett skolutvecklingsperspektiv förstås som det politiska styrningssy-
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näringsrik och anpassat till just tulpanens växtbetingelser. Olika ty-
per av jordar skapar gynnsamma tillväxtbetingelser för olika växter. 
Vi återkommer till vad det betyder utifrån ett skolutvecklingsper-
spektiv.  
 
Vid goda tillväxtbetingelser växer blomstjälken, som ska bära blom-
man, upp ur löken. Utifrån empirin, lärares och skolledares föreställ-
ningar om hur man på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och ut-
veckling i denna undersökning, skulle stjälken, dvs. lärprocessen, 
vara uppbyggd av utmanande möten mellan elever sinsemellan och 
med läraren, där man som elev känner sig sedd av en lärare som är 
lyhörd och intresserad av att förstå hur eleverna tänker som grund 
för det utmanande mötet. Dialogen och elevernas medskapande i en 
meningsskapande lärprocess, där inifrånmotivationen för lärande 
dominerar, nämns på olika sätt som utmärkande för en lärmiljö som i 
hög grad bidrar till förverkligandet av skolans uppdrag. Om elever-
nas lärprocess utformas på det sätt som beskrivits, bidrar det, enligt 
lärare och skolledare, i högre grad till att utveckla initiativ- och kun-
skapsrika elever som kan samarbeta och ta ansvar.  
 
Utan god och näringsrik jordmån dör tulpanlöken på sikt även om 
den skulle överleva under en kortare tid. Utan en näringsrik lök växer 
ingen stjälk upp och inga blad skapas som kan ge ny näringstillförsel 
till tulpanlöken.  Hur man tänker om näringskedjans natur får konse-
kvenser för hur man ser på och hanterar olika dagsaktuella frågor 
som t ex elevaktiva arbetssätt och individualisering. 
 
 

Individualisering eller privatisering av lärandet? 

Individualisering nämns ofta av lärare och skolledare i intervjuerna 
men innebörden i begreppet varierar. Det är framför allt två olika 
synsätt, som blir tydliga och som får olika konsekvenser för omfatt-
ningen av elevaktiva arbetssätt. De skiljer sig från varandra med av-
seende på hur stor betydelse man lägger vid att eleverna är medska-
pare i en meningsskapande lärprocess eller ej. Utifrån vårt sätt att se 
på elevaktiva lärprocesser finns en mycket kraftig koppling mellan 
ämnesöverskridande arbetsområden, utmanande möten och indivi-
dualisering. Att organisera lärprocessen utifrån elevernas ämnesöver-
skridande föreställnings- och erfarenhetsvärld i stället för att utgå 
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från varje enskilt ämnes inre egen logiska ordning, innebär en ökad 
individualisering, eftersom det underlättar att man knyter an till ele-
vers föreställningar. Eftersom elevernas föreställningsvärld och tan-
kestrukturer skiljer sig från varandra innebär en individualisering att 
olika elever kommer att arbeta med delvis olika frågor och arbets-
uppgifter. Individualisering och ämnesöverskridande arbetsområden 
skulle därmed kunna vara två olika uttryck för en mer elevaktiv lär-
process. Genom att utgå från, knyta an till och utmana elevernas före-
ställningar, kan man också förvänta sig en mer meningsskapandet 
lärprocess. Individualisering i denna mening underlättas av sådant 
grupparbete där elever får möjlighet att dela med sig av sina olika 
erfarenheter och föreställningar. Individualisering låter sig, utifrån 
detta perspektiv, svårligen förverkligas om elever sitter ensamma och 
arbetar eftersom det då inte finns någon som efterfrågar deras unika 
erfarenheter och tänkande. 
 
Ett annat sätt att förstå individualisering är att elever ska arbeta med 
samma saker men i sin egen takt och i den ordning de själva väljer. 
Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv är detta inte individualise-
ring utan leder till en privatisering av lärprocessen, som tenderar att 
motverka mer elevaktiva lärprocesser. Observationerna av individu-
ellt arbete visar att lärare utmanar mindre och knyter an mindre till 
elevernas föreställningar vid individuellt arbete jämfört med hel-
klassundervisning och grupparbete. Arbetsområdena är dessutom 
mindre ämnesöverskridande än vid de två andra arbetsformerna. 
 
 

Varför vill lärare och skolledare skapa en mer elevaktiv skola?   

Förståelsen av uppdraget - livslångt lärande 

I EU-kommisionens rapport ”Att förverkliga det europeiska området 
för livslångt lärande” och Skolverkets rapport ”Det livslånga och 
livsvida lärandet” betonas betydelsen av ett kontinuerligt lärande 
från det man föds tills dess att man dör. Lärande i såväl formella 
skolsammanhang som yrkesliv och livet för övrigt, behöver tas till 
vara på ett bättre sätt än vad som nu sker.  Att utveckla förmågan till 
livslångt lärande, dvs att kunna ta tillvara på vardagssituationer som 
grund för kontinuerligt lärande, blir därför viktigt. Utifrån detta per-
spektiv skulle skolan ha en stor betydelse för att utveckla ”professio-
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nella lärare” i betydelsen att bli duktig på att lära utifrån de erfaren-
heter man gör.  
 
Förmågan att se mönster i variationen är måhända det som är av 
störst betydelse för en ”professionell lärare”. I den elevaktiva lärpro-
cessen tränas förmågan att skapa meningsbärande strukturer ur 
oordning och att kunna dra slutsatser utifrån dessa som kan tillämpas 
i nya situationer. Den elevaktiva skolan skulle i detta avseende vara 
en god lärmiljö för utveckling av baskunskaper i livslångt lärande. 
Denna kompetens behöver sannolikt kombineras med en förstärkt 
vilja till livslångt kontinuerligt lärande, att fortsätta undra och ställa 
frågor om det man inte vet. En skola där elevernas frågor och und-
ringar i hög grad tas som utgångspunkt för lärandet kan tänkas upp-
rätthålla och förstärka denna ursprungliga nyfikenhet. 
 
 

Omotiverade elever   

Lärare och skolledare, som upplever att fler elever har blivit mer 
omotiverade och okoncentrerade, försöker möta detta med mer elev-
aktiva arbetssätt. Om man intresserar sig mer för elevernas frågor, 
föreställningar och livsvärld ökar sannolikheten för att de intresserar 
sig för skolans värld. Eleverna upplevs även ställa större krav på me-
ningsfullhet i nusituationen än vad man gjorde tidigare, då man i 
högre grad kunde få elever att arbeta genom att hänvisa till positiva 
effekter i framtiden. Genom att skapa en tydligare koppling mellan 
elevernas värld och lärandet i skolan, är det möjligt att åstadkomma 
mer av förståelsefördjupande och meningsskapande lärprocesser i 
nuet. Om man utgår från lärares och skolledares föreställningar före-
faller det som om inifrånmotivationen blivit allt viktigare som driv-
kraft för lärande, jämfört med utifrånmotivation och utifrånstyrning. 
Den politiska styrningen av skolan tenderar dock snarare gå åt mot-
satt håll dvs mot utifrånstyrning med ökat kravställande, kontroll och 
inspektion som drivkraft. 
 
Förändringar i undervisningsmönster 

I resultatredovisningen beskrev vi tre olika undervisningsmönster 
som var vanliga ute på skolorna. Vi har benämnt dem som traditio-
nell förmedlingspedagogik eller katederundervisning, elevaktiva ar-
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betssätt samt svarletande arbetssätt. I början av forskningsprojektet 
kunde vi se en pågående förskjutning i förekomsten av dessa arbets-
sätt från traditionell förmedlingspedagogik mot elevaktiva arbetssätt 
och svarletande arbetssätt. Tyngdpunktsförskjutningen var tydligare 
i lärarnas föreställningar och ideal än i deras faktiska undervisning. I 
slutet av projektet kan vi se en förändring där det självständiga svar-
letande minskar i omfattning. Lärare tenderar att överge detta arbets-
sätt och antingen gå tillbaks till mer traditionell förmedlingspedago-
gik eller börja tillämpa mer av elevaktiva arbetssätt. Figur 7:2 och 7:3 
illustrerar dessa förändringar. 

 
 
Figur 7:2. Förändring i arbetssätt år 2000. 

 
Figur 7:3. Förändringar i arbetssätt mellan 2000 och 2004. 
 
Vår förståelse utifrån intervjuer och enkätstudien är att lärare, i sin 
strävan att hitta arbetssätt med vars hjälp man i högre grad skulle 
kunna komma tillrätta med elevernas bristande motivation, haft svårt 
att direkt hitta mer gränsöverskridande alternativa undervisnings-
mönster som bygger på elevaktiva lärprocesser. Många lärare ham-
nade i stället till att börja med i ett undervisningsmönster, som man 
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trodde var ett elevaktivt arbetssätt, där eleverna självständigt skulle 
söka svar på frågor som lärarna ställde. När denna förändring inte 
gav de förväntade resultaten, har en del lärare fördjupat sin förståelse 
av innebörden i elevaktiva lärprocesser och vad det får för konse-
kvenser för den yttre undervisningsformen, vilket gjort att man i hög-
re grad börjat tillämpa elevaktiva lärprocesser. Andra har i stället gått 
tillbaks till mer traditionella undervisningsmönster, när den föränd-
ring man försökte sig på inte gav de resultat man hoppats på. 
 
 
 

Lärares lärmiljö 

När vi använde oss av tulpanen som metafor för elevernas lärmiljö så 
var lärarnas lär- och utvecklingsmiljö en viktig komponent i den 
nödvändiga näringsrika myllan.  På samma sätt som tulpanen an-
vändes för att symbolisera elevernas lär- och utvecklingsmiljö skulle 
den kunna användas när man beskriver lärarnas lär- och utveck-
lingsmiljö. Det förefaller vara samma typ av näringskedja i båda fal-
len. Även för lärarnas lärande utgörs en viktig del av jordmånen av 
det politiska styrsystemet, som gynnar livsbetingelserna för vissa 
växter mer än för andra beroende på vilken typ av näring olika växter 
behöver för att utvecklas på ett gynnsamt sätt.    
 
 
Samsyn om helhet som grund för variation och lärande 

Trots att lärare 2004 upplever fler och svårare problem med att bidra 
till elevernas lärande och utveckling, så har inte trivseln på skolan 
eller i läraryrket minskat utan snarare ökat, trots att trivseln var 
mycket stor redan år 2000. Man anger dels skäl i arbetet i sig, dvs i 
mötet med eleverna, som anledning till trivseln dels samspelet med 
medarbetare och skolledning.  Lärare beskriver variationsrikedomen i 
arbetet, att möta barn och ungdomar och att få bidra till deras utveck-
ling som viktiga orsaker till den goda trivseln.  
 
I samspelet med medarbetarna lyfter man framför allt fram koppling-
en mellan helhet och delar som betydelsefull för trivseln. Det handlar 
om att ha en samsyn om en gemensam helhetsidé för den pedagogis-
ka vardagsverksamheten, som kan ligga till grund för att kritiskt 
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granska olika arbetssätt, samt att lära av den variation i arbetssätt 
som man uppmuntrar varandra till inom den gemensamma helheten. 
Om man inte delar en gemensam helhetsidé reduceras såväl lärandet 
utifrån vardagsarbetet som den kritiska analysen av de olika arbets-
sätt, som man uppmuntrar varandra att pröva. Det betyder att en 
gemensam idé om den pedagogiska inriktningen inte snävar in varia-
tion och lärande utan tycks i stället skapa en trygghet, utifrån vilken 
man vågar prova och lära om andra sätt att arbeta. Helheten skapar 
förutsättningar för variation i delarna inom den bärande idé man 
kommit fram till. Misslyckanden blir på det viset inte ett individuellt 
misslyckande för den enskilde läraren utan ett underlag för gruppens 
fortsatta lärande om sitt arbete utifrån sin helhetsidé. 
 
En individuell helhetsidé, som kräver ett samarbete med andra lärare 
utifrån samma helhetsidé, kan bidra till uppgivenhet hos lärare om 
man upplever det svårt att få till en samsyn bland dem som man be-
höver samarbeta med. Lärare får ny kraft när arbetslaget fungerar 
utifrån en bärande helhet och tappar sugen om de ser stora svårighe-
ter att få till en bärande helhet tillsammans med sina kollegor. Insik-
ten om att de egna arbetsinsatsernas betydelse för elevernas lärande 
och utveckling är beroende av kollegornas arbetsinsatser och hur väl 
de stämmer överens med den egna pedagogiska idén kan resultera i 
uppgivenhet eller inspiration och energi beroende på hur man bedö-
mer möjligheten att uppnå samsyn inom gruppen.  
 
 
Empowerment 

Empowerment handlar om upplevelsen av att ha makt över sin egen 
situation dvs upplevelsen av att vara inifrånstyrd och ha möjligheter 
att förverkliga det man ser som viktigt i sin vardag. Empowerment 
visade sig i det empiriska materialet vara tydligt kopplat till skolut-
veckling, trivsel och meningsfullhet. Ett lärandeperspektiv på skolut-
veckling, där lärare griper sig an komplexa problem för att kunna 
hantera dem på ett allt bättre sätt, har visat sig bidra till lärares upp-
levelser av att tillsammans ha makt över sin egen arbetssituation. 
 
Upplevelser av att orsakerna till problem ligger utanför den egna på-
verkanssfären, skapar en känsla av maktlöshet, vilket bidrar till att 
man hänvisar till och förlitar sig på utifrånstyrning av verksamheten. 
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Scherp (2003) fann att de skolledare, som av lärare upplevdes ha haft 
en avgörande betydelse för skolans utveckling, har bidragit till en 
fördjupad förståelse av problemets art, flyttat problem till den egna 
påverkanssfären samt bidragit till att man transformerat problem till 
pedagogiska utmaningar.  
 
Att flytta problem till den egna påverkanssfären innebär att man till-
skriver sig makt och möjlighet att göra något åt problemet, vilket un-
derlättar ett inifrånperspektiv på lärande, styrning och ledning. Ge-
nom att t ex transformera elevproblem såsom bristande motivation 
och koncentration, som upplevs ha sin grund i samhällsutvecklingen, 
till pedagogiska problem, som man kan lära om och gripa sig an på 
skolan, skapas en tilltro till den egna förmågan som gynnar såväl den 
egna trivseln som skolutvecklingsprocessen.  
 
 
Nytt kontrakt mellan lärare och skolledare 

Resultaten motsäger tidigare påståenden bland forskare (Berg, 1994, 
1996) om att det finns ett osynligt kontrakt mellan skolledare och lä-
rare med innebörden att om skolledarna inte lägger sig i den pedago-
giska verksamheten så lägger sig inte lärarna i den administrativa 
ledningen. Resultaten i FILL-projektet visar att det s k  dolda kontrak-
tet mellan lärare och skolledare sagts upp och att lärarna i stället ef-
terfrågar eller t o m kräver att skolledningen ska engagera sig i den 
vardagliga pedagogiska verksamheten. Anledningen verkar vara att 
lärare idag har ett större behov av stöd och hjälp att hantera de pro-
blem de ställs inför. Man söker hjälp både i arbetslaget och hos skol-
ledningen. När det dolda kontraktet skapades var situationen annor-
lunda. Lärarna kunde i högre grad på egen hand hantera de problem 
de ställdes inför i mötet med eleverna. Skolledarna upplevdes i stället 
som de personer, som ibland skapade problem genom att t ex ifråga-
sätta om en lärare arbetade i enlighet med uppdraget. Det ökade be-
hovet av stöd i vardagsarbetet har resulterat i att man nu börjat för-
ändra det dolda kontraktet men ännu inte hittat formerna för hur det 
ska se ut och hur det ska förverkligas i praktiken. 
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Ledarskap och skolutveckling 

Att lärare betonar betydelsen av tydlighet och djup förståelse av var-
dagsverksamheten när det gäller skolledarskapet, kan förstås som en 
naturlig konsekvens av den förståelse av skolutvecklingsprocessen 
som lärare ger uttryck för. Lärares beskrivningar av skolutveckling 
handlar mer om att hitta lösningar på de problem man möter i var-
dagsarbetet tillsammans med barnen och ungdomarna och mindre 
om att transformera mål till handlingsplaner som sedan utvärderas. 
Utifrån ett lärar- och skolledarperspektiv är skolutveckling problemba-
serad. Att vända sig till kollegor eller ledningen när man inte själv 
lyckas finna ändamålsensliga sätt att hantera de situationer som för-
bryllar en, blir utifrån denna utgångspunkt ett sätt att utveckla verk-
samheten (Scherp 2003). Problem kan ses som störningar eller avvi-
kelser, som ska åtgärdas så att allt återgår till hur det var innan pro-
blemet uppstod. Man kan också se problem som en möjlighet att 
komma fram till en annan och förbättrad praxis. Litet tillspetsat skul-
le man kunna säga att man ska vara rädd om problemen så att man 
inte slarvar bort dem, eftersom problem är en viktig drivkraft för 
lärande och utveckling. Weick (2001) hävdar att osäkerhet om hur 
man kan förstå och hantera en situation leder till att man söker sig till 
varandra för att tillsammans komma till klarhet. 
 
 

Är pedagogiskt ledarskap en särskild arbetsuppgift? 

Diskussionen om relationen mellan helhet och delarna väcker frågan 
huruvida pedagogiskt ledarskap är en ur- och avskiljbar arbetsupp-
gift i skolledares arbete. Såväl lärare som skolledare är överens om 
betydelsen av och behovet av en skolledning, som engagerar sig mer i 
pedagogiska frågor och skolutvecklingsarbetet. Tidsbrist anges av 
skolledarna som ett skäl till att det pedagogiska ledarskapet fått en 
alltför undanskymd plats. Även en del lärare ger uttryck för denna 
uppfattning. Hallerström (2006) beskriver att utvecklingsdialoger 
med medarbetarna ”skyms av frågor som mer berör ’här och nu’.” (s 
132) men det är kanske dessa ”här och nu”- frågor som utgör kärnan i 
skolutvecklingsprocessen.  
 
Bakom diskussioner om skolledares bristande tid till pedagogiskt le-
darskap och skolutveckling ligger ett grundantagande om att detta är 
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en avgränsad arbetsuppgift, som man har mer eller mindre tid att 
ägna sig åt, beroende på vilka andra arbetsuppgifter man har. Det 
finns anledning att utmana denna föreställning. Pedagogiskt ledar-
skap och skolutveckling kan i stället ses som den helhet eller det 
mönster, som byggs upp av skolledarens alla arbetsinsatser. Pedago-
giskt ledarskap förändras därmed från att vara ett innehåll, en speci-
fik arbetsuppgift, till att vara själva lednings- och utvecklingsproces-
sen. Beroende på hur man organiserar kompetensutvecklingen på 
skolan, hur man utformar medarbetarsamtalen och hur man hanterar 
de frågor man som ledare ställs inför i vardagen, leder det till mer 
eller mindre gynnsamma förutsättningar för skolutvecklingen. Ut-
ifrån detta perspektiv blir pedagogiskt ledarskap inte ytterligare en 
arbetsuppgift. Det pedagogiska och utvecklingsorienterade ledarska-
pet utgörs av det mönster av handlingar och beslut som genomsyrar 
vardagen. Möjligen kan ett par illustrerande exempel tydliggöra detta 
perspektiv på ledarskap i samband med skolutvecklingsuppgiften.  
 
Beroende på hur man som skolledare reagerar på frågor från lärare 
som t ex vill ha skolledningens syn på ett problem eller på ett förslag 
att förändra arbetssättet, bidrar man mer eller mindre till skolutveck-
ling. Ett sätt att hantera frågan är att ta ställning till sakfrågan. Skol-
ledaren stödjer eller motverkar då genom svarets innehållsliga inne-
börd utvecklingen i en viss riktning. Om man i stället ser det som be-
tydelsefullt att skapa goda lärmiljöer för lärare, skulle man t ex kunna 
säga: Vad vill du att eleverna ska lära sig genom att lägga upp arbetet på det 
sätt du beskriver? Beroende på svaret skulle frågan kunna följas upp 
med: Vad är det som gör att du tycker det är viktigt att eleverna ska lära sig 
just detta? och Hur stämmer det med skolans uppdrag och visioner som du 
ser det? Om man som skolledare tror att lärares lärande om undervis-
ning och lärande är betydelsefullt för skolutveckling, kan samtalet 
föras vidare med hjälp av: Hur skulle du kunna lägga upp arbetet så att 
både du och vi andra kan lära av de erfarenheter du gör när du förändrar ditt 
arbetssätt?  
 
Ett annat exempel kan vara hur man genomför utvecklings- eller 
medarbetarsamtal. Utformningen av samtalet blir olika beroende på 
hur man ser på utvecklingsprocessen och om man ser medarbetar-
samtalet som en del i skolutvecklingsarbetet. Om man har ett läran-
deperspektiv på skolutveckling handlar samtalet om de lärdomar lä-
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rarna gjort utifrån sin vardagsverksamhet. Samtalet skulle kunna in-
ledas med: Nu har det gått ett år sedan vi träffades på detta sätt. Det ska bli 
intressant att få ta del av de lärdomar om undervisning och lärande som du 
gjort sedan vi träffades sist. Vilka lärdomar har du dragit?  Om svaret blir: 
Nja, jag har väl inte dragit några lärdomar skulle andemeningen i fort-
sättningen av samtalet vara att hitta vägar med vars hjälp lärarens 
lärande under nästa år kunde underlättas, så att hon inte behöver 
vara med om ytterligare ett år utan att känna att hon lärt sig något. 
Om läraren skulle ge uttryck för lärdomar skulle det fortsatta samta-
let kunna utspinna sig på följande sätt: Det låter intressant. Hur har du 
kommit fram till dessa lärdomar?  Efter att ha tagit del av beskrivningen 
av vilka erfarenheter eller vilket görande, som ligger till grund för 
lärdomarna, kan skolledaren gå vidare på åtminstone två sätt bero-
ende på hur han själv reagerar inför de slutsatser läraren dragit. Det 
ena skulle kunna vara: Men du, med tanke på vad du berättade skulle jag 
dra andra lärdomar. Jag skulle snarare tänka så här:……Hur ser du på det? 
varpå samtalet fortsätter om de olika lärdomar man kan dra. Ett an-
nat alternativ skulle vara att säga Ja, jag skulle nog dra samma eller likar-
tade slutsatser som du av det du varit med om. 
 
Oavsett vilken väg samtalet fortsätter på skulle man, som skolledare 
med ett lärandeperspektiv på ledarskap och skolutveckling, skriva 
ned lärdomarna, sätta dem i relation till de lärdomar man tagit del av 
från andra lärare, söka efter likheter och olikheter i lärdomarna som 
sedan en gång varje eller vartannat år redovisas för samtliga medar-
betare. Syftet med detta skolgemensamma möte skulle vara att till-
sammans med medarbetarna analysera och diskutera skolans samla-
de lärdomar om lärande och undervisning. I den mån man i olika ar-
betslag eller bland olika lärare kommit fram till oförenliga eller mot-
stridiga lärdomar, diskuteras dessa. Uppgiften för påföljande år skul-
le kunna bli att de som kommit fram till motsatta lärdomar tillsam-
mans försöker komma fram till hur det kan komma sig. De lärdomar 
man dragit på skolan jämförs även med forskningsresultat och teorier 
inom området. 
 
Att utarbeta lönekriterier är ytterligare en uppgift som skolledare och 
förvaltningschefer ägnar sig åt utan att det brukar ses som en skolut-
vecklingsuppgift. Ändå får utformningen av lönekriterier konsekven-
ser för skolutvecklingen och behöver sättas in i den ledningsfilosofi 
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och den syn på skolutveckling som man har. Om man har ett läran-
deperspektiv skulle det främsta lönekriteriet kunna vara: Att bidra till 
skolans gemensamma lärande om hur vi kan hjälpa våra barn och ungdomar 
att lära och utvecklas. Om man har ett mer resultat- och görandeper-
spektiv skulle kanske det främsta kriteriet formuleras i termer av Att 
åstadkomma så högt betygsmedelvärde som möjligt i de ämnen man undervi-
sar i. 
 
Att inte skilja ut det pedagogiska ledarskapet som en specifik del 
utan i stället se det som en samlingsbeteckning för den helhet, som 
karaktäriserar och ger mening åt alla de handlingar som sker i den 
dagliga vardagsverksamheten, innebär att det pedagogiska ledarska-
pet utgör kärnan i skolledararbetet. Inledningsvis definierades 
skolutveckling som en problemlösningsprocess, som oftast initieras 
av upplevda problem i vardagsverksamheten, och inte som ett antal 
utvecklingsprojekt vid sidan av vardagsverksamheten. Med detta 
perspektiv på skolutveckling och skolledarskap kan man således inte 
hävda att man inte hinner med det pedagogiska ledarskapet, efter-
som det just handlar om att leda vardagsverksamheten. Man kan 
däremot vara mer eller mindre framgångsrik i sitt ledarskap när det 
gäller skolutveckling, beroende på hur man agerar som skolledare. 
 
 

Kunskap om respektive förståelse av skolverksamheten    

Sättet att hantera ett upplevt problem blir avgörande för huruvida 
problemet faktiskt leder till utveckling eller inte. Tilltron till möjlighe-
ten att kunna få hjälp i problemlösningsarbetet tycks vara beroende 
av att man upplever att andra förstår vad som är problematiskt, vilket 
underlättas av att dessa andra har en kunskap om eller till och med 
förståelse av den vardag där problemet uppstått. För att kunna an-
vända problem som startpunkt för utveckling i stället för att så fort 
som möjligt göra sig av med dem, räcker det inte att ha en god kun-
skap om vardagsverksamheten, utan man behöver även ha en förstå-
else av verksamheten. 
 
