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Människors sätt att se varierar. Samtidigt verkar det vara av betydelse att 
medarbetare i skolan och förskolan utvecklar gemensamma sätt att se åtminstone 
vissa aspekter av verksamheten. Att bygga upp och fördjupa förståelsen av en 
gemensam idé framställs i skolutvecklingsforskningen som en viktig aspekt av 
skolans och förskolans ledarskap.

I den här avhandlingen beskrivs variationen i sättet att se verksamhetsidéer, och 
arbetet med sådana, som den framträder i en grupp skolchefer med övergripande 
ansvar för pedagogisk verksamhet. Variationen diskuteras sedan i relation till 
olika sätt att se skolutveckling och ledarskap, samtidigt som avsaknaden av 
koppling mellan specifika sätt att se verksamhetsidéer och specifika sätt att se 
arbete med sådana problematiseras. I den avslutande diskussionen framhålls 
särskilt betydelsen av att de som befinner sig i skolans eller förskolans praktik 
utvecklar kunskap om variationen och använder sig av den för att bygga upp ny 
kunskap med relevans för verksamheten och arbetet i den.

Till grund för de resultat som presenteras ligger en intervjuundersökning 
genomförd i en större svensk stad, i vilken det vid tiden för studiens genomförande 
pågick ett arbete med att bygga upp en, för all pedagogisk verksamhet i staden, 
gemensam verksamhetsidé.
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Förord 
 

Till alla er som på olika sätt har bidragit till det lärande som föregått publiceringen av den 
här avhandlingen vill jag rikta mitt allra varmaste tack.  

Liksom andra forskare inom mitt fält är jag beroende av att det i skolans praktik finns de 
som trots en många gånger hektisk vardag tar sig tid att mötas, sitta ner och dela med sig 
av sina erfarenheter och sätt att se. När jag lägger fram den här avhandlingen är jag ett 
stort tack skyldig de skolchefer som under våren 2011 lät sig intervjuas i syfte att bidra till 
kunskapsbildning med relevans för skolors och förskolors arbete med en verksamhetsidé. 

Utöver dessa fantastiska människor vilka jag haft förmånen att möta, finns det många 
andra som på olika sätt har bidragit till mitt lärande och min utveckling såväl som till 
skapandet av den kunskap jag har velat bidra med.   

Till dem som bidragit allra mest hör förstås mina handledare och då framförallt Hans-
Åke Scherp, som varit min huvudhandledare. Så mycket kunskap, erfarenhet och 
klokskap du besitter. Det du har betytt för mig genom åren kan jag inte uttrycka i ord, 
men jag tror att du vet vilken betydelse du har haft, inte bara som insiktsfull handledare 
utan också som kollega och vän. Detta tack inkluderar på många sätt även din allra 
närmaste kollega och livskamrat, Gun-Britt Scherp. 

Tacksamhet är också vad jag känner gentemot Bo Dahlin, som vid upprepade tillfällen 
lånat mig sitt skarpa huvud. Stort tack bästa Bo, för ditt tålamod med mig under det 
intensiva arbetet med att analysera mina data. Tack också till Annica Löfdahl som, i 
egenskap av tredje handledare har betraktat det hela lite från sidan för att sedan komma 
med viktiga synpunkter på texten inför den slutliga bearbetningen.  

Någon annan som förtjänar att lyftas fram särskilt i detta sammanhang är Mats Ekholm, 
som på ett fantastiskt generöst sätt har delat med sig av sin kunskap, bistått mig med 
litteratur och kommit med goda råd längs vägen. Tänk att det finns människor som du.  

Till dem som läst och gett värdefull återkoppling på mitt arbete hör även Martin 
Kristiansson, Ulf Blossing, Rolf Lander, Marie Karlsson och Åsa Söderström, Ingela 
Strandli Portfelt, Luke Bailey, Marie Tanner, Katarina Ribaeus, Anette Forsten Seiser, 
Inger Olsson, Karin Fridholm, Åsa Jerfsten, Ulrika Segervald, Björn Eriksson, Raymond 
Grahn, Irene Ekström, Anna-Karin Widmark, och Åsa Jadelius. Oavsett vid vilken 
tidpunkt och på vilket sätt ni kommit in i bilden har er läsning och de synpunkter ni delat 
med er av varit värdefulla för mig i mitt arbete.  

Ett stort tack vill jag också rikta till alla kollegor vid institutionen för pedagogiska studier i 
Karlstad som på olika sätt bidragit till mitt lärande. Inte minst vill jag rikta mig till de 
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licentiander och doktorander, vars entusiasm och lust men också vånda och oro jag delat. 
Ett alldeles särskilt tack också till fakultetsadministratör Cathrine Andersson Bush, för all 
hjälp under tiden som doktorand. För dig har ingen fråga varit för stor eller för liten. Du 
är en pärla. Det är också Ann Dyrman på universitetsbiblioteket som hjälpt mig, inte bara 
med otaliga sökningar och fjärrlån utan även med att gå igenom och få ordning på 
referenslistan. 

Tack också till mina medarbetare i Nätverket för lärandebaserad skolutveckling och i 
Centrum för kunskapsbildning i Sundsvall. Ni har alla varit viktiga när det gäller att skapa 
ett meningsfullt sammanhang och en miljö att lära i och av. Detsamma gäller er som 
tillbringade intensiva veckor på Lärarförbundets skrivarinternat i Åre under hösten 2012 
och hösten 2013 

Efter alla dessa tack, vill jag passa på att också uttrycka min uppskattning för de vänner, 
som finns kvar för mig trots att jag ägnat dem så lite tid dessa år. Ni fina, som såg till att 
jag kom upp på berget och kunde blicka ut över stan den där kvällen för ett par år sedan 
och som sedan sjöng för mig under mitt fönster när jag fyllde år. Alla ni som ständigt 
berikar mitt liv genom att dela med er av er själva. Lena, som gav mig den bok1 från 
vilken jag hämtat de citat som inleder avhandlingens olika kapitel. För mig har den varit 
viktig på så sätt att den fått mig att stanna upp och reflektera över varat och som en del i 
det, den forskning jag ägnat mig åt. Mina föräldrar och svärföräldrar, svåger och 
svägerskor med familjer för all er kärlek och omsorg. Sist men inte minst min familj. 
Fredrik, för att du finns kvar i och delar mitt liv, för att du bidragit till mitt växande och 
för all den kärlek du ger mig. Hannes, Smilla och Orik för att ni påminner mig om vad 
som är allra viktigast i livet, samtidigt som ni på ett alldeles fantastiskt sätt förmår ha 
överseende de gånger jag inte riktigt räcker till.   

Tack! 

Katina Thelin 

2013-09-26 

 

 

 

  

1 Föllmi & Föllmi (2007). The Wisdom of Asia 365 days. Buddhism, Confusianism. Taoism. London: Thames & 
Hudson. 
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1. Introduktion 
 

Att ha ett syfte, ett mål som ger en känsla av riktning i livet, fyller alla våra 
enskilda handlingar med mening. I stället för att uppleva livet som en samling 
osammanhängande fragment börjar vi uppleva det som ett opus, ett verk, 
något som vi ständigt arbetar på i en viss riktning med en viss mening – vårt 
mästerverk. Det övergripande syftet kan sammanbringa alla enskilda sysslor 
och handlingar i en helhet, precis som det övergripande temat i en symfoni 
samlar de enskilda tonerna under sig. I sig själv är en ton inte mycket, men 
den blir betydelsefull – och vacker – när den ingår i ett gemensamt tema, ett 
gemensamt syfte. (Ben-Shahar, 2008, s. 61) 
 

1.1 Inledning 
Den här avhandlingen handlar om hur verksamhetsidéer och arbete med sådana kan 
förstås i relation till pedagogisk verksamhet. Uppmärksamheten riktas mot variationen i 
människors sätt att se detta. Genom sitt fokus på verksamhetsidéer aktualiserar den också 
frågor som har att göra med möjligheten och betydelsen av att utveckla gemensamma sätt 
att se, i det här fallet pedagogisk verksamhet. Inom detta fält, mellan det som varierar och 
det som förenar, eller som det kan bli möjligt att enas om, finns också en spänning mellan 
det individuella och det gemensamma som är intressant för den som är intresserad av 
arbetet med skolutveckling. 

De frågor som legat till grund för avhandlingen har sitt direkta ursprung i en studie som 
jag tillsammans med kollegor vid Karlstads universitet genomförde under perioden 2009-
2011. Intresset för variationen i pedagogers och skolledares sätt att förstå olika aspekter 
av sitt arbete är emellertid något jag bär med mig sedan tidigare. Innan jag går närmare in 
på studiens syfte vill jag dela med mig av några erfarenheter som haft betydelse för att jag 
har kommit att intressera mig för just dessa detta kunskapsfält. Genom att göra det 
hoppas jag kunna väcka läsarens intresse för de frågor som aktualiseras i avhandlingen, 
och samtidigt visa på betydelsen av ökad kunskap inom området. 

Till de erfarenheter som varit av särskilt stor betydelse för de frågor som ställs i den här 
avhandlingen hör arbetet med en studie i magisterutbildningen där jag undersökte 
drivkrafterna för skolutveckling genom att studera lärares och rektors visioner för skolan. 
Som ett resultat av studien kunde jag konstatera att det på den skola som deltog i 
undersökningen fanns en variation i medarbetarnas sätt beskriva vad de ville med skolan. 
Variationen bildade ett mönster som gjorde det möjligt att beskriva två i grunden skilda 
sätt att se pedagogisk verksamhet. När medarbetarna på skolan fick ta del av resultatet 
reagerade de först med förvåning. Även om de sedan tidigare varit medvetna om att det 
fanns skillnader i sättet att undervisa och bemöta elever hade de inte uppfattat de fanns 
ett mönster i variationen vilken kunde förklaras med hänvisning till mera grundläggande 
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skillnader i synen verksamheten och syftet med den. Samtidigt kände de igen mönstret 
när det såg det. Synliggörandet av mönstret hjälpte medarbetarna att se verksamheten och 
dess möjlighet att utvecklas utifrån ett organisationsperspektiv. Det bidrog också till att 
förklara den upplevelse av att inte komma vidare i arbetet med att utveckla verksamheten 
som fanns bland flera av skolans medarbetare, trots att de var många som ville mycket 
och trots att mycket tid och kraft hade ägnats åt processer som syftade till just detta. 
Deras, och säkert många andra pedagogers och skolledares upplevelse av skolutveckling, 
kunde kanske illustreras med hjälp en bildsekvens hämtad urserien Hagbard Handfaste: 

 

Figur 1. Hagbard Handfaste. Återgiven med tillstånd från King Features Syndicate and 
the Cartoonist Group. 

 

För de medarbetare som befann sig i verksamheten blev det i och med synliggörande av 
variationsmönstret möjligt att föra samtal som tidigare inte varit möjliga. Beskrivningen 
av variationsmönstret aktualiserade nämligen frågor av en annan karaktär än de som 
tidigare dominerat samtalen på skolan, såsom 

• Kan vi förverkliga flera, sinsemellan oförenliga, visioner på vår skola? 
• Vilka konsekvenser skulle de få på olika nivåer (organisation, arbetslag, elever 

etc.)? 
• Vilka fördelar skulle finnas om det var möjligt? 
• Vilka svårigheter/problem/dilemman skulle vara förenat med detta? 
• Vad skulle man behöva göra för att tackla eller hantera dessa 

svårigheter/problem/dilemman? (Thelin, 2003, s. 55). 
 

I den här avhandlingen påstår jag, med stöd i den forskning som presenteras i 
nästkommande kapitel, att det krävs någon form av verksamhetsgemensam övergripande 
idé som håller ihop den lokala praktiken och de aktiviteter den rymmer, om 
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skolutveckling ska ske. Samtidigt har jag genom mina egna erfarenheter av skolutveckling 
och inte minst mötet med den skola jag just berättat om, förstått att det inte är räcker 
med att bara formulera en idé för att den ska få betydelse i utvecklingsarbetet. Under de 
år jag arbetat med skolutveckling som lärare och senare som medforskare i ett svenskt 
skolutvecklingsnätverk har jag förändrat mitt att se sådana idéer i relation till 
skolutveckling. Om jag tidigare sett verksamhetsgemensamma idéer som en utgångspunkt 
för en skolas utvecklingsarbete, har jag senare övergått till att alltmera se det som 
resultatet av en lärprocess i vilken synliggörandet av variation utgör en väsentlig del.  

Det slags verksamhetsgemensamma övergripande idéer som står i fokus för min studie 
kan benämnas och benämns på olika sätt av praktiker såväl som av forskare. Ibland 
används begreppet vision, ibland verksamhetsidé. Andra vanliga begrepp är affärsidé och 
(pedagogisk) helhetsidé. Detta kan tyckas ändamålsenligt med tanke på att 
verksamhetsidéer tycks kunna ha lite olika karaktär. En del idéer är t ex framåtsyftande 
medan andra är mera här-och-nu-orienterade. Problemet är att sättet att benämna idéerna 
inte samvarierar med sättet att definiera, beskriva eller använda dem. Det som i ett 
sammanhang sägs utgöra en vision betraktas i ett annat som en verksamhetsidé eller som 
en pedagogisk helhetsidé och vice versa.  

I den här avhandlingen tas utgångspunkten i begreppet verksamhetsidé, eftersom detta är 
det begrepp som används i den verksamhet från vilken jag hämtat min empiri.  

 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att beskriva variationen, i sättet att se verksamhetsidéer för pedagogisk 
verksamhet och i sättet att se arbete med sådana idéer, såsom den framträder i intervjuer 
med skolchefer med övergripande ansvar för pedagogisk verksamhet. Genom att 
beskriva en sådan variation hoppas jag kunna bidra till fördjupad kunskap om hur sådana 
idéer kan användas för ledningsinsatser med syfte att utveckla skolors och förskolors 
praktik. 

Resterande del av detta kapitel och det nästkommande ägnas åt att klargöra vad som gör 
verksamhetsidéer till ett intressant studieobjekt, hur kunskap om variationen i sättet att se 
dem kan berika vår förståelse av ledarskap samt på vilket sätt sådana idéer kan ha 
betydelse i arbetet med att utveckla skolans och förskolors praktik.  

 

1.3 Bakgrund 
Till grund för den studie som presenteras i denna avhandling ligger ett skolutvecklings- 
och forskningssamarbete mellan Karlstads universitet och en större svensk stad. 
Samarbetet inleddes våren 2008 på Stadsdirektörens initiativ och syftade till att 
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förverkliga ett beslut om att bygga upp och fördjupa förståelsen av en gemensam 
verksamhetsidé för den pedagogiska verksamheten i staden. 

Som ett första steg i arbetet med att bygga upp en sådan verksamhetsidé formulerade de 
femton stadsdels- och förvaltningscheferna sin förståelse av vad som krävs för att nå en 
hög kvalitet i den pedagogiska verksamheten. Arbetet resulterade i formuleringen av en 
verksamhetsidé som betonade Inre motivation och lust att lära, Delaktighet och Helhetssyn, som 
tre särskilt betydelsefulla aspekter av pedagogisk verksamhet.   

Enligt cheferna skulle dessa kvaliteter prägla allt arbete i verksamheten, inte bara det som 
berör samspelet med barnen/eleverna utan också med och mellan medarbetare på olika 
nivåer.  Formuleringarna fick direkta konsekvenser för det fortsatta utvecklingsarbetet i 
staden. Så som verksamhetsidén formulerats av de femton cheferna, med stark betoning 
på delaktighet och medskapande, var den svår att förena med en modell som bygger på 
att ledningsnivån försöker få medarbetare att anpassa sig till och inordna sig i något som 
ledarna beslutat om. De femton cheferna bedömde också att det skulle bli svårt att få 
medarbetarna att arbeta i enlighet med en idé som formulerats utan deras inflytande och 
medverkan. Ledarna bjöd därför in samtliga medarbetare i stadens förskolor och skolor 
till ett medskapande i arbetet med att bygga upp och utveckla den gemensamma 
verksamhetsidén.  

Samtidigt fattades beslut om att avsätta medel för forskning kopplat till arbetet med att 
utveckla verksamhetsidén. I samråd med den forskargrupp som jag ingick i, planerades 
och genomfördes under perioden 2009-2011 en studie (Scherp, Scherp & Thelin, 2013) 
där vi undersökte elevers, pedagogers och skolledares föreställningar om lärande och 
skolledares föreställningar om ledarskap och hur dessa stämde överens med en centralt 
utformad verksamhetsidé. 

 

1.3.1 Projektet 
Som ett resultat av de undersökningar som genomfördes i projektet under perioden 2009-
2011 kunde vi i en nyligen publicerad rapport (Scherp, Scherp & Thelin, 2013) beskriva 
en variation i sättet att se hur pedagoger och skolledare, skapar de bästa förutsättningarna 
för elevers lärande och utveckling. Vi kunde också redogöra för förekomsten och 
spridningen av olika uppfattningar med relevans för elevers lärmiljö och göra jämförelser 
mellan olika grupper.  

Som ett resultat av de analyser som gjordes kunde vi t ex konstatera att det som vi i 
rapporten refererar till som ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande dominerar starkt 
över det som beskrivs i termer av ett mera behavioristiskt influerat perspektiv. När det 
gäller synen på ledarskap kunde vi på ett likartat sätt konstatera att den syn på ledarskap, 
som i rapporten beskrivs i termer av ett lärande perspektiv, dominerar över ett mera 
målrationellt och kundorienterat synsätt, även om det är möjligt att urskilja en viss 
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variation inom och mellan de grupper som undersökt d v s mellan elever, pedagoger och 
skolledare, mellan förskolor, grundskolans tidigare år och gymnasiet och mellan 
stadsdelar. 

Med hjälp av de data som upprättats kunde vi också konstatera att stödet för det specifika 
förslag till verksamhetsidé som formulerats av förvaltningscheferna i den aktuella staden 
generellt sett var stort redan det första året när arbetet inleddes. Under de kommande två 
åren ökade det ytterligare något. Samtidigt kunde vi se att stödet varierade mellan olika 
grupper. Störst var stödet för det formulerade förslaget i förskolan, följt av gymnasiet. I 
grundskolan var stödet något mindre starkt. Vi fann också ett starkare stöd bland 
skolledarna än bland lärarna, vilka i sin tur gav uttryck för ett starkare stöd än eleverna. 
Stödet för det formulerade förslaget var också större i socioekonomiskt missgynnade 
områden än i de mera gynnade.  

Som en del i studien undersöktes även samvariationen mellan synsätt och skolprestation. 
Resultatet av dessa analyser visade att stödet för verksamhetsidén samvarierade positivt 
med meritvärdesförbättringar i områden med låg socialekonomisk status och negativt 
med meritvärdesförbättringar i socialt mera gynnade områden. Resultaten, inte minst de 
senare av dessa, bidrog till en problematisering av arbetet med att utveckla en, för hela 
staden gemensam, verksamhetsidé.  

Senare utvidgades projektet till att omfatta även den studie som presenteras i den här 
avhandlingen. 

 

1.3.2 Skilda sätt att se verksamhetsidéer? 
Under den period som arbetet med den första studien pågick träffade jag och mina 
kollegor i forskargruppen förvaltningsledningen och de medarbetare i staden som varit 
involverade i forskningsprocessen vid några olika tillfällen. När jag lyssnade till de samtal 
som fördes i ledningsgruppen fick jag intrycket att det inte bara var verksamhetsidéns 
innehåll som uppfattades olika utan också fenomenet verksamhetsidé, som verktyg för 
styrning och ledning. Denna iakttagelse ledde så småningom till formuleringen av de 
forskningsfrågor som legat till grund för den studie som presenteras i den här 
avhandlingen.  

 

1.4 Avhandlingens disposition  
Efter den introduktion till avhandlingen som gjorts i detta första kapitel utvidgas i 
nästkommande kapitel den redan påbörjade bakgrundsbeskrivningen till att omfatta även 
de idéer och den forskning som legat till grund för forskningsfrågornas precisering samt 
för valet av perspektiv och ansats. Kapitlet bygger på den litteraturgenomgång som 
föregått studien och syftar till att teckna bilden av det kunskapsfält i vilket studien hör 
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hemma. Redogörelsen är indelad i tre delar. Den första handlar om skolutveckling och 
ledarskap. Framförallt beskrivs den utveckling som skett när det gäller synen på 
skolutveckling och ledarskap, vilken lett till att idéer av det slag som står i fokus för 
studien har kommit att få allt större betydelse. Den andra delen behandlar den 
innehållsliga aspekten av det fenomen som står i fokus för studien, det vill säga 
verksamhetsidén. Avsnittet inleds med ett mera principiellt resonemang kring svårigheten 
med studieobjektets avgränsning men också sättet att definiera det. Olika sätt att definiera 
och hantera verksamhetsgemensamma idéer lyfts fram och diskuteras. I den tredje delen 
flyttas fokus till en annan aspekt av det som studeras, nämligen människors 
uppfattningar, eller sätt att se som är det begrepp som jag valt att använda mig av i min 
studie. Avsnittet inleds med kort presentation av de olika forskningstraditioner inom vilka 
uppfattningar studerats. Med utgångspunkt i ett resonemang kring skillnaderna mellan 
dessa tydliggörs de utgångspunkter som styrt valet ansats. Vad valet av ansats innebär och 
vilka konsekvenser det får för studien utvecklas sedan i kapitel 3 under rubriken 
Vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Redogörelsen mynnar ut i en precisering av 
studiens forskningsfrågor vilka presenteras i kapitel 4. Därefter följer i kapitel 5 en 
redogörelse för studiens uppläggning och genomförande, följt av en resultatredovisning i 
kapitel 6, 7 och 8. Varje resultatkapitel avslutas med en sammanfattning av och 
diskussion av de slutsatser som dragits. Det samlade resultatet diskuteras sedan i kapitel 9. 
Där diskuteras också studiens tillförlitlighet och resultatets betydelse för skolans praktik 
och som vetenskapligt bidrag till kunskapsbildningen om skolutveckling och ledarskap.  
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2. Tidigare forskning 
 

Anything that is built must rest on a foundation  

(Lao-tzu) 

 

 

2.1 Skolutveckling och ledarskap 

En utgångspunkt för arbetet med denna avhandling är att kvaliteten i den lärmiljö som 
förskolan eller skolan utgör har betydelse för barns lärande och utveckling. Detta till 
synes självklara påstående är inte så självklart om man ser till en del av de slutsatser som 
formulerats av forskare som studerat pedagogisk verksamhet genom åren. Under 60- och 
70-talen genomfördes t ex flera olika studier, framförallt i USA (se t ex Coleman et al, 
1966) men även i Sverige (se t ex Gesser & Fasth, 1973), som visade att skolan endast 
obetydligt påverkar barns möjligheter att nå framgång. Gemensamt för dessa studier var 
att de visade att elevers resultat i skolan framförallt var beroende av faktorer av icke-
pedagogisk natur, det vill säga faktorer som skolan och de som arbetar i den inte har 
makt över, där elevens sociala bakgrund utgjorde den i särklass viktigaste enskilda 
faktorn. Resultatet av dessa studier gav upphov till en slags ödestro bland många som 
arbetade i skolan. Sedan dess har det kommit flera andra rapporter som visar på skolans 
möjligheter att göra skillnad för barn och unga. Liknande slutsatser har senare dragits av 
Erikson & Rudolphi (2011) och Svensson (2011).  Samtidigt finns det studier som ger en 
annan bild. Till de mera uppmärksammade hör School Matters (Mortimore, Sammons, 
Stoll, Lewis, & Ecob, 1988). Rapporten, som byggde vidare på de studier som bland 
andra Brookover, Beady, Flood, Schweitzer & Wisenbaker (1979) och Rutter Maugham, 
Mortimore & Ouston (1979) presenterat ett decennium tidigare, utgjorde en stark 
reaktion mot teserna om att skolan skulle sakna betydelse för de ungas utveckling och 
lärande.  