Det är skillnad mellan att ha kunskap om respektive förståelse av skol-
verksamheten. Att ha god kunskap om vardagsverksamheten hand-
lar om att känna till vad som händer i verksamheten och hur lärare 
och elever hanterar vardagens händelseflöde medan en fördjupad 
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förståelse handlar om att förstå varför det som händer händer dvs 
varför lärare och elever agerar som de gör när de ställs inför olika si-
tuationer. Förståelse av och mening skapas genom att händelser sätts 
in ett större sammanhang eller i en meningsskapande helhet. Beroen-
de på vilken meningsskapande helhet som man väljer eller har, får 
händelsen olika innebörder vilket i sin tur påverkar hur man handlar 
i situationen. Weick (1995) beskriver den meningsskapande processen 
på följande sätt: 

Sensemaking is about the enlargement of small cues. It is a 
search for contexts within which small details fit together 
and make sense. (p 133) … A cue in a frame is what makes 
sense, not the cue alone or the frame alone. Said differ-
ently, the substance of sensemaking starts with three ele-
ments: a frame, a cue, and a connection. (p 110) … Fur-
thermore, sense can be made regardless of which of the 
three elements start with. (p 111) … Sensemaking is an ef-
fort to tie beliefs people and actions more closely to-
gether… (p 135) … In each of these cases, sensemaking in-
volves taking whatever is clearer, whether it be a belief or 
an action, and linking it with that which is less clear. The-
se are fundamental operations of sensemaking. (p 135) 

För att man som skolledare ska kunna bygga upp en förståelse av 
vardagsverksamheten, behöver man förstå den referensram som ut-
gör den helhet, utifrån vilken lärare förstår och hanterar de situatio-
ner de ställs inför. Det betyder att det inte räcker med att vara ute i 
verksamheten och se vad som händer, utan man behöver även aktivt 
försöka förstå sig på medarbetarnas föreställningar om uppdraget, 
om lärande och om undervisning. I lärarnas utsagor uttrycks inte 
bara betydelsen av att skolledarna behöver vara fysiskt närvarande i 
verksamheten, utan man betonar även vikten av att vara mentalt när-
varande vid samtal med lärare om vardagsverksamheten.  
Betydelsen av att ha en förståelse av såväl den egna som andras och 
den gemensamma bärande helhetsidén visade sig i enkätundersök-
ningen ha stor betydelse för lärares lärande om lärande och under-
visning och inte bara för skolledarnas ledarskap. 
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Samstämmighet och variation 

Huruvida en skolledare har god kunskap om lärares skolvardag är 
svårt att avgöra, eftersom var och en bygger upp föreställningar ut-
ifrån sin egen förståelse.  De intervjuade lärarna och skolledarna har 
mer eller mindre olika uppfattningar både om vad som är karaktäris-
tiskt för verksamheten, för utvecklingen på skolan samt vilka faktorer 
som varit och är betydelsefulla för den eventuella utveckling som be-
skrivs. Även om var och en kan uppfatta den egna föreställningen 
som den sanna eller riktiga bilden, kan den ena eller andra uppfatt-
ningen inte sägas vara en mer objektivt sann beskrivning än den 
andra, eftersom det handlar om olika förståelser av ett skeende som i 
sig inrymmer många olika perspektiv.   

Situations and structures never exist in quite the way any 
one group of participants sees them, and social or cultural 
meanings are inherently and essentially ambiguous, even 
if some counter-meanings are almost subliminal. This is 
because meanings are social constructs, as well as an indi-
vidual one, and represent the sedimentation of a history of 
compromise and accommodation between groups, as well 
as, in any particular and concrete manifestation of mean-
ing, the biography of an individual who has lived within 
such social influences. (Young, 1992, p 61-62.). 

Det som förefaller vara avgörande utifrån ett skolutvecklingsperspek-
tiv är om lärarna på skolan upplever att rektor har en god kännedom 
om och förståelse av skolvardagen.  
 
Scherp (2003) fann i en kvalitativ studie av elva skolor, där totalt 264 
elever, lärare och skolledare intervjuades, att gemensam förståelse av 
sin historia och nusituation har betydelse för skolans förutsättningar 
att arbeta med sin fortsatta utveckling. Den gemensamma förståelsen, 
av såväl förändringsprocessens karaktär som vardagsverksamheten, 
underlättade samtal om skolans verksamhet och fortsatta utveckling. 
Den gemensamma utgångspunkten eller plattformen innebär att nya 
tankar och förslag förstås och värderas utifrån samma helhet, vilket 
tycks underlätta problemlösningsarbetet på skolorna. Även Sandberg 
och Targama (1999) finner i sin forskning att förståelsen av arbetet 
och uppdraget är centralt för hur medarbetarna agerar och utvecklas i 
organisationen.  
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En central slutsats från Sandbergs studie var att kompe-
tens inte utgörs av en uppsättning kunskaper och färdig-
heter som man tidigare trott. I stället visade resultaten att 
en människas kunskaper och färdigheter föregås av och 
baseras på hennes förståelse av sitt arbete. Inom ramen för 
sin förståelse utvecklar människan de kunskaper och fär-
digheter som hon använder sig av i utförandet av arbetet. 
Därigenom blir kompetensutveckling ytterst en fråga om 
att förändra sin rådande förståelse av arbetet till en som är 
kvalitativt sett bättre. […] När ledare påverkar medarbeta-
res förståelse av sitt arbete påverkar de också den kompe-
tens som utvecklas i organisationen. (Sandberg, J. & Tar-
gama A. , 1998, s 7-8) 

Vid den jämförelse som gjordes av lärares och skolledares föreställ-
ningar om ledarskapet, organisationen och den pedagogiska verk-
samheten, finner vi såväl likheter som stora skillnader i lärares re-
spektive skolledares föreställningar inom samtliga tre områden. Om 
man har mycket olika förståelser av en gemensam verklighet, är ris-
ken stor att handlingar och beslut som förfaller naturliga utifrån en 
förståelse möts av förvåning och ifrågasättanden utifrån en annan 
förståelse. Om skolledningens beslut i olika frågor uppfattas som 
obegripliga får det negativa effekter för förtroendet för skolledningen 
vilket i sin tur ytterligare försvårar för ledningen att bidra till skolut-
veckling på ett aktivt sätt.  
 
Utöver samstämmighet om hur man uppfattar vardagsarbetet, har 
även samsyn när det gäller förståelsen av uppdraget och den egna 
skolans ideal i form av levande visioner visat sig ha stor betydelse för 
skolutveckling. Eftersom vardagens händelser får sin betydelse för 
var och en utifrån den meningsskapande helhet till vilken händelsen 
relateras, bidrar en gemensam meningsskapande helhet till sam-
stämmigheten om hur vardagen ser ut och förstås. Att arbeta med att 
utveckla en gemensam förståelse innebär därmed även att man sam-
tidigt arbetar med att bygga upp en samstämmighet om hur man 
uppfattar nusituationen. Såväl samstämmighet om nuet som samsyn 
om idealen gynnas av meningsskapande och förståelsefördjupande 
lärande samtal. 
 
Även om samsyn och samstämmighet visat sig vara betydelsefulla för 
ett framgångsrikt utvecklingsarbete, kan de även utgöra hinder i ut-
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vecklingsarbetet både genom att de kan upplevas dämpande på egna 
individuella initiativ och genom att det fortsatta lärandet begränsas. 
Scherp och Thelin (2004) fann vid en studie av sex skolor, som upp-
fattas både av sig själva och av omvärlden som särskilt framgångsrika 
i att åstadkomma bestående och kontinuerlig skolutveckling, att det 
på varje skola fanns en gemensam pedagogisk idé, vision eller inrikt-
ning som var vägledande för såväl vardagsarbetet som utvecklings-
arbetet. Enligt intervjuerna med medarbetarna och skolledningarna 
på skolorna var detta en viktig förklaring till att de var så framgångs-
rika i sina utvecklingssträvanden. Genom att begränsa antalet valmöj-
ligheter fick man en stark, gemensam kraft i en riktning och sanno-
likheten att förändringar blev bestående ökade. Man uttryckte också 
risken med att en bärande idé blir så stark och tydlig att den blir be-
gränsande och att man upphör med att vara kritisk till den. Den bä-
rande idén får enligt dessa skolor inte vara för snäv, utan bör formu-
leras på teori- eller värderingsnivå, så att man inte hamnar i ett regel-
verk som anger hur man ska göra.  
 
En bärande helhetsidé måste i sig inrymma variation i görandet för 
att inte kväva medarbetarnas fortsatta initiativkraft och engagemang. 
Däremot hävdar man att görandet behöver sättas i relation till den 
gemensamma inriktningen. Två av skolledarnas viktigaste funktioner 
på dessa skolor var att kommunicera den gemensamma inriktningen 
och tydliggöra gränserna för den samt att leda arbetet med att samta-
la om vilka handlingar som är förenliga med den bärande helhets-
idén. Resultaten i FILL-projektet överensstämmer i mycket hög grad 
med resultaten i den refererade undersökningen. Att tillsammans 
med kollegor lära av vardagsarbetet genom att kritiskt undersöka 
olika undervisningssätt och prata om alternativa sätt att undervisa, 
samvarierar starkt positivt med att man ofta har förståelsefördjupan-
de samtal om läraruppdraget och uppmuntras till att variera sättet att 
undervisa, men negativt med att det råder mycket olika uppfattning-
ar om hur man bör undervisa. I båda undersökningarna (Scherp & 
Thelin, 2004 samt den här rapporterade studien) beskrivs också ett 
skolledarskap, där man är tydlig med skolans gemensamma pedago-
giska inriktning och leder arbete med att sätta delarna i relation till 
den meningsskapande helheten.  
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Variationen betydelse för lärande 

Samstämmighet och samsyn riskerar även att försvåra det fortsatta 
lärandet genom att de lärdomar, som ligger till grund för samstäm-
migheten reducerar variationen, vilken utgör en av grunderna i lär-
processen. Kunskapsbildning handlar om att hitta mönster i variatio-
nen och förstå varför mönstren ser ut som de gör. Om man är fram-
gångsrik i sitt arbete med att relatera delarna till helheten, dvs under-
söka vilka handlingar som är förenliga respektive oförenliga med den 
bärande helhetsidén, reducerar man variationen i görandet som be-
hövs för det fortsatta lärandet. Variationsbegränsande lärdomar be-
höver därför kompletteras med skapandet av ny variation inom de 
nya lärdomar man dragit för att skapa goda förutsättningar för ett 
fortsatt fördjupat lärande. Det behöver råda ett växelspel mellan vari-
ationsbegränsande lärdomar och variationsskapande som grund för 
ny kunskapsbildning. I det tidigare refererade BUS-projektet förhind-
rade skolorna stagnation genom att uppmuntra variation. Man för-
sökte aktivt skapa möten med andra skolor och perspektiv genom att 
t ex ingå i olika nätverk. 
 
 

Bristande samstämmighet som grund för utveckling 

Olika föreställningar om vardagsverksamheten kan som tidigare be-
skrivits skapa problem i utvecklingsarbetet men de kan också utgöra 
en god utgångspunkt för utmanande möten, som visat sig vara bety-
delsefulla för erfarenhetslärandet. Utan utmanande möten fungerar 
erfarenhetslärandet i första hand som konserveringsmedel. Huruvida 
en bristande samsyn utgör hinder respektive en god utgångspunkt 
för skolutveckling och fördjupat lärande, förfaller bero på hur man 
hanterar olikheterna i uppfattningar. Om man är omedveten om var-
andras verklighetsbilder eller om man undviker att samtala om skill-
naderna, blir bristande samstämmighet främst ett hinder, men om 
skillnaderna synliggörs och bildar utgångspunkt för utmanande mö-
ten, kan skillnaderna bidra på ett positivt sätt beroende på hur samta-
len förs.  
 
För att utmaningar ska leda framåt och inte ge upphov till blocke-
ringar är det viktigt att utmaningen bygger på ett möte. Utmaningar 
kan utgöras av att man lyfter fram andra perspektiv eller verklighets-
bilder, ställer förståelsefördjupande frågor eller att man sätter in hän-
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delser och föreställningar i en annan meningsskapande helhet. Mötet 
handlar om att ha en gemensam utgångspunkt, utifrån vilken man 
kan utmana varandras föreställningar. Genom mötet kan man få kun-
skap om respektive förståelse av varandras vardag och förståelse av 
uppdraget. Man kan också ta del av varandras lärdomar om lärande 
och undervisning och förståelse av ledning och styrning.  
 
Enligt det empiriska underlaget i FILL-projektet tycks samsyn om en 
bärande och meningsskapande helhetsidé bidra till en ökad variation 
i görandet och till ett fördjupat gemensamt erfarenhetslärande medan 
bristande samsyn om helheten och hur man bör undervisa tenderar 
att minska variationen i görandet och därmed även det gemensamma 
erfarenhetslärandet. 
 
 
Helhet och tydlighet 

Betydelsen av en gemensam pedagogisk inriktning av verksamheten 
betonas av såväl skolledare som lärare. Skolledare uttrycker det i 
termer av att förändringsarbete och skolutveckling behöver bygga på 
inifrånstyrning och inifrånmotivation, där medarbetare införlivat en 
förståelse av uppdraget och de lärdomar man utvecklat för att kunna 
förverkliga sina pedagogiska ambitioner. Lärare betonar vikten av att 
skolledare är tydliga. En del lärare avser med tydlighet att skolledare 
ska finnas tillgängliga och ge tydliga besked om hur man ska hantera 
olika konkreta vardagssituationer. Men oftare uttrycker man behovet 
av en skolledning som är tydlig med den pedagogiska inriktningen 
av verksamheten. Om man har en vägledande helhetsidé kan medar-
betare i högre grad själva göra bedömningar av hur man ska hantera 
olika vardagssituationer genom att sätta händelser i relation till den 
vägledande helhetsidén. Om det inte finns någon meningsskapande 
och vägledande helhet på skolan är man hänvisad till egna helheter (i 
den mån man har en medveten egen helhetsidé), till gällande tradi-
tion dvs hur brukar man göra i liknande situationer eller fråga om 
hur man ska göra.  
 
De huvudsakliga motiven för betoningen av tydlighet och helhet fö-
refaller skilja sig åt mellan lärare och skolledare. När lärare uttrycker 
en önskan om tydlighet handlar det främst om att få hjälp med hur 
man ska hantera olika aktuella problem- eller valsituationer i varda-



 
 

283

gen, medan tydlighet och helhet för skolledare mer betonar utveck-
lingsinriktningen och vad man ska uppnå. Dessa olika motiv behöver 
inte vara oförenliga men kan leda till problem i samspelet mellan 
skolledare och lärare om man inte hanterar det på ett medvetet sätt. 
För lärare blir helheten ett medel med vars hjälp man förstår och ska-
par mening i vardagens händelseflöde. De situationer man inte vet 
hur man ska hantera förstås och hanteras olika beroende på den me-
ningsskapande helhet till vilken man relaterar problemet. Om man 
inte har någon medveten vägledande meningsskapande helhet, som 
man kan relatera vardagssituationerna till, ställs man ofta i situatio-
ner där man inte får någon vägledning där man själv kan avgöra hur 
man ska göra.  
 
Mönstren av lärarnas utsagor om skolledarskapet och de kopplingar 
mellan olika ledarskapsdimensioner som framträder kan förstås ut-
ifrån åtminstone två olika underliggande förståelser av ledarskap. De 
kan förstås utifrån ett traditionellt sätt att se på ledarskap, där man 
ska ha god kunskap om vardagsverksamheten, så att man kan komma 
med goda lösningar när medarbetarna inte lyckas lösa uppkomna 
problem. Som skolledare ska man vara tydlig med hur olika situatio-
ner ska lösas samtidigt som man ska vara lyhörd och kollegial i rela-
tionen till medarbetarna. Skolledarens återkopplingar är främst ett 
uttryck för uppskattning av medarbetarnas arbetsinsatser. Mönstren 
kan även förstås utifrån en holistiskt och lärandeorienterat föreställ-
ning om ledarskap, där man ska ha god förståelse av vardagsverksamhe-
ten, så att man kan relatera uppkomna situationer till tydliga me-
ningsskapande helheter som grund för gemensamt lärande om var-
dagsproblemens natur. Lyhördheten gentemot medarbetarna krävs 
för att förstå deras förståelse av en viss problematisk situation, så att 
det blir möjligt att skapa ett utmanande möte där skolledaren bidrar 
med andra perspektiv på problemet som i sin tur kan hjälpa medar-
betaren att finna andra och bättre lösningar. Tydligheten handlar 
främst om att lyfta fram och tydliggöra den meningsskapande helhet 
utifrån vilken de olika vardagsfrågorna kan förstås och hanteras. 
Återkoppling på arbetsinsatserna görs primärt för att bidra till 
medarbetarnas lärande genom att man bidrar med ytterligare under-
lag till lärares lärprocesser. 
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Det är svårt att avgöra vilken av dessa två helhetsföreställningar om 
skolledarskap som avses när lärare beskriver hur de ser på ledarska-
pet i skolan. Båda grundföreställningarna finns med all säkerhet före-
trädda men man verkar ha svårt att se och relatera sina mer specifika 
uppfattningar till dessa helheter. Det tycks dock som om utsagorna 
2004 har mer av en holistisk och lärandeorienterad grundton än utsa-
gorna 2000 när man ser till hur de beskriver ett önskat ledarskap. Om 
man ser till hur lärare uppfattar det faktiskt utövade ledarskapet på 
skolan så återstår mycket innan detta ledarskap förverkligats.  
 
 

Vad menas med tydlighet? 

Den hjälp man behöver från skolledningen uttrycks i termer av ökad 
tydlighet, autenticitet samt god kännedom om vardagsverksamheten. 
Den innebörd, som lärare lägger i begreppet tydlighet med en hel-
hetsidé, förefaller i första hand innebära att man vill få hjälp med att 
bedöma hur man ska agera i vardagens många valsituationer. Det 
ställer speciella krav på hur en helhetsidé behöver uttryckas. Den ska 
framför allt uttryckas på ett sätt så att den blir vägledande för hur 
man ska agera i de vardagsfrågor, som man bedömer som särskilt 
angelägna på skolan, vilket kräver en god kännedom hos skolledarna 
om vardagsverksamheten. Helhetsidén får inte vara för generell så att 
den tappar kontakten med vardagens händelseflöde samtidigt som 
den inte ska vara så konkret och snäv så att den blir görandeföreskri-
vande inom ett mycket begränsat antal situationer. 
 
Tydlighet måste också innebära att man förstår innebörden i den ut-
tryckta helheten. För att den ska kunna förstås av medarbetarna på 
skolan, behöver den relateras till de lärdomar om lärande och under-
visning som man dragit på skolan. Genom att medarbetarna själva är 
med och utarbetar den meningsskapande helheten utifrån de egna 
föreställningarna om hur man på bästa sätt bidrar till elevernas 
lärande och utveckling, som är relevanta för de frågor man ser som 
angelägna att komma till rätta med, bidrar man till en djupare förstå-
else av helhetsidéns innebörd.  Den får samtidigt större betydelse för 
vars och ens agerande än om den beslutas av en mindre utsedd 
grupp. Skolledningens tydlighet bygger idealt på en gemensamt ska-
pad tydlighet utifrån såväl pedagogiska ideal som angelägna var-
dagsfrågor på skolan. 
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Att ha en god kännedom om och förståelse av vardagsverksamheten 
ökar sannolikheten att helhetsidén upplevs relevant både i relation 
till de lärdomar om lärande och undervisning, som man dragit på 
skolan, och de angelägna vardagsfrågor som man behöver komma till 
rätta med. 
 
Tydligt ledarskap eller tydliga tillsammans? 

Betydelsen av och en önskan om ett tydligt ledarskap kan även för-
stås på olika sätt utifrån perspektivet att skolledaren ska vara tydlig 
eller att man på skolan ska vara eller bli tydliga tillsammans, där 
skolledaren är bärare av den gemensamma tydligheten. Betoningen 
av en tydlig traditionell skolledare förknippas ofta med att han eller 
hon är den som ska veta och vara tydlig med inriktningen eller med 
det som ska göras och sedan förankra denna tydlighet hos de övriga 
medarbetarna. Utifrån ett lärande perspektiv är den gemensamma 
förståelsen central, vilket innebär att man tillsammans skapar en tyd-
lighet om verksamheten och dess inriktning. Skolledaren behöver 
vara tydlig med sina intentioner i denna tydlighetsskapande process 
och sedan vara bärare av denna gemensamt skapade tydlighet i var-
dagen. Denna inriktning av ledarskapet betonades kraftigt av lärarna 
på de sex särskilt utvecklingsbenägna skolor som Scherp och Thelin 
(2004) studerade. I lärarenkäten i FILL-projektet fanns ett antal frågor 
om hur man kommit fram till skolans vision. Om man tar svaren på 
dessa frågor som uttryck för tydlighet om inriktningen, så är det bara 
cirka 10 procent av lärarna som instämmer helt i påståendet att visio-
nen är ett resultat av intensiva diskussioner på skolan. Det säger inget 
om hur man skulle vilja ha det men i praktiken tycks det främst vara 
skolledaren som försöker vara tydlig med inriktningen. 
 
Helhet och delar 

Behovet av en tydlig inriktning eller vision verkar vara ett uttryck för 
behovet av en meningsskapande och förståelsefördjupande helhet 
som ger vägledning vid hanterandet av delarna dvs hur man ska age-
ra i den mångfald av komplexa vardagssituationer som man hamnar 
i. Utan vägledande helhet skulle man behöva en hel katalog med an-
visningar för hur delarna bör hanteras. En del utsagor från lärarna 
handlar även om att ha en skolledning, som alltid är tillgänglig för att 
kunna fatta beslut och avgöra hur man ska hantera olika uppkomna 
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problem och dilemman. Möjligen kan det vara ett resultat av att man 
inte upplever sig ha en vägledande helhetsidé. Om man inte har en 
meningsskapande och vägledande helhetsidé på skolnivå utgår var 
och en från sina egna helheter, vilket på skolnivå kan leda till en 
fragmentiserad och oförutsägbar arbetssituation för såväl elever som 
lärare. Om man har en gemensam förståelse av vardagsverksamheten 
och en gemensam vision är det lättare för var och en att hantera var-
dagssituationerna, utan att behöva föra upp frågorna till ett gemen-
samt beslutsfattande om hur man ska göra.  
 
Samspelet mellan delarna och den helhet i vilken delarna ingår, be-
skrivs såväl i empirin som i de vetenskapsteoretiska utgångspunkter-
na för forskningsprojektet. I skolledarenkäten tog skolledarna ställ-
ning till ett antal påståenden, som avsåg att fånga deras helhetssyn på 
styrning och ledning i relation till skolutveckling utifrån två olika 
helhetsperspektiv; New Public Management respektive en lärande 
organisation. Den övergripande synen på ledning och styrning i för-
hållande till skolutveckling visade sig inte samvariera med skolledar-
nas bedömningar av hur de själva beskriver utövandet av sitt ledar-
skap med undantag för tydligheten i ledarskapet, där det råder en 
viss positiv samvariation med styrning utifrån ett lärande organisa-
tionsperspektiv. En förklaring till att det inte finns någon koppling till 
skolledarnas sätt att bedriva sitt ledarskap kan vara att de inte har 
någon övergripande helhetsidé, som vägleder dem i deras sätt att 
agera som ledare. En annan orsak kan vara att de har en annan hel-
hetsidé, som inte är relaterad till denna tudelning av helheter. Resul-
taten av intervjuerna och enkätundersökningen tyder dock inte på 
någon annan övergripande idé. Skolledarna på de undersökta sko-
lorna betonar ett inifrånperspektiv och helhet, vilket utifrån teoretiska 
utgångspunkter är relaterade till synen på ledning och styrning ut-
ifrån ett NPM- respektive ett lärande organisationsperspektiv. Ytter-
ligare en förklaring kan vara att de har svårt att se dessa helheter och 
hur vardagens ledarskap är kopplat till dessa helheter. Man kan även 
se den bristande överensstämmelsen mellan helheten och dess delar 
som ett sätt att hantera en komplex vardagstillvaro, där statens rikt-
linjer för styrning går stick i stäv med de slutsatser man dragit utifrån 
professionella utgångspunkter och att man försöker hantera detta di-
lemma genom att tillfredsställa båda perspektiven. Skolledare ger 
även uttryck för detta dilemma genom att uttrycka att man på något 
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sätt måste hantera de propåer som kommer uppifrån, även om de 
inte stämmer överens med de egna föreställningarna om ledning och 
styrning. Det är svårt att utifrån empirin avgöra vilken eller vilka för-
klaringar som är mer avgörande än andra. Som tidigare beskrivits 
betonar man från statens sida en utifrånstyrning baserad på arbets-
planer, kontroll och inspektioner medan skolledarnas professionella 
slutsatser om vad som bidrar till skolutveckling bygger på ett in-
ifrånperspektiv på ledning och styrning där gemensam förståelse av 
verksamheten och dess inriktning är mer avgörande.  
 
Perrow (1986) beskriver tre olika former för styrning av organisatio-
ner  

…first-order control by direct supervision, second-order 
control by programs and routines, and third-order control 
consisting of assumptions and definitions that are taken as 
given. Third-order control are called ‘premise controls’ be-
cause they influence the premises people use when they 
diagnose situations and make decisions. (p 113)  

Tredje ordningens kontroll “is more pervasive when organizational 
technology is more nonroutine.” (p 114)  

To use the first- and second-order controls of orders, sur-
veillance, rules, specialization, and standardization, the 
work has to be understood and subdivided. If subdividing 
is not possible or desirable, then third-order premise con-
trols are necessary to stabilize work and make it more or-
derly. (p 116)  

Den komplexitet som kännetecknar skolans verksamhet och dess 
uppdrag skulle enligt Perrow stödja skolledarnas bedömningar av 
vilket ledarskap och vilken styrning som behövs för att få en hög kva-
litet i verksamheten.   
 
I den norska regeringens proposition ”Kultur for læring” (nr 30, 2003-
2004) betonar man betydelsen av att utveckla skolan som lärande or-
ganisation, där det handlar om att organisera meningsskapande och 
förståelsefördjupande lärprocesser, inte bara för elever utan i lika hög 
grad för lärare och skolledare. Samtidigt förespråkar man dock ”New 
public management”perspektivet där man tar efter Sveriges kon-
trollinriktade styrsystem, vilket kan förväntas skapa frustration bland 
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skolmedarbetarna och försvåra uppbyggnaden av en lärkultur på 
skolorna.  
 
Dalin (1993) hävdade tidigt utifrån sin mångåriga erfarenhet av och 
forskning om skolutveckling att  

“management by objectives” as a strategy for schools can-
not be realized, at least not in the traditional definition of 
this concept. This concept has as one of its basic elements 
to separate objectives from means, to define objectives at a 
high level of the hierarchy and to delegate the means to 
the “implementors” and thereby mostly be concerned 
about evaluating the “outcomes”. It is quite likely that this 
governance system will lead to an unproductive control 
activity, to less communication between management and 
teachers, and to a preoccupation with the least important 
pedagogical activities. (s 86) 

Går man till forskningen om ledning och styrning utanför skolans 
värld (se t ex Häckner,1998) respektive Ouchi, 1979) blir slutsatsen att 
den form av instrumentell målstyrning, som nu tillämpas inom 
skolområdet, åtminstone i Sverige, är olämplig beroende på skolverk-
samhetens karaktär. Målstyrning är olämplig i en verksamhet med 
svårmätbara mål eller uppdrag, där variationen i vardagsarbetet är 
stor och oförutsägbar samt där kunskapen om kopplingar mellan ar-
betssätt och resultat är komplex och till en del okänd. Organisationer 
med en verksamhet av detta slag behöver styras utifrån ett lärande 
organisationsperspektiv. 
 
Även Weick är av samma uppfattning: 

Before you can decentralize, you first have to centralize so 
that people are socialized to use similar decision premises 
and assumptions so that when they operate their own 
units, those decentralized operations are equivalent and 
coordinated. This is precisely what culture does. It creates 
a homogeneous set of assumptions and decision premises 
which, when they are invoked on a local and decentral-
ized basis, preserve coordination and centralization. Most 
important, when centralization occurs via decision prem-
ises and assumptions, compliance occurs without surveil-
lance. This is in sharp contrast to centralization by rules 
and regulations or centralization by standardization and 
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hierarchy, both of which require high surveillance. Fur-
thermore, neither rules nor standardization are well 
equipped to deal with emergencies for which there is no 
precedent. (Weick, 2001, p 340-341)   

Vi har tidigare lyft fram att förståelse och mening skapas genom att 
händelser sätts in ett större sammanhang eller meningsskapande hel-
het. Oavsett om man är medveten om den eller inte och oavsett om 
den är uttalad eller inte, så är den helhet utifrån vilken man initialt 
förstår eller beskriver problemet, avgörande för den fortsatta me-
ningsskapande eller förståelsefördjupande processen och för ageran-
det.  
 
 

Delens betydelse för helheten 

Delar utifrån olika helheter kan lösa ett och samma vardagsproblem 
samtidigt som de bidrar till att utveckla den helhet som de ingår i. 
Det är sannolikt möjligt att åtgärda skolk både med hjälp av kraftful-
lare sanktioner och genom att skapa mer meningsfulla lektioner, men 
beroende på vilken lösning man väljer, bidrar man samtidigt till att 
förstärka två olika helheter såsom att bidra till att elever blir mer in-
ifrånstyrda och inifrånmotiverade respektive utifrånstyrda och ut-
ifrånmotiverade. Man kan lyckas få elever att ägna sig åt lärande 
både med hjälp av hot om sämre betyg och genom att knyta an till 
elevernas livsvärld och angelägna frågor. Man kan påverka arbetsin-
satserna genom att främst ställa högre krav eller främst skapa ökad 
lust att lära. Vilket val man gör leder samtidigt till förverkliganden av 
olika helheter. Det råder en ömsesidig påverkan mellan del och hel-
het i den meningen att helheten skapar mening åt delen men varje del 
utgör samtidigt ett bidrag till förverkligandet av en helhet. Det räcker 
således inte med att konstatera att en lösning är lyckosam för att han-
tera ett konkret problem, utan man behöver även sätta lösningen i 
relation till den helhet, som man funnit vara särskilt angelägen att 
förverkliga, och undersöka om den bidrar till eller kommer att försvå-
ra förverkligandet av den åsyftade helheten.  
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Vad är en helhet? 

Helheter och delar förutsätter varandra och en helhet kan samtidigt 
vara en del i en annan helhet. Helheter rymmer delar som är mer eller 
mindre fast kopplade till varandra. De kan vidare vara mer eller 
mindre starkt kopplade i teorin utan att det åtföljs av samma grad av 
koppling i praktiken. Hur fast eller löst kopplade de är i praktiken 
kan bero på hur man hanterat frågan om en förståelsefördjupande 
och meningsskapande helhet på skolan. Lärdomar om lärande och 
undervisning som Att möta barnen där de befinner sig hör ihop med Att 
organisera lärandet utifrån elevernas inre logiska ordningar som oftast är 
ämnesöverskridande. Dessa lärdomar är närmare kopplade till en syn 
på elever som medarbetare jämfört med att se dem som råvaror eller 
kunder och till en formell organisation med ämnesöverskridande ar-
betslag och långa arbetspass. Såväl lärdomarna som elevsynen och 
den formella strukturen som de beskrivits ovan, hör i sin tur hemma i 
en ideologi som betonar inifrånstyrning framför utifrånstyrning.  
 
Vilka helheter hör i så fall ihop och bildar ett kongruent mönster? 
Vem/vilka/vad avgör vilka delar som hör samman i en kongruent 
helhet? Är vissa helheter mer avgörande än andra för vilken riktning 
skolutvecklingen tar? Är vissa typer av helheter mer levande i varda-
gen än andra? Vilka helheter är mer eller mindre relevanta i ett skol-
sammanhang? Ett inifrånperspektiv respektive utifrånperspektiv på 
ledning, styrning och lärande är två helheter som lyfts fram i detta 
forskningsprojekt som särskilt betydelsefulla helheter i samband med 
skolutveckling. Dessa helheter grundar sig på såväl empiri som teori. 
De olika typer av helheter som förefaller vara särskilt relevanta inom 
skolan är: 
 
Uppdraget  

Uppdraget eller snarare förståelsen av uppdraget är en av de helheter 
som har eller bör ha en avgörande betydelse för hur man uppfattar 
problemet och för den meningsskapande och förståelsefördjupande 
lärprocessen. 
 



 
 

291

Ideologi och värdegrund 

En ideologi kan ses som ett antal delade trosföreställningar, normer 
och värderingar som är relaterade till varandra och bildar en vägle-
dande och meningsskapande helhet för dem som omfattar ideologin. 
 
Ideologier definieras av Trice and Beyer (1993) som ”shared, rela-
tively coherently interrelated set of emotionally charged beliefs, val-
ues, and norms that bind some people together and help them to 
make sense of their worlds.” (p 33) Weick (1995) kommer fram till att 
“ideologies combine beliefs about cause – effect relations, preferences 
for certain outcomes, and expectations of appropriate behaviours.” (p 
111) Leithwood et al (1999) ser på värderingar som ”an enduring be-
lief about the desirability of some means or action. Once internalized, 
a value also becomes a standard for guiding one’s actions and 
thoughts, for influencing the actions and thoughts of others, and for 
morally judging oneself and others.” (p 105) 
 
Ett exempel på en för skolan betydelsefull ideologisk dimension är 
synen på styrning och motivation för lärande och utveckling. En del 
är förespråkare av att förstärka den yttre styrningen i skolan såväl 
som samhället i stort med ökad kontroll, tydligare regler, sanktioner, 
kontrollerande utvärderingar, betyg som primär drivkraft för lärande 
medan andra förespråkar en inre styrning mer grundad på delaktig-
het, gemensamt lärande, förståelse av och för, viljan att förstå som 
primär drivkraft för lärande. Dimensionen inre respektive yttre moti-
vation och styrning som grund för lärande och handlingar, är särskilt 
relevant utifrån skolledarnas utsagor om vad som är betydelsefullt 
för skolutveckling. 
 
Skolans vision eller verksamhetsidé 

På de skolor där lärare upplever att man har en levande vision dvs 
där man själv varit med och skapat visionen, ses visionen som viktig 
såväl för trivseln som för planering av arbetet men Thelin (2003) fann 
att det kan vara svårt att skapa en gemensam vision utan att den blir 
alltför allmän och intetsägande. På många skolor har olika lärare och 
olika arbetslag olika visioner som bygger på delvis motstridiga lär-
domar om lärande och undervisning. Visioner beskrivs som viktiga 
både utifrån ett målinstrumentellt perspektiv och ett meningsska-
pande och förståelsefördjupande perspektiv. 
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Lärdomar om lärande och undervisning 

De lärdomar man dragit på en skola om hur man på bästa sätt bidrar 
till barnens/ungdomarnas lärande och utveckling ligger ibland till 
grund för eller utgör en del av skolans vision men lärdomarna kan 
även finnas uttalade eller outtalade på en skola oavsett om man har 
en formulerad vision eller inte. Det kan t ex handla om lärdomar och 
slutsatser som Att möta barnen där de befinner sig, Att organisera lärandet 
genom att utgå från varje ämnes egen inre logiska ordning, eller Att organi-
sera lärandet utifrån elevernas inre logiska ordningar som oftast är ämnes-
överskridande.  
 
Synen på eleverna 

Vid samtal med såväl medarbetare inom skolan som i andra diskus-
sioner om skola, går det att urskilja några olika föreställningar om 
skolverksamheten som tar sin utgångspunkt i olika sätt att se på ele-
ven. 
 
En del ser eleven som en råvara som ska förädlas. Andra ser eleven 
som kund som förväntas konsumera de kunskaper som skolan till-
handahåller. En tredje utgångspunkt är att se eleverna som medarbe-
tare där elevernas vardagskunskaper och erfarenheter är råvaran. 
Dessa olika grundföreställningar leder till olika sätt att bemöta ele-
verna. 
 
Tradition 

Att låta traditionen vara levande i nuet är ett sätt att skapa kontinui-
tet och trygghet i verksamheten. Kontinuitet förefaller vara betydelse-
fullt i sig oavsett innehållet i kontinuiteten. Tradition hålls levande 
genom den tysta kunskapen, genom bilder och föreställningar som 
förs vidare via berättelser, genom hänvisningar till att ”vi brukar göra 
så här” eller ”så har vi aldrig gjort förut”.  

Perhaps there is no more common sensemaking gambit 
than, ‘that reminds me of a story’ (Brown, 1985). This in-
nocent phrase represents a unit of meaning. Something in 
the present reminds the listener of something that resem-
bles it from the past. […] Stories are cues, within frames 
that are also capable of creating frames. Ideologies, para-
digms, and traditions are known by their examples, not by 
their abstract framing principles.  (Weick, 1995, p 131)  
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Formella strukturer 

Formella strukturer som schema, klassrumsmöblering, sammansätt-
ning av arbetslag, vilka som delar arbetsrum och var arbetsrummen 
är lokaliserade samt den övriga fysiska miljön är uttryck för vilka fö-
reställningar om lärande och undervisning som dominerar på en sko-
la. Det finns ingen pedagogiskt neutral organisation, utan varje orga-
nisering gynnar en viss pedagogik och missgynnar andra sätt att ar-
beta. Ett schema med korta arbetspass gynnar mer traditionell för-
medlingspedagogik medan scheman med långa arbetspass gynnar 
förverkligandet av mer elevaktiva arbetssätt. Ämnesindelade arbets-
lag gynnar ett sätt att tänka om lärande, där man utgår från ämnenas 
inre logiska ordningar, medan ämnesöverskridande arbetslag med 
gemensamma elever gynnar en pedagogik som tar sin utgångspunkt i 
elevernas inre logiska ordningar genom att knyta an till deras före-
ställningsvärldar och frågor. Det innebär att de formella strukturerna 
tydliggör och utgör en ständig påminnelse om vilken helhet man ut-
går ifrån på skolan. 
 
 
Ett helhetsinriktat ledarskap 

Det oväntade, det som bryter kontinuiteten, är det som skapar pro-
blem som höjer utvecklingspotentialen i och med att det bidrar till att 
initiera meningsskapande lärprocesser som får konsekvenser för så-
väl förståelsen av det som gav upphov till obalansen, som den me-
ningsskapande helheten.  

First, ambiguity created by loose connections is managed 
by increased interdependence between people. As de-
picted, once the variability has been reduced, people re-
vert back to more solitary action. (Weick, 2001, p 51) 

Att leda skolutvecklingsarbetet innebär att delta i samtalen om det 
oväntade och förbryllande samt bidra med en meningsskapande hel-
het utifrån vilken det oväntade kan förstås och ges en mening som 
kan vägleda handlandet. Arenan för skolutveckling utgörs av de situ-
ationer och miljöer där vardagsproblemen diskuteras. Det gäller såle-
des att inte slarva bort vardagsproblemen utan se dem och använda 
dem som en avgörande drivkraft i skolutvecklingsprocessen. Hur 
man som ledare agerar i situationer där medarbetarna behöver hjälp 
med lösningar får konsekvenser såväl för skolutvecklingsarbetet som 
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för förtroendet för skolledaren. Weick (2001) beskriver konsekvenser-
na för ledarskapet av att se på organisationen som en meningsska-
pande arena:  

The interpretation system model has two implications for 
managers. First, it says that the job of management is to in-
terpret, not to do the operational work of the organization. 
The model calls attention to the need in organizations to 
make sense of things, to be aware of external events, and 
to translate cues into meaning for organizational partici-
pants. Managers, especially top managers, are responsible 
for this process and are actively involved in it. Managers 
may do interpretations spontaneously and intuitively, 
without realizing their role in defining the environment 
for other participants. One implication is for managers to 
think of organizations as interpretation systems and to 
take seriously their role as interpreters. (p 255-256) 

Leithwood et al (1999) finner i sin forskning att skolledare skiljer sig 
åt hur de hanterar problemlösningsprocessen.  

Our evidence suggests that, as compared with their less 
productive peers, transformational leaders: 

develop a relatively  clearer understanding of the problem 
before attempting to solve it; 

devote more time and effort to the initial formulation of ill 
structured problems; 

are more inclined to view the immediate problem in its re-
lation to the broader mission and problems of the organi-
zation. (p 102) 

 
Som framgår av deras sammanfattning överensstämmer deras slut-
satser med de slutsatser som kan dras utifrån FILL-studien både vad 
gäller betydelsen av att beskriva problemet och att sätta in det i en 
meningsskapande helhet. 
 
Hur man tänker sig hantera problemet med att elever inte deltar i 
undervisningen i den utsträckning, som lärare och skolledare hävdar 
att de behöver, kan utgöra ett belysande exempel. Två skolor som 
mött samma problem med skolkande elever hanterade frågan på två 
helt olika sätt, beroende på vilken helhet som gav mening åt och väg-
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ledning om hur man skulle hantera problemet. På den ena skolan för-
sökte man lösa problemet genom att finna kraftfullare sanktioner och 
mer effektiva system för närvarokontroll. På den andra skolan intres-
serade man sig för att försöka förstå hur man skulle kunna få lektio-
nerna mer meningsfulla för eleverna, särskilt för de elever som tappat 
lusten att lära eller är omotiverade. På den första skolan förefaller 
man ha satt in skolkproblemet i en helhet som kan beskrivas som ut-
ifrånstyrning och utifrånmotivation medan man på den andra skolan 
hade inifrånstyrning och inifrånmotivation som vägledande och me-
ningsskapande helhet. 
 
Även om man har en tydlig meningsskapande pedagogisk helhet på 
skolan, som införlivats av medarbetarna såväl som av ledningen, så 
ställer det stora krav på förmågan att relatera ett problem till helhe-
ten, att se vilka konsekvenser ett visst helhetstänkande får för hur 
man bör hantera den konkreta situationen. 
 
Weick (2001) sätter medarbetarnas förtroende för ledningen i relation 
till hur man hanterar problemsituationer. 

Ambiguity also increases the extent to which action is 
guided by values and ideology. When ambiguity is pre-
sent, people who can resolve it gain power. The values of 
these powerful people often affect what the organization 
becomes. When ambiguity increase, the person best able 
to resolve it gain power, as does that person’s vision of the 
world and the organization. Ambiguity thus becomes the 
occasion when ideology may be shuffled. […] When new 
values are introduced into an organization, a new set of 
relevancies and competencies are created that can provide 
a badly needed source of innovation.  (p 46-47) 

Utifrån denna förståelse av ledarskapets betydelse för problemlös-
ning och utvecklingsprocessen kan man urskilja åtminstone fem olika 
sätt att hantera vardagsproblem. 

• Att inte själv gå in i vardagsproblemen utan begränsa de egna insat-
serna till att tydliggöra och arbeta fram en vision på skolan samt ge-
nom att skapa lärgrupper bland medarbetarna. Hanteringen av var-
dagsproblemen sker bland lärarna utan att skolledningen dras in i det 
konkreta problemlösningsarbetet.  

• Flytta över problemen på någon annan. 
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• Ge/få tips om hur man ska göra. 

• Hjälpa den som har problem att relatera problemet till medarbetarens 
egen föreställningsvärld eller andra delföreställningar i denna helhet.  

• Bidra med en annan meningsskapande helhet som öppnar nya sätt att 
förstå och hantera problemet  

 
Att bidra till det gemensamma lärandet genom lärgrupper 

Ett sätt att som skolledare förhålla sig till medarbetares vardagspro-
blem är att organisera verksamheten så att problemlösning i lärar-
grupper underlättas. Uppgiften som skolledare blir dels att fånga upp 
de problem som medarbetarna möter i sitt vardagsarbete dels att or-
ganisera meningsskapande och förståelsefördjupande lärmiljöer för 
medarbetarna, där de kan få stöd och hjälp av varandra att hantera 
det som är förbryllande. I vilken utsträckning detta problemlösnings-
arbete bidrar till skolutveckling är beroende av hur arbetet läggs upp 
i grupperna. Ett sätt är att organisera lärgrupper. Syftet med dessa 
lärgrupper är inte att så fort som möjligt lösa problemet, utan använ-
da problemet som utgångspunkt för utvecklingsarbetet, vilket i sin 
tur syftar till att även hantera problemet på ett mer ändamålsenligt 
sätt. Om man bara ser till att lösa problemet så fort som möjligt, går 
man miste om den utvecklingspotential som ligger i problemet, efter-
som man tenderar att lösa problemet utifrån redan befintlig förståel-
se.  
 
I lärgruppen har lärledaren som uppgift att initiera samtal om vilken 
helhet som ska ligga till grund för det förståelsefördjupande lärandet. 
De fyra olika sätt som fortsättningsvis beskrivs för hur skolledare kan 
ta sig an medarbetares problem på ett mer direkt sätt, gäller i lika hög 
grad för hur arbetet i lärgrupperna kan organiseras. Skolledaren er-
sätts i dessa grupper av någon medarbetare, som kan ta ett tydligare 
ansvar för lärprocessen. Att engagera sig i, följa och ta tillvara på des-
sa gruppers arbete är ett sätt för skolledare att fördjupa sin förståelse 
av vardagsverksamheten. 
 
Även om man som skolledare skapar goda förutsättningar för pro-
blemlösning på skolan så återstår ett antal problem och frågor i var-
dagsarbetet som inte hanteras i dessa grupper och som man ställs in-
för och som kräver någon form av direktkontakt från skolledarens 
sida. 
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Flytta över problemen på någon annan 

Ett sätt att hantera egna upplevda problem är att flytta över ansvaret 
för problemlösningen på någon annan. Medarbetare kan ta kontakt 
med skolledningen för att få hjälp med ett problem genom att lämna 
över det, för att sedan fortsätta arbeta på samma sätt som tidigare, 
eftersom problemet för egen del är undanröjt. Skolledare, som tar 
över problem på detta sätt, riskerar att frånta medarbetaren ett lärtill-
fälle som skulle kunna hjälpa medarbetaren att komma vidare i sitt 
sätt att arbeta. Skolledare kan på samma sätt hantera det övertagna 
problemet genom att lämna över problemet till ytterligare någon an-
nan och därmed även befria sig själv från lärtillfällen, om man inte 
fortsätter att engagera sig i problemet och tar del av de lärdomar som 
görs av dem som slutligen kommer att hantera problemet.  
 
Risken med detta sätt att förhålla sig till och hantera problem är att 
man begränsar lärandet som på sikt skulle kunna bidra till fördjupa-
de kunskaper om hur det egna sättet att arbeta bidrar till eller påver-
kar problemets uppkomst och dess fortsatta utveckling. Problem blir 
på det viset inte ett bidrag till skolutvecklingsarbetet, utan ses mer 
som en störning som så snart som möjligt ska åtgärdas, så att man 
kan fortsätta verksamheten på samma sätt som den bedrivits fram till 
att problemet uppstod. En problemlösningskultur av detta slag miss-
gynnar utvecklingsarbetet på en skola. Genom att förlägga problemet 
utanför sin egen påverkanssfär bidrar man samtidigt till att göra sig 
själv maktlös vilket samvarierar negativt med trivsel. I FILL-
intervjuerna är det mycket få utsagor där lärare eller skolledare ger 
uttryck för detta sätt att se på kontakten mellan lärare och skolledare. 
Föreslå lösningar 

Ett vanligt sätt att hantera förbryllande situationer där man själv inte 
har någon ändamålsenlig lösning, är att efterfråga tips, goda exempel 
och lösningar från andra. Det kan handla om att medarbetare vänder 
sig till skolledare med förväntan om att skolledningen ska ha lös-
ningen på problemet, även om man som medarbetare många gånger 
har mer erfarenheter av problemet än vad skolledningen har. Utsagor 
med denna innebörd är vanliga i intervjumaterialet, där man betonar 
betydelsen av skolledares närvaro och tydlighet med avseende på 
konkreta vardagsfrågor. 
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Sett utifrån ett skolutvecklingsperspektiv i allmänhet och ett lärande 
organisationsperspektiv i synnerhet, har detta sätt att förhålla sig till 
problem sina tillkortakommanden, eftersom lösningsarbetet inte in-
rymmer ett fördjupat lärande om problemets natur som grund för 
fortsatt handlande. Om denna problemlösningsstrategi blir domine-
rande, förstärker man en görandekultur på skolan i stället för att byg-
ga upp en lärandekultur i organisationen.  
 
Att ta över lösningar som andra utarbetat riskerar att undergräva 
professionalismen där lärare och skolledare utgör huvudaktörerna i 
kunskapsbildningen om lärande och undervisning. Om man inte satt 
sig in i de bakomliggande tankarna bakom ett sätt att hantera pro-
blem i vardagsarbetet, riskerar man att förytliga lärprocessen och på 
sikt skapa en sämre kvalitet. Betydelsen av att en del, en lösning sätts 
in i en meningsskapande och förståelsefördjupande helhet, är avgö-
rande för kvaliteten i lösningen.  Att ta över lösningar som utarbetats 
och visat sig vara ändamålsenliga i ett sammanhang, visar sig ofta 
vara mindre lämpliga i en annan helhet. Lösningar i form av görande 
som inte stämmer överens med de grundföreställningar man har om 
hur man bidrar till barns och ungdomars lärande och utveckling, 
tenderar dessutom att bli kortvariga. 
 
Det är vanligt att skolledare värjer sig mot att hamna i rollen av lös-
ningsgivare. Dels menar man att det är ett sätt att lyfta över ansvaret 
på någon annan och därmed inte behöva ta ansvar själv, dels anser 
man sig ofta vara mindre kunnig eller åtminstone inte mer kunnig än 
medarbetarna om de problem man blir ombedd om att lösa. Bakom 
förväntningarna om att skolledningen ska vara lösningsgivare ligger 
tydligen en idé om att ledare ska sitta inne på lösningar på problem 
som man som medarbetare inte själv kan lösa.  
 
En del skolledare uttrycker att de bollar tillbaks frågan till den 
medarbetare som ställt den. Att se sig som bollplank är kanske ett 
mer positivt uttryck för delegerad vanmakt. Innebörden i att bolla 
tillbaks liknar ofta ett bollplank men risken är att medarbetaren inte 
upplever sig få den hjälp han efterfrågat. I stället för att vara boll-
plank kan man behöva vara en medspelare som vinklar bollen på ett 
annat sätt. 
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Sätta in problemet i medarbetarens helhetsförståelse 

För att förstå problemet och få vägledning hur man ska kunna hante-
ra det, kan problemet sättas in i en meningsskapande och förståelse-
fördjupande helhet. Det är åtminstone tre svårigheter förknippade 
med denna process. Till att börja med förutsätter det att man har en 
helhetsförståelse med relevans för det problem man söker hantera. 
För det andra behöver man vara medveten om hur helheten ser ut 
och för det tredje behöver man klara av att koppla delen, problemet, 
till helheten och förstå vilka konsekvenser helheten får för hantering-
en av delen. Analysen av de föreställningskartor som användes för att 
ta del av lärares och skolledares förståelse av sina olika uppdrag, ty-
der på att tydliga och medvetna övergripande helheter som håller 
ihop olika delföreställningar snarare är undantag än regel. Många av 
de intervjuade lärarna och skolledarna uttrycker under eller efter in-
tervjun förvåning över att se sina föreställningar åskådliggjorda i 
form av en föreställningskarta. Även om vi tycker oss se en ökning i 
andelen lärare och skolledare mellan 2000 och 2004 som uttrycker en 
bärande helhetsidé, som binder samman de olika delföreställningarna 
om uppdraget, så är det fortfarande mer ovanligt än vanligt. Många 
lärare och skolledare förefaller behöva hjälp med att skapa en me-
ningsbärande helhetsidé utifrån sina mer atomistiska föreställnings-
världar. 
 
Att medarbetare inte kommer fram till lösningar på vardagsproblem 
skulle utifrån detta perspektiv kunna bero på att man inte har en 
medveten tydlig meningsskapande helhet som kan vägleda ageran-
det. I stället för att komma med lösningar, som är baserade på den 
egna helhetsförståelsen, kan man som skolledare behöva bidra till 
problemlösningen genom att synliggöra medarbetares föreställning-
ar, bidra till att bygga upp en helhetsförståelse och hjälpa medarbeta-
re att se vilka lösningar som är kongruenta med medarbetarens hel-
hetsförståelse dvs singel-loopslärande. Detta sätt att medverka i pro-
blemlösningsprocessen ligger mer i linje med ett lärandeperspektiv 
än de två tidigare förfaringssätten, eftersom fokus ligger på att skapa 
en fördjupad förståelse som grund för fortsatta agerande. 
 