Idén om att skolan kan göra skillnad är grundläggande för all pedagogisk verksamhet. 
Inte bara när det gäller det att påverka det enskilda barnets möjligheter att lära och 
utvecklas utifrån sina förutsättningar, utan också när det gäller att kompensera för en del 
av de skillnader som finns mellan barnen. Skillnader som har att göra med deras 
förutsättningar att lära och utvecklas såväl som deras möjligheter att delta i och bidra till 
samhällets fortlevnad och utveckling.  

Om skolan inte kunde göra skillnad skulle det knappast vara meningsfullt att ägna tid, 
kraft och resurser åt att utveckla det pedagogiska arbetet i skolan och det vore inte heller 
meningsfullt att ägna sig åt kunskapsbildning med relevans för sådant arbete. Men, om 
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man menar att det har betydelse vad pedagoger gör är det intressant att också försöka 
förstå vad det är i det de gör som får betydelse för barnens lärande och utveckling. Detta 
utgör en central och viktig fråga för många som ägnar sig åt att studera pedagogiskt 
arbete. Utifrån ett skolutvecklingsperspektiv är det dessutom intressant att försöka förstå 
vad det är som gör att pedagoger och andra som arbetar i skolan på olika nivåer förändrar 
sitt sätt att agera för att elevers lärmiljö ska bli så berikande som möjligt. Studiet av 
uppfattningar utgör en väsentlig del i detta, eftersom agerande och uppfattningar är 
relaterade till varandra (se t ex Marton & Tsui, 2004). 

 

2.1.1 Begreppet skolutveckling 
Begreppet skolutveckling får i likhet med begreppet styrning olika innebörd beroende på 
vilka prepositioner vi knyter till det. Det är t ex möjligt att tala om utveckling i skolan och 
med det mena någonting annat än om man t ex talar om utveckling av skolan, precis som 
det är möjligt att skilja mellan styrning i och styrning av skolans praktik (Alexandersson, 
1999; Berg, 2001; 2003). Vidare är det möjligt att skilja mellan å ena sidan utveckling i 
eller av skolans lokala praktiker, och utveckling av hela det utbildningssystem som vi 
vardagligt refererar till som skolan.  

Den som är bekant med utbildningsvetenskaplig forskning vet att det är många som gör 
anspråk på, och vill vara med och definiera, begreppet skolutveckling. Under senare år 
har det t ex blivit allt vanligare att forskare inom det ämnesdidaktiska fältet använder sig 
av begreppet skolutveckling när de beskriver syftet med sitt arbete, som i följande 
exempel hämtat från skriften Forskande lärare – en framgångsfaktor Erfarenheter från Lärarlyftets 
forskarskolor:  

Rektorer och skolchefer måste fortbildas så att de förstår ämnesdidaktikens 
och kunskapsbryggornas potential. Under de två och ett halvt år som de nya 
forskarskolorna pågår bör cheferna planera för att licentiaterna ska kunna 
driva olika typer av ämnesdidaktiska skolutvecklingsprojekt, när utbildningstiden 
är slut. (Schüllerqvist, 2011, s. 13, min kursivering) 

Detta sätt att se skolutveckling, bygger på den konstruktion som ovan gjorts med hjälp av 
prepositionen i (utveckling i skolans praktik) och syftar till att öka kvaliteten i elevernas 
lärande med högre måluppfyllelse som följd.  

Nedan följer ett annat exempel på en definition av skolutvecklingsbegreppet som är 
hämtad från den arena som skolutvecklingsforskningen utgör:  

[School improvement is] a distinct approach to educational change that aims 
to enhance student learning outcome as well as strengthening the schools 
capacity for managing change. (Hopkins, 2001, s. 139, min kursivering) 
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Utmärkande för det senare sättet att se skolutveckling är att det inbegriper båda de 
dimensioner som beskrevs i inledningen ovan det vill säga utveckling i och utveckling av 
skolans praktik, liksom att de fokuserar de förändringar och det förändringsarbete som 
sker i skolan som organisation, vilka direkt och indirekt påverkar elevernas 
förutsättningar och möjligheter att lära.  

Den utbildningspolitik som för närvarande bedrivs, i vilken skolans ämnen lyfts fram och 
ges en högre status än tidigare har inneburit att ämnesdidaktikens mera avgränsade sätt 
att definiera skolutveckling under senare år vunnit mark. Den ökade betoningen på 
ämneskunskaper, snarare än allmänpedagogisk kunskap gör sig synlig inte minst i de 
beslut som fattas för att stärka den vetenskapliga basen för skolans verksamhet. Som 
exempel kan nämnas den ökade satsningen på forskarskolor med ämnesdidaktisk 
inriktning och återinförandet av lektoratet som karriärtjänst inom skolan, en tjänst och en 
titel som bara kan erhållas av legitimerade lärare med licentiat- eller doktorsexamen i ett 
av skolans ämnen eller i ämnesdidaktik kopplad till något av dessa ämnen. 

I den här avhandlingen tas utgångspunkten i den forskningstradition som 
skolutvecklingsforskningen utgör vilket innebär uppmärksamheten riktas mot de 
förändringar och det förändringsarbete som äger rum i skolan som organisation, vilka 
direkt och indirekt påverkar elevernas förutsättningar och möjligheter att lära.  

Det innebär att jag med skolutveckling menar förändringar ”som sker på enskilda 
skolenheter och omfattar hela eller större delar av skolans verksamhet” och som 
”införlivas i den enskilda skolans skolkultur och blir en naturlig del i vardagsrutinerna” 
(Scherp, 2003, s. 10). För att det ska vara fråga om skolutveckling, krävs dessutom att 
dessa förändringar är ”medvetna och kunskapsbaserade” (ibid., s. 10). Skolutveckling är 
därmed någonting annat och någonting mer än fortbildning av lärare. Det är alltså inte 
liktydigt med den utveckling som äger rum i enskilda lärares klassrum till följd av insatser 
som görs för att utveckla deras individuella kompetens. Denna definition av 
skolutveckling avgränsar också mot mera övergripande förändringar av 
utbildningssystemet som exempelvis läroplansarbete, nationellt policyarbete och arbete 
med att utveckla skolans styrsystem. 

Trots dessa begränsningar utgör skolutvecklingsforskningen ett komplext kunskapsfält 
som rymmer flera olika typer av frågor, som handlar om vad medarbetare på olika nivåer 
i skolan och förskolan gör, hur det kommer sig att de gör som de gör och vad de borde 
göra. Men också frågor som handlar om vad är det som gör att de förändrar sitt sätt att 
agera så att de börjar göra något annat och kvalitativt bättre, än det de hittills har gjort, så 
att förutsättningarna att bidra till barns och ungas lärande och utveckling förbättras. 
Innan jag går närmare in på skolutvecklingsforskningen behöver jag granska hur 
begreppet utveckling har hanterats på olika sätt av forskare inom skolutvecklingsfältet.  
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2.2.1.1 Utveckling 
Utveckling innebär förändring. Därmed inte sagt att all förändring är utveckling. För att 
tala om en förändring i termer av utveckling krävs att den leder till något som är bättre än 
det som har varit. Begreppet skolutveckling skulle därför kunna ersättas med begreppet 
skolförbättring, vilket ibland också görs (se t ex Blossing, 2000). Eftersom förbättring dels är 
ett relativt begrepp, dels är ett begrepp som förutsätter en värdering om vad som är bra 
krävs ytterligare analys och närmare precisering. Frågor som; Vad innebär det att något är 
bättre än något annat? och I förhållande till vadå? är med andra ord rimliga att ställa sig i 
sammanhanget. Eller, annorlunda uttryckt; Vilka är de kriterier eller kvaliteter med vars 
hjälp avgöra vad som är bättre än någon annat? 

Karaktären på de lösningar som formuleras med utgångspunkt i svaren på dessa frågor 
varierar emellertid beroende på forskningens inriktning och de antaganden som legat till 
grund för densamma. Någonting som har betydelse i sammanhanget är t ex hur kvalitet 
definieras.  

 

2.2.1.2 Effektivitet 
Ett sätt att definiera kvalitet är att göra det i termer av effektivitet. När det i 
skolutvecklingssammanhang talas om effektivitet avses i allmänhet de mätbara resultat 
som en skola producerar.  

Med effektiva, eller framgångsrika, skolor menas i den så kallade skoleffektivitetsforskningen 
(Creemers, 1994; Creemers & Kyriakides, 2008; Grosin, 2003; Mortimore, 1991; 1993; 
Reynolds, 1991: Sammons, Hillman & Mortimore, 1997; Scheerens & Bosker, 1997) 
skolor 

där elevernas prestationer väsentligt överstiger resultaten i skolor i allmänhet 
med motsvarande villkor, främst med avseende på elevernas socioekonomiska 
bakgrund. (Grosin, 2003, s. 140)  

När kvalitet i skolans verksamhet definieras på detta sätt tenderar skolutveckling att bli en 
fråga om hur man kan påverka elevernas förmåga att hävda sig kunskapsmässigt i de 
standardiserade utvärderingar som skolan använder sig av såsom betyg, nationella prov 
osv.  

Mot detta sätt att hantera kvalitetsfrågan i skolan har invänts att det är alltför snävt och 
att det tenderar att lägga alltför stor vikt vid elevers prestation och förmåga till 
anpassning, på bekostnad av andra förmågor och kompetenser som t ex kreativitet, 
problemlösningsförmåga och förmåga till självständigt kritiskt tänkande (Lauder, Brown, 
Dillabough & Halsey, 2006; Lindgren, 2006; Scherp, 2011). Behovet av standardisering, 
för att göra det möjligt att bedöma kvaliteten, bidrar dessutom till att proven får en viss 
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karaktär som inte gynnar utvecklingen av dessa förmågor eller elevernas nyfikenhet och 
lust att lära  

[…] regardless of what attempts are made to encourage students to ‘problem 
solve’ in the tests, rote memory remains the key to success. In this educational 
climate, testing may encourage students to believe that rather than lifelong 
learning, there is a finite end to learning, the test. Equally, the work required 
in order to take the test successfully is heavily prescribed, arguably leaving 
little room for curiosity and an intrinsic desire to learn. Rather the motivation 
for learning is externally imposed instead of intrinsically driven by students’ 
curiosity and interest. (Lauder, Brown, Dillabough & Halsey, 2006, s. 52)  

Behovet av standardiserade prov som underlättar bedömningen tenderar dessutom att 
stimulera till det som brukar kallas teaching for tests, nämligen att lärare anpassar 
undervisningen efter proven snarare än låter det samlade uppdraget vara vägledande 
(Lauder et al, 2006, s. 53f). Dessutom kan lärare, elever och andra med intresse av att nå 
goda resultat frestas att värdera det som låter sig mätas och som mäts, snarare än det som 
utgör skolans egentliga uppdrag om resultatet av mätningarna tillmäts stor betydelse 
(Uexküll & Hjördisdotter von Lundström, 2005).   

Även effektivitetsforskningens val av metoder och kunskapsanspråk kan och har 
diskuterats. I sin klassiska artikel om svårigheterna med statistisk generaliserbarhet i 
samhälls- och beteendevetenskaplig forskning hävdar Cronbach (1975) att sociala 
fenomen är alltför föränderliga, varierande och kontextbundna till sin karaktär och för att 
låta sig generaliseras hur som helst. Det som visat sig fungera bra på ett ställe behöver 
med andra ord inte fungera bra på ett annat. Cirka trettio år senare kritiserar Lauder et al. 
(2006) effektivitetsforskningen med utgångspunkt i samma resonemang: 

[…] the craft of teaching, where teaching styles need to be adjusted to 
classroom context, is undermined by a prescriptive system based on so-called 
‘best practice’. It suggests a confidence that is misplaced not only in 
identifying best practice but in the assumption that it can be transferred from 
one context to another with little difficulty. (ibid. s. 55) 

Denna kritik mot själva grunden för forskningen kvarstår även om den kunskaps- och 
metodutveckling som skett inom området har gjort det möjligt att lyfta in flera aspekter 
och att hantera mera komplexa data än vad som tidigare gjorts med följden att de 
slutsatser som dras av forskare inom fältet idag ofta är mera sofistikerade och nyanserade 
än de som drogs när Cronbach formulerade sin kritik (se t ex Luyten, Visscher & Witzier, 
2005).  

För övrigt kan invändas mot den kvalitetssyn som beskrivits ovan att den begränsar sig 
till att fokusera den utveckling som är möjlig att nå inom ramen för det befintliga 
systemet utan att ta ställning till systemet som sådant. I en kunskapsöversikt med relevans 
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för skolutveckling i ett europeiskt perspektiv konstaterar Thornberg (2011) att begrepp 
som effektiv och framgångsrik inte är några neutrala begrepp, varför det är motiverat att 
ställa sig frågan vem skolan ska vara effektiv för. Upptagenhet av vad som fungerar 
riskerar att skymma frågan om ”vilkas intressen som formar innebörden och processen 
av vad som fungerar” (Thornberg, 2001, s. 32) med följden att diskussionen kring 
”möjligheten att skolan kan vara organiserad på ett sätt som t.ex. gynnar dominanta 
etniska grupper, kön eller en viss social klass” och ”skolans socialt selekterande funktion” 
(ibid. s. 32f) uteblir. Enligt Fielding (1997) och Thrupp (2001) finns det en risk att 
forskning om skoleffektivitet, genom att bortse från frågor av den här karaktären, bidrar 
till att upprätthålla ett slags status quo i samhället.  

I lärande organisationsforskningen tas utgångspunkten i ett annat sätt att definiera 
effektivitet än det som beskrivits ovan.  

Innebörden i det kan beskrivas med utgångspunkt i begreppet dynamisk effektivitet, vars 
innebörd Sarv (1997) bland andra har beskrivit. Enligt Sarv handlar utveckling som 
bygger på idén om dynamiskt effektivitet inte om ”vad organisationer är eller presterar – 
de statiska effektivitetsbegreppen – utan vad de har förmåga att bli” (s. 4): 

Ett system – varje system, ekonomiskt eller av annat slag – som vid varje 
given tidpunkt fullt ut utnyttjar sina resurser på bästa sätt kan likväl på lång 
sikt vara underlägset ett system som inte gör detta vid någon given tidpunkt, 
beroende på att det senare systemets tillkortakommande därvidlag kan vara en 
förutsättning för nivån eller takten i utvecklingen på längre sikt (Sarv, 1997, s. 
4).  

Utmärkande för denna syn på effektivitet, eller kvalitet, är att den inte begränsar sig till 
frågan om hur man ska nå bättre resultat utan även inkluderar frågan om vad och varför. 
Utifrån ett sådant perspektiv handlar skolutveckling också om skolans möjlighet att 
utvecklas till något annat än vad den är idag. Vad som är att betrakta som kvalitativt 
bättre är i detta avseende en öppen fråga, som dessutom är beroende av svaret på andra 
frågor kopplade till synen på människan och samhället och till grundläggande normer och 
värden. Skolors utvecklingsarbete betraktas i detta sammanhang som en öppen, 
kunskapande verksamhet i vilken medarbetarna ges en aktiv roll som med- eller 
huvudaktörer i kunskapsbildningen om skolan. Den samlande benämningen för denna 
forskning är skolutvecklingsforskningen (school development), vilken är nära besläktad med 
skolförbättringsforskningen (school improvement).  

Skillnaden mellan skoleffektivitetsforskningen och skolutvecklings/skolförbättrings-
forskningen kan beskrivas med hjälp av följande sammanställning baserad på Reynolds 
(2005):  
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Tabell 1. Skillnader mellan skoleffektivitetsforskningen och skolutvecklingsforskningen.  

Forskning kring skolors effektivitet är: 
 

Forskning kring skolors utveckling är: 

Ovanifrånorienterad 
 

Under- eller inifrånorienterad 

Baserad huvudsakligen på kvantitativa 
metoder 

Baserad huvudsakligen på kvalitativa 
metoder 

Starkt inriktad på att klarlägga skolors 
resultat 

Mindre intresserad av skolors resultat än av 
de processer som leder till att resultaten 
förbättras 

Upptagen av att förklara resultaten med 
hänvisning till variationer i skolornas 
formella uppbyggnad 

Upptagen av att förklara variationen i 
resultaten genom att synliggöra 
bakomliggande problem 

 Inriktad mot att förstå skolor som relativt 
statiska och stabila lokala organisationer 
utifrån ögonblicksstudier 

Inriktad mot att förstå skolor som 
dynamiska lokala organisationer med hjälp 
av longitudinella studier där förändring står 
i fokus  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att effektivitetsforskningen syftar till att förse skolor med 
generaliserbar kunskap om vad som fungerar, emedan skolutvecklingsforskningen har 
som syfte att utveckla kunskap om hur skolan kan transformeras till en organisation med 
förmåga att inifrån förändra sin verksamhet i takt med att villkoren för, eller kunskapen 
om den förändras. Detta gör att den kunskap som produceras i det ena fallet är inriktad 
mot att utveckla det som brukar gå under benämningen evidensbaserade metoder eller 
best practice, emedan den i det andra syftar till att främja utvecklingen av nya sätt att 
arbeta, så kallad next practice. 

Även om dessa båda perspektiv och de forskningstraditioner som är knuta till dem länge 
har betraktats som oförenliga har det under senare år skett ett visst närmande mellan de 
båda. Förutom att det finns de som aktivt har verkat för att överbrygga glappet mellan de 
båda (se t ex Reynolds & Creemers, 1990), har det blivit vanligare att pragmatiskt 
orienterade forskare väljer att kombinera de olika forskningstraditionernas utmärkande 
perspektiv och metoder (Reynolds, 2005; Reynolds., Hopkins, & Stoll, 1993). 
Sammantaget har detta lett till att en del forskare har börjat tala om framväxten av ett nytt 
skolutvecklingsparadigm (se t ex Creemers & Reezigt, 2005; Stoll & Sammons, 2007; 
Wikeley, Stoll, Murillo & De Jong, 2005). Det sätt att förstå skolutveckling som 
förknippas med det nya paradigmet kan sammanfattas med hjälp av följande fem punkter 
baserade på Reynolds (2005): 

• Ökat fokus på kopplingen mellan process och resultat och de förändringar i 
resultat som sker till följd av förändringar i sättet att arbeta  

• Forskning som bygger på kombination av olika metoder och kunskapsbildning 
baserad på såväl kvantitativa som kvalitativa data.  
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• Strävan efter att integrera de kunskaper som vuxit fram inom de olika 
forskningstraditioner som skoleffektivitetsforskningen och skolutvecklings-
forskningen tidigare utgjort (och i praktiken delvis fortfarande utgör). 

• Ökat fokus på elevernas lärmiljö, det vill säga undervisningen och samspelet 
mellan lärare och elev i klassrummet snarare än vad som sker på organisations-
nivå. 

• Ökad betoning på betydelsen av att de förändringar som görs verkligen är 
förankrade bland, eller omfattas av, skolans medarbetare (och inte bara något som 
man ålagts att göra).  
 

Inom det nya paradigmet ställs de båda perspektiven inte mot varandra utan de betraktas 
istället som komplementära när det gäller att utveckla kunskap om hur skolans kvalitet 
kan förbättras (Hulpia & Valcke, 2004; Thornberg, 2011).  

Huruvida det är önskvärt att förena dessa båda perspektiv kan emellertid diskuteras. I en 
artikel från 1997 argumenterar Easterby-Smith (1997) mot de försök som gjorts att 
förena den forskning som bedrivits inom två andra näraliggande men i grunden skilda 
forskningstraditioner, nämligen organisationslärande-forskningen (OL) och lärande 
organisationsforskningen (LO), under ett och samma ramverk. I artikeln beskrivs ett 
gemensamt teoribygge inte bara som ett naivt och orealistiskt utan även för 
kunskapsbildningen ogynnsamt, projekt. Easterby-Smith menar att variationen i 
perspektiv bör ses som en tillgång snarare än ett problem och istället för att överbrygga 
eller förena, bör skillnaderna och de möjligheter såväl som de begränsningar som dessa 
medför när det gäller att bidra till kunskap inom det aktuella området tydliggöras. 

It would be naïve to suggest that there is, or should be, any integrated 
research strategy in the field […]. The various perspectives and disciplines 
each have their own methodological traditions, and this is appropriate. 
(Easterby-Smith, 1997, s. 1107) 

Detsamma skulle kunna sägas om skoleffektivitetsforskningen och skolutvecklings-
forskningen. För att kunna göra medvetna val mellan dessa båda perspektiv, men också 
att tydliggöra hur de båda perspektiven förhåller sig till varandra samt hur de kan 
användas och används, i arbetet med att utveckla skolans praktik krävs kanske ett 
tydliggörande av de grundläggande skillnader i synsätt som finns där. Detsamma gäller de 
mera grundläggande perspektiv på verkligheten och våra möjligheter att nå kunskap om 
det som nedan beskrivs i termer av ett rationalistiskt respektive ett förståelsebaserat 
perspektiv.  
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2.1.2 Ett rationalistiskt kontra ett tolkande och förståelsebaserat perspektiv 
Även när det gäller frågan om vad det är som gör att pedagoger och andra medarbetare i 
skolan börjar göra något annat och kvalitativt bättre än det som tidigare gjorts, är det, 
oavsett hur kvaliteten definieras, möjligt att urskilja olika perspektiv. Perspektiven 
påverkar vilka slutsatser som blir möjliga att dra och följaktligen vilka förslag till lösningar 
som kan komma att bli aktuella med dessa slutsatser som grund.  

Nedan görs ett försök att, med stöd av Sandberg (1994), Sandberg & Targama (1998), 
Lundahl & Öqvist (2002) samt Cohen, Manion & Morrison (2007) sammanfatta de 
viktigaste skillnaderna mellan vad som brukar beskrivas i termer av ett rationalistiskt och 
ett tolkande perspektiv, och den betydelse dessa båda perspektiv har för forskning med 
relevans för organisationer och organisationers utveckling i allmänhet och skolors 
utveckling i synnerhet.  

 

2.1.2.1 Det rationalistiska perspektivet 
Det rationalistiska perspektivet har sin grund i det positivistiska antagandet om en 
verklighet, som existerar oberoende av kunskapen om den, men som det är möjligt att 
närma sig genom att systematiskt studera den. För den som ägnar sig åt forskning med 
utgångspunkt i ett sådant perspektiv är det viktigt att försöka vara så objektiv som 
möjligt, för att de egna subjektiva bedömningarna i så liten utsträckning som möjligt ska 
påverka de slutsatser som dras.  

Ett annat, för perspektivet utmärkande, drag är tron på kausalitet, det vill säga antagandet 
om att det som sker kan förklaras i termer av orsak och verkan, även om orsakerna ibland 
kan vara svåra att identifiera, särskilt när verkligheten betraktas som ett komplext system 
där många olika faktorer samspelar med varandra. Studier av förändringsprocesser syftar 
vanligen till att identifiera de faktorer som har särskilt stor betydelse för det som sker. 
Som en del i detta ingår att studera och försöka förklara människors handlande. Utifrån 
det rationalistiska perspektivet betraktas människan som en del av den givna verkligheten 
och besitter, i likhet med annat som existerar i den, egenskaper som är oberoende av den 
kontext i vilken hon befinner sig. Åtskilliga försök har gjorts när det gäller att identifiera 
och beskriva dessa egenskaper.  