Bidra med en annan meningsskapande helhet 

Att som skolledare bidra med en annan helhet, dubbel-loopslärande, 
förutsätter att medarbetaren har en meningsskapande helhet, som 
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antingen visat sig vara otillräcklig som vägledning till hur man ska 
hantera problemet eller inte stämmer med skolledarens förståelse av 
uppdraget eller den meningsskapande helhetsidé, som man tillsam-
mans skapat på skolan. Detta förfaringssätt innebär att man utmanar 
medarbetarnas föreställningsvärld. Att det egna tänkandet utmanas 
genom att skolledare lyfter fram andra perspektiv, är en av de mer 
tydliga föreställningar, som lärare ger uttryck för när de beskriver ett 
ledarskap som gynnar skolutveckling. Det förutsätter att man som 
skolledare har en meningsbärande helhet som man införlivat och kan 
synliggöra för andra. Skolledare uttrycker i intervjuerna vikten av att 
vara autentisk. Att vara autentisk kan förstås som att man ger uttryck 
för en inre övertygelse och att det finns en sammanhållande under-
liggande idé som förklarar och ger en kongruens till de olika uttryck 
som denna idé ger upphov till. 
 
Lärandeinriktad problemlösning 

Beskrivningarna ovan utgör ett försök att förstå varför lärare och 
skolledare betonar tydlighet och helhet samt att beskriva vilket age-
rande som blir en konsekvens av denna förståelse. Utöver tydlighet 
och helhet betonar skolledarna att förändringar behöver komma in-
ifrån för att vara mer bestående. Dessa utsagor kan förstås som att 
skolledare snarare behöver fokusera på lärares förståelse av helheter 
än att föreslå eller föreskriva görande, som av skolledningen anses 
vara lämpligt för att hantera problemet. Lärandeinriktad problemlös-
ning förefaller utifrån FILL-pojektet vara viktigare än görandeinrik-
tad problemlösning.  
 
Hallerström (2005) har noterat ett fenomen som kan illustrera och 
samtidigt förstås utifrån skillnaden mellan ett görande- respektive 
lärandeperspektiv. Utöver sin forskning är hon utbildare inom rek-
torsutbildningen samt utvecklingsledare i en kommun. Hon noterar 
att det är skillnader i skolledarnas öppenhet i förhållande till hennes 
två olika funktioner.  

Som utbildningsledare är man oftast mycket efterfrågad 
och kontakten med utbildningsledaren upplevs som posi-
tivt av en rektorsgrupp eller enskild rektor i utbildningen. 
I kontakterna med utvecklingsledaren, en kommunal 
tjänsteman, är rektorer som grupp däremot ganska avvak-
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tande och återhållsamma, särskilt när det gäller pedago-
giska frågor. (s 170)  

Förklaringen till dessa olikheter kan ligga i att hon i utbildarrollen 
har ett lärandefokus och ett lärandeintresse medan hon som utveck-
lingsledare kanske är eller upplevs vara mer inriktad på få till stånd 
förändringar i görandet utan att gå via lärande.  
 
Helhetstänkande och tradition 

Vid analysen av lärares och skolledares föreställningskartor om sina 
respektive uppdrag fann vi de tre förståelsestrukturerna fragmentise-
rad, interaktions- och helhetsstruktur . Helhetsstrukturen visade sig vara 
den minst vanliga bland såväl lärare som skolledare. Om den analy-
sen är riktig blir det svårare för lärare och skolledare att hantera valsi-
tuationer i vardagen genom att sätta in dem i en vägledande helhet. 
De blir i stället hänvisade till traditionerna på skolan för att få hjälp 
med hur de ska agera i en specifik situation. Om traditionerna och 
rutinerna stämmer överens med vad man vill uppnå, är det måhända 
inte något större problem, även om medvetenheten om varför man 
gör det man gör är låg. Risken kan dock vara stor att det är traditio-
nerna och rutinerna på skolan som bidragit till att skapa de problem-
situationer man behöver hantera vilket gör att rutinmässigt hante-
rande inte kan förväntas bidra till ett ändamålsenligt agerande.  
 
Även de lärare och skolledare, som har en tydlig och medveten me-
ningsskapande helhet, har svårt att agera i enlighet med den om hel-
heten inte delas med andra i arbetslaget eller på skolan som helhet. 
Det krävs ett stort mått av mod och övertygelse att låta den egna hel-
heten vägleda görandet om den står i motsatsställning till de var-
dagsrutiner och traditioner, som dominerar skolans verksamhet. En 
gemensam meningsskapande helhet tycks vara mycket betydelsefull 
för att ideal och helheter ska få större betydelse än tradition och ruti-
ner för enskilda medarbetares agerande. Detta är även ett av huvud-
resultaten i studien av de sex särskilt utvecklingsbenägna skolorna 
(Scherp & Thelin, 2004) där betydelsen av en bärande gemensam idé 
på både arbetslagsnivå och skolnivå betonades som en avgörande 
faktor i deras skolutvecklingsarbete. 
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Weick (2001) uttrycker liknande slutsatser:  

Either culture or standard operating procedures can im-
pose order and serve as substitutes for centralization. But 
only culture also adds in latitude for interpretation, im-
provisation, and unique action. (Weick, 2001, p 340)   

Resultaten i FILL-projektet visar på betydelsen av att ha en gemen-
sam tydlig helhetsidé för verksamheten. Detta gäller både för lärare 
och för skolledare. De skolor, som redan 2000 hade en meningsska-
pande helhetsidé, verkar fram till 2004  ha fördjupat och förtydligat 
sin helhet medan de skolor, som inte hade en gemensam menings-
skapande verksamhetsidé 2000, inte heller 2004 hade utvecklat någon 
för vardagsverksamheten vägledande helhet.  
 
En levande meningsskapande helhetsidé eller en vision 

För att en helhetsidé ska bli levande i vardagsarbetet behöver den 
vara utformad så att man får tydlig vägledning i hur man ska hantera 
valsituationer i angelägna vardagsfrågor, utan att vara görandeföre-
skrivande. För att den ska vara levande i vardagen behöver den även 
komma inifrån, om man ska utgå från lärares och skolledares före-
ställningar om vad som gynnar skolutvecklingsprocessen. Det bety-
der att medarbetare och skolledare blir medskapare av helhetsidén 
och att den t ex relateras till de lärdomar man dragit på skolan om 
hur man på bästa sätt kan bidra till elevernas lärande och utveckling. 
För att helhetsidén ska kunna vara vägledande i viktiga valsituationer 
kan det vara klokt att utgå från de situationer och områden på skolan, 
som skapar frustration, och undersöka om det finns något mönster i 
de olika delproblemen, som kan vara vägledande för hur helhetsidén 
kan behöva utformas. Detta kan exemplifieras av en gymnasieskola, 
där skolledningen till att börja med gav utryck för sin frustration och 
oro över att eleverna inte aktivt samverkade med skolan för att för-
hindra förstörelse och bråk på skolan, vilket ”tvingat” skolan att sätta 
upp bevakningskameror i korridorerna. Om denna åtgärd skulle ha 
minskat skadegörelsen skulle man kunna se problemet som löst. I 
stället såg man på denna skola användandet av bevakningskameror-
na som ett misslyckande och problem. Det grundläggande problemet 
var enligt skolledningens förståelse att eleverna inte tog ansvar för 
sitt eget och för varandras agerande utan hänvisade till att det var 
skolans problems och inte deras. Om man accepterar och agerar i en-



 
 

303

lighet med dessa föreställningar, bidrar man till skapandet av en sko-
la och i förlängningen ett samhälle, som baseras på utifrånstyrning i 
stället för på inifrånstyrning, där man tillsammans bygger upp 
grundvärderingar, som motverkar skadegörelse och bråk på skolan. 
Man fann även att en del andra angelägna problem var relaterade till 
elevernas bristande ansvarstagande både för sitt eget och kamrater-
nas lärande och utveckling, varför helhetsidén kom att handla om 
utveckling av ansvarstagande för både sitt eget och andras agerande.  
 
På samma sätt kan en god utgångspunkt vara att undersöka om det 
finns något mönster i de lärdomar man dragit på skolan, som anting-
en skulle kunna vara till hjälp vid utformningen av helhetsidén eller 
vara en förklaring till att problemen har uppstått. I mötet mellan 
mönstret i lärdomarna och mönstret i de frustrerande situationerna 
på skolan kan den meningsskapande helhetsidén skapas. 
 
Är vision och helhetsidé samma sak? Visionens betydelse för skolut-
veckling och visionen som ett sätt att synliggöra helheten har tidigare 
lyfts fram. Visioner kan uttrycka både vad man vill uppnå och hur 
processen förväntas se ut, för att man ska uppnå det man vill uppnå. 
Visioner ses vanligen som övergripande mål men de skulle även 
kunna ses som meningsskapande helheter, utifrån vilken man får 
hjälp att förstå och hantera vardagssituationerna och de problem man 
möter, så att man uppnår det man vill uppnå. 
 
En god vision ska enligt Arvonen (1989) innehålla följande moment: 
 

• alla skall kunna känna visionen som sin egen 

• skall vara barriärbrytande, dvs ge nya utmaningar 

• skall ge en mental bild om framtiden 

• förmedlar verksamhetens innersta mening 

• skall vädja snarare till hjärtat än hjärnan 

• stå för mening och färdriktning 

• skall entusiasmera och engagera 

• ha ett attraktivt emotionellt innehåll 

• skall kunna visualiseras på ett pedagogiskt sätt 

• skall kunna koppla ihop organisationens och individens behov (s 137) 
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Arvonens beskrivning av visionen handlar främst om dess riktnings-
givande samt energigivande och motiverande funktioner för medar-
betarna. Visioner används även för att marknadsföra den egna verk-
samheten gentemot omvärlden. Visionerna brukar i dessa samman-
hang uttryckas kort och kärnfullt och gärna i form av metaforer. En 
meningsskapande helhet utifrån ett lärandeperspektiv består inte av 
en beskrivning av hur verksamheten förväntas se ut om ett visst antal 
år. Den består heller inte av beskrivningar av görande, utan av for-
muleringar som uttrycker djupförståelse av karaktären på de lärpro-
cesser, som kan förväntas leda fram till ett förverkligande av uppdra-
get. Eftersom helhetsidén har en annan funktion än visionen, behöver 
den även formuleras på ett annat sätt än utifrån det mer instrumen-
tella och görandeinriktade NPM-perspektivet.  
 
Visioner hanteras ofta som en utvecklingsuppgift som löper parallellt 
med andra utvecklingsuppgifter. Man lägger upp handlingsplaner 
för hur man tänker sig att förverkliga visionen. En helhetsidé är inte 
ett bland flera utvecklingsprojekt med tillhörande handlingsplan, 
utan uppdraget förverkligas i den utsträckning som den meningsska-
pande helheten vägleder hanteringen av vardagens händelseflöde 
och de utvecklingsområden man arbetar med. 
 
Visionsarbete eller utformning av en helhetsidé som en del i ett för-
ståelse- och lärandeinriktat skolutvecklingsarbete tar tid. Ett problem, 
som lyfts fram bland skolledare, är att det inte alltid finns en förståel-
se för detta på alla nivåer. Dels finns det ett krav uppifrån att ”driva 
på arbetet” dels finns det förväntningar hos medarbetarna på att man 
som skolledare ”tar tag i saker och ting så att det händer något”. En 
del ser det som viktigt att man så fort som möjligt utformar en 
gemensam helhetsidé dvs har ett instrumentellt sätt att se på visioner. 
Andra hävdar i stället att helhetsidéns största betydelse ligger i att 
den utgör en god utgångspunkt för meningsskapande och förståelse-
fördjupande samtal och att man inte ska skynda på den processen. 
Helhetsidén blir levande och vägledande i vardagen i den utsträck-
ning den används som meningsskapande helhet i vardagsarbetet. 
 
Förståelse- respektive görandeinriktat lärande 

Utifrån det sätt att förstå ett lärande organisationsperspektiv, som 
ligger till grund för FILL-projektet, betonas det förståelseinriktade 
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lärande mycket starkt dvs att inte nöja sig med att lära om vilket ar-
betssätt som är bäst i ett visst avseende, utan även försöka förstå var-
för vissa arbetssätt verkar vara mer framgångsrika än andra när det 
gäller att förverkliga uppdraget. Att ta över arbetssätt från andra som 
varit framgångsrika, utan att ha förstått eller sätta in det i en förståel-
sefördjupande helhet såsom teorier om lärande som ligger till grund 
för arbetssättet, riskerar att leda till ett förytligande av lärprocessen 
som ger ett sämre resultat än de man använt sig av tidigare. Det un-
dervisningsmönster, som vi beskrivit som svarletande arbetssätt, kan 
ses som ett exempel på detta. Det förståelsefördjupande lärandet kan 
däremot behöva kompletteras med ett tillämpningsinriktat lärande i 
den bemärkelsen att man lär om hur man ska kunna omsätta sina 
lärdomar eller sin förståelse i nya handlingar i vardagspraktiken. Det-
ta är oftast en naturlig följd av att man fördjupat eller åtminstone för-
ändrat sin förståelse av ett fenomen. Ett tillämpningsinriktat lärande, 
som tar sin utgångspunkt i den förändrade förståelsen, löper inte 
samma risk av förytligande av lärprocessen, som när man mer ore-
flekterat provar annat görande eller tar över handlingsmönster från 
andra. Ett tillämpningsinriktat lärande utifrån de nyvunna lärdomar-
na, kan snarare fördjupa förståelsen av innebörden i de lärdomar 
man dragit genom att det blir ett befruktande samspel mellan konkre-
tiserande görande och föreställningsvärldens teorier och föreställ-
ningar.  
 
En lärare, som upptäcker att ett nytt sätt att arbeta ger mycket goda 
resultat, delar oftast med sig av sina positiva erfarenheter till sina 
närmaste medarbetare. Om kollegorna provar det rekommenderade 
arbetssättet med lika goda resultat, sprids det successivt vidare till 
övriga kollegor, så att alltfler börjar tillämpa det framgångsrika till-
vägagångssättet, vilket kan förväntas leda till bättre resultat på sko-
lan. När man stöter på problem tenderar man att söka efter andra 
tänkbara lösningar och tips, som man antingen själva kommer på el-
ler som man tagit del av från andra håll. Man går direkt från ett gö-
rande till ett annat görande, utan att först försöka fördjupa sin förstå-
else av problemets natur, för att sedan kunna generera lösningar ut-
ifrån andra perspektiv. Det beror ibland på tidsbrist men det kan ock-
så vara ett sätt att undvika att utsätta sin redan befintliga förståelse 
och föreställningsvärld för prövningar, som kan resultera i smärt-
samma omprövningar. Att upptäcka att de egna tidigare skapade och 
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försvarade föreställningarna inte längre är hållbara, kan slå undan 
grunden för det egna arbetet och skapa mycket osäkerhet och oro. Att 
i stället använda sig av ”görandepaket”, där man tillämpar ett mate-
rial och en beskriven arbetsgång, kan ske utan att man behöver för-
djupa sin förståelse och riskera att behöva ompröva och förändra sin 
förståelseram. Figur 7:4 illustrerar tre olika typer av lärprocesser    
 

 

Figur 7:4  Förståelsefördjupande och tillämpningsinriktad lärprocess.  
 
Att bygga skolutveckling på att sprida respektive ta över goda exem-
pel som arbetats fram på andra skolor, riskerar att förstärka görande-
kulturen och bidra till ett förytligande av lärarprofessionen. Goda ex-
empel och tips används dock även i den förståelsefördjupande lär-
processen, men då med syftet att bilda underlag för ett efterföljande 
förståelseinriktat lärande, där man försöker förstå sig på varför resul-
taten eventuellt skiljer sig åt om man gör på det nya sättet jämfört 
med det som tillämpat tidigare, dvs som grund för fördjupat lärande. 
Denna tillämpning av tips och goda exempel som grund för en för-
djupande lärprocess illustreras med A i figur 7:4. Tips och goda ex-
empel kan även användas i den tillämpningsinriktade lärprocessen, 
under förutsättning att man har fördjupat sin förståelse av de bäran-
de idéer, som ligger bakom det goda exemplet (B i figur 7:4). 
 
Utifrån ett lärandeperspektiv ses det förståelse- respektive tillämp-
ningsinriktade lärandet som två kompletterande och ömsesidigt för-
djupande lärprocesser. Den förståelsefördjupande lärprocessen tar sin 
utgångspunkt i görandet medan den tillämpningsinriktade lärproces-
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sen tar sin utgångspunkt i nya lärdomar, som behöver översättas till 
annat görande.  
 
Exempel på förståelsefördjupande lär- och problemområden: 

Hur kommer det sig att vissa elever tappar lusten att lära? 

Hur kommer det sig att eleverna i 8c har så svårt att koncentrera sig på 
det de ska göra? 

Hur kommer det sig att en del elever blir ”vandrare” när vi arbetar mer 
elevaktivt? 

 
Exempel på tillämpningsinriktade lär- och problemområden: 

Vi har kommit fram till lärdomen att det är mycket viktigt att möta ele-
verna där de befinner sig om man ska uppnå goda resultat. Hur kan 
vi bli bättre på att förverkliga denna lärdom i praktiken? Om vi ska 
kunna möta eleverna där de är så behöver vi först veta var de är – 
hur gör vi för att ta reda på det inom olika arbetsområden? 

 
 

Tradition och förnyelse 

Om man ser till resultaten som helhet, så är förändringar på hand-
lingsnivå små under den studerade fyraårsperioden jämfört med för-
ändringar i såväl lärares som skolledares föreställningar om skolans 
uppdrag och om hur man på bästa sätt kan bidra till att får en allt 
högre kvalitet i elevernas lärande. Det är också tydligt att det finns en 
skillnad mellan lärdomar och föreställningar om lärande, undervis-
ning och ledarskap och handlingarna. Ekholm (1976) hävdar nöd-
vändighetens betydelse för att förändring av handlingsmönster ska 
äga rum. Det räcker inte med att möjligheter för andra handlings-
mönster skapas genom till exempel organisatoriska förändringar. Så 
länge som en förändring inte upplevs som nödvändig, sker normalt 
ingen förändring. Detta stämmer väl överens med Lewins (1963) syn 
på lärande och utveckling.  
 
Nödvändigheten kan vara av inre eller yttre karaktär. Inre nödvän-
dighet föreligger då de senaste erfarenheterna och/eller slutsatserna 
strider mot tidigare föreställningar eller då föreställningar och hand-
ling är inkongruenta. Den inre nödvändigheten skulle även kunna 
utgöras av en pedagogisk övertygelse, som ännu inte omsatts i hand-
ling. En yttre nödvändighet skulle till exempel kunna utgöras av ett 
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annat elevunderlag, som försvårar eller omöjliggör en fortsatt till-
lämpning av det undervisningsmönster sam man vanligtvis tilläm-
par. En inre nödvändighet kan ändå vara otillräcklig för förändringar 
om inte yttre förutsättningar samtidigt skapas. På samma sätt behö-
ver en av yttre betingelser skapad nödvändighet motsvaras av inre 
förutsättningar till exempel i form av tillräcklig kompetens för att för-
ändring ska vara möjlig. Gränsdragningar av vad som är yttre och 
inre förutsättningar respektive nödvändigheter är svåra att göra.  
 
Den inre upplevda nödvändigheten tycks vara mer betydelsefull för 
förändringar än de krav på förändringar som uttrycks utifrån. Scherp 
(2003) fann att lärare på mer utvecklingsinriktade skolor oftare hänvi-
sade till egna pedagogiska ställningstaganden, dvs. den inre nödvän-
digheten, som den viktigaste förändringsfaktorn. Det tycks vara så att 
lärare på dessa skolor i högre grad än på andra har transformerat ytt-
re nödvändighet i form av ändrat elevunderlag, läroplanskrav, sam-
hällsförändringar och resursbrist till inre nödvändighet inom det pe-
dagogiska området i form av förändringar i synen på lärande och hur 
man i vardagsarbetet kan bidra till elevernas lärande. Skolledarna har 
enligt lärarna på de mer utvecklingsinriktade skolorna varit aktiva 
och betydelsefulla i denna transformeringsprocess medan lärarna på 
de andra skolorna inte upplevt motsvarande insatser från sina skolle-
dare.  
 
Hur kan vi förstå att de lärdomar man gjort och de föreställningar 
man har om lärande och undervisning inte tillämpas i vardagsprakti-
ken i samma omfattning? Skillnaden kan förklaras av att man ger ut-
tryck för föreställningar, som är socialt önskvärda men att man har 
andra faktiska föreställningar som påverkar görandet. Detta har be-
lysts tidigare i forskning och beskrivits i termer av ”espoused theory” 
respektive ”theory in action”.  
 
En annan förklaring kan ligga i avsaknaden av en meningsskapande 
helhetsidé eller ledstjärna, vilket bidrar till att upprätthålla traditio-
nen på bekostnad av förnyelse. Så länge som man inte har en indivi-
duell eller gemensamt uttalad och tydlig helhetsidé om hur man för-
står de lärprocesser, som bidrar till elevernas lärande och utveckling 
och som ger mening åt de vardagshändelser man möter, måste man 
söka vägledning om hur man ska agera i traditionen dvs hur man 
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brukar göra i likartade situationer på skolan. Den vägledande princi-
pen blir därigenom traditionen och inte de pedagogiska idealen eller 
uppdraget. Detta kan förstås utifrån de två faser i kunskapsbildning-
en som tidigare beskrivits, dvs att se mönster respektive att förstå 
varför mönstren ser ut som de gör. Så länge som man inte lyckats för-
stå varför mönstren ser ut som de gör är man hänvisad till att relatera 
nya situationer till tidigare mönster, för att få vägledning i sitt age-
rande. Om man kommit längre i sin lärprocess, så att man även för-
står varför mönstren ser ut som de gör, kan man använda sig av den-
na förståelse för att hantera de situationer man möter i vardagen. 
 
Det kan även vara så att de föreställningar man byggt upp inte har 
den betydelse för det egna görandet, som vi utgår från. De utsagor, 
där lärare och skolledare uttrycker att de lärdomar de gör utifrån sina 
egna erfarenheter är avgörande för deras agerande, kanske inte 
stämmer. Å andra sidan kan differensen mellan föreställningar och 
handlingar förklaras av att förändringar i föreställningsvärlden behö-
ver föregå förändringar på handlinsnivå, för att förändringarna ska 
bli bestående, dvs glappet mellan föreställningar och handlingar är 
snarare en bekräftelse på våra utgångspunkter. 
 
Weick (1976) summerar svårigheterna med att få en helhet som lever i 
delarna på följande sätt: 

(1) If intentions are not clear and unambiguous, then the 
use of them to select actions which will fulfil the intentions 
will be imperfect. (2) If the consequences of action are not 
known, then the use of intention to select action will be 
imperfect. (3) If the means by which an intention is trans-
formed into an action are not known or in conflict, then 
the coupling of action to intention will be imperfect. (4) If 
intentions are not known to a person at the time of select-
ing an action, then the relationships between action and 
intention will be imperfect. ... (5) If there exists a set of 
multiple intentions which can determine a set of similar 
multiple actions, then the ability to detect a relationship 
between any one intention and any one action is likely to 
be imperfect. (p 15) 

Resultaten från det tidigare refererade BUS-projektet tyder på att en 
gemensam inriktning, vision eller bärande idé, bör formuleras på 
värderings- och/eller teorinivå för att upplevas stimulerande och ut-
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vecklande snarare än begränsande. Det handlar inte om att fastställa 
göranden. Däremot är det viktigt att handlandet – görandet – kan sät-
tas i relation till den gemensamma inriktningen. Att man tillsammans 
försöker konkretisera den genom att tala om vilka handlingar som är 
förenliga med den och vilka som inte är det. Skolledarna på de stude-
rade skolorna beskrevs ofta som bärare av skolans gemensamma pe-
dagogiska idé, vision eller ideologiska inriktning. Helheten behöver 
vara så tydlig, så att den ger vägledning i hur man ska hantera var-
dagens händelseflöde. 
 
Ytterligare en förklaring till den bristande överensstämmelsen mellan 
föreställningsvärlden och görandet kan vara att man stöter på hinder 
av olika slag. I en lärarenkät i det parallella forskningsprojektet PBS, 
som besvarats av drygt 2500 lärare, angavs organisatoriska hinder 
och alltför hög arbetsbelastning som de två viktigaste orsakerna till 
att man inte lyckas förverkliga sina lärdomar i vardagspraktiken. Yt-
terligare viktiga hinder var otillräcklig egen kompetensen och 
bristande stöd från skolledningen.  
 
Organisatoriska hinder 

Om man utgår från att lärares uppfattningar om vilka organisatoriska 
förändringar man skulle behöva göra för att underlätta förverkligan-
det av skolans pedagogiska intentioner är ett uttryck för de hinder 
man upplever, så tycks de två överlägset största hindren vara storle-
ken på undervisningsgrupperna och brist på grupparbetsrum. Att 
döma av de lektionsbesök, som gjorts inom projektet, skulle fler 
grupprum skapa bättre förutsättningar för mer elevaktiva lärproces-
ser, eftersom grupparbeten i högre grad präglades av elevaktivitet än 
individuellt arbete.  
 
Arbetslagsorganisationen har i tidigare undersökningar visat sig vara 
betydelsefull för förverkligandet av mer elevaktiva arbetssätt (Scherp, 
1998, 2003). Av lärarenkäten framgår att man har förändrat den i 
riktning mot mer ämnesöverskridande, årskursheterogena och på 
gymnasiet även programindelade arbetslag. Dessa förändringar in-
nebär i så fall en minskning av organisatoriska hinder när det gäller 
att förverkliga de pedagogiska ideal man givit uttryck för i FILL-
projektet. Av intervjuerna framgår att betydelsen av arbetslaget för 
den egna undervisningen har ökat under fyraårsperioden och alltfler 
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lärare ingår i ämnesöverskridande arbetslag (42%  år 2000 och 56% år 
2004). 
 
Arbetsbelastning 

Upplevelsen av att arbetsbelastningen är för hög för att man ska kun-
na förverkliga sina lärdomar om undervisning och lärande, kan för-
stås både utifrån att de lärdomar man dragit om lärprocessen kräver 
mer av arbetsinsatser än de sätt att arbeta som dominerar idag och 
utifrån att den tid och den kraft, som skulle kunna läggas på ett för-
ändrat arbetssätt, ockuperas av andra mer eller mindre tvingande ar-
betsuppgifter, som upplevs mindre meningsfulla när det gäller att 
förverkliga egna pedagogiska ideal. 
 
Enkätundersökningen visar att lärare i betydligt högre grad vill sam-
tala med varandra om pedagogiska frågor och uppdraget vid arbets-
lagsträffarna på bekostnad av administrativa, organisatoriska och 
ekonomiska frågor. Å andra sidan behöver man ägna tid åt dessa frå-
gor om man själv ska kunna skapa goda organisatoriska förutsätt-
ningar för den egna pedagogiska verksamheten. Man kanske skulle 
se över vilka arbetsuppgifter av administrativ, organisatorisk och 
ekonomisk natur som har särskilt stor betydelse för arbetslagens pe-
dagogiska arbete.  
 
Tid, engagemang och kraft att ägna sig åt att förverkliga de pedago-
giska idealen påverkas inte enbart av administrativa och organisato-
riska frågor i traditionell mening. Beslut om specifika arbetsinsatser 
och utvecklingsområden, som fattas på överliggande nivåer, tar ofta 
den tid i anspråk, som annars skulle kunna ha använts till förverkli-
gande av de egna intentionerna. Det leder oss över till omvärlden och 
hindrande faktorer utanför den egna skolan såsom styrning av skolan 
på nationell. 
 
Fragmentiserande omvärldskrav  

Hittills har fokus legat på betydelsen av att ha en förståelsefördju-
pande och meningsskapande helhet som vägledning för hur man ska 
hantera vardagssituationerna som uppstår på den egna skolan. Att ha 
en vägledande helhet har även stor betydelse i mötet mellan den en-
skilda skolan och omvärlden. Uppfattningar om och initiativ till olika 
utvecklingsområden för skolan uttrycks och tas även av andra intres-
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senter än de som arbetar inom skolan. En del medarbetare uttrycker 
att man är utsatt för ett kravregn utifrån som man måste hantera. 
Kraven och förväntningarna kommer från såväl politiker som olika 
intressegrupper. Att samtidigt svara upp mot och prioritera samtliga 
utvecklingsbehov torde vara omöjligt, eftersom en del av dem dess-
utom upplevs vara motstridiga. De olika kraven utifrån behöver sät-
tas i relation till varandra, till uppdraget och till de behov som be-
döms mest angelägna av elever, lärare och skolledare utifrån deras 
vardag. 
 
Svedberg (2000) avslutar sin avhandling med tankar om rektorsrollen 
och skolutveckling: 

Jag tror vi behöver befria oss från den instrumentella före-
ställningen att rektor främst skall vara en implementerare 
av allehanda reformer och förändringsprogram. Skolans 
problem som jag ser dem är inte frånvaron av föränd-
ringsinitiativ, utan snarare att för många och disparata, 
men framför allt externt definierade, förändringskrav ten-
derar att fragmentera och motverka en långsiktig pedago-
gisk verksamhetsutveckling. (s 224)   

Även Fullan (1998) hävdar att strategier, som riktar in sig på att för-
ändra delar av skolverksamheten utan att ta hänsyn till helheten, fö-
refaller ha svårt att åstadkomma varaktiga förändringar. För att för-
ändringar ska bli bestående behöver de kunna införlivas i den helhet 
som utgörs av den syn på lärande, kunskap och undervisning som 
råder på skolan, dvs. de behöver stämma överens med de egna erfa-
renhetsbaserade lärdomarna om hur man på bästa sätt bidrar till ele-
vers lärande och utveckling.  
 
Scherp och Thelin (2006) fann i sin studie av sex skolor som bedömts 
ha lyckats osedvanligt bra med att skapa bestående skolutveckling, 
att skolledarna i första hand utgår från och stödjer de utvecklingsbe-
hov, som växer fram inifrån den egna verksamheten. Anmodanden 
uppifrån om att ägna sig åt andra utvecklingsområden införlivas i 
vardagsverksamheten i den mån de passar in i helheten. En fokuse-
ring på ett anmodat utvecklingsområde kan annars störa den helhet 
som man byggt så att det resulterar i en sämre total kvalitet i elever-
nas lär- och utvecklingsmiljö. En rektor betonar betydelsen av att 
skapa ett förtroende för den egna skolans utvecklingsverksamhet hos 
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kommunens politiker, där en viktig del är att visa på hur politikernas 
intentioner med kommunens skolverksamhet tas på allvar, men inför-
livas på det sätt som är möjligt med tanke på helheten i den egna sko-
lans verksamhet. Även andra skolledare på de sex skolorna ger ut-
tryck för samma uppfattning och menar att risken är stor att man för-
lorar den viktiga helheten i verksamheten, om man ägnar sig alltför 
mycket åt specifika avgränsade utvecklingsområden eller åt att skriva 
planer för ett antal olika delområden.  
 
Utifrån kommande krav på utvecklingsområden kan vara mer eller 
mindre lätta att införliva i den helhet och utvecklingsprocess, som en 
skola följer beroende på hur preciserat området är. Politiskt beslutade 
inriktningsmål som att arbeta med jämställdhet kan t ex införlivas i 
flera olika utvecklingsområden, som man redan prioriterat på en sko-
la. På skolor, som arbetar med utvecklings- och lärområden som Hur 
ska vi bli bättre på att hjälpa omotiverade barn att återfå lusten att lära?, 
Hur kan vi hjälpa de som har svårt att koncentrera sig? eller Hur kan vi 
bidra till att alltfler elever förstår sig på matematikens mysterier?, kan man 
lägga jämställdhetsperspektiv på de olika lärområdena och därige-
nom klara både de egna prioriterade områdena och det politiskt be-
slutade utvecklingsområdet. Att undersöka om det finns skillnader 
mellan pojkar och flickor kan fördjupa lärprocessen ytterligare.  
 
Initiativ till skolutveckling som kommer utifrån eller uppifrån, har 
större möjligheter att vara framgångsrika om de möter eller relateras 
till skolornas egna utvecklingsområden. Insatsen behöver karaktäri-
seras av ett utmanande möte om man ska kunna förvänta sig att ut-
ifrån tagna initiativ ska resultera i ett bestående utvecklingsarbete, 
som fortsättningsvis hämtar sin kraft och näring inifrån organisatio-
nen, skolan. Med hjälp av yttre tryck t ex krav på handlingsplaner 
och kontrollerande uppföljningar och utvärderingar går det att initie-
ra aktiviteter på skolan men de fokuserade kraftsamlingar, som där-
med åstadkoms, tycks dessvärre ha den ogynnsamma bieffekten att 
redan pågående utvecklingsarbeten avstannar. Man tvingas göra 
omprioriteringar av arbetsinsatserna och därmed av tiden, kraften 
och energin som går ut över det utvecklingsarbete, som man på sko-
lan funnit vara angeläget. Lärare beskriver det i termer av att man 
tvingas in i en byråkratisk utvecklingsprocess som förhindrar reell 
skolutveckling (Scherp, 2003).  
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Om de anmodade utvecklingsområdena inte möter och av medarbe-
tarna inte upplevs vara relaterade till den egna skolkulturen, tenderar 
utvecklingsansträngningarna att avstanna i samma stund som den 
efterföljande kontrollerande utvärderingen och kvalitetsgranskningen 
är genomförd, varefter man återgår till hur det såg ut innan man blev 
anmodade att ägna sig åt området. Om skolan ofta blir avbruten i 
sina egna utvecklingsansträngningar i vardagsarbetet ger man till slut 
upp tanken på att utveckla den egna verksamheten, eftersom man 
inte får ägna sig åt det man finner vara avgörande för att få en hög 
kvalitet i elevernas lärprocess.  
 
 
Otillräcklig egen kompetens 

Att arbeta elevaktivt upplevs mycket svårare och mer komplext av 
såväl lärare som elever, jämfört med att arbeta mer traditionellt för-
medlingspedagogiskt. En något förenklad bild av vad som krävs för 
att arbeta förmedlingspedagogiskt är att lärarna ska ha goda ämnes-
teoretiska kunskaper och en god förmåga att berätta vad de kan. Så 
länge som eleverna finner ett sådant arbetssätt stimulerande och gi-
vande är det inget större problem för läraren i vardagsarbetet. Om 
man sätter ett sådant arbetssätt i relation till skolans uppdrag med 
krav på elevernas delaktighet och betoning av att utveckla kritiskt 
tänkande, initiativrika och kreativa medborgare blir det mer proble-
matiskt. Tillberg har med sitt klassiska konstverk ”Är du lönsam lille 
vän” försökt fånga grundtonen i det mer traditionella förmedlings-
pedagogiska arbetssättet. Det behöver givetvis inte innebära att han 
gör detta perspektiv rättvisa men tavlan avspeglar många männi-
skors upplevelser av den traditionellt arbetande skolan. Vi har även 
försökt finna ett konstverk som fångar grundtonen i ett elevaktivt ar-
betssätt men inte lyckats. Däremot har illustratören Erik Rosenlund 
fångat både kärnan och svårigheterna i detta arbetssätt med följande 
sekvens: 
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Sekvensen visar dels på betydelsen av att relatera lärprocessen till 
elevernas frågor och föreställningar, dels på de svårigheter som ligger 
inbyggda i arbetssättet. Gunnars frågor handlar inte om matematik 
vilket skapar problem eftersom det står matematik på schemat. Ut-
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över eleven Gunnar finns ytterligare cirka 30 elever i klassen som 
kanske inte är intresserade av Gunnars frågor men som har ett antal 
egna frågor. Läraren vet inte svaret på frågorna och dessutom finns 
många olika ”rätta” svar. Det är inte underligt att läraren hoppas på 
att bli räddad av gong-gongen. Det är denna förändring det handlar 
om. Lärarna förväntas dessutom utmana elevernas tänkande och för-
djupa deras frågor. Hur ska detta gå till? Lika litet som det fanns någ-
ra enkla svar på de flesta av Gunnars frågor så finns givetvis inga 
enkla svar på denna fråga heller även om en del svar förefaller ligga 
nära till hands.  
 
Att vara kunnig i sitt ämne och duktig på att berätta vad man själv 
kan, räcker inte. Vid tillämpning av elevaktiva arbetssätt behöver lä-
rare även vara duktiga på att förstå elevers förståelser. Att skapa ut-
manande möten förutsätter att man vet var andra befinner sig. Kom-
petensutveckling behöver inbegripa hur man som lärare kan fånga 
upp olika elevers förståelser och föreställningar. 
 
Sandberg och Targama (1998) kom fram till slutsatsen att medarbe-
tarnas förståelse av sitt uppdrag är avgörande för deras kompetens, 
eftersom den styr behovet av och erövrandet av kunskap och kompe-
tens. De lärdomar man gör om hur man på bästa sätt kan förverkliga 
uppdraget är resultatet av en lärprocess där erfarenhetslärandet har 
visat sig vara avgörande. Lärande pågår oavsett om man vidtar några 
speciella åtgärder eller inte men kvaliteten i och inriktningen av lär-
processen är beroende av hur man strukturerar och organiserar lä-
randet. Vilken betydelse lärdomarna får för görandet har visat sig 
vara beroende av hur man byggt upp lärdomarna dvs av lärproces-
sens natur. Vissa lärprocesser leder fram till lärdomar och slutsatser, 
som i mycket liten utsträckning omsätts i handling, medan andra lär-
processer leder fram till lärdomar, som i högre grad omsätts i hand-
ling. 
 
Man kan bygga upp sina lärdomar genom att läsa böcker eller genom 
att lyssna på föreläsare men man kan även själv vara mer aktiv i kun-
skapandet. Att själv vara medskapande i kunskapsbildningen tende-
rar att skapa ett större engagemang och leda till att slutsatserna eller 
lärdomarna får större betydelse för det egna görandet.  
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De olika sätten att lärande kan illustreras på följande sätt: 
 

 
 
Figur 7:5 Olika lärprocesser 
 
Det är naturligtvis många faktorer som påverkar hur man handlar i 
olika situationer. Resultaten i FILL-projektet tyder på att de föreställ-
ningar man byggt upp om hur man på bästa sätt kan hantera den si-
tuation man befinner sig i har en avgörande betydelse för det faktiska 
agerandet.  
 
Den aktiva kunskapande processen kan tydliggöras och beskrivas 
med hjälp av de faser som framgår av figur 7:5 även om de inte nöd-
vändigtvis följer på varandra utifrån det linjära sätt som presenteras 
här. Att gemensamt skapa kunskap utesluter inte att man även tar del 
av och använder sig av redan befintlig kunskap, men en avgörande 
skillnad är att man införlivar redan befintlig kunskap i det egna kun-
skapandet som utgör den huvudskaliga lärprocessen. När man befin-
ner sig i ett eget kunskapande inom ett område verkar även intresset 
att öka för de kunskaper som vuxit fram på andra håll.  
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Hur man utformar arbetet i dessa faser får konsekvenser för i vilken 
utsträckning lärdomarna kommer att tillämpas i vardagsarbetet. För 
att lärares kompetensutveckling ska få betydelse för förverkligandet 
av skolans pedagogiska ideal, skulle i så fall kompetensutvecklingen 
behöva organiseras i form av lärgrupper, där lärare är huvudaktörer-
na i kunskapsbildningen om lärande och undervisning utifrån glap-
pet mellan de pedagogiska idealen och den faktiska hanteringen av 
vardagsverksamheten. 
 
Under FILL-projektets gång har vi ofta fått reaktioner av typen ”Detta 
låter bra men hur gör man?”, vilket tyder på att man inte har de verk-
tyg som man skulle behöva för att förverkliga sina tankar i praktiken. 
I det efterföljande och delvis parallella forskningsprojektet PBS, där vi 
för närvarande samarbetar med cirka 40 kommuner och 800 skolor, 
har vi tagit fasta på dessa svårigheter och tillsammans med skolorna i 
nätverket börjat utarbeta verktyg och även bidragit med kompetens-
utvecklingsinsatser för både skolledare och medarbetare, för att un-
derlätta överförandet av idéerna till vardagshandlingar. I enkätun-
dersökningar, som riktar sig till både skolledare och lärare, har vi 
delvis använt oss av samma frågor som i FILL-enkäten, vilket gör det 
möjligt att jämföra resultaten. För att få bort eventuell påverkan av 
skillnader i de båda materialen med avseende på obalanser i bak-
grundsvariabler har bara grundskolor tagits med i jämförelsen. Svars-
frekvenserna för de frågor som var gemensamma i lärarenkäten re-
dovisas i tabell 7:1. 
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Tabell 7:1. Jämförelser mellan lärares uppfattningar om ledarskapet och 
organisationen i PBS-projektet respektive FILL-projektet  
 PBS  

Instämmer helt 
FILL  
Instämmer helt Skillnad 

Förtroende för skolledningen 39 21 18 

R deltar i diskussioner om visionen 36 20 16 

Gemensam syn på lär i arbetslaget 29 17 12 

R är öppen för synpunkter 52 40 12 

R intresserad av vårt arbete 45 35 10 

R förmedla sina intentioner 28 18 10 

Stora påverkansmöjligheter 26 17 9 

R argument 25 16 9 

R intresserad av hur vi ser på uppdraget 52 44 8 

Trivs i arblaget 72 65 7 

Lära av vardagsarbetet 23 17 6 

Dokumentera lärdomar 10 4 6 

R samsyn med mig 31 25 6 

Trivs på skolan 66 62 4 

Samtal om förståelse av uppdraget 11 7 4 

Uppmuntra andra sätt att arbeta 27 24 3 

R framhåller uppdraget 26 25 1 

Kompetensutveckling från vardagsproblem 7 8 -1 

Komputveckling är engångsaktiviteter 21 24 -3 

 
Som framgår av tabellen karaktäriseras både ledarskapet och verk-
samheten i PBS i högre grad av ett lärandeperspektiv trots att man 
varit involverade under en kortare tid än skolorna i FILL-projektet. 
Skillnaderna är både genomgående och förhållandevis stora. En 
tänkbar orsak till detta kan vara att man i högre grad fått hjälp med 
hur man översätta lärandeperspektivet på skolutveckling i handling. 
Dessa resultat kan ses som ett stöd för att otillräcklig kompetens ut-
gör ett viktigt hinder i utvecklingsprocessen.  En annan förklaring 
skulle kunna vara att PBS-skolorna redan från början skiljer sig från 
FILL-skolorna i något väsentligt avseende när det gäller att redan ar-
beta utifrån ett lärande-perspektiv. Den bild vi har av skolorna tyder 
dock inte på detta.  
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Bristande stöd från skolledningen 

Att man upplever ett bristande stöd från skolledningen skulle kunna 
förstås som att lärarna uppfattar att skolledningen vill ha en annan 
inriktning av den pedagogiska verksamheten än lärarna men resulta-
ten tyder inte på att denna förklaring är hållbar. Cirka 75 procent av 
lärarna instämmer dessutom i påståendet att rektor har en syn på 
önskvärd pedagogisk utveckling, som stämmer överens med den 
egna uppfattningen.  
 
En förklaring, som har mer stöd utifrån empirin på de undersökta 
skolorna i FILL-projektet, är att lärarna förväntar sig ett annat stöd 
från skolledningen än vad de idag får när de ställs inför problematis-
ka vardagssituationer. För många verkar det handla om att få hjälp 
med att sätta in förbryllande händelser i en meningsskapande och 
förståelsefördjupande helhet som kan vägleda det egna agerandet. En 
ledare, som har en god kännedom om vardagsverksamheten och är 
tydlig med skolans pedagogiska helhetsidé, har goda förutsättningar 
att kunna ge denna typ av stöd.  
 
Hinder i form av motverkande styrningsprinciper på systemnivå  

Vid en valideringskonferens, där forskningsresultaten diskuterades 
och analyserades av drygt 100 lärare som deltog i FILL-projektet, tog 
man upp elevernas förståelse av skolans uppdrag som en betydelse-
full faktor för hur man kan arbeta. Elevernas betygsfixering upplev-
des vara svår att hantera. Målstyrning, nationella prov, krav på betyg 
och tydliga betygskriterier, förväntningar från högre stadier upplev-
des som hinder i lärprocessen. En av lärarna sammanfattade grup-
pens slutsatser med: ”Vi lär dem för att de ska kunna söka vidare till den 
gymnasielinje de vill. Vi har betygsstyrning.”  
 
I vilken mån bidrar skolsystemet med dess krav på tydlighet vad 
gäller betygskriterier till att eleverna i allt högre grad verkar se till 
skolans kvalificeringsfunktion? Är detta ett sätt att skola in eleverna i 
samhällets sorteringssystem? Kristiansson (2002) fann i en intervju-
studie med elever, lärare, skolledare och politiker att de olika katego-
rierna hade olika förståelser av gymnasieskolans uppdrag. Lärarnas 
förståelse av uppdraget var att eleverna skulle lära sig den kurs som 
läraren hade ansvar för. Elevernas förståelse av vad skolverksamhe-
ten gick ut på var att de skulle få så höga poäng som möjligt på när-
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maste skrivning som så småningom skulle ge utdelning i höga slutbe-
tyg. De beskrev även de två mest framgångsrika strategierna för att 
klara detta. Den ena bestod i att hårdplugga inför skrivningarna och 
därefter vila upp sig och hämta kraft så att man kunde råplugga till 
nästa skrivning när det var dags igen. Den andra strategin var att döl-
ja det man inte kan för läraren. Om läraren upptäcker vad man inte 
kan riskerar man ett sämre betyg. Om lärandemotivet dominerat ele-
vernas förståelse borde man kanske snarare haft strategin att berätta 
för läraren vad man inte kan så att man kan få hjälp med att lära sig 
detta. Dessa resultat förstärker bilden av skolan som en verksamhet, 
som främst ägnar sig åt kvalificering och sortering och inte lärande, 
även om kvalificeringsarbetet inte behöver utesluta att lärande sker.  
 
Utöver de svårigheter lärare upplever att tillämpa elevaktivt lärande, 
uttrycker många en oro att inte få med allt som står i kursplanen om 
man i undervisningen börjar utgå från elevernas föreställningar och 
frågor i stället för ämnets inre logiska ordning. Läroboken och tim-
planen är en trygghet, eftersom man räknar med att läroboksförfatta-
ren utgått från kursplanen när boken skrivits. Om man dessutom sett 
till att eleverna fått det antal timmar de enligt timplanen ska ha i varje 
ämne, har man gjort vad man kunnat för att tillgodose de innehållsli-
ga kraven i kursplanerna.  Om man inte håller sig till läroboken och 
dessutom tar bort den nationella timplanen, som man gjort i timpla-
neförsöket, uppstår en osäkerhet om hur man ska veta att man gjort 
det man ska. Svaret på den oron är förstås att man behöver ta reda på 
om eleverna har nått målen i kursplanen och vilka betygskriterier 
som är uppfyllda. Det förefaller finnas två olika sätt att klara detta.  
 
Ett sätt handlar om att lärarna konkretiserar betygskriterierna så att 
det är lätt att se om eleverna uppfyllt dem. Risken med detta är att 
det enkelt mätbara blir det viktiga i stället för mer väsentliga och dju-
pa kunskaper, som är svåra att mäta på.  Ytkunskaper kan komma att 
premieras framför djupkunskaper, eftersom lärarens professionella 
helhetsbedömningar inte alltid går att bryta ned till ett antal isolerade 
tydliggjorda delar.  
 
Ett annat sätt är att utarbeta en mycket fast arbetsgång, så kallad 
trappa, inom varje ämne som eleverna ska följa, om än i egen takt. 
Dessa ”trappor” kan leda till att elevernas inflytande över lärproces-
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sen minskar och att ämnets inre logiska ordning tar över så att till-
lämpningen av elevaktivt lärande försvåras.  Att lärare ställer sig 
tveksamma till att börja arbeta mer elevaktivt, förefaller inte i första 
hand bero på att man inte tror att det skulle kunna vara en framkom-
lig väg för att gynna lärandet och elevernas utveckling. Det verkar 
mer handla om en befogad eller obefogad oro att inte i alla avseenden 
leva upp till allt i kursplanerna.  Ett annat sätt att hantera denna osä-
kerhet och otrygghet är att fördjupa sin förståelse av uppdraget som 
helhet och utifrån den utforma lärsituationer. Det medför sannolikt 
även att lärare mer måste förlita sig mer på sin förmåga att följa och 
bedöma elevernas lärprocess som grund för betygssättningen.  
 
Ett exempel från lektionsobservationer på en högstadieskola belyser 
problemet. Klimatet i klassrummet präglades av koncentrerat arbete 
när observatören kom in i klassrummet. Ämnet var samhällskunskap. 
Eleverna satt två och två i bänkar, som var riktade mot katedern. Alla 
elever satt med anteckningsblock och läroböcker på bänkarna och var 
fullt sysselsatta med att läsa och skriva. Vid förfrågan berättade lära-
ren att de höll på med den svenska politiska valprocessen. Tidpunk-
ten för observationen var ca åtta månader innan riksdags- och kom-
munalvalet skulle äga rum, vilket föranledde en reflektion inom ob-
servatören varför man arbetade med detta område nu och inte i sam-
band med valet. Läraren berättade även att eleverna valt att arbeta i 
grupp och att de ville lämna in ett skriftligt arbete för betygsbedöm-
ning. Observatören gick därefter fram till två elever som satt bredvid 
varandra längst fram och undrade vad de gjorde. Det första svaret 
blev: ”Det här.” Vilket föranledde en följdfråga ”Och vad är det då?” 
som resulterade i svaret ”Valet eller nåt.” Nästa fråga som ställdes från 
observatören väckte uppenbarligen stor förvåning där kroppsspråk, 
tonfall och mimik tydligt uttryckte tveksamheter angående observa-
törens förstånd. Frågan som ställdes var: ”Varför arbetar ni med detta?” 
och svaret blev ”Vi har kommit dit i boken!” i ett tonfall som tydligt ut-
tryckte att han inte kunde tänka sig något annat skäl till att man arbe-
tade med ett arbetsområde. Nästa fas i observatörens ambition att 
förstå vad som pågick var att undersöka innebörden i grupparbetet 
som eleverna valt. ”Jag hörde att ni valt att arbeta i grupp. Är det ni två 
som jobbar tillsammans med de två som sitter bakom er?” Men det visade 
sig vara fel. Den ene av eleverna pekade på tre andra elever som satt 
utspridda i klassrummet vilka tillhörde samma grupp som han själv. 
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På observatörens fråga ”Hur kan ni jobba tillsammans när ni sitter på så 
olika ställen och så långt ifrån varandra?” gavs ett lugnande svar.  
 
- ”Han där tar de två första sidorna i boken, hon tar de två nästa och sedan 
tar jag två av sidorna och så tar han två sidor.”  
- ”Vad gör ni med sidorna då?”  
- ”Skriver med egna ord vad som står där.” 
- ”Vad gör ni med det sedan då?” 
- ”Lägger ihop det vi skrivit och lämnar in det till magistern” 
 
Det är uppenbart att förståelsen av innebörden av grupparbete är an-
norlunda än det man brukar mena med grupparbete men en del av 
förklaringen till att man arbetade på det sätt man gjorde kan ligga i 
skolans höga ambitioner att leva upp till att man ska vara tydlig med 
betygskriterierna. Varje elev hade ett häfte på bänken där terminens 
tre olika arbetsområden presenterades för eleverna. Den politiska 
valprocessen var ett av de beskrivna områdena. Varje arbetsområde 
inleddes med att man från skolans sida varit noga med att tydliggöra 
betygskriterierna för MVG, VG och G, så att varje elev kunde välja 
ambitionsnivå och veta vad som krävdes för att uppnå betyget. Hur 
ska en grupp elever klara av att genomföra ett grupparbete om en av 
dem väljer MVG, två väljer VG och två väljer G?  
 