Det rationalistiska perspektivet är nomotetiskt. Det innebär att man ser organisationer 
som i huvudsak logiska system som följer lagbundenheter. Genom att upptäcka dessa 
lagbundenheter och därmed avslöja systemets logik är det med utgångspunkt i detta 
perspektiv möjligt att identifiera de rätta lösningarna, i bemärkelsen de mest effektiva 
strategierna, metoderna eller arbetssätten (Lundahl & Öqvist, 2002). I sin redogörelse för 
det rationalistiska perspektivet gör Lundahl och Öqvist följande förtydligande när det 
gäller rationalitetsbegreppet: 
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Rationalism bygger på, men bör samtidigt hållas isär från, rationell logik. I 
filosofiska och beslutsteoretiska sammanhang fyller den rationella logiken en 
viktig funktion: den är vägledande. Rationalism har vi när denna logik blir 
normerande. (s. 24) 

Ur detta resonemang följer att vissa handlingar, strategier, arbetssätt och metoder är 
bättre än andra i förhållande till ett specifikt mål och att dessa bör identifieras och 
tillämpas i syfte att effektivisera t ex en verksamhet. Genom att kartlägga och analysera 
verksamheten är det med utgångspunkt i detta perspektiv möjligt att komma fram till vad 
som behöver göras för att verksamheten ska bli effektiv.  

Det rationalistiska perspektivet har alltsedan 1950-talet dominerat forskares sätt att förstå 
och beskriva organisationer såväl som beslutsfattares och praktikers sätt att agera i 
förhållande till och inom ramen för dessa (Sandberg & Targama, 1998). Samtidigt har 
perspektivet kritiserats för att felaktigt grunda sig i och samtidigt förstärka bilden av den 
rationella mål-medeltänkande människan (se t ex Kirkegaard, 1974). Även forskare har, 
med utgångspunkt i empiriska studier visat att människor inte är rationella på det sätt 
som man kan förvänta sig utifrån ett rationalistiskt perspektiv. Exempel på det senare 
återfinns hos Lakoff & Johnsson (1999) som med stöd i experimentell forskning, kommit 
fram till att människor inte gör sannolikhetskalkyler och konsekvensanalyser som grund 
för sina val av handlingar i vardagen, utan snarare förlitar sig på tidigare erfarenheter av 
situationer som liknar den de agerar i förhållande till. Kritiken mot det rationalistiska, 
eller normativa perspektivet sammanfaller till stora delar med kritiken mot de antaganden 
om människan som görs inom positivismen (se Cohen et al, 2007 för översikt). 

Kritiken mot rationalismen har lett till att det under de senaste decennierna vuxit fram 
alternativ till detta perspektiv. Ett sådant är det perspektiv som Sandberg (1994) och 
Sandberg & Targama (1998) beskrivit i termer av ett tolkande, eller ett tolkande och 
förståelsebaserat, perspektiv.  

 

2.1.2.2. Ett tolkande och förståelsebaserat  perspektiv 
Det tolkande perspektivet (se t ex Cohen et al, 2007; Sandberg, 1994), eller det tolkande och 
förståelsebaserade perspektivet, som jag i enlighet Sandberg & Targama (1998) valt att kalla 
det, rymmer i likhet med det rationalistiska perspektivet flera olika ansatser och teorier, 
vilka låter sig beskrivas med utgångspunkt i några gemensamma grundläggande 
antaganden. 

Ett sådant grundläggande antagande är att människans kunskap om verkligheten är en 
social konstruktion, alternativt något som konstitueras i relationen mellan den som erfar 
och det som erfars. Oavsett om det existerar en objektiv verklighet eller inte och oavsett 
hur den är beskaffad om den existerar, så har människan inte tillgång till den direkt, utan 
kan endast förstå den genom att tolka den utifrån sin egen livsvärld. 
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Utifrån detta perspektiv är människans förståelse baserad på: 

a) hennes egna erfarenheter och de funderingar och reflektioner som de givit 
upphov till, samt 

b) påverkan från andra människor, dels genom att man relativt okritiskt tar till sig 
föreställningar om verkligheten som betraktas som sanna av en respekterad social 
omgivning, 

c) dels genom att man jämför sina erfarenheter med andras och diskuterar hur de 
skall tolkas. Här kan det vara fråga om ett medvetet jämförande, men kanske 
oftare om samtal i vardagen, där man agerar och samtalar kring det man gör, hör 
och ser. Genom dessa samtal formas omedvetet uppfattningar om verkligheten 
som blir gemensamma för en större eller mindre grupp. (Sandberg & Targama, 
1998, s. 31) 

 

Sanning blir med utgångspunkt i detta perspektiv liktydigt med sociala konventioner, 
baserade på gemensamma erfarenheter, inom ramen för en viss kultur. Lärande och 
kunskapsbildning kommer därmed att handla om förståelse snarare än om sökandet efter 
en objektiv obestridbar sanning. Detta gäller för människors sätt att bygga upp kunskap i 
vardagen såväl som i den vetenskapliga kunskapsbildningen. Skillnaden mellan 
vardagsmänniskan och forskaren består enligt Sandberg & Targama (1998) i sättet att 
göra iakttagelser, men också i sättet att bearbeta och dra slutsatser utifrån dessa på ett 
mera systematiskt sätt. 

Ett annat grundläggande antagande är att människan handlar utifrån sina föreställningar 
om, och sin förståelse av, den verklighet hon lever i. Hennes handlingar styrs alltså inte 
primärt av de faktiska omständigheter som råder i en viss situation utan av det sätt på 
vilket hon tolkar och förstår den i sin helhet. Sammantaget innebär detta att hon agerar 
på ett för henne själv meningsfullt, och i denna mening rationellt, sätt utifrån sin egen 
livsvärld. Allteftersom människor gör nya erfarenheter och föreställnings-världen 
förändras, förändras också grunden för deras agerande. 

Perspektivet har ibland kritiserats för att hysa en överdriven tilltro till kopplingen mellan 
lärande och utveckling. Det har också kritiserats för att vara alltför naivt i sitt 
grundläggande antagande om att människor agerar i enlighet med de föreställningar de 
har och att sättet att agera förändras så snart föreställningarna gör det (Huberman, 1993). 
Företrädare för kritisk teori har också varnat för de risker som är förenade med 
användningen av de metoder som vuxit fram och utvecklats av de som intresserats sig för 
styrning och ledning i ett tolkande och förståelsebaserat perspektiv. I en artikel med den 
talande titeln Tightening the iron cage: Consertive control in self-managing teams pekar t ex Barker 
(1993) på de etiska problem som uppstår när ledare inte nöjer sig med att försöka påverka 
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medarbetares agerande utan också går in och försöker påverka deras sätt att tänka (se t ex 
Alvesson, 2012; Sveningsson & Sörgärde, 2012).  

 

2.1.2.3 Från görandefokus till lärandefokus 
Även om båda de perspektiv som beskrivits ovan gör sig synliga i 
skolutvecklingsforskningen såväl som i skolans praktik, förefaller det under senare 
decennier ha skett en tyngdpunktsförskjutning när det gäller förändringens inriktning och 
karaktär. Om det tidigare var människors agerande det huvudsakligen handlade om så har 
den förståelse som ligger till grund för agerandet alltmera hamnat i fokus, även om det 
fortfarande är agerandet som utifrån ett skolutvecklingsperspektiv är av avgörande för att 
det faktiskt ska ske utveckling i praktiken. Denna tyngdpunktsförskjutning påverkar inte 
bara forskares sätt att utforma sina studier utan också sättet att arbeta och kommunicera i 
skolans praktik och det sätt på vilket skolans ledarskap gestaltar sig i den. Frågan om 
kvalitet i pedagogisk verksamhet är inte längre en fråga bara om vad som görs, utan också 
hur det som görs, förstås, på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta gör det möjligt 
att tala inte bara om mer eller mindre effektiva sätt att agera utan också om kvalitativt 
skilda sätt att förstå, eller se.  Samtidigt är kvaliteten i sättet att förstå, precis som sättet att 
agera, beroende av vad det är man vill uppnå. Vilket sätt att förstå och agera som är att 
betrakta som mera fruktbart (powerful) än ett annat (Marton & Tsui, 2004) och vem som 
har rätt att avgöra det kan således diskuteras. Frågan om tolkningsföreträde blir därmed 
central. Detsamma gäller frågor som har med makt och maktstrukturer att göra.  

Den ökade kunskapen om handlingens beroende av människors sätt att förstå eller skapa 
mening i tillvaron, har under senare tid lett till man inom utbildningsvetenskaplig 
forskning kommit att intressera sig allt mera för de individer, som befinner sig i skolan, 
och deras erfarenheter och förståelse av olika fenomen med relevans för arbetet i 
densamma (Korthagen, 2004; Lam & Kember, 2006; Scherp, Scherp & Thelin, 2013).  

Sett utifrån ett organisations- eller skolutvecklingsperspektiv räcker det emellertid inte att 
enskilda medarbetare förändrar sitt sätt att tänka om och agera i verksamheten. Inom 
skolutvecklingsforskningen betonas betydelsen av att utveckla en gemensam förståelse av 
uppdraget och av den egna verksamheten och dess behov samt om betydelsen av att 
medarbetare i skolan ägnar sig åt ett gemensamt meningsskapande eller 
förståelsefördjupande arbete. Inom organisationsforskningen brukar det kallas 
organisatoriskt lärande (Argyris & Schön, 1978; Argyris, 1999; Cohen & Sproull, 1996; 
Huber, 1991; Leithwood & Louis, 1998).  

Detta medför också förändringar i sättet att organisera, studera och beskriva 
organisationers utvecklingsarbete. Till följd av det skifte i fokus som den beskrivna 
tyngdpunktsförskjutningen gett upphov till, har frågor kring skolors utveckling kommit 
att alltmera handla om hur medarbetare tillsammans skapar mening i och lär om den egna 
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vardagsverksamheten. En relaterad fråga är vilka förutsättningar och vilket stöd som 
behövs för att dessa processer ska leda till kvalitetsförbättringar i praktiken. De som 
forskar om dessa frågor återfinns inom den teoribildning som går under benämningen 
Lärande organisation (Ekman, 2004; Granberg & Ohlsson, 2000; Senge, 1990 m fl), 
vilken inspirerat till en rad andra begrepp såsom lärande ledarskap (MacBeath, 2002, 
2012; MacBeath & Townsend, 2011), lärande samtal (Scherp, 2003b), lärgrupper (Scherp, 
2003; 2005; 2010) och lärande nätverk (Björn, Ekman, Philips & Svensson, 2002; 
McLaughlin, Black-Hawkins, McIntyre & Townsend, 2008) ─ begrepp som bärs upp av 
idéer om skolan som en professionell reflekterad praktik (Alexandersson, 2006; Carlgren, 
2009; Kroksmark, 2010a; 2010b), eller professionell lärande gemenskap (DuFour, 2004; 
Louis, 2006; 2008ab; Stoll & Louis, 2007; Wald & Castleberry, 2000) i vilken nätverkande 
mellan skolor som beforskar sin egen vardagspraktik har betydelse (McLaughlin, Black-
Hawkins & McIntyre, Townsend, 2007). 

Gemensamt för de som företräder dessa perspektiv på skolan är att de betraktar lärande 
som en grundförutsättning för skolutveckling; en utgångspunkt som ofta motiveras med 
hänvisning till samhällets ökade komplexitet (Moos, 2005; Thyssen, 2001) och behovet av 
att de beslut som tas inom ramen för den enskilda verksamheten är relaterade till de 
specifika och föränderliga behov och förutsättningar som finns i densamma. Detta 
förutsätter medarbetare som har kapacitet att ständigt lära nytt (Karsten, Voncken & 
Voorthuis, 2000; Moos, 2005; Trnavcevic, 2002 m fl). Samtidigt är det inte tillräckligt att 
kapaciteten att lära finns hos de individer som arbetar i skolan, utan den bör också 
omfattas av organisationen som sådan (Coppieters, 2005; Cousins, 1996; Fullan, 1993; 
Leithwood & Jantzi, 2000; Leithwood & Seahore-Louis, 1998; Stoll, Flink & Earl, 2003; 
Stoll, & Louis, 2007; Wald & Castleberry, 2000).  

Sammantaget gör den forskning som redovisats det möjligt att tala om skolan, inte bara 
som en arena för elevers lärande och utveckling, utan också som en arena för 
professionell reflektion på individuell såväl som kollektiv nivå liksom för organisatoriskt 
lärande och organisationsutveckling.  

 

2.1.3 Skolan som arena för professionellt kollegialt lärande 
Förändringen från ett rationalistiskt till ett mera tolkande eller förståelsebaserat 
perspektiv innebär att de som befinner sig i skolans praktik deltar i aktiviteter och 
involveras i processer vars syfte är att fördjupa förståelsen av den egna vardagspraktiken 
och de frågor som väcks inom den.  

Till de forskningstraditioner som bidragit med kunskap om sådana processer hör bland 
andra aktionsforskningen (Rönnerman, 2004; 2011; Rönnerman & Forsman, 2011; 
Somekh & Zeichner, 2009) och aktionslärandet (Tiller, 2009), Lesson Study-forskningen 
(Fernandez & Yoshida, 2004; Lewis, Perry & Murata, 2006; Stigler & Hiebert, 1999; 
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Åkerlund, 2005; 2006) och Learning Study-forskningen (Holmqvist, 2006; 2011; Lo, 
Pong & Chik, 2005; Marton, 2004; Marton & Lo, 2007; Pang & Lo, 2011; Runesson, 
2006; Runesson & Gustavsson, 2012). Gemensamt för den forskning som bedrivs inom 
dessa forskningstraditioner är att den fokuserar lärares systematiska lärande i och om sin 
vardagspraktik och de arbetssätt eller modeller och verktyg som användas för att 
underlätta detta lärande. Utvecklingsarbete av den karaktär som utmärker dessa 
traditioner har starkt stöd inte bara i lärande organisationsforskningen utan även i 
skoleffektivitetsforskningen. 

För några år sedan genomförde Timperley, Wilson, Barrar & Fung (2007) en omfattande 
metastudie baserad på 96 olika forskningsprojekt, i syfte att öka kunskapen om vad som 
krävs för att de kompetensutvecklingsinsatser som görs i skolan ska leda till förbättrade 
resultat inom ett antal olika områden: 

gains in academic achievement; enhancement of personal identity, self-esteem, 
self-concept, and attitudes towards learning; and improvement in interactions 
with and acceptance by peers and teachers, as well as attachment to schools. 
(Timperley, Wilson, Barrar, H. & Fung, 2007, p. 33)  

 

Studien bekräftar de slutsatser som företrädare för ett lärande organisationsperspektiv 
ofta drar, nämligen att lärares sätt att tänka och samtala kring undervisning och elevers 
lärande behöver utmanas. Enligt Timperley et al. (2007) görs detta bäst om lärarna får 
delta i en lärprocess som tar sin utgångspunkt i vardagen och de problem som de själva 
upplever som angelägna och möjliga att göra något åt. Vidare menar Timperley et al, 
utifrån sin forskning att processen bör pågå under en längre tid, vara undersökande till 
sin karaktär, samt vara förankrat i, och samtidigt bidra till att utveckla, en gemensam 
teoretisk bas för arbetet i skolan. 

En annan som lyfter fram och betonar lärares och skolledares verksamhetsnära lärande är 
Hattie (2009). Med utgångspunkt i en studie, vilken beskrivs som en syntes av 800 meta-
analyser med relevans för skolors resultat i form av elevresultat, konstaterar han att det 
som framförallt har betydelse är att lärarna lär om och utifrån sin egen praktik. 

The remarkable feature of the evidence is that the biggest effects on student 
learning occur when teachers become learners of their own teaching, and 
when students become their own teachers. (p. 22) 

Ett liknande resonemang förs av Robinsons (2007) som analyserat 26 forskningsprojekt 
med avseende på sambandet mellan skolledarskap och elevresultat. Som ett resultat av 
studien beskriver hon fem olika dimensioner i skolledarskapet, vilka i olika hög grad 
samvarierar med höga elevresultat; 1) Fastställa mål och förväntningar, 2) Strategisk 
resursfördelning, 3) Planering, samordning och utvärdering av undervisning och 
undervisningsinnehåll (curriculum), 4) Främja och delta i lärares lärande och utveckling 
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och 5) Skapa en fungerande och stödjande miljö. Av dessa fem dimensioner visade sig 
den fjärde det vill säga den som handlade om att skapa förutsättningar för, och själv delta 
i processer som främjar lärares lärande ge det högsta effektvärdet. Så här kommenterar 
Robinson resultatet: 

Seventeen effect sizes derived from six studies were calculated for this 
dimension yielding an average effect size of 0.84.2 This is a large effect and 
provides some empirical support for calls to school leaders to be actively 
involved with their teachers as the ‘leading learners’ of their school. (ibid. s. 
16) 

Ytterligare en studie som pekar i samma riktning är Holtappels studie av 278 skolor. 
Enligt Holtappels (2009) utgör professionellt samarbete och kollegialt lärande en av de 
viktigaste förutsättningarna för utveckling i termer av ökad effektivitet, det vill säga bättre 
elevresultat. Resultat som dessa knyter an till och ger samtidigt stöd åt den forskning i 
vilken skolan beskrivs i termer av en reflekterad praktik eller en lärande organisation. 

Trots den omfattande kunskapsbildningen om betydelsen av lärandebaserad 
skolutveckling (se t ex Fullan, 2001; Hameyer, 2001; u.å; Leithwood et al. 1998; Scherp, 
2005), har förändringarna i praktiken låtit vänta på sig. En möjlig förklaring till att det inte 
har hänt mera inom området ges av Leithwood et al. (1998) och Stoll & Louis (2007), 
vilka dragit slutsatsen att den teori som ligger till grund för perspektivet ställer stora krav 
på skolans medarbetare och därför är svår att omsätta och tillämpa i praktiken. Detta är 
också min och mina kollegors erfarenhet av arbetet i nätverket för problembaserad 
skolutveckling. Strävan efter att se till helheter snarare än avgränsade delar av uppdraget 
och verksamheten och ambitionen att finna lösningar som bygger på en fördjupad 
förståelse av problemens natur och de bakomliggande orsakerna, gör 
skolutvecklingsprocessen komplex. Även om svårigheten att tillämpa de idéer som ligger 
till grund för perspektivet ofta lyfts fram som en kritik (Stoll & Louis, 2007) mot 
detsamma är det viktigt att påpeka att det inte finns något som tyder på att perspektiv 
som bortser från komplexiteten i skolans verksamhet, skulle vara bättre, i bemärkelsen ha 
större potential när det gäller att utveckla skolans praktiker och därigenom skapa bättre 
förutsättningar för barn och ungas lärande. En annan förklaring till att utvecklingen låtit 
vänta på sig, står möjligen att finna i den ökade kontrollen av skolan och i de mätningar 
av skolors resultat som görs på nationell såväl som internationell nivå, tillsammans med 
de ökade krav som från politiskt håll riktas mot skolorna när det gäller att producera 
mätbara resultat som står sig i konkurrens med andra. Under sådana omständigheter kan 
det vara svårt för medarbetare, oavsett nivå, att motivera, och motiveras till att delta i, 
processer som tar både tid och kraft i anspråk. Allra helst om resultatet av det inte genast 

2 När det gäller övriga dimensioner varierade motsvarande medelvärde mellan 0.27 som lägst och 0.42 som 
högst. 
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syns i de mätningar som görs. I Sverige, liksom i andra länder, är detta en utveckling som 
har sin grund i det faktum att den offentliga verksamheten alltmera kommit att 
underställas marknadens villkor (se t ex Bunar, 2009).  
 

2.1.4 Styrning och ledning i skolan 
Att det rationalistiska perspektivet tonats ned till fördel för ett tolkande och 
förståelsebaserat perspektiv, har lett till en förändring i synen på skolans organisation och 
på dess styrning och ledning. Om organisationer tidigare setts som rationella, mål- och 
resultatstyrda system, så är det idag vanligare att de betraktas som sociala system, eller 
som arenor för meningsskapande (se t ex Weick, 2001). Som sådana kräver de också en 
annan typ av ledarskap än det som brukar förknippas med ett rationalistiskt perspektiv, 
ett ledarskap som handlar mindre om att påverka människors sätt att agera – deras 
görande – och mer om att skapa förutsättningar för samt leda det gemensamma lärandet i 
organisationen i syfte att nå en högre kvalitet.  

 

2.1.4.1 Från tvång till idéstyrning 
Olika typer av organisationer kräver olika typer av styrning och olika typer av ledarskap. 
Perrow (1986) har beskrivit förhållandet mellan organisation och ledarskap. Han tar 
utgångspunkt i vad som beskrivs som tre olika former av styrning, eller kontroll, närmare 
bestämt kontroll av första, andra och tredje ordningen. Kontroll av första ordningen 
förknippas med direkt övervakning, kontroll av andra ordningen med planer och rutiner 
medan kontroll av tredje ordningen bygger på att man har utvecklat vad som kan 
beskrivas i termer av en gemensam förståelse av verksamheten, vilken ligger till grund för 
beslut och handling. Av dessa tre är det den senare som lämpar sig bäst i komplexa 
organisationer där verksamheten inte består av rutinarbete. Lundahl & Öqvist (2002) drar 
samma slutsats:  

I en mycket komplex och snabbt föränderlig miljö bör ledningen helt avstå 
från i förväg uppgjorda taktiker och strategier då chanserna att dessa ska hålla 
är mycket små. Det klokaste man kan göra i detta läge är att utrusta 
medarbetarna med effektiva värden (en tydlig ideologisk kompass) som 
vägledning för handlandet. (s. 48f)  
 

Liknande resonemang har också förts av Arvonen (1989), som i en jämförelse mellan 
olika ledningsprinciper eller styrformer, skiljer mellan fyra olika typer av styrning: tvång, 
order, instruktioner och visioner. De olika styrformernas förhållande till organisationstyp, 
drivkraft (motivation) och agerande i organisationen (beteende) illustreras av Arvonen på 
det sätt som framgår av Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Olika styrformers förhållande till organisationstyp, motivation och beteende. Fritt efter Arvonen (1989), 
s. 132. 
Styrform Organisation Motivation Beteende 

Visioner Kunskapsföretag Mentala bilder Aktiv handling 

 

Instruktioner Industriella organisationer ”Morot och piska” Repetitiva handlingar 

 

Order Militära organisationer Hot om bestraffningar Rigida rollmönster 

 

Tvång Fängelser och anstalter Yttre fysiskt tvång Passivitet 

 

Enligt Arvonen är det inte bara organisationens karaktär som avgör vilken styrform som 
är den mest lämpliga. Det finns även kvalitativa skillnader mellan styrformerna som gör 
det möjligt att beskriva en hierarkisk ordning, där tvång utgör den mest primitiva 
styrformen och visionsstyrningen den högsta. Sättet att styra är emellertid inte bara en 
fråga om karaktären på verksamheten, utan det är också möjligt att urskilja en förändring 
i sättet att styra och leda organisationer som har med samhällsutvecklingen att göra.  