Skolan kan sägas ha svarat upp mot de krav som ställs inom skolsy-
stemet med att vara tydliga gentemot eleverna om vad som krävs 
men man kan ändå reflektera över vilka budskap detta ger till elever-
na utifrån ett lärande respektive kvalifikationsperspektiv. Man kan 
även reflektera över vilken syn på lärande som utgör utgångspunkt 
för arbetet. Den första fråga eleverna ställdes inför var vilket betyg de 
ville ha och inte om de hade några frågor, undringar eller intressen 
inom området som de skulle vilja veta mer om. Arbetet inleddes inte 
med något inslag, som skulle ha kunnat väcka frågor. Man valde hel-
ler inte att vänta till det faktiska riksdagsvalet åtta månader senare 
med förhoppningar om att detta skulle kunna aktualisera frågor 
kring den politiska valprocessen, som skulle kunna ligga till grund 
för ett kunskapsfördjupande arbete. Sättet att lägga upp arbetet i en-
lighet med de nationella riktlinjerna om tydlighet med betygskriteri-
erna förefaller att gynna kvalificerings- och sorteringsfunktionen på 
bekostnad av ett lärandeinriktat arbete.  
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Det styrsystem som idag dominerar skolan riskerar att leda till att 
lärare främst söker sin trygghet i kunskapstrappor och mycket preci-
serade betygskriterier. En reform som syftar till att individualisera 
undervisningen verkar paradoxalt nog att få motsatt effekt. Kraven 
på objektiva och tydliga betygskriterier, för att öka rättvisan i be-
dömningarna av elevernas kunskaper, kan leda till att man måste 
bryta ned för eleverna meningsskapande, spännande men objektivt 
svårmätbara kunskapsområden till fragmentariska delar som är oin-
tressanta för eleverna. Det i sin tur leder till att man i högre grad be-
höver använda sig av betygen som yttre motivation i lärprocessen i 
stället för inre motivation utifrån intressanta lärområden. 
 
Kontinuitet och förändring  

Ett mönster i såväl skolledarnas som lärarnas utsagor är betydelsen 
av kontinuitet i skolutvecklingsprocessen. Kontinuitet kan ses som en 
dimension av helhet nämligen helhet vad gäller tidsdimensionen. Om 
man på en skola är alltför lyhörd gentemot de olika krav och förvänt-
ningar, som riktas till den, riskerar man att fragmentisera tiden för 
vardagsverksamheten, så att kvaliteten i hela verksamheten blir li-
dande. Att slänga sig mellan ett stort antal disparata utvecklingsom-
råden leder till uppgivenhet, där man till slut inte finner det möjligt 
att börja med ett utvecklingsarbete, eftersom man inte hinner fullfölja 
något på grund av att täta krav på att man ska ge sig i kast med nya 
områden.  
 
Det tycks dessutom ligga ett positivt värde i kontinuitet i den egna 
föreställningsvärlden som gynnar stabilitet mer än förändring. Vid 
den andra intervjuomgången ombads lärare och skolledare att be-
skriva skillnader och likheter mellan föreställningskartan från år 2000 
och den som gjordes år 2004. Flertalet lärare och skolledare uttryckte 
lättnad över att det inte var så stora skillnader mellan de båda före-
ställningskartorna. Att ha förändrat sina föreställningar uppfattas 
uppenbarligen som något negativt. Några uttryckte dock glädje över 
att de uppenbarligen utvecklat sitt tänkande under den mellanlig-
gande fyraårsperioden.  
 
Byten av rektorer 

Intervjuerna med lärare i FILL-projektet visar på stor turbulens på 
skolledarsidan. Endast fyra av skolorna i djupstudien har haft samma 
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rektor i mer än tre år och ett flertal av skolorna har haft flera skolleda-
re under den senaste femårsperioden. Enkätresultaten visar samma 
mönster. Endast 22 procent hade varit skolledare på den nuvarande 
skolan i mer än fem år. 
 
Det finns all anledning att stanna upp inför dessa resultat med tanke 
på konsekvenserna av de frekventa skolledarbytena för skolledares 
möjligheter att påverka verksamheten. Utifrån lärarintervjuerna före-
faller det som om de ständiga bytena av skolledare leder till att lärar-
na inte bryr sig om vilken inriktning av verksamheten som respektive 
skolledare verkar för. Man kan inte räkna med att det följs upp, efter-
som man kan förvänta sig en ny skolledare med andra verksamhets-
idéer inom kort. Som lärare förlitar man sig i stället på någon form av 
gruppering bland kollegor som står för kontinuitet och stabilitet. Det-
ta leder till en marginalisering av ledarskapet, som inte är förenlig 
med de förhoppningar och förväntningar, som knyts till skolledar-
skapet när det gäller att förverkliga skolans uppdrag. Även i BUS-
projektet (Scherp & Thelin, 2004) betonar lärarna betydelsen av kon-
tinuitet både vad gäller ledarskap, personal samt ekonomiska och or-
ganisatoriska förutsättningar. Även om anpassningar till yttre för-
ändringar av detta slag kan bidra till kreativitet är risken stor att kraf-
ten flyttas från den pedagogiska verksamheten till mer perifera pro-
blem och frågor. Utifrån dessa utgångspunkter förefaller det vara av 
stor betydelse att undvika personförändringar på skolledartjänsterna 
som inte kan legitimeras av andra starka skäl. 
 
Erfarenhetslärande verkar kunna bidra till kontinuitet i skolutveck-
lingsprocessen. Erfarenheter är kontinuitetsskapande i den meningen 
att de påverkar efterföljande erfarenheter. Dewey (1965) uttrycker det 
på följande sätt:  

... erfarenhetens kontinuitetsprincip innebär att varje erfa-
renhet både fångar upp något från det som tidigare hänt 
och påverkar på något sätt innebörden i det som kommer 
senare. ... Dessutom påverkar varje erfarenhet på något 
sätt de objektiva förhållandena för fortsatta erfarenheter. 
(s 35) 

Ett ledarskap, där man som skolledare ser som sin huvuduppgift att 
leda det gemensamma lärandet om undervisning och lärande, bidrar 
i högre grad till en kontinuitet i utvecklingsprocessen jämfört med ett 



 
 
326

ledarskap som inriktas mot att organisera lärarnas görande utifrån 
skolledarens egen verksamhetsidé. 
 
Samordning av skolutvecklingsprocessen  

Goda och höga utvecklingsambitioner inifrån verksamheten och ut-
ifrån, som inte samordnas och ingår i en kontinuerlig utvecklingspro-
cess, riskerar att stoppa upp i stället för att intensifiera utvecklingen 
och dessutom skapa ett negativt utvecklingsklimat. Samordning av 
resurser och kontinuitet förutsätter en vägledande helhet till vilken 
de olika delarna kan relateras. Samordning har även i sig själv en hel-
hetsskapande funktion genom att man relaterar delarna till varandra 
så att de understödjer varandra. 
 
Det förefaller vara svårt att förändra grundläggande handlingsmöns-
ter genom att fokusera och förändra vissa avgränsade delar utan att 
förändra helheten d v s en skolutvecklingsidé som är vägledande för 
valet och betydelserna av de olika insatserna. Leithwood (1992) finner 
i sin forskning att graden av kongruens i skolledares handlande och 
beslutsfattande skilde mer framgångsrika rektorer från övriga. Där 
enskilda och till synes orelaterade beslut bildade ett mönster gynna-
des utveckling. Typiskt för mindre effektiva rektorer var att beslut 
om exempelvis budget, schema, personalfrågor och elevvårdsfrågor 
grundade sig på helt olika principer. Bristen på kongruens i skolle-
darskapet kan eventuellt ses som en av förklaringarna till att lärare på 
många skolor är osäkra på ledningens pedagogiska viljeinriktning. 
 
 

Inifrånperspektiv som meningsskapande helhet 

Det är svårt att avgöra vad som kan betraktas som en helhet och vad 
som ska ses som en del i en helhet. En helhet är samtidigt en del i en 
övergripande helhet men dimensionen inifrån – utifrån är genomgå-
ende ett centralt tema bland såväl lärare som skolledare när det gäller 
både elevers lärmiljö och skolutvecklingsprocessen vilket gör den till 
en övergripande helhet.  
 
Man behöver enligt skolledarna arbeta med inifrånmotivation och 
inifrånstyrning framför yttre motivation och styrning, om man ska 
vara framgångsrik i såväl lärprocessen som utvecklingsarbetet. Detta 
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gäller både på elev- och lärarnivå. Lärarna betonar betydelsen av ly-
hördhet och dialog, där skolledarna är intresserade av och angelägna 
om att förstå nerifrånperspektivet när man leder verksamheten, vilket 
skulle kunna förstås som samma helhet uttryckt från två olika posi-
tioner i samspelet. Ett inifrånperspektiv på lärande, motivation, led-
ning och styrning kan anses vara en särskilt väsentlig bärande och 
meningsskapande helhet, som får betydelse för hur man hanterar 
vardagssituationerna. Inifrånperspektiv, som så gott som samtliga 
skolledare återkommer till och betonar, kan sägas uppfylla de krav på 
helhet som tidigare redovisats utifrån såväl teoretiska som empiriska 
utgångspunkter. Abric (2001) betonar att föreställningen ska ha ett 
mer uttalat symboliskt värde, associativt värde och expressivt värde 
jämfört med övriga föreställningar för att betraktas som en helhet. 
Inifrånperspektivet svarar också mot vår slutsats att en meningsska-
pande helhetsidé ska knyta an till både de egna lärdomarna och vara 
relevant som vägledande helhet för hur man ska hantera angelägna 
vardagsfrågor. Ett inifrånperspektiv på motivation och styrning 
handlar om att man gör det man gör därför att man har en vilja att 
vilja göra det man gör eller avser att göra. Det räcker inte med att 
känna efter eller fundera över om man vill göra en viss sak, utan man 
ställer sig dessutom frågan Vill jag vilja det jag vill?.  
 
Det empiriska underlaget för bedömningen att inifrånperspektiv på 
ledning, styrning, lärande och motivation kännetecknar skolledares 
och lärares helhet, har redan redovisats. Ett sätt att synliggöra och 
tydliggöra innebörden i ett inifrånperspektiv är att sätta olika del-
aspekter av ledning, styrning, lärande och motivation i relation till ett 
inifrån- respektive utifrånperspektiv. Även om vi i samtal använder 
oss av samma begrepp så kan innebörden skilja sig åt på ett avgöran-
de sätt där just inifrån- respektive utifrånbetydelsen framstår som 
särskilt viktig om man tar sin utgångspunkt i den empiri som redovi-
sats. 
 
Tabell 7:2 utgör ett försök att beskriva några för skolverksamheten 
viktiga föreställningar och begrepp samt visa på hur innebörden i 
dessa begrepp skiljer sig åt beroende på om man har ett inifrån- re-
spektive utifrånperspektiv. 
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Tabell 7:2. Dikotomisering av innebörder i olika begrepp utifrån ett inifrån- 
respektive utifrånperspektiv. 

Mål för barnens och ungdomarnas lärande och utveckling 

Ämneskunskaper 

Barnen/ungdomarna ska 
komma ihåg färdiga lösningar 
och strukturer som formule-
rats av andra 

Att se till att barnen får 
kunskaper är skolans 
viktigaste uppgift. 

Förstå sig själv och sin om-
värld 

Utveckla barnens/ungdomar-
nas förmåga att upptäcka 
och skapa mönster och 
strukturer 

Fullgöra eller utföra en ålagd 
arbetsuppgift 

Eleverna måste lära sig 
att ta ansvar Ta egna initiativ 

Få barnen att sluta slåss 
Eleverna måste lära sig 
hur man ska vara mot 
varandra. 

Få barnen att sluta vilja slåss 

 
 
 

Barnens och ungdomarnas lärprocesser 

Utgå från elevernas kunskaps 
eller mognadsnivå 

Som lärare behöver 
man möta eleverna 
där de befinner sig 
för att få ett bra re-
sultat. 

Utgå från elevernas tänkande 
och förståelse om det aktuella 
lärområdet.  

Diagnostisera elevernas kun-
skaps-och/eller mognadsnivå 
inom ett större arbetsområde 

Ta reda på var ele-
verna befinner sig 
som utgångspunkt 
för lärandet. 

Fråga eleverna hur de tänker 
och förstår ett specifikt arbets-
område 

Tydliggöra kursplanemål och 
betygskriterier.  

Utgå från varje skolämnes inre 
egna logiska ordning när man 
organiserar elevernas lärpro-
cess 

Läroboken utgör struktur för val 
av lärområde  

Det ska vara en tyd-
lig struktur i under-
visningen! 

Tydliggöra läroplanen i relation 
till elevernas frågor.  

Utgå från och knyta an till ele-
vernas logiska ordningar dvs 
föreställningar, när man orga-
niserar elevernas lärprocess 

Knyta an till eller utgå från (ak-
tuella) vardagshändelser  

Ämnesöverskridande lärområ-
den 

Ha tydligt formulerade regler 
och normer för eleverna 

Barnen måste veta 
vad som gäller för att 
det ska bli ordning. 

Arbeta med elevernas gemen-
samma inre värdegrund   

Prov och/eller hänvisning till 
betyg som motivation för lärar-
betet 

Motivationen är viktig 
för lärandet. 

Elevers frågor, problem och 
undringar som motivation för 
lärarbetet 
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Barnens och ungdomarnas lärprocesser (forts) 

Högre krav på resultat Eleverna måste lära 
sig mer. Ökad lust att lära 

Reducera yttre stimuli för att 
hjälpa barn med koncentra-
tionssvårigheter 

Eleverna måste bli 
bättre på att koncent-
rera sig. 

Hjälpa barn med koncentra-
tionssvårigheter att utveckla 
inre strukturer, filter, så att de 
blir bättre på att själva skärma 
av yttre stimuli 

Alla ska göra samma saker 
men var för sig i egen takt 
och/eller egen vald ordning 

Det är viktigt att indi-
vidualisera. 

Man gör saker i grupp där man 
tar del av varandras olika erfa-
renheter och föreställningar när 
man lär 

För att eleverna ska göra det 
jag vill även om arbetsuppgiften 
inte upplevs meningsfull. ”Även 
om de inte vill så gör de det för 
att de uppskattar mig.” 

Det är viktigt att byg-
ga upp goda relatio-
ner till eleverna som 
grund för lärandet.  

För att eleverna ska våga ge 
uttryck för sina tankar och bry 
sig om mina tankar 

Betyg, så eleven vet hur 
han/hon ligger till 

Eleverna måste få 
återkoppling på sina 
arbetsinsatser.  

Utmana elevernas tänkande 
och ge återkoppling i vardags-
arbetet. 

 

 

 

Styrning 

Precisera mål och delmål Uppdraget behöver tyd-
liggöras. 

Fördjupa förståelsen av upp-
draget som helhet 

Mål formulerade uppifrån Vi behöver tydliga mål för 
verksamheten. 

Mål formuleras av dem som 
ska genomföra målen 

Kontroll av resultat i förhål-
lande till preciserade mål 

Verksamheten behöver 
utvärderas.  

Utvärdering som underlag för 
eget lärande om hur man kan 
förverkliga uppdraget 

Överliggande nivå måste få 
en redovisning av resultaten 
för att kunna ta sitt ansvar 

Kvalitetsredovisningar 
behövs verkligen.  

Överliggande nivå behöver få 
en redovisning av nya lärdo-
mar från verksamheten om 
hur man kan få ännu bättre 
resultat i morgon. 

Kundnöjdhet dvs i hur hög 
grad svarar vi upp mot kun-
dernas/brukarnas förvänt-
ningar? 

Det är viktigt att mäta 
kvaliteten i verksamheten. 

I hur hör grad lyckas vi för-
verkliga våra viktigaste lär-
domar om hur vi på bästa sätt 
förverkligar uppdraget? 

SIQ, Balanserade styrkort 
Vi behöver en tydlig struk-
tur och verktyg för kvali-
tetsarbetet. 

Lärande samtal, föreställ-
ningskartor 

Bench-marking, ta efter ”best 
practice”, det goda exemplet 

 
Vi behöver lära av andra. Kamratutvärdering och ut-

veckling av ”next practice”. 
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Ledarskap 

Lösa konkreta problem 
Som ledare ska man han-
tera problem som uppstår 
i verksamheten 

Leda lärprocessen utifrån pro-
blem 

Anmoda förändringar i gö-
rande samt organisera och 
planera lärarnas görande. 

Som ledare ska man på-
verka hur verksamheten 
bedrivs. 

Skapa utmanande möten och 
leda det gemensamma läran-
det om lärande och undervis-
ning samt fördjupa förståelsen 
av uppdraget. 

Vara tydlig  

Ange tydliga mål 
Det är viktigt att vara tyd-
lig som ledare. 

Bli tydliga tillsammans Förstå-
elsefördjupande samtal om 
uppdraget. 

Presentation av befintlig 
kunskap vid studiedagar 

Vi behöver en kvalificerad 
kompetensutveckling 

Lärande i lärgrupper i och 
utifrån vardagsverksamheten 

 
Även om ett inifrån- respektive utifrånperspektiv på styrning och 
motivation till en del är oförenliga, kan man i vardagen behöva an-
vända sig av såväl inifrån- som utifrånstyrning och såväl inifrån- som 
utifrånmotivation, för att förverkliga det man vill. Balansen mellan 
dessa båda perspektiv blir dock avgörande som utgångspunkt för och 
vägledning av hur man hanterar variationen i det dagliga händelse-
flödet. Utifrån ett lärande organisationsperspektiv ligger balanspunk-
ten närmare inifrånmotivation och inifrånstyrning, vilket får till följd 
att de som är berörda av en fråga, involveras i arbetet. Hur man för-
håller sig till inifrån- respektive utifrånstyrning får konsekvenser för 
vilka frågor man ställer sig och vad man försöker förstå sig på samt 
vilka lärdomar man drar när man möter problem i vardagen. När 
problem uppstår i samspelet mellan pedagoger och barn på en skola, 
reagerar en del med att i första hand hävda mer vuxenauktoritet i 
termer av att pedagogerna ska tala om vad som gäller och se till att 
överträdelser leder till sanktioner av olika slag, medan andra i första 
hand ser lösningen i att involvera barnen mer, så att de själva engage-
rar sig i och blir delaktiga i problemlösningen. Hur man ser på och 
hanterar frågor som skolk, att skapa lugn och harmoni i klassrummet 
och arbetssätt för att uppnå goda resultat, skiljer sig åt beroende på 
om man främst förlitar sig på inifrånstyrning respektive utifrånstyr-
ning. Elevers förståelse av varför och vem som avgör att man ska ar-
beta med ett visst kunskapsinnehåll kan förväntas ha stor betydelse 
för såväl engagemang i lärprocessen som resultatet av arbetet. Elever 
som hänvisar till egna motiv för att de ägnar sig åt en viss arbetsupp-
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gift har en annan lärmiljö än de som hänvisar till att man kommit dit i 
boken eller att läraren sagt åt en att göra det man gör.  
 

Elevers föreställningar om den goda lärmiljön 

I forskningsarbetet har vi även tagit hjälp av elever för att fördjupa 
vår förståelse av lärande och undervisning genom att be dem beskri-
va hur arbetet på skolan behöver bedrivas, för att i så hög grad som 
möjligt bidra till deras lärande. Resultaten ser mycket olika ut på oli-
ka skolor. Ett exempel är svaren från två olika gymnasieskolor, där 
svarsmönstret på den ena skolan tyder på att man i huvudsak har ett 
utifrånperspektiv på motivation och lärande medan inifrånperspekti-
vet på motivation för lärande är helt dominerande på den andra sko-
lan. I tabell 7:3 redovisas representativa utsagor från såväl elever som 
lärare de två olika skolorna.  
 
Tabell 7:3. Elevers och lärares föreställningar om en god lärmiljö på två oli-
ka gymnasieskolor. 

Elevutsagor 

Skola 1 Skola 2 

”Text med instuderingsfrågor och genom-
gång av svar med läraren är ett effektivt 
sätt att lära sig.”  

”Att ta det som hänger ihop oavsett ämne 
ger en högre motivation som underlättar 
lärandet.” 

”Lektionerna bör vara strukturerade med 
en tydlig plan och angivna sidhänvisning-
ar.”  

 

”Man blir inte motiverad av att höra att nå-
got kommer på skrivningen utan man blir 
motiverad av att ställas inför ett problem. 
När man märker att man inte har tillräckliga 
kunskaper för att kunna lösa problemet blir 
man motiverad att lära sig det.” 

”Regelbundna prov och diagnoser be-
hövs.” 

”Man behöver tänka själv.” 

”Strukturerade genomgångar där jag får 
anteckna.” 

 

”I stället för att man har en lärare som står 
och pratar hela tiden ger man tid till diskus-
sion, reflektion och bearbetning som gör att 
man lär sig bättre.” 

”Tydlig planering av varje moment (Vad 
ska jag kunna? Hur blir jag bedömd? När 
sker prov?).” 

”I basgruppen delar med sig vad man lärt 
sig. Kan kolla om man fattat rätt. Man lär av 
varandra.” 

 ”Man har ett samarbete med lärarna.” 

 
På den skola där utifrånmotivationen dominerade starkt fanns också 
vissa inslag av inifrånmotivation, som inte tagits med i denna redo-
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visning, eftersom huvudsyftet är att tydliggöra skillnaderna mellan 
infrån- respektive utifrånmotivation. Vi efterfrågade även lärarnas 
lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till ungdomarnas lärande 
och utveckling vilka framgår av tabell 7:3 
 
Tabell 7:4 Lärares lärdomar om lärande och undervisning på två gymnasie-
skolor. 

Lärarutsagor 

Skola 1 Skola 2 

”Presentera inlärningsstoffet i mindre 
delar.” 

”Att skapa en arbetsmiljö i klassrummet som 
befrämjar ett analytiskt och reflekterande arbets-
sätt.” 

”Att eleverna noga följer med när lära-
ren går igenom nya moment och an-
tecknar det som skrivs på tavlan.” 

”Vardagsanknytning.” 

”Att ordna möten mellan eleverna och ’världen 
utanför skolan’” 

”Arbeta målmedvetet och aktivt med 
övningsuppgifter under lektioner och 
fråga läraren om oklara saker.” 

”Att vara intresserad av elevernas ”värld” och 
utgångsbegrepp, för att kunna anknyta till dessa 
och utveckla dessa.” 

”Göra läxorna och gärna litet mer.” ”Ibland har elever lättare att förstå elevers för-
klaringar än lärarens.” 

”Repetition där många delmoment 
finns med.” 

”Det måste finnas en fråga hos eleven.” 

”Visa att jag inte slösar bort deras tid 
på kring-snack.” 

”Eleverna måste bjudas in till samtal, dialog och 
diskussion i undervisningssituationen.” 

 
Som framgår av utsagorna i tabell 7:3 och 7:4 skiljer sig skolorna åt på 
ett sätt som kan beskrivas i termer av inifrån- respektive utifrånmoti-
vation och inifrån- respektive utifrånstyrning. Både lärarna och ele-
verna på skola 2 uttrycker att eleverna var betygsmotiverade när de 
kom till skolan från grundskolan men att de blivit lärandemotivera-
de. Lärarna på skolan bedömde att det för några år sedan tog cirka ett 
läsår för att påverka eleverna, så att de blev lärande- eller inifrånmo-
tiverade, men att det numera bara tar ungefär ett halvår, eftersom 
elever som redan går på skolan, byggt upp en elevkultur som på-
skyndar framväxten av inifrånmotivation. Elevernas utsagor från sko-
la 1 tyder på att de i huvudsak är utifrånmotiverade och att deras för-
ståelse av tillvaron på gymnasiet handlar om att meritera sig för 
framtida möjligheter genom att verksamheten inriktas mot att de ska 
kunna få så höga betyg som möjligt med så liten arbetsinsats som 
möjligt. Om skillnaderna i utsagor mellan skolorna är stora så är lik-
heterna i elevernas och lärarnas lärdomar påfallande inom respektive 
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skola. Det tyder på att den skolkultur som utvecklas på en skola, på-
verkar såväl lärare som elever i deras kunskapsbildning om vad som 
kännetecknar en hög kvalitet i elevernas lärmiljö. Som framgått av 
Giotas (2002) forskningsöversikt om elevers motivation för lärande 
finns det anledning att anta att såväl elevernas motivation som kvali-
teten i deras kunskaper är högre på skola 2.  
 
 

Att ge återkoppling 

Att ge återkoppling på elevernas arbetsinsatser är en av de tre vikti-
gaste eller åtminstone en av de mest frekventa lärdomarna när lärare 
beskriver sina lärdomar om hur de på bästa sätt kan bidra till elever-
nas lärande och utveckling. Att få återkoppling på sina egna arbetsin-
satser från skolledningen förekommer även relativt ofta i lärarnas ut-
sagor om hur skolledare kan bidra till skolutveckling. Björk (2006) 
beskriver med hjälp av Peter Høeg en annan dimension i återkopp-
lingen. 

Vid ett tillfälle i Peter Høegs roman ”De kanske lämpade” 
står skolbarnen i Biehls privatskola på led och sjunger. En 
lärare går runt dem och lyssnar. Det händer ibland att lä-
raren, Karin Ærø heter hon, böjer sig fram och viskar tyst, 
så tyst så att bara det barn som talet är riktat till hör det: 
”Utmärkt.” Nästa gång läraren kommer förbi, skriver 
Høeg, märker man en ilning av rädsla hos den som tidiga-
re fått beröm: rädslan över att inte vara lika bra som förra 
gången, rädslan över att inte åter vara värdig. ”Man visste 
att när Karin Ærø kom, bakom en, kom också alltid en 
domare.” Det är då jag drar efter andan. Medmänniskans 
förvandling till domare. Livets förvandling till prestation. 
Så snabb, så osynlig. Så grundläggande. Och sedan har 
någonting för alltid gått förlorat: sången för sångens skull, 
sången för lustens skull. I stället kommer en annan tid, ti-
den då saker sker för berömmets skull. Hjälp! […] Vårt 
älskade beröm, våra betyg, våra mätningar och vägningar. 
Hur ska någon ny människa ha integritet att säga: Jaha, 
jag förstår vad det är ni förväntar av mig eftersom ni så 
tydligt berättar när jag uppfyller de förväntningarna. Men 
jag vill inte vara där. Jag agerar inte på den scenen. Jag går 
bort här i stället. Jag tycker inte det är så viktigt att rita 
fint. (s 5)  
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Hur vanligt är det att barn reagerar på detta sätt? Reagerar även vux-
na på samma sätt? Kan återkoppling ges på annat sätt än det Høeg 
beskriver? Finns det andra sätt att ge beröm som inte får dessa effek-
ter? Är återkoppling med nödvändighet ett uttryck för utifrånstyr-
ning? Høegs beskrivning visar en återkoppling, som baserar sig på 
utifrånstyrning genom att positivt värdera någon annan, t ex ”Åh, 
vad du är duktig och snäll!”; ”Du är verkligen begåvad!”.  Man kan i 
stället ge återkoppling genom att beskriva vad man känner, t ex ”Åh, 
vad jag blev glad när du hade gjort i ordning fikat till mig” eller ”Det 
är verkligen roligt och stimulerande att diskutera med dig, jag får så 
många nya idéer.”, vilket bygger på ett inifrånperspektiv från en av 
dem som är del i interaktionen. Det finns kanske ytterligare ett sätt på 
vilket man kan ge beröm och det är genom att säga t ex ”Det var väl 
roligt för dig att det gick så bra.” Detta sätt att ge återkoppling beto-
nar ett inifrånperspektiv men samtidigt en mer renodlad individua-
lism, d v s det viktiga är vad du själv anser om dina insatser. Om man 
ger beröm eller negativ kritik genom att beskriva vad man känner och 
tänker inför det någon gjort, innebär det att man betonar ett inifrån-
perspektiv och samspelet mellan människor. Att ge positiv eller nega-
tiv återkoppling genom att värdera andras arbetsinsatser, innebär att 
man indirekt säger att det som är viktigt är hur andra värderar ens 
agerande. De underliggande budskapen i de olika sätten att ge beröm 
blir således helt olika. 
 
 
 

Meningsskapande och medskapande ledarskap  

Om vi återknyter till Lewins (1963) och Abrics (2001) sätt att beskriva 
uppbyggnaden av föreställningsvärlden så framstår meningsskapan-
det och medskapandet som de två föreställningar som utgör kärnan i 
såväl lärares som skolledares föreställningar om ledarskap, lärande 
och skolutveckling. Med hjälp av Habermas (1984, 1995) samhällsteo-
ri och begreppen målrationellt respektive kommunikativt handlande 
kan vi ytterligare fördjupa vår förståelse av resultaten i FILL-
projektet. Med dessa två begrepp beskriver Habermas olika hand-
lingsmönster i interaktionen mellan människor, som kan belysa 
skolutvecklingsprocessen och elevernas lärprocesser. 
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Ett kommunikativt handlande kännetecknas av en dialog där man 
försöker förstå varandras olika förståelser av ett fenomen och där re-
sultatet inte är klart i förhand. Det handlar om ett gemensamt kun-
skapande, där de som är berörda är medskapare av ömsesidiga över-
enskommelser om hur världen kan förstås. Var och en som varit in-
begripen i det kommunikativa handlandet går ur situationen med en 
delvis annorlunda förståelse än vad man hade när man inledde sam-
talet. 
 
Det målrationella handlandet kännetecknas i stället av att någon eller 
några, som vanligen har mer makt än övriga berörda, redan på för-
hand har definierat vilken förståelse som ska gälla och vad man ska 
uppnå. Övriga berörda blir snarare objekt eller verktyg än 
medskapande subjekt, med vars hjälp dessa idéer ska förverkligas. 
Att lyckas innebär att man fått igenom sitt eget synsätt. 
 
Habermas menar att den moderna samhällsformen i allt högre grad 
kommit att domineras av det målrationella handlandet, vilket försvå-
rar det kommunikativa handlandet. Habermas beskriver det även i 
termer av att systemvärlden i allt högre grad kommit att kolonisera 
livsvärlden. Han efterlyser en bättre balans mellan systemvärlden och 
livsvärlden och mellan målrationellt handlande respektive kommu-
nikativt handlande. Ett dominerande målrationellt handlande kan 
leda till ett förtryck av dem med mindre makt och ett målrationellt 
handlande, som inte tar sin utgångspunkt i kommunikativa hand-
lingar, har svårt att få legitimitet. Förändringar behöver i högre grad 
bygga på att andras argument uppfattats mer övertygande än de 
egna och inte på manipulation eller tvång. Enligt Habermas behöver 
livsvärlden och det kommunikativa handlandet förstärkas på bekost-
nad av systemvärlden och det målrationella handlandet för att åstad-
komma en gynnsam samhällsutveckling. Resultaten från FILL-
projektet tyder på att samma sak kan sägas om förutsättningarna för 
gynnsam skolutveckling. Samma principiella utgångspunkter kan 
tillämpas på undervisningen och elevernas lärande. 
 
 
Lärande och undervisning 

Den traditionella skolan är målinstrumentell. Skolutvecklingsambi-
tionerna på såväl politisk som skolledarnivå (Kristiansson, 2006), är 
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att skapa en mer kommunikativt inriktad skola. Ett målinstrumentellt 
undervisningsmönster försvårar förverkligandet av ett kommunika-
tivt uppdrag. 
 
 Young (1992) utgår från Habermas i sin analys av skolan och hävdar 
att undervisningen behöver förändras i riktning mot ett kommunika-
tivt handlande. Det målinstrumentella handlandet innebär att man 
försöker lösa framtidens problem och utvecklingsfrågor med samma 
tankemönster, som skapat behovet av problemlösning och utveck-
lingsinsatser. Den kommande generationen behöver enligt Young 
tränas i kritisk reflektion och bli medskapare i kunskapsbildnings-
processen. Interaktionsmönstret, som det ser ut i dag, domineras av 
ett målstrategiskt handlande med ett ”fråga–svar” mönster där lära-
ren frågar och eleven svarar. Young efterlyser ett mönster där kom-
munikationen mellan elever ökar och där lärare och elever gemen-
samt söker svar på angelägna frågor. Som framgått av resultatredo-
visningen och analysen av lärares och skolledare sätt att se på under-
visning och lärande, råder det stor överensstämmelse mellan Youngs 
slutsatser och lärares samt skolledares lärdomar om hur man på bästa 
sätt bidrar till elevernas lärande och utveckling utifrån det uppdrag 
som skolan har.  
 
I en meningsskapande lärprocess får elevernas föreställningar och 
erfarenheter en annan mening genom att de sätts in i en annan helhet, 
som kan utgöras av de kunskapsområden eleverna möter i skolan .  
Ett kunskapsstoff kan också ges mening genom att relateras till ele-
vernas föreställningar, som ger kunskapsstoffet en djupare innebörd. 
Meningsskapandet samgår med inifrånmotivation. Om man miss-
lyckas med att skapa mening i lärprocessen blir man beroende av att 
tillämpa utifrånstyrning och förlita sig på utifrånmotivation som be-
tyg för att få till stånd lärande. 
 
I en medskapande lärprocess bidrar de involverade med sina erfa-
renheter, föreställningar och lärdomar till något större, som går ut-
över det var och en själv kan åstadkomma. Individualisering innebär 
utifrån detta perspektiv att man efterfrågar och tar vara på varje indi-
vids bidrag till den gemensamma kunskapsbildningen, vilket innebär 
att individualisering förutsätter någon eller några att samarbeta med, 
så att man kan lära tillsammans. Det man lär blir därigenom relaterat 
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till vars och ens föreställningsvärld. Detta skiljer sig på ett avgörande 
sätt från den förståelse av individualisering, där eleverna sitter och 
arbetar var och en för sig, där alla ska utföra samma arbetsuppgifter 
men i sin egen takt och där de själva väljer lämplig tidpunkt, varefter 
genomförda arbetsuppgifter avprickas på en mall, där alla uppgifter 
finns beskrivna. Vi har tidigare benämnt detta undervisningsmönster 
som privatisering av lärprocessen och det har också tydliga 
kopplingar till det vi benämnt som svarletande arbetssätt. Privatise-
ring av lärprocessen, där varken det meningsskapande eller det 
medskapande står i förgrunden, är uttryck för ett målinstrumentellt 
perspektiv på individualisering, medan ett medskapande i en me-
ningsskapande lärprocess är uttryck för ett kommunikativt perspek-
tiv på individualisering. 
 
 

Påverkan av den pedagogiska praktiken på skolnivå 

Skolutveckling handlar om hur undervisningsmönstret kan bli mer 
kommunikativt till sin karaktär och därmed mer i överensstämmelse 
med uppdraget. Utformningen av skolledarnas ledarskap och den 
politiska styrningen är två betydelsefulla faktorer i skolutvecklings-
sammanhang.  
 
 

Skolledarnas ledarskap 

Ett kommunikativt ledarskap underlättar ett kommunikativt under-
visningsmönster, som gynnar förverkligandet av ett kommunikativt 
uppdrag. Skolledarna beskriver sitt ledarskap och sitt arbete med 
skolutveckling i kommunikativa termer, där autenticitet kan utgöra 
ett sammanfattande begrepp. Betydelsen av skolledares autenticitet 
nämns av både skolledarna själva och lärarna. Autenticitet kan ses 
som ett begrepp, som fångar merparten av de mönster av utsagor och 
slutsatser, som blivit tydliga i FILL-projektet. Upplevelsen av autenti-
citet är beroende av huruvida skolledningens yttranden, beslut och 
agerande upplevs bilda ett sammanhängande mönster, som kan be-
skrivas med hjälp av en meningsbärande helhetsidé, som skapats till-
sammans på skolan. Upplevelsen av att ha autentiska skolledare för-
stärks ytterligare om man uppfattar ett engagemang i helhetsidén dvs 
att den grundar sig på inifrånmotivation.  En tidsmässig kontinuitet 
förstärker upplevelsen av autenticiteten. Att ha en bärande helhetsidé 



 
 
338

är samtidigt så viktigt för verksamheten, att man ständigt behöver 
utsätta den för omprövning i relation till vardagsverksamheten. Att 
vara autentisk som skolledare innebär även att skydda eller försvara 
den meningsskapande helheten från attacker från delar, som kan slå 
sönder helheten. Det kan betyda att man behöver sätta gränser för 
vad man kan och ska införliva, när omvärlden ställer krav på att sko-
lan ska ägna sig åt specifika utvecklingsområden. För att få förståelse 
för att man inte griper sig an vissa utvecklingsområden behöver man 
kunna förklara såväl den bärande och meningsskapande helhetsidén 
som anledningen till att den riskerar att gå förlorad om man engage-
rar sig i det önskade utvecklingsområdet. Att vara autentisk i den be-
tydelse, som vi beskrivit, överensstämmer i hög grad med Habermas 
kommunikativa handlande, där subjektiv sanning och uppriktighet är 
viktiga dimensioner och där nya lärdomar byggs upp i samspel med 
andra berörda. 
 
 

Utformningen av den politiska styrningen 

Kopplingen mellan politisk styrning och uppdragets innehåll utifrån 
kommunikativt – målinstrumentellt handlande: Ett målinstrumentellt 
politiskt styrsystem försvårar förverkligandet av ett kommunikativt 
uppdrag på skolnivå. 
 
Månsson (1998) ställer sig kritisk till de lösningar som hittills förts 
fram när det gäller samhällsutvecklingen: 

De nykonservativa som försöker återföra samhällets styr-
ningsproblem till marknaden och de reformistiska social-
statsanhängarna som försöker lösa problemen genom att 
ytterliga utvidga det administrativa systemets kolonisa-
tion av livsvärlden, har inte sett att själva grundproblemet 
ligger i att livsvärldens kulturella reproduktion, sociala in-
tegration och socialisation hotas. Deras respektive lös-
ningsförslag hotar bara ytterligare att utsätta livsvärlden 
för systemets kolonisation. (s 335)  

Kristiansson (2006) ansluter sig till denna bedömning. Ett lärandeper-
spektiv på skolutvecklingsprocessen kännetecknas av en betoning av 
det kommunikativa handlandet och av livsvärldens betydelse för mer 
bestående förändringar i skolan. Tillämpningar av detta perspektiv 



 
 

339

på skolnivå försvåras dock och kan t o m kvävas av en stark betoning 
av ett målrationellt handlande från centralt håll.  
 
Ett av motiven för en övergång från regelstyrning till målstyrning 
som styrningssystem i den svenska skolan, var en ökad professionali-
sering genom att man skapar förutsättningar för en reflekterad prak-
tik. Mårdén (1999) hävdar att det är ”nödvändigt att avslöja retoriken 
om att reflektion är en följd av målstyrning: om lokal reflektion över-
huvudtaget kommer till stånd sker detta snarare trots än tack vare de 
bjudningar som görs uppifrån. (s 174) Mårdén ser på samma sätt som 
Lindberg (1998) olika utformningar och ideologiska utgångspunkter 
för målstyrning. I den ena ”ledsagas nästan allt tal om delegering av 
ansvar i målstyrningsdebatten av direktiv om hårdare uppföljning. 
Målstyrning blir en fråga om att säkra ordergången.” (s 177) dvs mål-
styrningen är i realiteten en förtäckt regelstyrning utifrån ett funktio-
nalistiskt organisationsperspektiv. Blossing (2004) kommer i sin 
forskning fram till att ”decentralisering och kommunalisering har gett 
skolor ett vidgat handlingsutrymme, samtidigt som en alltmer målra-
tionell och instrumentell syn på skolans verksamhet har begränsat 
ramen för innovativa omstruktureringar.” (s 122) Den andra vägen 
handlar om att vidga det tillåtna reflektionsutrymmet för de lokala 
aktörerna dvs lärare och skolledare på de enskilda skolorna, att beto-
na strävansmålen framför uppnåendemålen, att lyfta fram värdein-
nehållet framför mätbara data, att låta värderationaliteten tona fram 
på bekostnad av ändamålsrationaliteten (Weber, 1983), förstärkning 
av livsvärlden på bekostnad av systemvärlden (Habermas, 1984). Be-
roende på ideologiska utgångspunkter samt hur man tillämpar mål-
styrning, närmar sig styrningsformen antingen regelstyrning eller så 
fjärmar den sig från regelstyrningen och närmar sig deltagande styr-
ning, den lärande organisationen, lärandestyrning, diskursiv styrning 
(Alexandersson, 1999). Att koppla samman målstyrning med resultat-
styrning förstärker det målrationella handlandet.  I den diskursiva 
styrningen ligger inte tyngdpunkten i påverkan genom kontroll, utan 
om att göra mål och visioner trovärdiga genom en dialog mellan poli-
tiker och medarbetare i skolan, som leder fram till en fördjupad för-
ståelse av uppdraget. Detta innebär att värderingarnas betydelse för 
hur skolarbetet bedrivs betonas kraftigare samt att dialogen är bety-
delsefull om man vill påverka verksamheten.  
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Skolutveckling handlar om samspelet mellan påverkansprocesser i 
relation till förverkligandet av uppdraget och är beroende av både 
uppdragets innehåll och det lednings- och styrningssystem, som man 
byggt upp på nationell nivå och inom varje skolenhet. Kristiansson 
(2006) visar i sin avhandling, om försöksverksamheten utan nationel-
la timplaner, att den politiska styrningen, har förändrades från ett 
målinstrumentellt handlande mot en kort period av kommunikativt 
handlande på det retoriska planet, för att sedan återgå till en styrning 
utifrån alltmer målinstrumentellt handlande. Skolans uppdrag som 
det är formulerat i läroplanerna betonar kommunikativt handlande. I 
ett målinstrumentellt styrsystem förväntas således skolledare och lä-
rare förverkliga ett kommunikativt uppdrag genom att själva handla 
målinstrumentellt. Styrsystemet motverkar och utgör på det viset det 
kanske största hindret för förverkligandet av det uppdrag som styr-
ningen avsåg att bidra till. 
 
 

Kopplingen ledarskap, styrsystem och undervisningsmönster 

Skolledarnas sätt att leda verksamheten på den egna skolan sker i ett 
skolsystem, där man som ledare ska se till att den politiska styrning-
en får genomslag i vardagsverksamheten. Utformningen av det egna 
ledarskapet sker således inom ett styrningssystem som beslutats på 
central politisk nivå. En kommunikativt inriktad skolutvecklingspro-
cess kan förväntas bidra till utvecklingen av ett kommunikativt un-
dervisningsmönster dvs ett förverkligande av skolans uppdrag. Ett 
målinstrumentellt styrsystem försvårar förverkligandet av en kom-
muniktivt inriktad skolutvecklingsprocess, vilket i sin tur utgör ett 
hinder för förverkligandet av uppdraget. Ett målintrumentellt styrsy-
stem försvårar ett kommunikativt ledarskap, vilket försvårar påver-
kansmöjligheterna att få ett kommunikativt undervisningsmönster, 
dvs ett målinstrumentellt styrsystem försvårar ett ledningsarbetet, 
som är inriktat på att förverkliga uppdraget. 
 
Hur ska man agera som skolledare om det styrsystem, som man är 
satt att agera utifrån, är oförenligt med förverkligandet av uppdra-
get? Ska man prioritera att förverkliga uppdraget på bekostnad av 
styrsystemet eller ska man tillämpa styrsystemet på bekostnad av 
förverkligandet av uppdraget? 
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Kristiansson (2006) belyser problematiken i sin avhandling: 

Skolledarnas förståelse visar en annan utgångspunkt. Man 
står för en syn där den egna praktiken uppfattas som en 
viktig utgångspunkt för utveckling. De vill skapa förut-
sättningar för reflektioner kring praktiken, knyta dessa till 
olika teorier och antaganden om utveckling, lärande och 
kunskap och utifrån detta diskutera nya utvecklingsmöj-
ligheter. En viktig förutsättning för att detta skall ske är att 
berörda är beredda att diskutera problem och svårigheter i 
och utanför undervisningsarbetet i skolan. Kontroll och 
konkurrens försvårar emellertid detta. I ett sammanhang 
där det blir viktigt att visa sina styrkor för att hävda sig i 
konkurrensen och dölja sina svagheter för att undgå kon-
troll hamnar utveckling som grundar sig på att klargöra 
problem i trångmål. Lärare blir misstänksamma vilket inte 
underlättar för förändringar på en skola där skolledaren 
utgör den huvudsakliga bäraren av en mer omfattande 
förnyelse. Skolledaren riskerar att bli en motståndare till 
läraren där läraren gör bäst i att inte blotta sig. ”Vi ser en 
utveckling som gör att rektor den tjugosjätte februari fak-
tiskt står och berättar om vad jävla duktig man är. Det är 
vad man gör. Det handlar om att ge sig ut på en marknad. 
På den sidan gäller det nämligen att dölja sina tillkorta-
kommanden. Dom skall du knappast veta om själv.” (s 
188) 

Ett annat citat från en av skolledarna i samma undersökning tydlig-
gör problematiken ytterligare: 

Men när vi i olika sammanhang tar på oss rollen att leda 
dessa processer [om kunskap, utveckling och lärande i 
skolan, min anmärkning] så träffas vi i bakhuvudet nå-
gonstans av saker som vi tvingas utföra och stå för när vi 
har den här förvaltarmössan på oss. Till exempel, idag är 
man väldigt medveten om att man konkurrerar med var-
andra. Vi lever i konkurrens väldigt mycket. Någonstans 
jämförs man idag med varandra både som individ, grupp 
och kommun. Det är lön, lönesättning, man granskas, man 
kontrolleras allt mer. Kontrollen blir allt mer ett uttalat 
redskap. Titta nu på delning av skolverket. Nästan alla 
pengar försvinner från utveckling till kontroll. Vi har Siris, 
vi har Salsa och fan hans moster i hälarna på oss. De flå-
sar. Det gäller att visa upp sig. Samhället idag är en est-
radekonomi och skolan är en del av det. […] Vad är det då 
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för kunskapssyn som ligger bakom här? Det är något som 
liknar Skinners tankar. Det vill säga hit skall du! Går du 
någon annanstans så straffas du! Men gör du som jag sä-
ger så får du ostbiten! Det handlar om olika kunskapssy-
ner och någonstans så tvingas vi att gå in och i vårt hant-
verk stå för en syn på kunskap och lärande som är väldigt 
långt från den syn som vi försöker att inpränta i våra 
medarbetare när vi jobbar med förändringsarbete och ut-
veckling. 

 



 
 
                                                                                                                                343

8 Vidare forskning 
 
 
 
De resultat och analyser, som presenterats i denna forskningsrapport 
baseras på en omfattande empiri, där underlaget bygger på data ut-
ifrån såväl intervjuer som enkäter och observationer. Analyserna har 
gjorts på det totala materialet, där skillnader mellan skolor suddas ut, 
vilket gör att vi inte tagit tillvara på all den variation som varit möjlig 
för att förstå skolutveckling utifrån ett lärandeperspektiv. Vi avser 
därför att följa upp denna rapport med ännu en forskningsrapport 
baserad på samma material men strukturerad utifrån skolnivå, där 
skillnader och likheter mellan skolor bildar underlag för ytterligare 
förståelsefördjupning av skolutveckling.  
 
Vi arbetar dessutom redan nu med kunskapsbildning om problemba-
serad skolutveckling utifrån de erfarenheter och lärdomar som växer 
fram i det omfattande nätverket av skolor och kommuner där det 
kommunikativa handlandet utgör utgångspunkt för utvecklingsarbe-
tet. Dessa båda forskningsarbeten innebär främst en fortsatt fördjup-
ning av de forskningsfrågor som till en del belysts i den nu framlagda 
forskningsrapporten. 
 
De resultat och lärdomar som FILL-projektet genererat visar på några 
angelägna fortsatta forskningsfrågor: 
 

Vilken betydelse har de politiska styrningsformerna av skolan samt 
skolledarskapets utformning för elevernas lärmiljö och därmed möjlig-
heterna att förverkliga skolans kommunikativt inriktade uppdrag? 

Hur kan styrsystemet och ledarskapet utformas för att balansen mellan 
ett kommunikativt och målinstrumentellt handlande ska bidra till en 
skola som skapar goda förutsättningar för ett framtida samhälle där 
livsvärlden får större utrymme relativt systemvärlden? 

Hur kan innebörden i företeelser som individualisering och elevaktiva 
arbetssätt relateras till och förstås i termer av medskapande och me-
ningsskapande och vilken betydelse har det i relation till ett kommuni-
kativt respektive målsinstrumentellt handlande? 

Vilka skillnader och likheter finns i resultat och skolutvecklingsproces-
sen där man i huvudsak tillämpar målinstrumentellt handlande jämfört 
med kommunikativt handlande? 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi  

Målmed-
vetenhet 

Uthållig 

  
Tydlighet 
 

 Engage-
mang  

 Intresserad  

Vi- anda  

Dialog 

 
 Uppföljning  

 Agerande 
 

Förtroende 

Lyhördhet

Ingen tvekan om vart 
vi är på väg 

I mötet med männi-
skor 
 
 
               viktigast 

Det inre arbetet 
 
Allt av det som händer 
runt eleverna   
 
 
Eleverna finns inte 
med i samtalet där jag 
är involverad   
 
Skulle önska  
 

Måste få vara olika på 
olika sektorer 
 
 
Omöjlig med gemensam 
för hela skolan 

Centralt  



 
 

357

Bilaga 2 
Lektionsobservationsmall 
Kontext 

   
 

Datum 
  

Arbetslag 
  

Skola 

Klass 
  

Ämne 
  

  

Antal elever i gruppen   Form 
Helklass med gemensamt fokus  

Längden på arbetspasset 
 

Observerad tid Individuellt arbete  

Grupparbete        

1                      3 
 
2 
                        4 

5                6 
  
 
 

 

Alla samma sak   

Olika saker inom givna ramar   

Helt olika arbetsuppgifter    

Annan kunskap om skolan  
 
 
 
 

 
 
 

Arbete i arbetsböcker   

 
Verksamhet 
Beskrivning av observationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helheten som arbetspasset ingår i (lärarens beskrivning, elevernas förståelse av vad och varför) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reflektioner 
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Helheten 
 

 
Stämmer

helt 

 
Stämmer 

delvis 

 
Stämmer 
nog inte 

 
Stämmer 
inte alls 

 
Vet inte 

Innehållet i arbetsområdet har initierats 
av läraren      

Arbetsområdet struktureras utifrån, kurs-
plan, läroboken och/eller ämnets egen 
inre logiska ordning 

     

Arbetsområdet är ämnesöverskridande.       

Arbetsområdet har initierats av elever-
nas frågor och problem      

Arbetsområdet har initierats av aktuella 
omvärldshändelser      

Arbetsområdet struktureras utifrån ele-
vernas frågor och intresseinriktningar.      

 
 
Utmaning av föreställningar 

 
Stämmer
 helt 

 
Stämmer 
delvis 

 
Stämmer  
nog inte 

 
Stämmer 
inte alls 

 
Vet inte 

Läraren knyter an till elevernas erfaren-
heter och/eller föreställningar      

Läraren utmanar elevernas föreställ-
ningar      

Läraren skapar situationer som syftar till 
att utmana elevernas föreställningar      

Eleverna upplever att de egna föreställ-
ningarna utmanas      

 
 
Bygga upp nya föreställningar 

     

Eleverna arbetar med att utveckla sina 
tankemodeller utifrån egna problem.        

Eleverna arbetar med att utveckla sina 
tankemodeller utifrån frågor som läraren 
bestämt. 

     

Läraren bidrar med kunskap för att hjäl-
pa eleverna att bygga upp nya mer än-
damålsenliga tankemodeller. 
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Bilaga 3 
Observationsformulär 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

                     
                              
 
                       
 
             
 
  
 
                      
•  
 
     
   
 
 
 
 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tidigare göranden, 
  händelser och/eller 
  erfarenheter 
 

 
Planering av görande 

Forskning 
Andras erfarenheter 

  
Innehåll:  pedagogik 
                 organisation  
                 administration 
                 elevvård 
                 ordningsfrågor 
                
Tidsomfattning: …… min. 

 
Skola/kommun: 
……………………………. 
 
Gruppering: 
……………………………….. 
 

Antal ord som nämns under observationen om: 

Göra  

Lära  

Uppdrag  

Vision  

 
Annat 

Uppdraget 
visionen 

Slutsatser 
Läranden 

 
Reflektioner.. 
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Bilaga 4
 
Enkät till lärare 
 
1. Skolans namn: _________________________________________ 
 
2.  Kön:        kvinna     man 
 
3. Jag är …  

 

… förskollärare         

… fritidspedagog      

… grundskollärare och undervisar huvudsakligen i åk F – 3  

 4 – 6  

 7 – 9  

 

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

Instämmer
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

a. …trivs bra i mitt arbetslag.      