Om vi ser ledningsprinciperna ur ett historiskt perspektiv så har de olika 
styrformerna i institutionaliserad form ändrat karaktär från tvångsstyrda mot 
visionsstyrda organisationer. Den industriella organisationen är egentligen en 
förlängning av det agrara samhällets patriarkaliska värderingssystem som 
motsvarade de behov den ”industriella människan” ställde på tillvaron. I 
informationssamhället börjar vi bli kvitt patriarkalismens värderingar och 
strävar mot större individualism och pluralism. (ibid., s. 132) 

Även Granberg (2008) har beskrivit olika typer av styrnings- och ledningsformer och hur 
de förändrats över tid. Tiden fram till 1970-talet kännetecknas, enligt Granberg, av att 
man fokuserade beteendet i organisationen, vilket man försökte påverka med hjälp av 
ordergivning och direkt regelstyrning på detaljnivå. Under 70-talet flyttades fokus från 
beteende till resultatet av individens, gruppens och organisationens ansträngningar, vilket 
gav upphov till målstyrning. Sedan 80-talet och fram till idag har intresset för idéstyrning 
ökat starkt, även om de flesta organisationer, inte minst inom offentlig sektor, fortfarande 
huvudsakligen tillämpar mål- eller mål och resultatstyrning. Förändringarna är nära 
sammanhängande med de förändringar i maktstrukturer kopplade till decentralisering, 
som ägt rum under tidsperioden. Granberg beskriver dessa förändringar i termer av en 
gradvis förskjutning från en låg till en hög grad av möjlighet att själv bestämma hur 
tillgängliga resurser ska utnyttjas (se Figur 2 nedan). 
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Även om det över tid har skett en förändring i sättet att styra och leda organisationer som 
i generella termer låter sig beskrivas på det sätt som ovan har gjorts innebär det inte att 
merparten av de organisationer som finns idag är idéstyrda och meningsskapande eller 
lärande, organisationer. En möjlig förklaring till detta är att en styrnings- eller 
ledningsmodell i praktiken sällan har ersatt en annan. Oftast handlar det istället om att 
nya styrningssystem och ledningsstrategier läggs till redan befintliga system och strategier 
(Siverbo & Åkesson, 2009). Idag finns det knappast någon organisation som endast 
tillämpar ett styrsystem (Granberg, 2008). Oavsett var organisationen befinner sig på den 
axel som Granberg använt sig av för att illustrera de olika styrsystemen (Figur 2 ovan), så 
har den ”alltid med sig delar av längre till vänster liggande system” (ibid. s. 109). Detta är 
också ändamålsenligt menar Granberg, som liknar utvecklingen vid den som barnet gör 
när det först lär sig krypa för att sedan gå och därefter springa. ”Även när man kan 
springa, kan det ibland vara mera ändamålsenligt att gå och kanske också, i vissa 
situationer, att krypa”, resonerar han (ibid. s. 109).  

Denna beskrivning av variationen och den utveckling som skett kan emellertid kritiseras 
med utgångspunkt i det resonemang som förs av Sandberg & Targama (1998) i boken 
Ledning och förståelse. Till skillnad från Granberg (2008) menar Sandberg & Targama att 
den förändring i sättet att förstå styrning och ledning som ”slog igenom” under senare 
delen av 80-talet och som ligger till grund för det som ovan beskrivits i termer av 
idéstyrning, är av ett sådant slag att den i det närmaste är att betrakta som ett 
paradigmskifte. Det som gör det motiverat att beskriva förändringen på detta sätt är att 
den, till skillnad från tidigare förändringar, såsom övergången från regel- och 
detaljstyrning till mål- och resultatstyrning, innebär en grundläggande 
perspektivförändring – ett skifte från en logik till en annan, nämligen från ett 
rationalistiskt till ett tolkande och förståelsebaserat perspektiv på organisationer och 
ledarskap. Att flera olika styrsystem existerar parallellt i de organisationer vi har idag, ter 
sig mot bakgrund av detta sätt att förstå utvecklingen mera problematiskt än det 
framställs hos Granberg (2008). 

En typisk fallgrop är att ett företag eller en organisation arbetar utifrån flera 
styrmodeller samtidigt – trots att dessa bygger på olika logiker för hur en 
organisation är tänkt att fungera. Kanske har de införts vid olika skeden – för 
att de har varit ”moderna”, eller i samband med något annat övergripande 

Figur 2. Grad av självbestämmande i relation till styrning Fritt efter Granberg (2008), s. 109. 
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förändringspaket. Och sedan har de helt enkelt fått leva kvar, sida vid sida, 
oavsett om de är kompatibla med varandra eller ej. Man har alltså missat att 
avveckla en gammal modell till förmån för en ny och hamnat i en förvirrad 
värld av motstridiga styrsignaler. (Siverbo & Åkesson, 2009)  

Skolans styrsystem skiljer sig inte nämnvärt från andra organisationer när det gäller den 
utveckling som beskrivits ovan. I samband med målstyrningens introducering i det 
svenska skolsystemet under 1990-talet talades det också, precis som i många andra typer 
av verksamheter, om betydelsen av att utveckla skolan till en lärande organisation. I 
Regeringens Utvecklingsplan för skolväsendet från 1993 (Skrivelse 1993/94:183) står det t ex 
att den målstyrda skolan inte är något slutmål, utan endast ett steg på vägen mot en 
lärande organisation. Mål- och resultatstyrningen betraktades alltså som en förutsättning 
för, eller ett första steg i riktningen mot en lärande organisation. Tanken var att den 
ökade handlingsfrihet som målstyrningen gav upphov till skulle stimulera medarbetare till 
att pröva nya arbetssätt och att den ökade variation som följde av detta skulle leda till 
ökad reflektion och därmed ha en främjande effekt när det gäller medarbetarnas 
professionalisering såväl som skolans utveckling. 

Att vägen till vad som ovan beskrivits i termer av en lärande organisation skulle gå via 
målstyrning, eller att målstyrning är det styrsystem som bäst främjar arbetet i en sådan, är 
emellertid en uppfattning som det är svårt att finna vetenskapligt stöd för. Tvärtom har 
många menat att målstyrningen inte är förenligt med idén om skolan som en 
professionsstyrd, reflekterad praktik eller lärande organisation (se t ex Alexandersson, 
1999; Dahlin, 1993; Mårdén, 1999 m fl) och att den därför bör överges till fördel för, 
alternativt kompletteras med, andra system vilka har bättre potential när det gäller att 
utveckla skolan i riktning mot en professionaliserad och kunskapsbaserad verksamhet. 

Den förändrade synen på organisationers, och som sådana även skolors, styrning och 
ledning kommer till uttryck i nya benämningar på ledarskap såsom förståelseinriktat eller 
förståelsebaserat ledarskap (Sandberg & Targama, 1998) alternativt leadership for learning på 
engelska (se t ex McBeath, 2002, 2012; MacBeath & Townsend, 2011) samt distribuerat 
ledarskap (Dimmock, 2003; Gronn, 2000; Louis, Mayrowetz, Smiley & Murphy, 2009; 
Muijs & Harris, 2005; Spillane, Halverson & Diamond, 2004; Wallance, 2002), vilka blir 
allt vanligare i de vetenskapliga såväl som populärvetenskapliga texter som produceras 
inom området. Utmärkande för denna typ av ledarskap är att det tar sin utgångspunkt i 
ett tolkande och förståelsebaserat perspektiv och betonar medarbetares medskapande i de 
lär processer med vars hjälp man avser utveckla verksamheten. 

Övergripande idéer, vilka kan fungera som ett slags gemensamma utgångspunkter eller 
referensramar för detta arbete, framstår mot bakgrund av det som skrivits ovan som en 
central del i ledarskapet i en verksamhet baserad på kollektiva, lärande och kunskapande 
utvecklingsprocesser.  
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2.1.5 Sammanfattning 
I det här avsnittet har jag, med utgångspunkt i en redogörelse för skilda sätt att se 
skolutveckling, tecknat min bild av det fält som skolutvecklingsforskningen utgör. 
Genom att beskriva några övergripande tendenser i utvecklingen av detta fält har jag velat 
lyfta fram och peka på lärandets betydelse för att utveckling ska ske; inte bara det 
individuella, utan också det organisationsgemensamma, kollektiva, lärandet. Med 
utgångspunkt i det resonemang som förts kring skolan som en professionell, lärande 
organisation eller gemenskap, och med stöd i senare års forskning kring ledarskap har jag 
hävdat att detta sätt att se skolutveckling får konsekvenser för sättet att utöva ledarskap i 
skolans praktik. Om skolutveckling utifrån ett ledningsperspektiv tidigare har handlat 
huvudsakligen om att försöka påverka människors sätt att agera så har det under senare 
tid kommit att handla allt mer om att skapa förutsättningar för och leda det gemensamma 
lärandet i organisationen. Vidare har jag visat på betydelsen av att utveckla gemensamma 
referensramar. Att förstå verksamheten i sin helhet på ett likartat sätt utgör en central del 
i skolutvecklingsarbete, givet den innebörd som skolutveckling ges i denna avhandling. 
Forskning som bidrar till ökad kunskap om sådana referensramar framstår i ljuset av det 
resonemang som förts vara betydelsefull.   

 

2.2 Idéer om en helhet 
Begreppet helhet är vanligt förekommande i texter som rör skolans verksamhet. Vi möter 
det antingen som fristående begrepp eller i sammansättningar av typen helhetssyn, 
helhetsperspektiv, helhetsbild, helhetsidé etc. Begrepp som dessa speglar ett holistiskt 
perspektiv och kan ses som uttryck för en strävan att förstå och närma sig ett visst 
fenomen i hela sin komplexitet. Inom skolan talas det ofta om att se hela barnet; att inte 
bara betrakta det utifrån sin roll som elev, utan som människa. På motsvarande sätt talas 
det ofta om betydelsen av att arbeta med hela uppdraget i skolan, även om det råder 
delade meningar om vad det innebär.  

Helheten står också i fokus för den definition av skolutveckling som görs i den här 
avhandlingen. Som tidigare framgått räcker det inte att enskilda lärare utvecklar sitt sätt 
att undervisa, utan det krävs medvetna förändringar i hela, eller större delen av 
verksamheten för att det ska vara fråga om skolutveckling. Följaktligen blir det i arbetet 
med att utveckla en skola viktigt att involvera alla de medarbetare som befinner sig i och 
berörs av verksamheten. I samband med rapporteringen av en utvärdering av den norska 
skolutvecklingssatsningen Kunskapsløftet fra ord til handling bidrar Blossing, Nyen, 
Söderström & Hagen Tønder (2010) till preciseringen av begreppet helhet (helhetlig) i 
relation till skolors utvecklingsarbete genom att peka på fyra dimensioner: 1) att det finns 
en kontinuitet i utvecklingsarbetet så att det över tid framstår som en helhet, 2) att 
samtliga medarbetare i skolan är engagerade i och tar ansvar för utvecklingsarbetet, 3) att 
förändringar som görs påverkar arbetet i hela organisationen och får betydelse för 
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kärnverksamheten, det vill säga arbetet med eleverna och deras lärande och 4) att 
utvecklingsarbetet, när det bedrivs i samarbete med externa aktörer, utformas på ett 
sådant sätt att ansvaret för att driva processen och föra arbetet framåt fördelas jämt 
mellan samtliga parter.  

Gemensamt för dessa dimensioner av en helhet är att de fokuserar på de olika insatser 
som görs för att förändra sättet att arbeta, så att kvaliteten i verksamheten förbättras. 
Samtidigt konstaterar författarna att det inte är möjligt att genomföra sådana förändringar 
om inte lärarnas erfarenheter fångas upp och tas till vara; ett antagande som har sin grund 
i kunskapen om handlandets beroende av hur människor förstår den verklighet och den 
situation de befinner sig i.  

Vid användning av begreppet helhet förefaller det viktigt att skilja mellan det mera 
vardagsnära sättet att definiera helheter som summan av alla de delar som ingår i den och 
den definition som ofta görs inom ramen för den mera vetenskapliga 
kunskapsbildningen, där man också inkluderar relationerna mellan de olika delarna. Det 
senare synsättet återspeglas också i det sätt att förstå skola och ledarskap, som beskrivits 
ovan, vilket har sin grund i gestalt- och systemteorins sätt att betrakta världen och de 
fenomen som framträder för oss i den. Utgångspunkten för dessa teorier är det 
grundläggande antagande som Aristoteles en gång formulerade med orden ”helheten är 
större än summan av delarna”. I boken Idén om en helhet. Utvärdering på systemteoretisk grund 
förklarar Lundahl och Öqvist (2002) innebörden i detta uttryck med hjälp av följande 
liknelse vid en katedral: 

 
Betraktade var för sig har stenarna ringa mening. Men genom att kombinera 
stenarna på rätt sätt har vi skapat ett system med djup innebörd och stor 
skönhet. Till skillnad från stenarna uppstår katedralen vid någon tidpunkt och 
faller en dag samman. Denna förmåga hos katedralen att utgöra ett 
meningsfullt inslag i våra liv är exempel på en emergent (’uppdykande’) 
egenskap hos ett helt system. (s. 34) 
 

I ovan nämnda teorier betraktas världen genom de helheter vi konstruerar för att skapa 
mening i den. När man försöker förstå och beskriva skolan utifrån ett systemtänkande 
innebär det ett fokus på:   

1) organisation i termer av en helhet, ett system, snarare än en uppsättning delar,  
2) utvecklingsprocesser med utgångspunkt i de insatser som görs för att förändra denna 

helhet, och 
3) medarbetares livsvärld och förändringar i densamma som grund för skolutveckling  

Nämnas bör att de system som beskrivs inom systemteorin inte existerar i verkligheten 
som sådan utan konstrueras av oss i syfte att förstå denna verklighet. De tillhör alltså 
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epistemologin snarare än ontologin. I sitt sätt att beskriva hur vi människor förstår 
omvärlden har Bateson (1999) använt sig av metaforerna karta och terräng, där kartan 
motsvarar den bild av verkligheten som vi skapar för att kunna orientera oss i den terräng 
som omvärlden utgör. I likhet med andra postpositivistiska och postmodernistiska, 
forskare menade Bateson att vi inte har någon direkt tillgång till verkligheten. Det vi vet 
om denna verklighet är helt och hållet beroende av de idéer som vi lagt in i kartan. Dessa 
idéer kan emellertid bytas ut, förändras eller nyanseras. Vi kan förstora delar av kartan, 
konstruera nya delar i den eller byta ut hela kartan (Lundahl & Öqvist, 2002). Detsamma 
skulle kanske kunna sägas även om den slags idéer som intresset är riktat mot i den här 
avhandlingen.   

 

2.2.1 Olika slags idéer 
Trots att resultat inom organisationsforskningen sedan en tid tillbaka visar på betydelsen 
av att bygga upp och fördjupa förståelsen av en - för hela verksamheten - gemensam idé, 
(Perrow, 1986; Senge, 1990; Weick, 2001 m fl) har det varit svårt att hitta empiriska 
studier som syftar till fördjupad förståelse av vad det innebär att leda pedagogisk 
verksamhet med utgångspunkt i en sådan idé.  

En studie som, trots att det rör sig om ett examensarbete på grundnivå, bör nämnas i 
detta sammanhang är den som Lundbäck (2012) genomfört i samma stad som den som 
varit föremål för den studie som presenteras i den här avhandlingen. I Lundbäcks studie, 
som tillkom medan arbetet med min studie pågick, är det inte fenomenet verksamhetsidé 
som utgör studieobjekt, utan det specifika förslag till sådan som förvaltningscheferna i 
den aktuella staden tagit fram. I Lundbäcks studie är urvalsgruppen också en annan, då 
den uteslutande består av förskolechefer och inte skolchefer med övergripande ansvar för 
allt pedagogiskt arbete i ett område. Som ett resultat av undersökningen konstaterar 
Lundbäck (2012) att de intervjuade cheferna ser verksamhetsidén antingen som ett 
direktiv som de ska förmedla till sina pedagoger eller som ett verktyg att använda sig av i 
arbetet med dem. Gemensamt för de intervjuade cheferna var att de hade en positiv 
inställning till verksamhetsidén (Lundbäck, 2012).  

Annars har det varit svårt att hitta studier som fokuserar verksamhetsidéer i relation till 
skolan eller förskolan och dess praktik. Därmed inte sagt att det inte finns mera forskning 
kring denna typ av idéer. Ett rimligt antagande är att den begränsning i antalet träffar som 
en sökning på forskning kring verksamhetsidéer ger upphov till åtminstone delvis kan 
förklaras med hänvisning till svårigheter förenade med själva sökprocessen. Att det inom 
utbildningsvetenskaplig forskning saknas en gemensam begreppsapparat att utgå från när 
man vill beskriva den samlade kunskapen inom ett visst område utgör t ex en försvårande 
omständighet. Att begreppet verksamhetsidé inte utan vidare låter sig översättas till 
engelska, utgör en annan. I min strävan efter att kartlägga kunskapsläget har jag därför 
behövt vidga min sökning till att omfatta även andra slags idéer än de som man refererar 
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till med hjälp av detta begrepp. Samtidigt öppnar detta för nya svårigheter när det gäller 
att avgränsa sig då det finns en mängd olika idéer som kan sägas utgöra någon form av 
gemensam referensram för arbetet i skolan.  

Rent principiellt är det emellertid möjligt att skilja mellan de idéer som är 
medvetandegjorda, uttryckta och i någon mening materialiserade och de som inte är det. 
Till den förra gruppen hör exempelvis de policys, visioner och verksamhetsidéer som 
formuleras i, eller för, skolan och förskolan. Till den senare hör skolkulturen och som en 
del i den de värderingar och koder som finns eller utvecklas i verksamheten. Sådana 
referensramar brukar inte vara medvetna och formulerade på samma sätt som de tidigare 
nämnda. Samtidigt är det förstås möjligt att arbeta med dessa på ett sätt som bidrar till att 
de medvetandegörs och formuleras (Berg, 2001; 2003).  

Vidare är det, när det gäller de medvetandegjorda, uttryckta och materialiserade idéerna, 
möjligt att skilja mellan idéer som formuleras av medarbetare i den lokala verksamheten, 
och sådana som formuleras av aktörer utanför verksamheten, som saknar direkt ansvar för 
idéernas förverkligande. Till de förra hör visioner och verksamhetsidéer, till de senare de 
styrdokument i form av läroplaner och kursplaner, som skolan och förskolan har att rätta 
sig efter.  

I föreliggande studie är intresset riktat mot de slags idéer som formuleras lokalt, i syfte att 
utgöra gemensamma referensramar för pedagogisk verksamhet. Verksamhetsidén utgör 
ett exempel på en sådan idé. Med tanke på den oklarhet som råder beträffande 
innebörden i och användningen av detta begrepp har jag valt att i den begreppsdiskussion 
och redogörelse för tidigare forskning som presenteras nedan, inkludera även andra 
snarlika begrepp såsom pedagogisk idé, affärsidé, vision, och helhetsidé. 

 

2.2.2 Verksamhetsidé 
Begreppet verksamhetsidé är besvärligt så till vida att det är svårt att finna som 
uppslagsord i vanliga ordböcker. Däremot kan man med utgångspunkt i begreppet idé, 
som kommer från grekiskan och betyder bild, gestalt eller mönster och ordet verksamhet som 
betyder fortlöpande arbete sluta sig till den rent begreppsliga definitionen: bild, eller 
gestaltning av, alternativt mönster som kännetecknar, det fortlöpande arbetet.  

Scherp (2010) är en av de forskare som använder begreppet verksamhetsidé på detta sätt. 
Enligt honom kan verksamhetsidén definieras i termer av det mönster av lärdomar som 
skolans medarbetare har dragit när det gäller ”vad som behöver känneteckna 
verksamheten för att man ska uppnå det som man vill uppnå” (s. 27), vilket i sin tur 
definieras i skolans vision. Följande rader skulle, enligt Scherp (2010), kunna utgöra ett 
exempel på en verksamhetsidé av det här slaget:  
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[…] verksamheten ska karaktäriseras av att eleverna är medskapande i 
lärprocessen, bygga på och förstärka deras inifrånmotivation och lust att lära 
samt att man utmanar barnens föreställningar (ibid. s. 27)  

Det förslag till verksamhetsidé som formulerats av förvaltningscheferna i den undersökta 
kommunen utgör ytterligare ett exempel på en sådan verksamhetsidé.  

Om verksamhetsidé är ett begrepp som inte så ofta använts av skolforskare så används 
det desto oftare skolans praktik. En enkel google-sökning på kombinationen skola och 
verksamhetsidé ger drygt 55 000 träffar (2012-06-01). Efter en snabb genomgång av de 
första 200 träffarna, som i stort sett uteslutande kan härledas till enskilda skolors 
beskrivningar av sin verksamhet på den egna hemsidan eller i olika typer av dokument 
som producerats inom ramen för dess verksamhet, kan konstateras att verksamhetsidé är ett 
begrepp som används och har en viss spridning i svensk skolpraktik. Andra begrepp som 
används på liknande sätt är pedagogisk idé, pedagogisk inriktning eller kort och gott pedagogik 
som beteckning för idéer av det här slaget. Möjligen med den skillnad att de senare 
kanske har ett mera tydligt fokus på det pedagogiska arbetet eller undervisningen och den 
teoretiska grunden för densamma än begreppet verksamhetsidé som kan användas på ett 
lite vidare sätt. Detsamma gäller begreppet värdegrund som också används på ett liknande 
sätt men med betoning på de värden eller värderingar som styr vårt handlande, snarare än 
de föreställningar vi har om vad som bör känneteckna elevers lärmiljö och de processer 
som utgör en del av den. 

Värdestyrning utgör för övrigt ett begrepp som ibland används som ett alternativ till 
idéstyrning. I likhet med det resonemang som ovan förts om betydelsen av att utveckla 
och formulera en gemensam förståelse av verksamheten, har forskare som intresserat sig 
för värdestyrning betonat betydelsen av att de medarbetare som befinner sig i en 
verksamhet utvecklar en gemensam värdegrund som arbetet kan vila på (se t ex Branson 
2008; 2011). 

 

2.2.2.1 Den offentliga sektorns motsvarighet till affärsidé 
Verksamhetsidén har ibland beskrivits som den offentliga sektorns svar på det som man 
inom näringslivet refererar till som affärsidé. Begreppet affärsidé introducerades på 70-talet 
av den svenske managementforskaren Richard Normann (se Normann, 1971: 1975) som 
menade att möjligheten att åstadkomma vinst i en verksamhet helt och hållet är beroende 
av kvaliteten i den affärsidé som verksamheten vilar på. I följande utdrag, hämtat från 
boken Skapande företagsledning beskrivs affärsidén så här:  

Bakom de förhållanden som kan avslöjas genom en produkt-marknadsanalys 
finns ofta en överlägsenhet av något slag, t ex i form av ett ”överlägset 
kunnande” eller en ”överlägsen förmåga”, som är inbyggd i företagets 
organisationsstruktur eller hos de individer som verkar i företaget. En term 
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som vi brukar använda som benämning på detta oftast mycket komplexa och 
svårbegripbara kunnande är företagets affärsidé. (Normann, 1975, s. 40) 

I sin beskrivning av en affärsidé utgick Normann (1975) från något han kallade principen 
om överensstämmelse vilken, när man talar om en affärsidé, handlar om att ”det måste 
råda överensstämmelse mellan ett marknadssegment, den produkt som företaget erbjuder 
samt företagets interna organisation och styrsystem; det måste också råda 
överensstämmelse mellan olika delelement på var och en av dessa tre nivåer” (s. 43). Det 
mönster som uppstår när dessa faktorer vävs samman bildar det system för dominans 
som Normann refererar till som en affärsidé. I sin beskrivning av en sådan idé använder 
sig Normann av frågorna Vem (är vi till för)? Vad (erbjuder vi)? och Hur (ska det gå till)? 