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

    

c. .…tycker att vi behöver mer 
tid till att träffas i arbetslaget.     

d. … trivs med att vara lärare.     

e. .…trivs bra på skolan.     

… gymnasielärare och undervisar huvudsakligen   

Estetiska ämnen  Samhällsvetenskapliga ämnen  

Idrott  Språk  

Naturvetenskapliga ämnen 
(inkl.matematik) 

 Svenska  

  Yrkesinriktade ämnen  

4. Jag har arbetat inom skola/förskola/fritidshem i…  … 0 – 5  år  
 

… 6 – 10 år  
  

… mer än 10 år  
  

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

… 0 – 5  år  
  

… 6 – 10 år  
  

… mer än 10 år  
  

6. Mitt arbetslag ingår även i djupstudien med inter-
vjuer och arbetslagsobservationer. Ja    Nej    
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f. … har stort förtroende för 
skolledningens sätt att utföra 
sitt arbete. 

    

g. …har stora möjligheter att 
vara med och påverka de frå-
gor som jag tycker är viktiga 
på skolan. 

    

h. ...upplever mitt arbete som 
mycket meningsfullt     

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

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte

a. … för vi ofta samtal med var-
andra för att fördjupa förståel-
sen av vårt läraruppdrag som 
det beskrivs i läroplan och skol-
plan. 

     

b. … råder mycket olika upp-
fattningar om hur man bör un-
dervisa. 

     

c. … finns en anda som upp-
muntrar mig att variera uppläg-
get av undervisningen. 

     

d. ... utvärderar vi regelbundet 
vår verksamhet.      

e. … utgår kompetensutveck-
lingen från de problem som 
uppstår i den dagliga verksam-
heten. 

     

f. … utgörs kompetensutveck-
lingen ofta av engångstillställ-
ningar. 

     

g. … påverkar arbetslagen i hög 
grad innehållet i kompetensut-
vecklingen. 

     

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

     

i. … sammanställs lärdomar till 
en för skolan gemensam ”kun-
skapsbank” om lärande och 
undervisning. 
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9. Förklaringar till framgångar och problem i verksamheten… 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet inte 

a. … söks oftast i egenskaper, 
kompetenser eller tillkortakom-
manden hos enskilda skolledare, 
lärare eller elever. 

     

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

c. … söks oftast i omständighe-
ter utanför våra påverkansmöj-
ligheter. 

     

 

 

10. Hur ser du på skolledarskapet på din skola? 
 
Nedan följer ett antal påståenden som rör ledarskapet på din skola. Hur väl stämmer des-
sa påståenden in? Markera med ett kryss det svarsalternativ som stämmer bäst med din 
uppfattning  
 
 
Rektor… 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls Vet inte 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

b. … förlitar sig på lärarnas bedöm-
ning av vad som är lämpligt i olika 
undervisningssituationer. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c. …är bra på att förmedla sina 
egna intentioner med skolans arbe-
te. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

h. …deltar aktivt i diskussioner som 
rör pedagogiska visioner. 
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i… framhåller ofta skolans uppdrag 
 t ex genom att samtala om läropla-
nen och/eller skolplanen.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

j…. framför argument i pedagogiska 
frågor även om de är av ifrågasät-
tande karaktär. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

k. … har en syn på önskvärd peda-
gogisk utveckling för vår skola som 
stämmer överens med min uppfatt-
ning. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

l. … bidrar till att vårt lärande utifrån 
vardagsarbetet tas till vara och 
systematiseras. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

m. … har samtal med oss lärare om 
vårt eget lärande om undervisning 
och lärande. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
11. Vad påverkar ditt sätt att undervisa? 
I hur hög grad har följande omständigheter påverkat ditt sätt att undervisa? Sätt ett kryss 
för det svarsalternativ som stämmer bäst med din uppfattning.  
 
 Mycket hög 

grad 
Hög grad Viss mån Inte alls 

mina direkta erfarenheter i  klassrummet     

att samtala med mina kolleger     

att samtala med skolledare     

att samtala med eleverna om hur de upp-
lever undervisningen     

att läsa ämnesinriktad facklitteratur      

att läsa pedagogisk facklitteratur     

mina erfarenheter utanför skolan     

den interna fortbildningen     

kompetensutveckling anordnad av någon 
annan utanför skolan     
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12. Skolans organisation  
 
Vi har på vår skola genomfört följande organisato-
riska förändringar för att underlätta förverkligandet 
av skolans pedagogiska intentioner.  
  (Sätt x för de förändringar som gjorts på skolan 
under  de senaste tre åren) 
 
 
�  Arbetspassens längd 
�  Timplanerna 
�  Antal ämnen som eleverna läser per vecka 
�  Möblering av lektionssalar 
�  Tillgång till grupparbetsrum 
�  Tillgång till datorer 
�  Storleken på undervisningsgrupperna 
�  Arbetsrum för lärare 
�  Vilka lärare som delar arbetsrum 
�  Läromedlen 
�  Annat 

Vi skulle på vår skola behöva genomföra följande 
organisatoriska förändringar för att underlätta 
förverkligandet av skolans pedagogiska intentio-
ner.     
 (Sätt x för de förändringar som skulle behöva 
göras på skolan) 
 

�  Arbetspassens längd 
�  Timplanerna 
�  Antal ämnen som eleverna läser per vecka 
�  Möblering av lektionssalar 
�  Tillgång till grupparbetsrum 
�  Tillgång till datorer 
�  Storleken på undervisningsgrupperna 
�  Arbetsrum för lärare 
�  Vilka lärare som delar arbetsrum 
�  Läromedlen 
�  Annat 

 
 
13. Arbetslagsarbete 
 
Hur ser arbetslagen ut på er skola och hur skulle du vilja att de såg ut? Sätt så många 
kryss du behöver:  
Nu      Ideal 

�        �   Ämnesvis     
�        �   Ämnesövergripande  
�        �   Ålders-/årskurshomogent 
�        �   Ålders-/årskursheterogent 
�        �   Programvis  
�        �   Profilindelat (t ex efter arbetssätt)  
�        �   Husindelat (t ex på basis av lokaltillhörighet)  
�        �   Arbetslag finns inte på skolan       Annat: ___________________________ 
 
 
14. Vad talar ni om på era arbetslagsmöten? 
  Fördela 100 % på 

följande alternativ: 
Hur tycker du att 
det borde vara? 
 Fördela 100 %.  

 Pedagogiska frågor  
Administrativa/organisatoriska/ekonomiska 

frågor
  

Elevärenden   

Uppdraget, läroplan, skolplan   

Annat   

                                                                                 Totalt 100 % Totalt 100 %  
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15. Varifrån initieras de frågor som tas upp på arbetslagsmötena? 
 Fördela 100 % på 

följande alternativ:  

Hur tycker du att 
det borde vara? 
Fördela 100 %:  

                           Skolledning  

                                  Andra lärare/arbetslag   

Myndigheter/politiker  

Annat håll   

              Totalt 100 % Totalt 100 % 
 
 
16. Hur ser samspelet i arbetslaget ut? -  (när ni inte lyssnar på information) 

  Fördela 100% på 
följande alternativ: 

Hur tycker du att 
det borde vara? 
Fördela 100 %:   

Diskussion och debatt (övertyga varandra)  
Dialog (försök till att förstå varandras per-

spektiv)  

Vardagsprat (som inte rör skola)  

Erfarenhetsutbyte (upplevelser i arbetet)  
                                                                                    Totalt  100% Totalt  100% 
 
17. I vårt arbetslag uppmuntras man att tala om… 
 Instämmer 

helt 
Instämmer

 delvis 
Instämmer 

nog inte 
Instämmer 

inte alls 

a. …det man har lyckats med.      

b. …det som inte har gått så bra.     

c. …oenighet och konflikter.      

d. …andra alternativa sätt att arbe-
ta än de som förekommer i arbets-
laget eller på skolan. 

    

 
 
18. 
  

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

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

     

b. I vårt arbetslag undersöker 
vi kritiskt olika undervisnings-
sätt.  

     

c. I arbetslaget talar vi ofta 
om vad vi kan lära oss av det 
som sker i vardagsarbetet. 
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19. Här nedan har vi ställt upp några rader, som går från den ena ytterligheten till den 
andra. Beskriv hur du tycker att det är genom att sätta ett kryss på varje rad. Ju längre till 
vänster du sätter ditt kryss, desto mer stämmer det som står till vänster. Ju längre till höger 
du sätter ditt kryss, desto mer stämmer det som står till höger. 
 
a. Utvärdering genomförs för att 
ge underlag för lärarnas lärande 
om undervisning. 

          
  

 
Utvärdering genomförs för att 
kontrollera resultaten i förhållan-
de till målen. 

b. I arbetslaget försöker vi i 
främst att lära om och vidareut-
veckla de undervisningsmönster 
vi i huvudsak tillämpar. 

         

I arbetslaget försöker vi främst 
att lära om och utveckla andra 
undervisningsmönster än vad vi 
hittills i huvudsak tillämpat. 

 
c. Jag provar ofta arbetssätt som 
skiljer sig markant från det un-
dervisningsmönster som jag 
vanligtvis tillämpar. 

         

 
 
Jag håller mig till väl beprövade 
arbetssätt. 

d. Rektor leder vårt lärande ge-
nom att uppmuntra och stimule-
ra till variation i arbetssätt som 
grund för lärande om undervis-
ning. 

         

Rektor planerar och organiserar 
sina medarbetares göranden 
och ser till att det utformas ar-
betsplaner så att man får en 
enhetlighet hur man ska hantera 
olika situationer. 

 
20. Skolan vision 
Nedan följer ett antal påståenden som handlar om visioner. Om ni inte har en vision på din 
skola behöver du inte besvara fråga 21  
 
  

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

På vår skola har vi en vi-
sion om verksamhetens 
inriktning. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

Skolans vision…. 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer
inte alls 

Vet 
inte 

a. …stämmer överens med min per-
sonliga  uppfattning.      

b. …påverkar mitt vardagliga arbete 
som lärare.      

c. …känns ouppnåelig.      

d. …framhålls ofta av rektor.      

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

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

g. . …är mest tomma ord.      

h. ….känns sporrande.      
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i. …är ett resultat av intensiva dis-
kussioner på  skolan.      

j. …har sin utgångspunkt i skolans 
uppdrag.      

k. …avspeglar skolpersonalens upp-
fattningar.         

l. … har arbetats fram på initiativ av 
rektor.      

 

22. Undervisningsmönster 
Verklighet och egna ambitioner sammanfaller inte alltid i vardagsarbetet. En del av de 
egna ambitionerna lyckas man klara medan andra är svårare att förverkliga. Hinder och 
möjligheter kan finnas både inom en själv och i de förutsättningar som skolans organisa-
tion ger. Nedan har jag försökt att ange fem olika områden av undervisningen. Två ”ytter-
ligheter” beskrivs för varje område. Bedöm vilka arbetssätt som bäst beskriver din pedago-
giska praxis respektive dina ideal genom att ringa in ett värde på varje skala 
 

a.  
1 = Jag informerar och förkla-
rar för elever. 

Min pedagogiska praxis 
 

1         2          3        4          

 
Mina pedagogiska ideal 

1         2          3        4          

5 = Eleverna arbetar i hög 
grad självständigt. Jag är 
främst handledare. 

b. 
1 = Arbetet utgår i hög grad 
från elevernas frågor och erfa-
renhetsvärld. 

Min pedagogiska praxis 
1         2          3        4          

 
Mina pedagogiska ideal 

1         2          3        4          

5 = Jag avgör utifrån mina 
erfarenheter vilka kunskaps-
områden eleverna ska arbeta 
med. 

c. 
1 = Jag utmanar ofta elever-
nas föreställningar och tän-
kande när de arbetar med 
kunskapsområdet.  

Min pedagogiska praxis 
1         2          3        4          

 
Mina pedagogiska ideal 

1         2          3        4          

5 = Jag håller mig i bakgrun-
den och låter eleverna arbeta 
på egen hand efter att ha givit 
dem uppgiften inom kun-
skapsområdet.  

d. 
1 = Eleverna arbetar med 
samma saker och finns till-
sammans i klassrummet. 

Min pedagogiska praxis 
1         2          3        4          

 
Mina pedagogiska ideal 

1         2          3        4          

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

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

Min pedagogiska praxis 
1         2          3        4          

 
Mina pedagogiska ideal 

1         2          3        4          

5 = Jag låter i hög grad ele-
verna lära genom att lyssna 
och läsa.  

                                                                                     Tack för hjälpen! 
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Bilaga 5 
Enkät till skolledare 
 
1.  Kommun: __________________________________________ 
 
2.  Kön:      �  kvinna    �  man 
 
3.  Befattning: Jag är  
____________________________________________________________  
 
4.  Ansvarsområde: (sätt X för de alternativ som stämmer med ditt huvudsakliga an-

svarsområde)   
    Jag arbetar på …  

…gymnasieskolan med ansvar för teoretiska program    �  yrkesförberedande program     �

 
... skolan med ansvar för  …      

 
Förskolan �       F-3 �         

 
4-6  �7-9  � 

 
5.  

Jag har arbetat som skolledare i   
 
… 0 – 5  år  
� 

 
… 6 – 10 år  
� 

 
… mer än 10 år  
� 

6.  
Jag har arbetat som skolledare på den 
här skolan i   

 
… 0 – 5  år  
� 

 
… 6 – 10 år  
� 

 
… mer än 10 år  
� 

OBS!   
Med undervisning avses inom förskolan sättet att arbeta och bemöta barnen. Med elev 
avses även barn inom förskola . Begreppet lärare inkluderar förskollärare. 
 
8.  Min skola  
Följande påståenden handlar om din skola. Markera med ett kryss det svarsalternativ som 
du tycker stämmer bäst in. 
 
På min skola… 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte

a. … samtalar lärare ofta med 
varandra för att fördjupa sin för-
ståelse av läraruppdraget som 
det beskrivs i läroplan och skol-
plan. 

     

b. … råder mycket olika uppfatt-
ningar om hur man bör undervi-
sa. 

     

c. … finns en anda som upp-
muntrar lärare att variera upp-
lägget av undervisningen. 

     

d. ... utvärderas verksamheten 
regelbundet.      

e. … utgår kompetensutveck-
lingen från de problem som upp-
står i den dagliga verksamheten. 

     

f. … utgår kompetensutveckling-
en  från skolans olika centrala 
måldokument 

     

g. … påverkar arbetslagen i hög 
grad innehållet i kompetensut-
vecklingen. 

     



 
 

369

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

     

i. ….har vi en vision om verk-
samhetens inriktning.      

j. … sammanställs lärdomar till 
en för skolan gemensam ”kun-
skapsbank” om lärande och un-
dervisning. 

     

 
 
9. Ledarskapet 
Nedan följer ett antal påståenden som rör ditt ledarskap på skolan. Hur väl stämmer dessa 
påståenden in enligt din uppfattning? Markera med ett kryss det svarsalternativ som 
stämmer bäst.  

 
Jag… 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte

a. trivs mycket bra som skolledare      

b. trivs mycket bra som skolledare på min skola      

c. upplever mitt arbete som mycket meningsfullt      
d. förlitar mig på lärarnas bedömning av vad 

som är lämpligt i olika undervisningssituatio-
ner. 

     

e. ägnar mycket kraft åt att tydliggöra mina 
intentioner med skolans arbete.      

f. ägnar mycket tid till att sätta mig in i hur lära-
re ser på skolans uppdrag.         

g. har påverkat lärarnas syn på sitt uppdrag 
som lärare.      

h. ser till att det utformas arbetsplaner så att   vi 
får en enhetlighet hur man ska hantera olika 
situationer. 

     

i. framhåller ofta skolans uppdrag t ex genom 
att samtala om läroplanen och/eller skolpla-
nen.  

     

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

k. har en syn på önskvärd pedagogisk utveck-
ling för vår skola som stämmer överens med 
de flesta av lärarnas uppfattning. 

     

l. har en syn på önskvärd pedagogisk utveck-
ling för vår skola som stämmer överens med 
förvaltningschefens uppfattning. 

     

m. ser till att lärarnas lärande utifrån var-
dagsarbetet tas till vara och dokumenteras.      

n. har rykte om mig att säga vad jag tycker      

o. har huvudansvaret för att initiera och se till 
att förändringar görs i verksamheten      
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p. genomför årliga medarbetarsamtal där lära-
rens slutsatser och lärdomar om lärande och 
undervisning är huvudtemat. 

     

q. är mycket krävande.      

r. engagerar mig i pedagogiska debatter utan-
för min skola.      

s. ser till att vi har en gemensamt formulerad 
pedagogisk inriktning på vår skola      

t. är snabb till handling      

u. ser till att jag har ett stort stöd i lärar-gruppen 
innan jag vidtar några förändringar      

v. känner mig som en av lärarna på skolan      

w. deltar aktivt i diskussioner som rör pedago-
giska visioner      

x. är bättre på att invänta och fånga upp förslag 
och initiativ till förbättringar än att själv vidta 
förändringar 

     

y. uppmuntrar och stimulerar till variation i ar-
betssätt.      

z. låter hellre de ivriga vänta ett tag än att driver 
på och tar risken att de tveksamma ”körs 
över” 

     

 
 
10. Vad påverkar ditt sätt att leda skolverksamheten? 
I hur hög grad har följande omständigheter påverkat ditt sätt att leda verksamheten? Sätt 
ett kryss för det svarsalternativ som stämmer bäst med din uppfattning.  

 
Mycket 

hög 
grad 

Hög 
grad 

Viss 
mån 

Inte 
alls 

mina direkta erfarenheter i samspelet med medarbe-
tare och elever     

samtal med andra skolledare     

samtal med förvaltningschefen och/eller kommunpoli-
tiker     

samtal med lärarna om hur de  upplever ledningen 
och styrningen av skolan     

läsning av  ledarskapslitteratur     

läsning av  pedagogisk facklitteratur     

läroplan och/eller skolplan     

mina erfarenheter utanför skolan     

organiserad kompetensutveckling     
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Ledningsgruppen 
Om du inte har någon ledningsgrupp på skolan där representanter för lärare ingår – gå 
vidare till fråga 15 Om du har en ledningsgrupp i vilken det ingår lärarrepresentanter – 
fortsätt med nästa fråga. 
 
11. Vad talar ni om på era ledningsgruppsmöten? 
  Fördela 100 % på 

följande alternativ:
Hur tycker du att 
det borde vara? 

 Pedagogiska frågor   
Administrativa/organisatoriska/ekonomiska 

frågor
  

Elevärenden   
Uppdraget, läroplan, skolplan   

Lednings- eller styrningsfrågor   
Annat   

                                                                                    Totalt 100 % Totalt 100 %  
 
12. Varifrån initieras de frågor som tas upp i ledningsgruppen? 
  Fördela 100 % på 

följande alternativ:   
Hur tycker du att 
det borde vara? 

     Skolledning   
          Lärare/arbetslag   

Myndigheter/politiker   
Elever/föräldrar   

Andra   
                                                                                    Totalt 100 % Totalt 100 % 
13. Hur ser samspelet i ledningsgruppen  ut? -  (när ni inte lyssnar på information) 
  
 

Fördela 100% på 
följande alternativ: 

Hur tycker du att 
det borde vara?  

             Diskussion och debatt (övertyga var-
andra)

  

Dialog (försök till att förstå varandras per-
spektiv)

  

Vardagsprat (som inte rör skola)   
Erfarenhetsutbyte (upplevelser i arbetet)   

                                                Totalt  100%
 Totalt  100% 
14. I vår ledningsgrupp… 
 
  

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet inte

a. har vi en gemensam syn på hur barn 
och ungdomar lär sig.      

b. undersöker vi kritiskt olika undervis-
ningssätt.       

c. talar vi ofta om vad vi kan lära oss av 
det som sker i vardagsarbetet.      
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15. Bedömningar bland såväl skolledare som lärare och forskare om vad som påverkar 
skolutveckling på ett gynnsamt sätt skiljer sig åt.   Nedan har vi ställt några vanliga upp-
fattningar mot varandra. Ge uttryck för din uppfattning om varje påståendepar genom att 
sätta ett kryss på varje rad. Ju längre till vänster du sätter ditt kryss, desto mer stämmer 
din uppfattning med det som står till vänster. Ju längre till höger du sätter ditt kryss, desto 
mer stämmer din uppfattning med det som står till höger. 
 
Skolutveckling gynnas bäst om… 
a. …utvärdering genomförs för att ge  
underlag för lärarnas lärande om un-
dervisning. 

     
…utvärdering genomförs för att 
kontrollera resultaten i förhållande 
till målen. 

b. …man stimulerar arbetslagen till att 
främst lära om och vidareutveckla de 
undervisningsmönster de i huvudsak 
tillämpar. 

     

…man stimulerar arbetslagen till 
att främst lära om och utveckla 
andra undervisningsmönster än 
vad de hittills i huvudsak tillämpat. 

c. …man på central nivå bryter ned 
skolans övergripande mål till mätbara 
delmål som sedan tydliggörs för sko-
lans medarbetare 

     

… man från central nivå arbetar 
med att fördjupa förståelsen av 
uppdraget eller skolans bärande 
idé hos skolans medarbetare utan 
att precisera mål. 

e. …man tydliggör den bristande över-
ensstämmelsen mellan målen och den 
faktiska verksamheten utifrån centrala 
utvärderingar. 

     
…man fångar upp och utgår från 
de vardagsproblem som lärare 
beskriver i sin vardagsverksamhet.

f. …utvärderingarna grundar sig på 
medelvärden och frekvenser utifrån 
mätningar av verksamhetsresultat 

     
…utvärderingarna grundar sig på 
reflekterande samtal bland skolans 
medarbetare. 

g. …skapar konkurrens mellan olika 
skolenheter inom kommunen      

…man betonar samarbete mellan 
olika skolenheter inom kommunen 

 
 
16. Framgångar och problem i verksamheten beror oftast på… 
 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Instämmer 

nog inte 
Instämmer 

inte alls 
a. … egenskaper, kompetenser eller tillkorta-
kommanden hos enskilda lärare eller 
barn/ungdomar. 

    

b. … omständigheter i skolmiljön som vi kan 
påverka.     

c. … omständigheter utanför våra påver-
kansmöjligheter.     
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17. Undervisningsmönster (gäller ej förskola) 
Det är svårt att ge en rättvisande bild av undervisningsmönstret på en skola. Olika lärare 
tillämpar olika sätt att undervisa. Försök ändå att ge en bild av huvudmönstret på skolan. 
Nedan har jag försökt att ange fem olika områden av undervisningen. Två ”ytterligheter” 
beskrivs för varje område. Bedöm vilka arbetssätt som bäst beskriver din skolas  pedago-
giska praxis respektive dina ideal genom att ringa in ett värde på varje skala 

a. 
1 = Merparten av lärarna 
informerar och förklarar för 
elever. 

Skolans pedagogiska praxis 
1         2          3        4          5  

 
 

Mina pedagogiska ideal 
1         2          3        4          5  

 

5 = Eleverna arbetar i 
hög grad självständigt. 
Merparten av lärarna är 
främst handledare. 

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

Skolans pedagogiska praxis 
1         2          3        4          5  

 
 

Mina pedagogiska ideal 
1         2          3        4          5  

 

5 = Merparten av lärarna 
avgör utifrån sina erfa-
renheter vilka kunskaps-
områden eleverna ska 
arbeta med. 

c. 
1 = Merparten av lärarna 
utmanar ofta elevernas före-
ställningar och tänkande när 
de arbetar med kunskaps-
området. 

Skolans pedagogiska praxis 
1         2          3        4          5  

 
 

Mina pedagogiska ideal 
1         2          3        4          5  

 

5 = Merparten av lärarna 
håller sig i bakgrunden 
och låter eleverna arbeta 
på egen hand efter att ha 
givit dem uppgiften inom 
kunskapsområdet. 

d. 
1 = Eleverna i undervis-
ningsgruppen arbetar med 
samma saker. 

Skolans pedagogiska praxis 
1         2          3        4          5  

 
 

Mina pedagogiska ideal 
1         2          3        4          5  

 

5 = Eleverna i undervis-
ningsgruppen arbetar 
med olika kunskapsom-
råden 

e. 
1 = Merparten av lärarna ser 
till att eleverna i hög grad 
arbetar med problemlösning 
och/eller med egna under-
sökningar. 

Skolans pedagogiska praxis 
1         2          3        4          5  

 
 

Mina pedagogiska ideal 
1         2          3        4          5  

 

5 = Merparten av lärarna 
låter i hög grad eleverna 
lära genom att lyssna och 
läsa. 

 

                                                                                      Tack för hjälpen! 
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Lärande och skolutveckling

Utifrån ett centralistiskt perspektiv förlitar man sig på utvecklingskraften i mål, 
planer och utvärdering. Lärare och till stor del även skolledare ser skolutveck-
ling som problembaserad där de egna vardagsproblemen utgör utgångspunkt 
för utvecklingsarbetet. Kvaliteten i verksamheten blir i hög grad beroende av 
kvaliteten problemlösningsprocessen. En djupare förståelse av problemens na-
tur ger bättre förutsättningar för att finna goda lösningar.  

I rapporten redovisas resultaten från fem års forskning om skolutveckling och 
lärande samt betydelsen av ledning och styrning för kvaliteten i verksamheten. 
Resultaten visar bl a på en tyngdpunktsförskjutning i ledarskapet från att vara 
den som planerar och organiserar lärares görande till att vara den som leder 
skolans gemensamma lärande om undervisning och om barns lärande och 
utveckling. Det meningsskapande och medskapande ledarskapet hos skolle-
dare och lärare är avgörande för såväl skolutveckling som elevers lärande och 
utveckling. Såväl lärare som skolledare anser att man behöver tillämpa mer av 
elevaktiva lärprocesser i skolan för att öka kvaliteten i elevernas lärande. 

Resultaten och analysen bygger på en studie av femton skolor i åtta kommu-
ner där såväl kvantitativa som kvalitativa metoder har använts. Underlaget för 
analysen består av lärar- och skolledarenkäter intervjuer med förvaltningschefer, 
skolledare och lärare observationer av arbetslags- och ledningsgruppsmöten 
samt lektionsobservationer. 
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