 

2.2.3 Vision 
Ett annat med verksamhetsidé närbesläktat begrepp är vision. Inom litteratur med relevans 
för organisationers arbete och ledarskap är det vanligt att visioner beskrivs i termer av 
mentala bilder. Följande exempel är hämtat från boken Att leda via idéer skriven av 
Arvonen (1989): 

Vad är då en vision? Jag betecknar det som någonting som man gärna vill 
förverkliga, ett idealtillstånd eller en dröm. Visionen är något som man inte 
kan konkretisera fullständigt, den ligger framför oss i tiden och skall ge oss en 
mental bild av framtiden. (s. 135)  

Liknande definitioner återfinns även hos Senge (1990) och Sarv (1997), båda företrädare 
för ett lärande organisationsperspektiv. Gemensamt för deras definitioner av begreppet är 
att det uttrycker ett framtida ideal, vilket den eller de som äger visionen känner sig 
motiverade att försöka förverkliga. Exempel på en vision med relevans för skolans 
verksamhet skulle enligt Scherp (2010) kunna vara ”att barnen ska ha en djup kunskap 
om sig själv och sin omvärld samt ha utvecklat sin initiativförmåga, kreativitet, lust att lära 
och ansvarstagande när de lämnar skolan” (s. 27).  

Visionens betydelse för arbetet i en lärande organisation, är också något som ofta lyfts 
fram inom organisationsforskningen.  

Shared vision is vital for the learning organization because it provides the 
focus and energy for learning. While adaptive learning is possible without 
vision, generative learning occurs only when people are striving to accomplish 
something that matters deeply to them […] Today, ‘vision’ is a familiar 
concept in corporate leadership. (Senge, 1990, p. 221) 

Om man ser till den forskning som bedrivits inom området har det emellertid sällan varit 
så att visionen utgjort huvudfokus i de studier som genomförts, utan ofta har den ingått 
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som en bland flera komponenter när man beskriver organisationer och ledarskap. 
Följande exempel på detta utgör en beskrivning av en lärande organisation hämtad ur 
Mitchell och Sackney (1998) och bygger på en förhållandevis omfattande genomgång av 
litteratur producerad inom området:  

1) Raising to awareness tacit assumptions and beliefs through reflective self-analysis 
2) Engaging willingly in professional learning and growth 
3) Understanding systemic influences and relationships 
4) Sharing information openly and honestly 
5) Developing a spirit of trust, empathy, and mutual valuing 
6) Examining current practices critically 
7) Experimenting with new practices 
8) Raising sensitive issues and information 
9) Understanding the inevitability of disagreement and conflict 
10) Managing differences of opinion through inquiry and problemsolving 
11) Engaging in dialogue in order to understand others´frames of reference 
12) Changing frames of reference as warranted by team dialogue 
13) Developing common understanding and language patterns 
14) Developing a shared vision 
15) Engaging in collaborative operation, planning, and decisionmaking practices 
16) Correcting disruptive power imbalances (Mitchell & Sackney, 1998, s. 179, min 

kursivering) 
 

Liknande listningar återfinns också i de många beskrivningar av effektiva skolor, som 
skoleffektivitetsforskningen bidragit med. I listningarna ingår visionen som en 
framgångsfaktor. Som sådan utgör den ett, bland flera, för den framgångsrika skolan 
utmärkande drag (se t ex Sammons et al., 1997). Med beskrivningar av det slag som 
redovisats ovan som utgångspunkt har visionen sedan använts som en av flera parametrar 
med vars hjälp man studerat organisationer, ledarskap och organisationsutveckling. 

Till det begränsade antalet studier där visionen lyfts fram och placeras i förgrunden hör 
den studie av rektorers visioner som Kroksmark (2001) genomfört i Göteborg. I likhet 
med föreliggande studie är den fenomenografisk, vilket innebär att den är inriktad mot att 
beskriva variationen i uppfattningar såsom de framträder när människor reflekterar över 
och beskriver ett visst fenomen och i likhet med föreliggande studie riktas 
uppmärksamheten mot skolans ledarskap i och med att det är uppfattningarna hos 
personer som befinner sig i ledningsposition som undersöks.  

Utfallsrummet, som alltså utgör en beskrivning av variationen i rektorers uppfattningar av 
en vision i relation till skolans ledarskap, uppvisar drag som både liknar och skiljer sig 
från den variation som utgör resultatet av min egen undersökning. Med avsikt att senare 
föra ett mera övergripande resonemang kring det slags ledarskap som arbetet med en 
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gemensam övergripande idé förutsätter, har jag valt att kortfattat återge resultatet av 
studien här nedan.  

 

2.2.3.1 Rektorers uppfattningar av en vision  
År 2000 genomfördes i Göteborgs stad en studie vars syfte var att ”på en övergripande 
nivå […] kartlägga, begripa och formulera skolledarskapets visioner med skolan” genom 
att ”beskriva rektorers uppfattningar av den egna visionen med sitt ledarskap och med den lokala 
skolans arbete och framtid” (Kroksmark, 2001, s. 13f).  

Som ett resultat av studien, som bygger på intervjuer med 17 rektorer i Göteborg, 
beskriver Kroksmark (2001) fem olika typer av ledarskap baserade relationen mellan en 
vision och en rektors ledarskap: 1) Här och nu-ledaren, 2) Medarbetaren med kollektiva 
visioner, 3) Den relationella visionären, 4) Den rationella-logiska visionären och 5) Den 
visionära visionären. Av dessa fem ledarstilar var den andra, Medarbetarledaren med 
kollektiva visioner, den vanligast förekommande, emedan den femte inte fullt ut gick att 
finna hos någon av de rektorer som deltog i studien (Kroksmark, 2001).   

Med utgångspunkt i den genomförda studien drar Kroksmark slutsatsen att den friare 
och mera demokratiskt orienterade ledaren har fler och mer utvecklade visioner än den 
mera regelstyrda, samt att ett dynamiskt ledarskap skapar fler idéer om visioner än ett 
restriktivt och kontrollerande. Vidare har resultatorienterade rektorer ”mera konkreta och 
vardagsnära visioner än de som har ett mera fritt och kreativt förhållande till skolans mål” 
(s. 26f). 

Sett till vad rektorerna i Kroksmarks studie säger om en vision handlar det huvudsakligen 
om att formulera ett kollektivt mål för verksamheten som inkluderar lärare, elever och 
föräldrar, och i vissa fall även för samhället – något att sikta mot att uppnå eller att sträva 
mot ”på en mera övergripande och abstrakt nivå” (s. 27). Samtidigt visar studien att 
visionernas karaktär kan variera från att vara mycket konkreta och vardagsnära till att vara 
betydligt vidare, för att ibland i det närmaste anta formen av en något 
verklighetsfrämmande utopi.  

För övrigt visar undersökningen att det visionära arbetet i skolan upplevs viktigt av dem 
som deltog i studien samtidigt som det är förenat med vissa svårigheter. Sett utifrån ett 
rektorsperspektiv består den stora utmaningen i att få alla de grupper som omfattas och 
berörs av visionen att tro på den, något som är avgörande för dess betydelse och 
överlevnad i verksamheten. I den diskussion som förs i anslutning till resultatet menar 
Kroksmark att det krävs av rektorerna att de utvecklar en strategi för visionsarbetet om 
de ska lyckas med detta. Kroksmark pekar på två i grunden skilda sätt att gå till väga. Det 
ena sättet bygger på vad som beskrivs som en urgammal metod och går i korthet ut på att 
rektor formulerar och presenterar en vision som medarbetarna sedan får möjlighet att 
diskutera och kritisera innan ett beslut tas. Alternativet till detta sätt att organisera arbetet 
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består enligt Kroksmark i att ge arbetslagen i uppgift att själva formulera en vision – 
något som för merparten av rektorerna upplevs mera främmande då de som Kroksmark 
uttrycker det ”mera uppfattar sig som genomförare (av ett externt definierat uppdrag) än 
som dynamiska ledare [för en verksamhet] där innovativa mål formuleras” (s. 28).  

I en avslutande kommentar till studien drar Kroksmark slutsatsen att visioner ”tveklöst 
[är] något som ingår i rektors tänkande kring skolan och skolans uppgift” (s. 26), 
samtidigt som det i de data som analyserats finns utsagor som tyder på att 
visionstänkande uppfattas som någonting trendigt som egentligen inte hör hemma i 
skolans värld.  

Kroksmark förklarar denna dubbeltydighet i materialet med hänvisning till den 
förändring i ledarskapet som decentraliseringen medfört, vilken lett till att ”dagens 
rektorer är mera tvingade till visionärt tänkande än tidigare” (s. 26). Att arbeta med 
visioner blir enligt Kroksmark, ett sätt för rektorerna att väcka lärarnas intresse för, och 
locka till diskussioner kring arbetet i skolan, något som blivit nödvändigt sedan ansvaret 
för att utveckla verksamheten i högre grad än tidigare har lagts på skolorna.  

 

2.2.4 Helhetsidé 
Något som förenar de olika typer av idéer som beskrivits ovan är att de har relevans för 
verksamheten i sin helhet, snarare än för enskilda delar i den. Till skillnad från de många 
mål som (också) formuleras för, och i, de flesta verksamheter handlar visionen och 
affärsidén om helheten snarare än delarna. Detsamma kan sägas om verksamhetsidén i 
förhållande till de planer med relevans för olika delar i verksamheten som upprättas i 
skolans och förskolans praktiker. 

Även uppdraget, utgör ett slags helhetsidé av det slag som beskrivits ovan, åtminstone om 
man med uppdrag menar det som står i de dokument som styr verksamheten. Samtidigt 
skiljer sig uppdraget från de idéer som beskrivits ovan genom att vara något som 
föreligger och i någon mening är givet, för dem som befinner sig i skolans praktik. Det 
ligger också i själva begreppet att ett uppdrag är formulerat av någon som inte själv 
befinner sig i verksamheten eller har som sin uppgift att förverkliga det. Det är något 
man tilldelas. När det i skolpraktiken talas om uppdraget syftas i allmänhet de centralt 
formulerade styrdokumenten, det vill säga skollagen, läroplanen och skolans kursplaner, 
till skillnad från de visioner, verksamhetsidéer eller pedagogiska idéer som formuleras i 
den lokala praktiken.  

Ett uttryck som ligger närmare de idéer som beskrivits ovan är i så fall förståelse av 
uppdraget. Med medarbetares förståelse av uppdraget avses vanligtvis den tolkning av 
uppdraget som gjorts lokalt av enskilda medarbetare eller grupper av medarbetare. Det 
som ligger i begrepp som vision, verksamhetsidé eller pedagogisk idé, men som inte på 
samma sätt ligger i uttrycket förståelse av uppdraget, är för det första att de förra är 
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medvetandegjorda och formulerade. Detta gör att de kan kommuniceras inom 
verksamheten såväl som till andra utanför den, vilket utgör en förutsättning för att de ska 
kunna användas som verktyg för styrning och ledning av och i verksamheten. För det 
andra utmärker de sig genom att vara formulerade med någon form av avsikt eller 
viljeinriktning när det gäller den lokala verksamheten, vilket inte nödvändigtvis är fallet 
när man medvetet eller omedvetet tolkar, och därmed utvecklar en förståelse av, 
innebörden, i en idé som formulerats av någon annan.  

Att de lokala idéerna har någon form av koppling till uppdraget förefaller emellertid 
rimligt, oavsett hur dessa avgränsas och definieras. Scherp (under utgivning) har t ex sagt 
om en helhetsidé att den utgör förbindelselänken mellan uppdraget och hanteringen av 
vardagshändelserna. Tanken känns igen från Berg (1988) som menat att verksamhetsidéer 
bör ta sin utgångspunkt i en analys av det mål- och regelsystem som uppifrån styr skolans 
verksamhet, dess tillgängliga mänskliga och materiella resurser och den rådande kulturen. 

Begreppet helhetsidé skulle med andra ord kunna användas som ett slags 
samlingsbegrepp för alla de olika typer av idéer som beskrivits ovan. Samtidigt har 
begreppet helhetsidé, genom det arbete som bedrivits inom nätverket för problembaserad 
skolutveckling, kommit att ges en mera specifik bestämning. I den skolutvecklingsmodell 
(Figur 3) som också vuxit fram i detta nätverk beskrivs helhetsidén som en idé eller 
uppsättning idéer, i vilken både visionen och verksamhetsidén ingår som två lika viktiga 
delar (Scherp, under utgivning).  

 

 

Helhetsidé 

Vision 

Pedagogiska 

verksamheten 

Arbets-
organisation 

Utvecklings-
organisation 

skapar förutsättningar för 

påverkar utformningen av 

Figur 3. Modell som beskriver skolans verksamhet (Fritt efter Scherp, under utgivning, s. 43). 

 

42 
 



Modellen bygger på idén om skolan som en parallell organisation (Kilmann, 1982). 
Utmärkande för en sådan organisation är att den uppmärksammar och tar fasta på 
skillnaden mellan en organisationsstruktur vars syfte är att stabilisera verksamheten och 
en organisationsstruktur vars syfte är att förändra den (Ellström, 2010; 2010; Galbraith, 
2004).   

I den beskrivning av modellen som återfinns hos Scherp (under utgivning) är 
arbetsorganisationens främsta funktion att skydda verksamheten från störningar så att 
arbetet i den kan bedrivas på det sätt som det är tänkt. För att klara det krävs kunskap 
och strategier som gör det möjligt att förutsäga och förebygga problem, men även att 
undanröja och hantera problem när sådana ändå uppstår. Åtgärder i arbetsorganisationen 
är huvudsakligen av akut karaktär och de problem som hanteras i den förväntas som regel 
få en snabb lösning.  

Utvecklingsorganisationens huvudsakliga funktion är istället att verka för långsiktig 
förändring. Ytterst handlar den om att utveckla verksamheten på ett sådant sätt att risken 
för att störningar ska uppstå minskar. De problem som uppstår i verksamheten framstår, 
utifrån en utvecklingsorganisationslogik, som tecken på att verksamheten inte (längre) 
fullt ut fungerar som den är tänkt att göra (Scherp, under utgivning) (se även Ellström 
2001; 2010; Galbraith, 2004). Arbetet i utvecklingsorganisationen handlar därför om att 
utveckla nya arbetssätt, vilka bättre än de tidigare kan svara upp mot de behov som finns 
i verksamheten, eller gentemot omvärldens krav och förväntningar på den, vilka ständigt 
förändras i takt med att samhället och människorna gör det. För att klara detta krävs att 
det utvecklas en kultur och strukturer som främjar de processer genom vilka medarbetare 
utvecklar ny kunskap vilken kan ligga till grund för nya sätt att arbeta. Det kan t ex handla 
om att, vid sidan om de arbetslag som finns på skolan, bilda lärgrupper som träffas 
kontinuerligt för att tillsammans lära om och fördjupa förståelsen av ett för verksamheten 
gemensamt angeläget problem i syfte att komma fram till goda lösningar på detsamma. 
Det kan också handla om att skapa arenor, t ex lärstämmor och nätverk för möten med 
andra, vilka kan utmana de föreställningar som finns bland skolans medarbetare genom 
att bidra med andra erfarenheter och perspektiv. 

Genom indelningen i arbetsorganisation och utvecklingsorganisation kan arbetet med att 
balansera organisationens behov av stabilitet och förändring (Öqvist, 2008; Lundahl & 
Öqvist, 2002) underlättas. Karaktären på arbetet i dessa båda organisationsstrukturer styrs 
enligt modellen av den helhetsidé som formulerats av dem som befinner sig i den 
(Scherp, under utgivning). 

Det sätt på vilket begreppet helhetsidé används inom PBS3, som en vision med 
pedagogisk verksamhetsbeskrivande underbyggnad liknar det som återfinns hos Andrews 

3 PBS används både som benämning för ett rikstäckande nätverk som var aktivt under perioden 2003-2012 
(http://kau.se/pbs/pbs-natverket) och för det perspektiv på skolutveckling som vuxit fram genom detta nätverk. 
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& Lewis (2007), vilka i en studie av två australiensiska skolor funnit att en skolas vision 
(school vision) tillsammans med en skolgemensam pedagogik (schoolwide pedagogy) utgör den 
gemensamma referensram som krävs för att skolan ska fungera som en professionell 
lärande gemenskap.  

 

2.2.5 Avsaknad av gemensam terminologi 
Som så ofta är fallet när det gäller utbildningsvetenskap saknas bland de forskare som 
arbetar inom fältet en gemensam begreppsapparat att utgå från när man ska försöka 
beskriva den samlade kunskapen inom ett visst område. Ser man till de definitioner som 
redovisats ovan kan man få intrycket att idéerna förhållandevis lätt låter sig skiljas från 
varandra med hjälp av de frågor de syftar till att besvara. Om visionen svarar på frågor 
som handlar om vad som ska bli och varför så svarar verksamhetsidén eller den pedagogiska 
idén på frågor som handlar om vad som är och hur, medan helhetsidén såsom begreppet 
använts inom PBS avser att ge svar på alla dessa frågor. Samtidigt förekommer det i den 
litteratur som producerats inom området, andra sätt att definiera och använda ovan 
nämnda begrepp. Hos Granberg (2008) liksom hos Berg (1988)  ryms t ex visionen i 
begreppet verksamhetsidé som en delkomponent. Definierad på detta sätt blir 
verksamhetsidén det mera överordnade och sammansatta begreppet, som i likhet med 
helhetsidén ovan rymmer svaret på frågan om vad och varför, såväl som på frågan om 
hur.  

Samma sak tycks gälla visionen. Begreppets elasticitet framträder i den tillämpning av det 
som görs i praktiken. I den undersökning av medarbetares visioner, som låg till grund för 
min magisteruppsats (Thelin, 2003), fann jag att merparten av de tankar som lärare hade 
beträffande syftet med skolans verksamhet var nära sammanlänkade med de tankar de 
hade kring skolans utformning. Utsagor som beskrev en ideal verksamhet, inte sällan 
refererad till som drömskolan, utgjorde vanliga inslag i de visioner som beskrevs. I det 
förra fallet har vi att göra med vad som skulle kunna beskrivas som visioner för skolan. I 
det senare med visioner om skolan.  

Hur begreppen, och då i synnerhet begreppet verksamhetsidé som är det begrepp som 
står i fokus för den här studien, uppfattas och används i förhållande till skolans och 
förskolans praktik återstår emellertid att empiriskt undersöka. Detsamma gäller förstås 
dess utformning eller karaktär och det sätt på vilket arbetet med den ska organiseras för 
att den ska få betydelse i verksamheten och, inte minst för utvecklingen av densamma.  

2.2.6 Idéernas utformning och förankring 
Vad krävs för att verksamhetsgemensamma idéer av det slag som beskrivits ovan ska få 
betydelse för och bidra till ökad kvalitet i en verksamhet? Idéernas utformning och 
karaktär är något som ofta lyfts fram som varande av betydelse i detta sammanhang. Om 
visionen har det t ex sagts att den bör ha en känslomässig laddning – den behöver kunna 
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tala till människors hjärtan (Sarv, 1997; Senge, 1990). Den behöver vara djärv och 
innehålla banbrytande element (Arvonen, 1989). Vidare anses det ofta vara en fördel om 
idéerna låter sig fångas i någon eller några kortare formuleringar, eftersom de då blir 
lättare att komma ihåg och att kommunicera. ”Det geniala är inte det komplicerade, utan 
det enkla”, säger Granberg (2008, s. 93) i sin beskrivning av en verksamhetsidé. Allra 
viktigast anses det emellertid vara att idéerna är förankrade i den verksamhet för vilken de 
ska vara vägledande, något som tycks vara beroende av det sätt på vilket arbetet med dem 
organiseras.  
 
 

2.2.7 Från individuella idéer till gemensam idé 
Merparten av det som skrivits med relevans för övergången från individuella till 
gemensamma processer tar sin utgångspunkt i vad som skulle kunna beskrivas i termer av 
ett implementeringsperspektiv. Med implementering avses i detta sammanhang den 
process genom vilken en idé introduceras och förankras i en verksamhet. När begreppet 
implementering används, vare sig det handlar om en idé av det slag som beskrivits ovan 
eller om något annat, rör det sig vanligtvis om en förändring som överliggande 
ledningsnivå beslutat om. Förändringen är som regel definierad redan innan den når 
aktörsnivå. Det ligger i begreppet implementering att det handlar om något som förs in i, 
snarare än skapas inom, verksamheten; något som medarbetarna förväntas anamma och 
arbeta i enlighet med. Detta gör implementering till en i huvudsak utifrån- eller uppifrån 
initierad och toppstyrd process, även om den kunskapsutveckling som skett under de 
senaste två decennierna har bidragit till att uppifrånperspektivet har tonats ner betydligt i 
takt med att medarbetarna tilldelats en alltmera aktiv roll i arbetet. Medarbetarnas lärande, 
såväl som det gemensamma organisatoriska lärandets betydelse, är också något som allt 
mera har kommit att lyftas fram i processer av den här karaktären, då detta visat sig vara 
av betydelse för möjligheten att realisera de idéer som formuleras (se exempelvis 
Blossing, 2000; Scherp, under utgivning).  

Trots detta har det ofta visat sig vara svårt att få dessa idéer att bli levande i 
vardagspraktiken (Kroksmark, 2001). Så här beskriver Kroksmark problemet i ett stycke 
hämtat ur Kroksmarks visionsstudie: 

Det som i […]blir avgörande för visionens överlevnad är om den är möjlig att 
kommunicera till medarbetarna, till elever och föräldrar. Här menar jag att en 
av knutpunkterna i rektors arbete ligger, då det ofta blir ett problem i att få 
dessa grupper att också omfatta och tro på visionen – antingen som ett internt 
redskap, där själva processen är viktigare än målet, eller där målet är det som 
står över allt annat. I skolan är det ofta svårt att få med sig olika lärar- och 
personalgrupper eftersom verksamheten genomsyras av ideologiska 
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ställningstaganden som inte sällan är implicita och icke-tematiserade i 
skolvardagen. (Kroksmark, 2001, s. 27) 

I en annan studie som ingick i samma projekt konstaterar Ohlsson (2000) utifrån en 
enkätundersökning riktad till samtliga rektorer i Göteborg att intresset för rektors idéer, 
av rektorerna själva bedöms vara förhållandevis svalt. Av de 78 rektorer i Göteborg som 
deltog i undersökningen uppskattade 62 procent att lärarna inte delar rektors idéer med 
relevans för skolans utveckling. Dessutom menade 44 procent av rektorerna att skolans 
informella ledare inte främjar arbetet med att utveckla verksamheten i den riktning som 
anges i rektors vision.  

Den bild som tonar fram i dessa båda studier är knappast unik för de skolor som deltog i 
det projektet, eller ens för skolans verksamhet. I samband med sin beskrivning av det 
doktrinskifte som följde med övergången från ett rationalistiskt till ett tolkande 
perspektiv vilket kom att förändra ledarskapet i många organisationer på 90-talet, var det 
många chefer som misslyckades med att få sina medarbetare att agera i enlighet med de 
idéer som formulerades (Sandberg & Targama, 1998). Detta trots att de ofta tillämpade 
vad som beskrivs som ”påkostade och raffinerade metoder” (ibid, s. 12). Sandberg och 
Targama förklarar detta med hänvisning till chefernas bristande kunskap om vad ett 
förståelsebaserat ledarskap, eller idéstyrning, i grunden handlar om. Även om många 
ledare vid den här tiden, åtminstone på det retoriska planet, hade anammat perspektivet, 
så var det enligt Sandberg och Targama, få ledare som hade en djupare förståelse av 
innebörden i det. Utan djupare kunskaper om hur det går till när människor förändrar sin 
förståelse, är det enligt författarna ”svårt att utveckla verkningsfulla praktiska metoder att 
leda genom att påverka människors förståelse” (ibid. s. 12).  

Senge (1990) har gett en delvis annan förklaring då han pekat på betydelsen, inte bara av 
att medarbetarna involveras i en förståelsefördjupande lärprocess kring (den formulerade) 
idén, utan att de också är delaktiga i arbetet med att skapa den. Ett verkligt engagemang 
kommer enligt Senge inifrån, vilket innebär att det har sin grund i den egna 
världsuppfattningen och de egna värderingarna, varför gemensamma idéer som regel är 
svåra att överföra till andra. Senge talar om betydelsen av att arbetet med den 
gemensamma visionen tar sin utgångspunkt i medarbetarnas personliga visioner, dock 
utan att närmare klargöra hur det går till. 

Det finns emellertid andra sätt att beskriva förändringsprocesser än i termer av 
implementering. Lewins förändringsmodell baserad på begrepp som tina upp, förändra och 
frysa (unfreeze, move, freeze) utgör ett sådant alternativ (se t ex Lewin 1947). Weicks teori 
baserad på begreppet meningsskapande (se t ex Weick 2001) ett annat. Till skillnad från 
implementeringsbegreppet, som ursprungligen har sin grund i en rationalistisk logik, tar 
dessa båda sätt att beskriva förändringsprocesser sin utgångspunkt i människors behov av 
att förstå, samt i organisationers behov av lärande i bemärkelsen åstadkomma 
förändringar i medarbetares förståelse som grund för förändring. 
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2.2.8 Sammanfattning  
Med utgångspunkt i den forskningsgenomgång som gjorts har jag i det här avsnittet lyft 
fram och visat på sådant som är gemensamt för, men också sådant som varierar, när det 
gäller olika sätt att definiera det slags idéer som intresset i föreliggande studie är riktat 
mot. Det resonemang som förts beträffande olika typer av idéer mynnar ut i slutsatsen att 
det saknas en gemensam terminologi att utgå från när man ger sig i kast med uppgiften 
att utveckla idéer av det här slaget. I synnerhet gäller detta verksamhetsidén – ett 
fenomen som, trots begreppets spridning och frekventa användning i skolans och 
förskolans praktik, rönt förhållandevis litet intresse bland de som ägnat sig åt att studera 
skolans organisation, utveckling och ledarskap. Som en konklusion av det resonemang 
som förs i avsnittet konstaterar jag att variationen i sättet att se och använda 
verksamhetsidéer inom pedagogisk verksamhet återstår att empiriskt undersöka.  

 

2.3 Kunskap om variation i människors sätt att se 
Under några decennier har verksamma inom utbildningsområdet varit med om 
förändringar som i grunden förändrat förutsättningarna för den verksamhet som 
skolan har i uppdrag att bedriva. Till de mera omfattande förändringarna hör 
övergången från regel- och detaljstyrning till mål- och resultatstyrning på 80- och 90-
talet, vilken för skolans medarbetare innebar ökad frihet men också ökat ansvar när 
skolans medarbetare förväntades bli aktiva aktörer i skolans ständigt pågående 
reformarbete. Det utvidgade uppdrag som följde med den förändrade styrningen 
innebar att lärarna inte längre hade ansvar bara för den egna undervisningen utan 
också ett uttalat delansvar för skolans hela verksamhet och utvecklingen av 
densamma. Även skolledarrollen förändrades. Om ledarskap i skolan tidigare handlat 
huvudsakligen om att skapa förutsättningar för lärares undervisning, så handlade det 
nu mera om att skapa förutsättningar för och leda organisationsförändring, med 
fokus på kontinuerlig utveckling av verksamheten.  

Denna förändring i styrningen av skolans verksamhet kan ses som ett sätt att från 
statens sida försöka hantera den ökade komplexiteten som uppstår i skolan till följd 
av förändringar i det samhälle som omger den (Moos, 2005). Till de förändringar 
som bidrar till komplexiteten hör de många och snabba förändringar av ”politisk, 
social, kulturell, ekonomisk och teknologisk art” (Dahlberg, Moss & Pence, 2003, s. 
12) som präglar vår tids samhällen, men också den ökade rörligheten inom och 
mellan samhällen och den kulturella friställning (Ziehe, 2003), som dessa 
förändringar sammantaget ger upphov till. Samtidigt som människor med olika 
bakgrund, skiftande kulturell, ideologisk och religiös tillhörighet i större utsträckning 
än tidigare möts, arbetar och lever tillsammans, har allt flera på ett lite mera 
filosofiskt plan börjat ifrågasätta existensen av en objektiv vetbar verklighet. 
Föreställningen om en gemensam värld därute har till stora delar ersatts av 
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föreställningen om en mängd olika världar, vilka konstrueras eller konstitueras i 
mötet med det som omger dem och med varandra (Dahlberg, Moss & Pence, 2003).  

Som en följd av detta är förståelse inte längre ett begrepp som bara kan användas i 
singular, även om datorns ordbehandlingsprogram och svenska akademiens ordlista 
envist vidhåller det. Det handlar inte längre om att förstå eller inte förstå. Det 
handlar inte ens om att förstå mer eller mindre, utan om att vi förstår världen på 
olika sätt. Förståelse blir därmed ett begrepp som mycket väl kan användas även i 
plural; en förståelse – flera förståelser. 

I och med decentraliseringen har hanteringen av de utmaningar som följer med den 
ökade komplexiteten på ett mera påtagligt sätt än tidigare blivit den enskilda skolans 
ansvar. Att hantera variationen i människors sätt att förstå olika aspekter av 
verkligheten och varat utgör idag en självklar aspekt av arbetet i skolan. Det gäller 
den enskilda lärarens arbete i klassrummet såväl som arbetslagets och hela skolans 
gemensamma arbete. För den vars uppgift är att organisera och leda detta arbete är 
det därför viktigt att ha kunskap om variationen, men också hur den kan hanteras för 
att det ska bli möjligt för verksamheten att utvecklas i enlighet med de krav som ställs 
på den. Detta gör människors förståelser till ett för skolans verksamhet och 
utveckling, intressant kunskapsobjekt. Detsamma gäller variationen i sättet att förstå 
olika aspekter av verksamheten. 

 

2.3.1 Sätt att se 
Den som är intresserad av att utveckla kunskap om människors olika sätt att förstå 
omvärlden4 kan göra det på olika sätt och med olika teorier som utgångspunkt. 
Avsikten här är inte att redogöra för dessa utan att peka på några av de möjligheter 
som finns, innan den specifika ansats och de teoretiska utgångspunkter som varit 
vägledande för arbetet med avhandlingen beskrivs. 

Att studera karaktären hos, och strukturen i de föreställningar eller uppfattningar 
som människor utvecklar när de försöker förstå sin omvärld är ett sätt att närma sig 
frågan om människors olika sätt att förstå. Sådana studier har av tradition haft sin 
naturliga hemvist i psykologin och sociologin (Marton & Booth, 1997). Inom 
psykologin är det förra är det framförallt individers kognitiva strukturer som stått i 
fokus för kunskapsbildningen (se t ex Lewin, 1951). Inom sociologin är det istället de 

4 Även refererad till som livsvärlden eller livsrummet. Livsvärlsbegreppet har sitt ursprung i fenomenologin, vilken 
grundades som filosofi av Husserl (1859-1938). Begreppet är centralt i fenomenologin och syftar på världen 
sådan den upplevs av subjektet. För en närmare redogörelse av livsvärldsbegreppet se t ex Bengtsson (2005). 
Även Marton & Booth (1997) samt Kvale & Brinkman (2009) använder sig av detta begrepp. Livsrummet (Lewin, 
1951) är istället ett begrepp som används inom gestaltteorin som beteckning för individens samlade psykologiska 
miljö.  
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sociala strukturerna och de kollektiva, eller sociala, representationer som tar form 
genom dessa strukturer (Abric, 2001; Markova, 2003 m fl).  

Att studera innehållet i de föreställningar om världen som människor utvecklar, är ett 
annat sätt att närma sig frågan om människors olika sätt att förstå. Inom 
utbildningsvetenskapen har intresset för elevers, lärares och i viss mån också 
skolledares erfarenheter av och sätt att förstå arbetet i skolan sedan 1970-talet 
bidragit till framväxten av en rad olika forskningsinriktningar. Bland dessa återfinns 
Teacher thinking-forskningen (se t ex Arfwedson, 1998 för en kortare redogörelse för 
forskningen), Life history-forskningen (se t ex 2001), och forskning kring lärares 
praktiska yrkesteori (Argyris & Schön, 1978; Lauvås, Handal & Nilsson, 2001; m fl). 
Detsamma gäller fenomenografin, vars metoder och teoribildning har utgjort en 
viktig inspirationskälla och utgångspunkt för den studie som presenteras i den här 
avhandlingen. 

Som redan framgått varierar sättet att benämna det kunskapsobjekt som lite flyktigt 
beskrivits ovan. Detta gäller mellan såväl som inom de forskningstraditioner som 
nämnts. Till de begrepp som används hör, utöver förståelser, erfarenheter eller 
erfaranden, föreställningar, uppfattningar, kognitioner, representationer och sätt att 
se. I den här avhandlingen används sätt att se, som är en direktöversättning av det 
engelska uttrycket ”ways of  seeing” som Marton & Tsui (2004) använder sig av i sin 
redogörelse för variationsteorin. 

 

2.3.2 Studier av variation 
Att variationen i sättet att se olika aspekter av skolans verksamhet utgör en viktig 
grund för den vetenskapligt uppbyggda kunskapen om skolan såväl som för arbetet 
med att utveckla skolans praktik, utgör ett grundläggande antagande i den här 
avhandlingen. Till de forskare som uppmärksammat och intresserat sig för 
variationen i människors sätt att se olika fenomen hör Ference Marton och hans 
kollegor, som med sina studier av lärande på 70-talet lade grunden för den 
forskningstradition som kommit att kallas fenomengrafi.  

Intresset för variationen i sättet att se har tidigare främst varit riktat mot elevers 
lärande och det de förväntas lära sig i skolan (Dahlgren, 1979; Johansson, Marton & 
Svensson, 1985; Lybecks, 1981; Lybeck, Marton, Strömdahl & Tullberg, 1988; 
Neuman, 1987; Renström, 1988). Under senare år är det emellertid möjligt att, i den 
forskning som bedrivits inom området, urskilja ett ökat intresse också för variationen 
i medarbetares sätt att se olika fenomen med relevans för arbetet i skolan. I första 
hand har det handlat om lärares sätt att se lärande och undervisning (Boulton-Lewis, 
Smith, McCrindle, Burnett & Campbell, 2002) eller någon aspekt av detta såsom e-
learning (Zhao, McConnell & Jiang, 2009), bedömning (Wang, Kao, Lin, 2010), 
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mentorskap (Koballa, Bradbury, Glynn & Deaton, 2008) användandet av webben i 
undervisning (Roberts, 2003), och elevers deltagande eller engagemang i lärprocessen 
(Harris, 2008), för att nämna några exempel. Ett mindre antal studier har varit 
inriktade mot att undersöka variationen i skolledares sätt att se skolans verksamhet 
eller någon aspekt av den. Som exempel kan nämnas en studie av kinesiska 
skolledares uppfattningar av lärande och ledarskap genomförd av Wang (2007). Den 
studie som tidigare genomförts inom projektet utgör ett annat exempel (Scherp, 
Scherp & Thelin, 2013).   

Genom sin inriktning mot att beskriva variationen i sättet att se en, för skolans 
ledarskap och för skolutveckling, central aspekt av skolans verksamhet, utgör denna 
avhandling ett bidrag till denna kunskapsbildning.  

 

2.4 Sammanfattning av kapitlet 
Efter att ha ägnat första kapitlet åt att introducera de frågor som ligger till grund för 
studien samt redogöra för de händelser som gett upphov till och skapat förutsättningar 
för den, har jag i detta kapitel försökt ge min bild av det fält i vilket studien hör hemma.   

Kapitlet inleddes med en redogörelse för de skilda sätt att se skolutveckling. Genom att 
beskriva några mera övergripande tendenser i utvecklingen av detta fält och de 
konsekvenser denna utveckling har fått för skolutvecklingsforskningen har jag velat 
påvisa lärandets betydelse för att utveckling ska ske. Vidare har jag med utgångspunkt i 
ett resonemang kring skolan som en professionell lärande organisation eller lärande 
gemenskap, hävdat att det sätt att se skolutveckling som är förenar dessa sätt att se skolan 
får konsekvenser för sättet att utöva ledarskap i skolans och förskolans praktik. Om 
skolutveckling utifrån ett ledningsperspektiv tidigare har handlat huvudsakligen om att 
försöka påverka människors sätt att agera så har det under senare tid kommit att handla 
allt mer om att skapa förutsättningar för och leda det gemensamma lärandet i 
organisationen och att bygga upp och utveckla gemensamma referensramar. I ljuset av 
det resonemang som förts har jag sedan hävdat att det behövs forskning som bidrar till 
ökad kunskap om sådana referensramar.  

När det sedan gäller det fenomen som står i fokus för studien har jag utifrån den 
forskningsgenomgång som gjorts kunnat konstatera att det saknas en gemensam, allmänt 
vedertagen terminologi att utgå från när man försöker skapa sig en bild av kunskapsläget. 
För att skapa en plattform för arbetet med studien har jag därför, i kapitlets andra del, 
försökt lyfta fram och visa på det som är gemensamt för, men också sådant som varierar, 
när det gäller olika sätt att definiera den slags idéer mot vilket intresset är riktat i min 
studie. En konklusion är att variationen i sättet att se och använda dessa idéer i skolans 
praktik till stora delar återstår att empiriskt undersöka. I synnerhet gäller detta 
verksamhetsidén – ett fenomen som, trots dess spridning och frekventa användning i 
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skolans och förskolans praktik, rönt förhållandevis litet intresse bland dem som ägnat sig 
åt att studera skolans organisation, utveckling och ledarskap. 

I kapitlets avslutande del har jag pekat på den komplexitet som utmärker vår tids 
samhällen och konstaterat att skolan genom den förändrade styrningen har fått ett allt 
större ansvar för att hantera de utmaningar som komplexiten ger upphov till. Med detta 
som utgångspunkt har jag sedan hävdat att kunskap om variationen i sättet att se 
verkligheten och inte minst den del av den som direkt berör skolans verksamhet utgör ett 
för skolans verksamhet och utveckling viktigt kunskapsobjekt.   
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3. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
 

Richness means embracing the variety of differences  

(Chuang-tzu) 

 

Den här studien har en fenomenografisk ansats. Valet av ansats är kopplat till och i viss 
mån beroende av, den process som den aktuella kommunen befann sig i vid den tidpunkt 
då studien genomförs, men också av de kunskapsanspråk som gjorts i och med 
forskningsfrågornas formulering. Dessa är i sin tur är beroende av mitt sätt att förstå 
skolutveckling, lärande och kunskapsbildning samt de ontologiska och epistemologiska 
antaganden som denna förståelse vilar på.  

 

3.1 Fenomenografi 
Rötterna till den fenomenografiska forskningen finns ett i antal studier som 
genomfördes i början av 70-talet, av en grupp forskare vid den pedagogiska 
institutionen på Göteborgs universitet.5 Syftet med dessa studier var att empiriskt 
undersöka 1) Vad det innebär att en del elever lär sig bättre än andra och 2) Hur det 
kommer sig att en del studenter lärde sig bättre än andra (Pang, 2003).  

I dessa studier, vilka genomfördes som en reaktion mot den positivistiska, 
behavioristiska och kvantitativa synen på kunskap som dominerade den pedagogiska 
forskningen på den tiden (Svensson, 1997), undersöktes universitetsstuderandes 
lärande med utgångspunkt i deras läsning av olika akademiska texter. Resultaten 
visade att det var möjligt att urskilja en variation i det sätt på vilket studenterna 
förstod innehållet i texten (atomistiskt eller holistiskt) precis som det var möjligt att 
urskilja en variation i deras sätt att hantera texten i sin läsning (vilket av forskarna 
beskrevs i termer av ytlärande respektive djuplärande). De båda undersökta aspekter 
samvarierade dessutom på ett sätt som indikerade att förståelsen av innehållet i texten 
var beroende av på vilket sätt studenterna hanterade texten. Dessa studier lade 
grunden för den specifika forskningsinriktning som sedermera kommit att kallas 
fenomenografi. Ur detta har också den så kallade Learning Study forskningen (se t ex 
Holmqvist, 2011; Pang & Lo, 2011; Runesson, 2006) vuxit fram, vilken specialiserat 
sig just på att utveckla kunskap om lärandets objekt och hur hanteringen av detta 
objekt påverkar elevers möjlighet att lära.  

Begreppet fenomografi kommer från grekiskan och utgör en sammansättning av 

5 Denna grupp, som kallades INOM-gruppen, bestod förutom av Ference Marton, av Lars-Ove Dahlgren, Roger 
Säljö och Lennart Svensson. 
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begreppen phainemenon som betyder fenomen, eller det sätt på vilket något framträder 
för någon, och graphein som betyder beskrivning. Det är också precis vad 
fenomenografisk forskning handlar om; att beskriva det som framträder (Kroksmark, 
1987). Forskningen har sin grund i principen om medvetandets riktadhet. Man kan 
inte erfara utan att erfara något, precis som man inte kan uppfatta eller se, utan att det 
finns något som uppfattas eller ses. Det som erfars, uppfattas eller ses konstitueras 
beroende på vad medvetandet är riktat mot. När individer uppfattar ett fenomen på 
olika sätt beror det alltså på att de har sin medvetenhet riktad mot olika aspekter av 
detta fenomen (Marton & Booth, 1997). Forskningen tar således sin utgångspunkt i 
vad som brukar beskrivas i termer av ett andra ordningens perspektiv. Med detta 
menas just att det är människors uppfattningar av, eller sättet att se, verkligheten och 
inte verkligheten som sådan som utgör forskningsobjektet. 

Benämningen på det som utgör det fenomenografiska forskningsobjektet varierar i de 
studier som genomförts inom denna forskningstradition. Skälet till detta är enligt 
Marton & Pong (2005) att inget av de begrepp som prövats helt och hållet motsvarar 
det som avses. Vid sidan om uppfattningsbegreppet som nog är det som allra starkast 
har förknippats med fenomenografi, har begrepp som erfara, erfarande och sätt att 
erfara använts av dem som velat undvika de associationer till kognition som 
uppfattningsbegreppet är laddat med. Denna användning av begreppet har emellertid 
den nackdelen att den otydliggör en annan för lärandet viktig distinktion, nämligen 
den mellan erfarande som perception och förståelse (Marton & Pong, 2005; Dahlin, 
2007). I senare texter skrivna av Marton har istället uttrycket sätt att se kommit att 
ersätta både uppfatta och erfara. Det är också det uttryck jag hädanefter kommer att 
använda mig av för att beskriva forskningsobjektet.  

Ett annat, för den fenomenografiska forskningen utmärkande drag, är fokus på 
variationen i människors sätt att se verkligheten, eller någon aspekt av den. Denna 
variation beskrivs vanligen med hjälp av ett mindre antal beskrivningskategorier, vilka 
tillsammans utgör studiens utfallsrum (Marton & Booth, 1997). Med hjälp av dessa 
beskrivningar upprättas vad som skulle kunna beskrivas i termer av en karta över det 
kollektiva tänkandet i en grupp (Marton & Booth, 1997). Beskrivningarna utgör 
således en uppsättning variationer av den subjekt-objekt relation som utgör 
fenomenografins forskningsobjekt. Som sådan ska den emellertid inte blandas ihop 
med den typ av taxonomier som ibland upprättas med utgångspunkt i ett ämnes 
logiska struktur vilket inte har sin grund i ett andra, utan i ett första ordningens 
perspektiv.  
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3.1.1 Fenomenografins verklighets- och kunskapsuppfattning 
I det följande redogörs i korta drag för den relationella, icke-dualistiska ståndpunkt 
som utmärker den fenomenografiska, och den variationsteoretiska, positionen.  

Till skillnad från en del andra ansatser som använts för att studera människors sätt att 
se tar fenomenografin sin utgångspunkt i ett icke-dualistiskt perspektiv. Detta skiljer 
den från den empiristiska eller positivistiska forskningstraditionen där det ansetts 
vara möjligt att skilja mellan sätt att se och en faktisk, eller given, verklighet som 
existerar oberoende av individens sätt att se den. Fenomenografin skiljer sig också 
från rationalismens, kognitivismens och konstruktivismens antaganden om kunskap 
som rationella eller mentala konstruktioner i ett mer eller mindre slutet kognitivt 
system (Svensson, 1997).  

Fenomenografins icke-dualistiska perspektiv innebär varken att man delar in 
verkligheten i två av varandra oberoende delar där den ena tas som utgångspunkt för 
att förklara den andra, eller att man gör sig av med den ena delen genom att helt och 
hållet förneka dess existens. Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv finns det ingen 
objektiv värld därute i relation till en subjektiv värld här inne. Världen är varken något 
som föreligger eller något som vi människor konstruerar; utan något som konstitueras 
i relationen mellan den som erfar och uppfattar (subjektet) och det som erfars och 
uppfattas (objektet) (Marton & Booth, 1997, s. 30). För oss människor finns det bara 
en värld och det är den värld som vi lever i, erfar och uppfattar. Denna värld kan 
emellertid ses på olika sätt av olika människor utifrån sina olika perspektiv, positioner 
och tidigare upplevelser i den. Utifrån denna icke-dualistiska verklighetsuppfattning 
dras slutsatsen att det inte är möjligt att nå kunskap om verkligheten som sådan, lika 
lite som det är möjligt att tala om kunskap i termer av sant och falsk. Människors sätt 
att se, och därmed kunskap om, verkligheten är istället något som varierar.  

Av det som sagts ovan följer också att den kunskap individen har om den värld som 
omger henne, och som hon själv är en del av, på en och samma gång är fullständig 
och ofullständig. I en mening är vår kunskap om verkligheten alltid fullständig, då 
verkligheten bara existerar på det sätt som den framträder för oss. Det finns ingen 
annan verklighet som det är möjligt att ha kunskap om. Samtidigt är individens 
kunskap om verkligheten, i en annan mening, alltid begränsad och därmed 
ofullständig. Skälet till detta är att det alltid finns potentiellt flera sätt att se den på än 
vad en människa vid en given tidpunkt har tillgång till (Marton & Booth, 1997). 

 

3.1.2 Fenomenografins metoder 
Fenomenografisk forskning är inte begränsad till någon specifik metod. Det finns 
inga föreskrifter som anger vilken eller vilka metoder som får eller bör användas för 
att en studie ska betraktas som fenomenografisk. Merparten av de studier som jag har 
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tagit del av bygger emellertid på intervjuer, även om andra tillvägagångssätt 
förekommer. Wenestam (1986) studie av variationen i barns uppfattningar av död 
utgör ett sådant exempel. För att få ett underlag för att studera detta lät Wenestam de 
barn som deltog i studien rita teckningar av död som sedan analyserades 
fenomenografiskt. Att låta deltagarna i en studie berätta hur de tänker när de agerar i 
en viss situation, t ex när de utför en uppgift eller löser ett problem, verkar vara 
något som blivit allt vanligare (se t ex Bjurulf, 2008).  

Den osäkerhet som råder beträffande variationen i sättet att se ett visst fenomen 
gäller såväl fenomenets avgränsning som dess innehåll och struktur, och den mening 
som dessa tillsammans utgör för den eller dem vars sätt att se som studeras. Detta 
bidrar till att ge forskningen den öppna och utforskande karaktär, som är utmärkande 
för fenomenografin (Bowden. 2005; Marton, 1981; 2000, Svensson, 1997; Uljens, 
1989; Åkerlind, 2005). 

 

3.1.3 Forskarens roll i en fenomenografisk studie 
Ovan redovisade grundläggande antaganden om verkligheten och vår möjlighet att nå 
kunskap om den aktualiserar en rad frågor relaterade till genomförandet av en 
fenomenografisk studie. Till den kanske viktigaste hör den om forskarens roll i 
förhållande till den subjekt–objekt relation som står i fokus för forskningen. 
Fenomenografins syn på detta, kan tydliggöras med utgångspunkt i följande frågor 
formulerad av Walsh (2000), som knyter an till det resonemang som tidigare förts i 
relation till den icke-dualism som är utmärkande för ansatsen:  

Phenomenographic analysis […] focuses on the relationship between the 
interviewee and the phenomenon as the transcripts reveal it. But is the 
researcher consciously interpreting the data, choosing and discarding data, 
and thereby constructing the relationship? Or is the researcher looking 
into the transcripts to discover the particular ways in which people 
understand the phenomenon? (ibid. s. 20)  

Är de beskrivningskategorier som utgör fenomenografins huvudresultat resultatet av 
en upptäckt eller är de att betrakta som en konstruktion? Fenomenografins svar på 
frågan blir att det varken är det ena eller det andra. Möjligen skulle man kunna säga 
att de är både en upptäckt och en konstruktion, då de i enlighet med det resonemang 
som tidigare förts konstitueras i relationen mellan den som ser och det som ses. I det 
här fallet mellan forskaren och forskningsobjektet. Resonemanget kan illustreras med 
hjälp av följande bild (Figur 4), hämtad från Bowden (2005):  

 

55 
 



 

Figur 4. Fenomenografisk relationism. Återgiven från Doing Developmental Phenomenography (s. 13) av J. A. 
Bowden and P. Green (Red.), 2005, Melbourne: RMIT University Press. Copyright 2005 Royal Melbourne 
Institute of Technology (RMIT). Återgiven med tillåtelse.  

 

Samtidigt är kvaliteten i en fenomenografisk studie beroende av att forskaren kan 
upprätthålla fokus på relationen mellan subjektet och det fenomen som står i fokus 
för studien när data upprättas och analyseras. Frågan om hur detta kan göras är 
därför central.  

För att minska risken för förvanskning av resultatet är det viktigt att ha kontroll över 
den egna relationen till såväl fenomenet som till subjekten, d v s de som deltar i 
studien (Bowden, 2005). Ett antal olika strategier har utvecklats för att underlätta 
detta. I korthet handlar dessa om att försöka sätta sina egna erfarenhets- och 
teoribaserade antaganden inom parentes och att inte tillföra något substantiellt 
innehåll när man som intervjuare ställer frågor kring det aktuella fenomenet. 
Frågorna ska därför vara så öppna som möjligt. Samtalet ska ledas men inte i riktning 
mot någon viss förståelse.  

In one sense, the interviewer plays an active and leading role in 
phenomenographic interviews in that she/he defines the phenomenenon 
being discussed and also the focus taken to that discussion, that is, the 
elicitation of  underlying meanings and intentional attitudes towards the 
phenomenon. However, within these parameters, the interviewer takes as 
non-leading a role as possible, following only those ideas raised by the 
interviewees, and developing a repertoire of  follow up prompts that invite 
the interviewee to expand on what they have said without leading them to 
expand in any particular direction. (Åkerlind, 2005, s. 107f) 
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Nevertheless, a directive role that the interviewer inevitably plays in 
phenomenographic interviews is in deciding which of  the statements the 
interviewee has made that require further probing and which do not. 
Although this does not involve introducing any new ideas that the 
interviewee has not already mentioned, it does mean that the interviewer 
highlights and asks the interviewee to expand in some ideas at the expense 
of  others, with an obvious potential for researchers prejudice to intrude. 
(ibid. s. 108) 

En öppen attityd som bygger på strävan att försöka förstå det aktuella fenomenet, 
såsom det framträder för den intervjuade eftersträvas (se även Bowden, 2005).  

I likhet med de flesta andra intervjuer som genomförs i vetenskapligt syfte är 
relationen mellan intervjuare och intervjuad asymmetrisk, där forskaren är den 
priviligierade (Bowden, 2005). Detta medför en uppenbar risk för påverkan från 
dennes sida, även indirekt sådan då det händer att den intervjuade vänder sig till 
forskaren för att få vägledning i eller söka bekräftelse på, sitt tänkande. För att 
minska risken för sådan påverkan bör forskaren vara restriktiv med uttalanden som 
kan uppfattas på detta sätt (ibid), vilket t ex innebär att undvika att kommentera eller 
värdera det som sägs under intervjun. Råd som dessa, är emellertid inte specifika för 
fenomenografin utan återfinns i merparten av den litteratur som behandlar den 
kvalitativa forskningsintervjun (se t ex Kvale & Brinkman, 2009). 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskaren behöver vara medveten om den egna 
rollen i kunskapsprocessen, vilket i denna tradition innebär att bibehålla fokus på den 
relation som står i centrum för forskningen och så långt det är möjligt, försöka 
minska sin egen påverkan på densamma. Forskarens roll är emellertid något som 
endast sparsamt har uppmärksammats i de studier som genomförts inom den tidiga 
fenomenografiska traditionen, vilket också påpekats av till exempel Hasselgren & 
Beach (1997) som kritiserat fenomenografin för att sakna den grad av reflexivitet 
som är önskvärd inom all forskning. Så här skriver de i en artikel baserad på en analys 
av den forskning som bedrivits fram till 1997:   

most phenomenographers simply accept their findings as genuinely 
denoting a map over the field of  existing person-world relationships in 
relation to a particular phenomenon (ibid. s. 193)  

Detta är emellertid något som har förändrats i takt med att fenomenografin 
som forskningsansats har utvecklats, vilket det resonemang som förts ovan är 
ett exempel på. Icke desto mindre är det viktigt att understryka betydelsen av 
sådan reflektion i samband med redovisningen av ett forskningsresultat, 
fenomenografiskt såväl som något annat.  
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3.1.4 Fenomenografins tillämpning och utveckling 
Mot bakgrund av det sätt att se på verkligheten och människors möjlighet att nå 
kunskap om densamma, som beskrivits ovan, framstår människors sätt att se som 
viktiga studieobjekt, eftersom det är via dessa som vi når kunskap om den verklighet 
vi lever i. Detta gör också variationen i människors sätt att se intressant. Genom att 
studera människors sätt att se, kan vi lära oss att urskilja flera aspekter, och därmed 
förstå mer av den verklighet vi lever i. Eller, för att citera Marton & Booth (2000): 

Lär vi oss om hur världen framstår för andra, kommer vi att lära oss mer 
om hur världen ser ut och hur världen skulle kunna se ut. (s. 30)  

Den nära kopplingen mellan förståelse och handling som Marton, Runesson & Tsui 
(2004) beskrivit i termer av en intern relation mellan människors sätt att se och deras 
sätt att agera gör också att studiet av variationen i sättet att se pedagogisk verksamhet 
framstår som viktig för den som är intresserad av att förstå och bidra till 
skolutveckling.  

Merparten av den fenomenografiska forskning som bedrivits genom åren har 
genomförts inom ramen för det utbildningsvetenskapliga fältet, där det är möjligt att 
urskilja två parallella spår (Pang, 2003). I det ena ingår studier i vilka intresset är riktat 
mot variationen i elevers sätt att seett specifikt kunskapsinnehåll hämtat från skolans 
undervisning. Som exempel kan nämnas studiet av prisbildning (Dahlgren, 1979), 
proportionalitet (Lybeck, 1981), mekanik (Johansson, et al., 1985), molekyler (Lybeck, 
Marton, Strömdahl & Tullberg., 1988), själen och livets mening (Dahlin, 1989) men också 
studiet av naturvetenskapliga begrepp (Renström, 1988) samt studiet av barns sätt att 
hantera aritmetiska problem (Neuman, 1987). I det andra ingår de studier, där intresset 
varit riktat mot variationen i sätt att se lärande (Säljö, 1982; Pramling, 1993: Marton, 
Beaty & Dall’Alba, 1993). Går man utanför det utbildningsvetenskapliga fältet har 
fenomenografiska studier genomförts i syfte att undersöka t ex människors 
uppfattningar av politisk makt (Theman, 1983), barns uppfattningar av innebörden i 
begreppet ’död’ (Wenestam, 1980) och nobelpristagares syn på intuition i 
vetenskapligt arbete (Marton, Fensham & Chaiklin (1994). 

Pang (2003) pekar på att fenomenografin genom åren utvecklats när det gäller 
hanteringen av variationer i sätt att se. Tidig fenomenografisk forskning var 
framförallt inriktad mot att beskriva skilda sätt att se olika fenomen i vår omvärld, 
medan senare fenomenografisk forskning allt mer kommit att handla om att urskilja 
och beskriva variationen i sättet att se ett specifikt lärandeobjekt med hjälp av vad 
som kommit att kallas dess kritiska aspekter. Med kritiska aspekter avses i detta 
sammanhang de kvaliteter eller egenskaper hos ett visst fenomen som måste urskiljas 
och samtidigt fokuseras för att det ska vara möjligt att uppfatta det på ett visst sätt. 
Den utveckling som fenomenografin har genomgått har därmed medfört att 
forskningens orientering eller huvudfokus delvis förändrats. Om fenomenografin 
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tidigare primärt var upptagen med frågan om vilka uppfattningar som är möjliga att 
urskilja, så har intresset senare alltmer kommit att flyttas till frågan om vad det 
innebär att uppfatta något samt frågan om hur uppfattningar kan utvecklas och 
förändras.  

I och med detta skifte (Pang, 2003) i sättet att hantera variationen i de data som 
upprättas har fenomenografin utvecklats från att vara en metod till att bli en ansats. 
Från att ha varit huvudsakligen empiriorienterad har den blivit alltmer teoriorienterad 
(Pang, 2003). Frågan om huruvida fenomenografin utgör en metod eller en ansats är 
för övrigt vanligt återkommande i de texter om fenomenografin som producerat 
genom åren och kan kopplas till det faktum att fenomenografin inledningsvis var a-
teoretisk såtillvida att den saknade den vetenskapliga grund som krävs av en 
forskningsansats. 

På grund av den avsaknad av en gemensam teoretisk bas som inledningsvis utmärkte 
forskningstraditionen tvingades de forskare som tidigt använde sig av den 
fenomenografiska metoden att på annat håll söka efter, alternativt själva skapa, en 
teoretisk grund för sina empiriska studier. I detta syfte hämtades under 70-talet 
inspiration från inlärningspsykologin och gestaltpsykologin (se Dahlgren, 1975; 
Svensson, 1976; Säljö, 1975; Wenestam, 1980), men även från kritisk teori (se 
Perneman, 1977). Under 80- och början av 90-talet gjordes kopplingar till 
fenomenologin (se Dahlin, 1989; Kroksmark, 1987; Uljens, 1992) och i viss mån 
psykoanalys (se Theman, 1983). Som en röd tråd i sökandet efter en gemensam 
forskningsbas har följande mera grundläggande antaganden burit upp den 
fenomenografiska forskningen: 

1. Knowledge has a relational and holistic nature; 
2. Conceptions are the central form of knowledge; 
3. Scientific knowledge about conceptions (and generally) is not true but 

uncertain and more or less fruitful; 
4. Descriptions are fundamental to scientific knowledge about conceptions 

(and generally); 
5. Scientific knowledge about conceptions is based on exploration of 

delimitations and holistic meanings of objects as conceptualized; 
6. Scientific knowledge about conceptions (and generally) is based on 

differentiation, abstraction, reduction and comparison of meaning 
(Svensson, 1997, s. 171) 

 

Med dessa antaganden som utgångspunkt och med inspiration hämtad från ovan nämnda 
och mera etablerade traditioner har fenomenografin sedermera utvecklat sina egna 
ontologiska, epistemologiska och metodologiska antaganden, dock utan att helt och hållet 
inordna sig i någon av de traditioner man låtit sig inspireras av (Svensson, 1997). Nämnas 
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bör emellertid att det fortfarande finns en variation när det gäller uttolkningen, 
beskrivningen och tillämpningen av dessa antaganden, liksom att jag i min tillämpning av 
fenomenografin i denna studie huvudsakligen lutar mig mot den del av den tradition som 
bidragit till framväxten av den så kallade variationsteorin (Marton & Tsui, 2004). 

 

3.2 Variationsteori 
Att människors sätt att se varierar utgör ett av variationsteorins mest grundläggande 
antaganden (Marton and Booth 1997; Runesson 2006; 2006; Marton and Tsui 2004; 
Marton and Pang 2006; Holmqvist & Mattisson, 2008). Det främsta skälet till att 
människors sätt att se varierar är att vi människor är oförmögna att uppmärksamma 
alla aspekter av verkligheten eller något fenomen i den. Sättet att se den är därför 
alltid partiell och därmed ofullständig. Detta har i sin tur att göra dels med 
verklighetens komplexitet, dels med människans förmåga till simultan urskiljning, det 
vill säga förmågan att vid ett och samma tillfälle vara fokuserat medveten om flera 
olika aspekter av verkligheten eller ett visst fenomen i den.  

Människan har på så vis bara förmågan att vid en given tidpunkt och i en given 
situation vara uppmärksamt medvetna om ett begränsat antal aspekter av tillvaron. 
Vilka dessa är styrs av hennes tidigare erfarenheter men också av den specifika 
situation hon befinner sig i och de villkor som omger den, det vill säga kontexten. 
Förutom att olika människor kan se ett specifikt fenomen på olika sätt betyder detta 
att en enskild individs sätt att se kan variera från en situation till en annan, men också 
att en och samma individ kan förändra sitt sätt att se ett visst fenomen över tid vilket 
enligt detta synsätt är precis vad som sker när människor lär (Pang & Lo, 2011). 

Definitionsmässigt skiljer sig alltså ett sätt att se något från ett annat sätt att se 
samma fenomen genom de aspekter som urskiljs och det sätt på vilket dessa är 
relaterade till varandra: 

If  one person discerns certain aspects of  something and another person 
discerns partly or wholly different aspects, we say that the two people see 
the same thing in different ways. So, a way of  seeing something can be 
defined in terms of  the aspects that are discerned at a certain point in 
time. (Marton, Runesson & Tsui, 2004, s. 9) 

Utan variation vore det inte möjligt att urskilja någonting alls. Marton, et al. (2004) 
förklarar innebörden i detta med hjälp av följande exempel: 

Imagine for a moment that there was no variation of  colors, that 
everything around us had the same color. It would be impossible for us to 
know what red, green or yellow were, just as it would be impossible for us 
to discern color as a feature. If  every object we encountered had the same 
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color, this feature of  the object would not be discerned. (s. 14) 

Detsamma gäller andra fenomen, konkreta objekt såväl som mera abstrakta idéer. 
Människors förmåga till urskiljning, och därmed också förmåga att uppfatta, olika 
fenomen förutsätter med andra ord variation. Därmed inte sagt att variation utgör ett 
tillräckligt villkor för urskiljning. Det krävs också någon form av konstans, det vill 
säga icke-variation. För att kunna urskilja färg som en aspekt, krävs inte bara att man 
kommer i kontakt med olika färger, det krävs också att vissa andra aspekter av 
verkligheten förblir konstanta (se t ex Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004) 
till exempel att man ser att äpplen kan vara både röda och gröna utan att de för den 
skull upphör att vara äpplen. Denna insikt har stort pedagogiskt värde, då den får 
tydliga implikationer för undervisningens utformning. Om man som lärare vill att 
eleverna ska lära sig något i bemärkelsen tillägna sig ett specifikt sätt att se, så måste 
man göra det möjligt för dem att urskilja de kritiska aspekter som tillsammans 
konstituerar det som utgör lärandets objekt. För detta krävs medveten hantering av 
såväl variation som icke-variation: 

when a particular aspect varies whilst all other aspects of  the phenomenon 
are kept invariant, the learner will experience variation in the varying 
aspect and will discern that aspect. For example, when a child is shown 
three balls of  the same size, shape, and material, but each of  a different 
color: red, green and yellow, then it is very likely that the child’s attention 
will be drawn to the color of  the balls because it is the only aspect that 
varies. (Pang & Lo, 2011, s. 4) 

Sammanfattningsvis utgör människans förmåga att se något på ett visst sätt en 
funktion av samspelet mellan variation, urskiljning och samtidig medvetenhet (Holmqvist, 
2011; Holmqvist & Mattisson 2008; Marton & Tsui, 2004). Bergreppens nära 
koppling till och beroende av varandra illustreras i följande citat ur Marton et al. 
(2004): 

We can only experience simultaneously that which we can discern; we can 
only discern what we can experience to vary; and we can only experience 
variation if  we have experienced different instances previously and are 
holding them in our awareness simultaneously. (s. 20, min kursivering)  

 

3.2.1 Medvetandets struktur 
Vad som ses är emellertid inte bara beroende av vilka aspekter som urskiljs utan också 
det sätt på vilket man uppfattar relationen mellan dessa. Medvetandet har en struktur 
(Marton & Booth, 1997), eller som Pang (2003) uttrycker det: 
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It contains a ’what’ aspect which corresponds to the object, and a ‘how’ 
aspect, which relates to the act, and can be thought of in terms of the dynamic 
relationship between the two aspects of human  awareness, the structural and 
the referential (or meaning) aspect. (s. 148) 

De här tankarna är emellertid inte unika för fenomenografin, utan de har också uttryckts 
inom ramen för annan teoribildning, t ex gestaltteorin (Gurwitch, 1964), i vilken ett 
liknande resonemang förs med utgångspunkt i gestaltbegreppet (se även Lewin, 1947; 
1951). För att uppfatta något som en gestalt, det vill säga en enhet bestående av flera 
interrelaterade komponenter som stödjer varandra, krävs att det framträder som en 
meningsbärande helhet omgiven av annat som inte utgör en del av denna helhet. Det 
måste med andra ord vara möjligt att skilja det från sin kontext som en sammanhängande 
helhet, ett fenomen. Eftersom fenomenet i sin helhet består av delar som på olika sätt är 
relaterade till varandra måste dessa, för att kunna urskiljas på samma sätt som helheten 
urskiljas från sin kontext (Marton & Booth, 1997).  

To experience something in a certain way, a person must discern a whole 
from the context, and at the same time understand its relationship to the 
context as well as to other contexts (Pang, 2003, s. 148).  

Relationen mellan det fenomen som urskiljs och den omgivande kontexten beskrivs ofta i 
termer av ett figur-bakgrund-förhållande (figure - ground). 

Our awareness has a structure to it. Certain things come to the fore, they are 
figural, they are thematised, while other things recede to the ground, they are 
tacit, they are unthematised. And again, there are not two categories; figure-
ground, thematised-unthematised, explicit-implicit. There are different degrees 
of how figural, thematised, and explicit things or aspects are in our awareness. 
(Marton & Tsui, 2004, s. 110) 

I redovisningen av en studies utfallsrum är det vanligt att förhållandet mellan de olika 
sätt att se som urskilts beskrivs med utgångspunkt i vad som brukar betecknas 
utfallsrummets logiska struktur.  

 

3.2.2 Variationsteorins funktion i denna studie 
Som tidigare nämnts är variationsteorin en teori om lärande, som vuxit fram genom den 
forskning som bedrivits inom den fenomenografiska forskningstraditionen sedan början 
av 1970-talet. Samtidigt har den bidragit till att fördjupa förståelsen av det som utgör 
fenomenografins forskningsobjekt, vilket gör att den idag även används som teoretisk 
ram vid studiet av människors uppfattningar. I och med detta har fenomenografin alltså 
fått den vetenskapsteoretiska plattform som den tidigare kritiserats för att sakna 
(Svensson, 1997). Det är som sådan variationsteorin används i den här studien.  
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4. Forskningsobjektets avgränsning och forskningsfrågornas 
precisering 
 

Even if words are just, 

even if our thoughts are precise, 

that is not the same as the truth. 

(Master Taisen Deshimaru) 

 

Som framgått av tidigare kapitel är kunskapsintresset i denna avhandling riktat mot 
verksamhetsidéer och de sätt på vilka det är möjligt att organisera arbetet med sådana 
inom ramen för pedagogisk verksamet. 

Valet av ansats innebär att den empiriska studie, vars resultat presenteras i 
nästkommande kapitel utgår från ett andra ordningens perspektiv. Fokus är därmed riktat 
mot människors sätt att se sådana idéer och arbetet med dem, snarare än idéerna som 
sådana eller arbetet med dem som sådant. Valet av ansats innebär också att det är 
variationen i sätt att se verksamhetsidéer och hur arbetet med sådana kan organiseras för 
få betydelse i pedagogisk verksamhet som utgör studiens objekt.  

Utöver denna teoretiskt grundade bestämning av studieobjektet har ytterligare ett par 
bestämningar gjorts, vilka får betydelse för studiens uppläggning och kunskapsanspråk. 
Till dessa hör den avgränsning som gjordes redan i inledningen där jag gjorde klart att det 
verksamhetsidéer som fenomen, och inte den specifika idé som formulerats i den stad där 
studien genomförs, som utgör studiens objekt. 

Samtidigt är det inte vilka verksamhetsidéer som helst som står i fokus för mitt intresse, 
utan verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet. Precis som det inte är arbete med sådana 
idéer i största allmänhet som intresserar mig, utan arbete med verksamhetsidéer såsom de 
kan tänkas gestalta sig i skolors och förskolors praktik. Även denna avgränsning är 
kopplad till studiens syfte. Med tanke på att studien är tänkt att utgöra ett bidrag till 
kunskapsbildningen inom det utbildningsvetenskapliga fältet och samtidigt bilda underlag 
för lärande i, och utveckling av, skolans praktik förefaller det rimligt att utforma 
undersökningen på ett sätt som ökar chansen att resultatet av studien upplevs relevant för 
dem som befinner sig i dessa verksamheter. I föreliggande studie avgränsas därför studiet 
av variationen till sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet. Detsamma 
gäller arbete med sådana idéer. 

Sammantaget innebär de avgränsningar och preciseringar som gjorts ovan att det i den 
här avhandlingen är möjligt att definiera två studieobjekt. Det ena utgörs av variationen i 
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sättet att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet. Det andra av variationen i 
sättet att se hur arbetet med sådana idéer bör organiseras för att de ska få betydelse i 
skolors och förskolors praktik.  

För att undersöka detta har följande forskningsfrågor preciserats:  

• Vilka kritiska aspekter och kvalitativt skilda kategorier kan urskiljas i sättet att se 
verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet?  

• Vilka kritiska aspekter och kvalitativt skilda kategorier kan urskiljas i sättet att se 
hur man kan organisera arbetet med verksamhetsidéer för att de ska få betydelse i 
praktiken?  

 
Till dessa båda frågor har en tredje, vilken fokuserar relationen mellan de 
forskningsobjekt som står i fokus för studien, lagts:  
 

• Hur för håller sig sättet att se verksamhetsidéer till sättet att se arbete med sådana 
idéer? 
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5. Studiens uppläggning och genomförande 
 

My way is crossed by a single thread that connects everything 

(Confucius) 

 

Studien bygger på intervjuer med områdeschefer, vilka tilldelats ett övergripande ansvar 
för det arbete med att bygga upp och utveckla en verksamhetsidé som pågår i den stad 
där studien genomförs. I rollen som områdeschef förväntas de kunna organisera och leda 
det fortlöpande arbetet i verksamheten i enlighet med en sådan idé.  Mot bakgrund av 
detta förefaller det rimligt att anta att dessa chefer har reflekterat över verksamhetsidéers 
betydelse för och i pedagogisk verksamhet samt vad arbetet med en sådan innebär.  

 

5.1 Urval 
Av de totalt 30 områdeschefer som var anställda i kommunen när studien genomfördes 
deltog 16, i studien. Urvalets storlek ligger i linje med de rekommendationer som andra 
mera erfarna fenomenografer ger (Trigwell, 2000; Åkerlind, 2003; 2005).  

10-15 interview trancripts form the ideal to maximum number that can be 
analysed at any one time. (Åkerlind, 2005, s. 116f)6 

16 av kommunens 30 områdeschefer deltog i studien. Urvalet gjordes för att få individer 
vars bakgrund och erfarenheter varierar i så hög grad som möjligt.  

 The point of selecting for as much demographic variation as possible is to 
increase the chances of there being as much variation in experience of the 
phenomenea being investigated within the sample as possible. This is a 
standard goal of phenomenographic research, given that the aim of research is 
to investigate variation in the meaning of a phenomenon. To the extent that 
the variation within the sample reflects variation within the desired population 
[…] it is expected that the range of meanings within the sample will be 
representative of the range of meanings within the population. (Åkerlind, 2005, 
s. 103f) 

6 Nämnas bör emellertid att många fenomenografiska studier omfattar betydligt flera intervjuer. 
Uppemot 20-30 är inte ovanligt, även om sådana omfattande material ofta kräver en särskild 
hantering. Åkerlinds avhandlingsarbete (Åkerlind, 2003) utgör ett exempel på detta. I analysen av 
sina data valde hon att initialt arbeta med 17 av de totalt 27 intervjuer som utgjorde hennes totala 
material. Efter att ha skapat ett antal preliminära kategorier gick hon sedan till de återstående intervjuerna 
för att som hon själv uttrycker det ”konsultera” dessa innan hon slutgiltigt redogjorde för studiens 
utfallsrum (se även Åkerlind, 2005). 
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Som vägledning för urvalet upprättades följande kriterier: områdets socioekonomiska 
status, stadsdel, ansvarsområde, tidigare roll i arbetet med verksamhetsidén och kön. 
Tack vare svaren på de bakgrundsfrågor som ställdes i samband med intervjun kan 
efterhand konstateras att gruppen även varierar med avseende på ålder och tidigare 
yrkeslivserfarenheter. 

 

5.2 Etiska bedömningar och hänsynstaganden 
Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 
humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningen har också 
prövats och godkänts av den regionala etikprövningsnämnden vid Karlstads universitet.  
 
De forskningsetiska frågor som är aktuella i samband med studiens genomförande är 
framförallt frivillighet när det gäller deltagandet i undersökningen och rätten till 
anonymitet/integritetsskydd i samband med hantering av data och resultatredovisning.  
 

5.2.1 Informerat samtycke 
All medverkan i forskningsprojektet har varit frivillig. Det gäller denna studie såväl som 
övriga studier som genomförts inom det forskningsprojekt den är knuten till, något som 
jag och mina kollegor, i enlighet med Vetenskapsrådets informationskrav hela tiden varit 
noga med att informera om. För att de som berörs av studien ska kunna ta ställning till 
eventuell medverkan och ge informerat samtycke krävs emellertid att de har kunskap om 
vad det innebär. När det gäller föreliggande studie delgavs berörda personer information 
om densamma vid flera olika tillfällen.  

I ett första skede informerade en av medarbetarna på stadens utvecklingsenhet samtliga 
områdeschefer i staden om att jag som doktorand vid Karlstads universitet planerade att 
genomföra en studie med syfte att bidra till kunskap med relevans för det i staden 
pågående arbetet med att bygga upp och utveckla en gemensam verksamhetsidé. 
Informationen gavs muntligt i samband med ett ledningsmöte och skriftligt via mejl till 
samtliga områdeschefer. Denna medarbetare på utvecklingsenheten hade haft en 
samordnande funktion i hela det samarbets- och forskningsprojektet i anslutning till 
vilket studien genomförs, varför det föreföll naturligt att lägga upp det på detta sätt. Mig 
veterligen, förelåg ingen beroenderelation mellan denna medarbetare och den aktuella 
chefsgruppen, vilken skulle kunna ha en negativ inverkan på möjligheten till genuint 
informerat samtycke. 

Strax efter att cheferna fått denna information skickades, via mejl, en förfrågan om 
deltagande till de personer som valts ut på det sätt som tidigare beskrivit. Med detta mejl 
följde, i bifogad fil, ett brev där innehållet i och förutsättningarna för intervjun beskrevs 
närmare (se Bilaga 1).  
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I enlighet med vad som angivits i mejlet togs sedan en kontakt med de chefer som svarat 
att de kunde tänka sig att medverka i studien. Av de 16 som först tillfrågats tackade 
hälften ja direkt. Av dem som avböjde med hänvisning till sin kritiska inställning till 
stadens arbete med att utveckla en gemensam verksamhetsidé. Övriga hänvisade till hög 
arbetsbelastning eller tidsbrist. En av cheferna tackade ja under förutsättning att intervjun 
genomfördes per telefon, något jag i min tur tvingades säga nej till eftersom jag saknade 
tekniska möjligheter att dokumentera intervjuer på detta sätt. Erbjudandet om att 
använda den digitala kommunikationsplattformen Adobe Connect som tidigare använts i 
pilotstudien avvisades av denna chef. De chefer som valts ut men tackat nej, ersattes av 
nya chefer som på samma sätt valdes ut och skickades en förfrågan via mejl.  

Utöver den information om intervjuerna som cheferna fått via det brev som följde med 
förfrågan om att delta, gavs information om studien muntligt i samband med att jag via 
telefon kontaktade cheferna för att boka tid och plats för intervjun. I samband med detta 
frågade jag särskilt om de hade några frågor eller funderingar kring eller inför intervjun. 
Samtliga svarade att de tyckte att de hade fått den information de behövde.  

Slutligen gavs deltagarna information om villkoren för intervjuerna och om hanteringen 
av det material som upprättades i samband med dessa, på plats innan intervjun 
påbörjades. Hur informationen lades upp framgår av följande text, vilken fungerade som 
minnesstöd i intervjusituationen:  

Inled samtalet med att referera kort till den medforskarintervju som tidigare 
genomförts. Samtala kort om upplevelsen av och syftet med den.  

Beskriv syftet med den här intervjun (att den syftar till kunskap om olika sätt 
att förstå innebörden och betydelsen av en verksamhetsidé och vad som krävs 
för att en sådan ska bli levande i vardagen på en förskola eller skola).”Jag är 
alltså intresserad av att ta del av och försöka förstå ditt sätt att förstå detta”.  

Berätta ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta. 

Informera om frivilligheten i deltagandet och om rätten att när som helst 
avbryta intervjun, samt hur materialet kommer att användas (att samtalet kommer 
att spelas in, transkriberas och analyseras av mig för att sedan rapporteras i 
avhandling samt att uppgifter som gör det möjlighet att knyta innehållet i det 
som sägs under intervjun till dig som person kommer att uteslutas ur texten 
det gäller t ex personuppgifter, uppgift om förvaltning och/eller annat i det 
som sägs under intervjun som gör identifiering möjlig). 

I och med att de chefer som sedan kom att delta i studien först via mejl tackat ja till 
medverkan och sedan muntligen bekräftat att de fått den information de behövde gjordes 
bedömningen att Vetenskapsrådets samtyckekrav var uppfyllt.   
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5.2.2 Anonymitet och integritetsskydd i samband med hanteringen av data och 
rapportering 
I enlighet med vad som utlovades i samband med den information som gavs inför och i 
direkt anslutning till intervjuerna har innehållet i dessa hanterats konfidentiellt i enlighet 
med Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav. Detta innebär att jag är den ende som har 
tillgång till namnen på de personer som deltagit i studien. Av säkerhetsskäl förvaras dessa 
skilt från de ljudfiler som upprättades i samband med intervjuerna. Detsamma gäller de 
dokument som innehåller transkriberingar av dessa intervjuer. Vid handledning har 
endast de utskrivna intervjuerna använts av samma skäl. För att ytterligare skydda 
deltagarna i studien har jag dessutom valt att inte ge någon närmare presentation av dem i 
samband med resultatredovisningen. En sådan presentation fyller heller ingen större 
funktion i denna studie som ju syftar till att beskriva variationen i sättet att se, snarare än 
individers unika sätt att se baserade på deras specifika erfarenheter. Av samma skäl har 
jag valt att använda mig av det könsneutrala och numera språkligt accepterade personliga 
pronomenet hen när jag refererar till eller citerar deltagarna i studien.7  

 

5.3 Intervjudesign  
Till grund för arbetet med att utveckla den intervjuguide som vägledde intervjuerna låg en 
allmän orientering i kvalitativ forskningsmetodik (Silverman, 2004) och kvalitativ 
forskningsintervju (Kvale & Brinkmann, 2009) samt de idéer som utvecklats inom den 
fenenografiska forskningstradition vilken tidigare åberopats. När det gäller frågornas 
utformning har jag haft god hjälp av Åkerlind (2005).  

Intervjuerna, som var semistrukturerade till sin karaktär, utformades med avsikten att 
stimulera och uppmuntra de intervjuade att uttrycka sin förståelse av meningen med en 
verksamhetsidé i relation till pedagogisk verksamhet samt hur arbetet med en sådan bör 
organiseras för att den ska få betydelse i praktiken. För att åstadkomma detta skapades en 
intervjuguide (Bilaga 2) bestående av bakgrundsfrågor, kontextuella frågor, strukturerade 
frågor och ostrukturerade förståelsefördjupande frågor (se Åkerlind, 2005). 

Med bakgrundsfrågor avses här de frågor vilka formulerades i syfte att få en bild av 
urvalsgruppen. 

I intervjusituationen fyllde dessa frågor, som handlade om deltagarnas nuvarande tjänst 
som områdeschef, tidigare arbetslivserfarenheter samt tidigare roll i och inställning till 
arbetet med verksamhetsidén, ytterligare en funktion när det gällde att etablera vad man 
brukar kalla ett gott samtalsklimat. Genom att inleda intervjun med några lättare frågor 

7 Användningen av pronomenet ska alltså inte ses som ett inlägg i den debatt som uppstått kring det i andra 
sammanhang utan har valts för det syfte den fyller i just denna kontext. 
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som inte kräver så mycket att besvara ville jag hjälpa den intervjuade att slappna av, 
samtidigt som svaren på frågorna gav mig viktig bakgrundsinformation inför intervjun.  

Dessa bakgrundsfrågor följdes av kontextuella frågor, vilka designats för att ge en naturlig 
inramning åt samtalet och samtidigt fungera som en introduktion till de frågor som 
betraktas som intervjuns mest centrala: 

- Händer det att du får frågor kring det pågående arbetet med en verksamhetsidé, av medarbetare 
i organisationen eller av andra utanför den t ex föräldrar? Vad frågar de då?  

- Händer det att de också ber dig förklara vad en verksamhetsidé är för något? Vad svarar du 
då?  

I de fall någon av frågorna besvaras nekande, formuleras den om till en hypotetisk fråga 
på följande sätt: Låt säga att någon tar kontakt med dig och ber dig förklara vad en verksamhetsidé 
är för något, vad skulle du svara då?  

För att undersöka svarens relevans i förhållande till det egna sättet att se 
verksamhetsidéer formulerades följande fråga: Är det också så du uppfattar verksamhetsidéer? 

Valet att använda kontextuella frågor av det här slaget bygger på Åkerlind (2005) som 
beskriver syftet med sådana frågor i sin avhandling på följande sätt: 

The contextual questions were designed to set the participant to reflect on 
their experience of the phenomena being investigated, and make the transition 
between questions seem more natural and conversations-like (s. 106). 

Intervjuns huvuddelar byggdes upp med hjälp av öppna strukturerade frågor och 
uppföljande, ostrukturerade förståelsefördjupande frågor. Syftet med dessa var att 
upprätta det underlag jag behövde för att kunna urskilja olika sätt att se verksamhetsidéer 
för pedagogisk verksamhet och hur arbetet med sådana idéer kan organiseras.  

Med strukturerade frågor avses i detta sammanhang frågor som formulerades i förväg i 
samband med upprättandet av intervjuguiden.  

- Vad skiljer en verksamhet som har en sådan idé från en som inte har en?  

- Vad skulle du säga är syftet med en verksamhetsidé? 

- Hur märks det i vardagen om man har eller inte har en verksamhetsidé?  

- Vad krävs för att en verksamhetsidé ska bli levande i vardagen på den enskilda förskolan eller 
skolan? (Behöver den vara på något särskilt sätt?) 

- Hur ska arbetet med en verksamhetsidé organiseras för att den ska få betydelse i vardagen på 
den enskilda förskolan eller skolan?  
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- Hur kan arbetet med en verksamhetsidé komma till uttryck i verksamheten på olika nivåer? 

Samma frågor ställdes till samtliga deltagare. Därmed inte sagt att de formulerades precis 
likadant eller att de ställdes i samma ordning i intervjusituationen. Ofta formulerades 
samma fråga flera gånger i en och samma intervju, fast på lite olika sätt t ex Vad är syftet 
med en sådan idé? Vad ska man ha den till? Vilken funktion fyller den i verksamheten? osv.  

I intervjuerna följdes svaren på de strukturerade frågorna upp med hjälp av 
ostrukturerade förståelsefördjupande frågor av karaktären: Kan du berätta lite mer om det? 
Vad menar du med…? Hur kommer det sig…? På vilket sätt menar du att…? Vad innebär det? 
Kan du ge mig något exempel? osv. Frågorna användes för att uppmuntra deltagarna att 
utveckla sina svar eller att klargöra innebörden i något begrepp eller uttryck som använts. 
Strävan var att samtalet skulle upplevas så naturligt som möjligt för den intervjuade, 
varför en viss följsamhet var nödvändig. Det övergripande syftet med frågor av detta slag 
är att ge den intervjuade möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt dela med sig av 
sina erfarenheter och sin förståelse utan att man som intervjuare introducerar några nya 
aspekter, utöver de som i förväg planerat med utgångspunkt i forskningsfrågorna och 
studiens syfte (Åkerlind, 2005).  

Avslutningsvis gavs den intervjuade också möjlighet att reflektera över och kommentera 
intervjun. Även här användes strukturerade frågor som följdes upp med hjälp av 
ostrukturerade, förståelsefördjupande frågor. 

Varje fråga fyllde således ett specifikt syfte i intervjun, vilket framgår av den schematiska 
bilden av intervjuernas struktur och i Tabell 3 nedan. 
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Tabell 3. Intervjustruktur 
Struktur Syfte 

Introduktion Information om intervjun Skapa förståelse för 
intervjusituationen och erhålla 
informerat samtycke 

Bakgrundsfrågor Etablera en relation och ett gott 
samtalsklimat 

 

Kontextuella frågor 

 

Introducera fenomenet 

Intervjuns huvuddelar Del 1 Strukturerade och ostrukturerade 
förståelsefördjupande frågor 

Upprätta underlag för att beskriva 
variationen i sättet att se en 
verksamhetsidé för pedagogisk 
verksamhet 

Del 2 Strukturerade och ostrukturerade 
förståelsefördjupande frågor 

Upprätta underlag för att beskriva 
variationen i sättet att se hur 
arbetet med en verksamhetsidé bör 
organiseras för att få betydelse i 
förskolans och skolans praktik 

Avslutande reflektion Strukturerade och ostrukturerade 
förståelsefördjupande frågor 

Ge möjlighet till reflektion kring och 
samtidigt upprätta underlag för 
egen reflektion kring studien och 
resultatet av den 

 

 

5.4 Pilotstudie 
Intervjuerna med de chefer som valts ut att delta i studien föregicks av en mindre 
pilotundersökning. Då dessa intervjuer huvudsakligen betraktades som lärtillfällen genom 
vilka jag skaffade mig erfarenheter och en fördjupad förståelse av fenomenografisk 
intervjuteknik och analys, valde jag att vända mig till personer som jag redan kände och 
upplevde mig ha en god relation till. I likhet med de personer som valts ut att delta i 
huvudstudien var de fyra personer som deltog i pilotstudien chefer med erfarenhet av att 
leda pedagogisk verksamhet med stöd av en verksamhetsidé, dock inte i den stad där 
huvudstudien sedan genomfördes. Gemensamt för dessa fyra chefer vad att de under 
flera år varit aktiva deltagare i det skolutvecklingsnätverk som jag själv varit engagerad i 
och vid upprepade tillfället har refererat till i denna avhandling.  

Förutom att jag genom pilotstudien utvecklade min intervjuteknik och inte minst mitt 
sätt att ställa följdfrågor bidrog studien till att jag blev mera medveten om betydelsen av 
att knyta an till den intervjuades egna erfarenheter och slutsatser. Ibland hände det att 
den intervjuade svarade på mina frågor genom att återge andras perspektiv istället för att 
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uttrycka egna, med följd att svaren blev svårtolkade. När jag i efterhand tittade på 
materialet tyckte jag det var svårt att veta hur jag skulle hantera dessa utsagor. Att hänvisa 
till andra är naturligtvis inte fel. Tvärtom. Andras erfarenheter och perspektiv utgör en 
del av den samlade livsvärld med vars hjälp människor orienterar sig i tillvaron. Men för 
kvaliteten i intervjun fann jag det vara betydelsefullt att inte nöja mig med svar av den här 
karaktären utan att redan i intervjusituationen få hjälp att uppskatta betydelsen av och 
tolka innebörden i det sagda. I huvudstudien var jag mera förberedd på den här typen av 
svar och kunde följa upp dem med frågor som: Hur förhåller det sig till ditt eget sätt att 
tänka? Vilken betydelse får det i praktiken? Hur har det påverkat ditt sätt att se på det 
här? Osv. 

 

5.5 Intervjuns genomförande 

5.5.1 Val av plats för intervjun 
I samband med att deltagarna tillfrågades om medverkan i studien väcktes frågan om vart 
intervjun skulle äga rum. Å ena sidan kunde det vara bekvämt för deltagarna att vara på 
sin egen arbetsplats. Å andra sidan skulle det kanske innebära att det blev svårare för dem 
att bibehålla sin anonymitet i studien. Från mitt perspektiv var det dessutom en fördel om 
jag kunde genomföra allaeller åtminstone merparten av intervjuerna på ett och samma 
ställe, varför jag föreslog möjligheten att använda ett rum som stadens utvecklingsenhet 
upplåtit för ändamålet på. Samtidigt öppnade jag för möjligheten till en annan lösning för 
den som föredrog det. Samtliga deltagare tyckte emellertid att det var rimligt att 
intervjuerna genomfördes på ett och samma ställe, för att jag skulle slippa alla 
förflyttningar. Att intervjuerna ägde rum i utvecklingsenhetens lokaler gjorde det också 
möjligt för mig att bjuda de intervjuade på kaffe när de kom, något som jag tror bidrog 
till att mötet kändes mera avspänt och naturligt vilket i sin tur främjade samspelet mellan 
oss i det samtal som varje intervju kom att utgöra.  

När vi satte oss ner var jag noga med var att, inte placera mig mitt emot den intervjuade 
utan lite snett bredvid, så att vi skulle kunna se varandra i ögonen utan att hamna i en 
position som upplevdes förhörslik.  

 

5.5.2 Tidsramar 
Tidsramarna för intervjun hade i förväg bestämts till en timme och av respekt för de 
intervjuades behov av att planera sin tid var jag noga med att hålla tiden. Tanken var att 
den tid som sattes av för intervjun skulle upplevas rimlig av de intervjuade när de tog 
ställning till medverkan i studien samtidigt som den inte fick vara alltför snålt tilltagen om 
jag skulle ha en rimlig chans att upprätta de data som studien kräver. Utifrån mina 
erfarenheter av pilotstudien gjorde jag bedömningen att en timme kunde vara lagom. Min 
bedömning var att jag under den tiden skulle hinna med att ställa de frågor jag ville ställa 
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samt följa upp svaren på dessa med förståelsefördjupande följdfrågor, utan att kräva för 
mycket av deltagarna. Tillsammans med dem som deltog i pilotstudien hade jag nämligen 
gjort reflektionen att intervjuer av det här slaget är förhållandevis krävande. Som regel var 
både jag och den som deltagit i intervjun ganska trötta när en timme hade gått.  

 

5.6 Bearbetning och analys 
Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudupptagare. På grund av problem med 
batteriet på ljudupptagaren misslyckades inspelningen under en av intervjuerna, vilket 
medförde att det totala antalet intervjuer som analyserades reducerades till 15. Dessa 
intervjuer transkriberades ordagrant, vilket resulterade i ett material omfattande totalt 216 
A4-sidor text.  

Jag gjorde transkriberingarna själv och tillämpade därvidlag en ortografisk princip, vilket i 
stort innebär att jag följde skriftspråkets konventioner i översättningen från tal till skrift. 
Som alltid när man skriver ut en forskningsintervju behövde jag ta ställning till vad som 
skulle inkluderas i utskriften i form av hostningar, harklingar, skratt, suckar och liknande 
(Kvale & Brinkmann, 2009). I dessa valsituationer försökte jag inkludera det mesta som 
kan uppfattas när man arbetar med en ljudfil utan att för den skull hamna i den slags 
detaljerade beskrivningar som är utmärkande för forskning baserad på samtalsanalys. 

Även pauser markerades, dock utan att den exakta längden på dessa angavs. För en 
kortare paus användes som regel en punkt inom parentes (.). Vid längre pauser utökades 
helt enkelt antalet punkter. Replikskifte markerades med hjälp av ny rad och talstreck. För 
att underlätta särskiljandet mellan mina egna och den intervjuades utsagor i samband med 
analysarbetet valde jag dessutom att kursivera de egna utsagorna medan den intervjuades 
utsagor förblev icke-kursiverade. 

Materialet analyseras sedan med hjälp av de begrepp som utvecklats inom den 
fenomenografiska forskningstraditionen. Detta innebar bland annat att 
uppmärksamheten i analysen riktades mot de aspekter av fenomenet som urskiljs och 
fokuseras i intervjuerna med de aktuella cheferna, men också hur dessa aspekter är 
relaterade till varandra (Marton, 1981; Marton & Booth, 1997; Marton & Pong, 2005; 
Marton & Tsui, 2004).  

Som stöd i analysarbetet använde jag en mjukvara som utvecklats för att underlätta 
arbetet med kvalitativa data. Till mjukvarans styrkor hör att det är utrustat med 
funktioner som gör det lätt att byta fokus i arbetet med materialet. I praktiken innebar det 
att jag med hjälp av en knapptryckning kunde få materialet sorterat efter den kodning 
som gjorts, för att sedan med en annan knapptryckning återgå till den intervju från vilken 
ett visst textutdrag eller en utsaga hämtats. Det här gjorde det möjligt för mig att pendla 
mellan de aspekter som urskiljs under analysarbetet (delarna) och den helhet som varje 
intervju utgör. Det blev också möjligt att på ett relativt enkelt sätt laborera med olika 
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kodningar och kategoriseringsförsök utan att riskera att gå vilse i materialet eller att 
blanda ihop de olika försök som gjordes.  

 

5.7 Studiens tillförlitlighet 
När gäller kvaliteten och som en del i den tillförlitligheten i en studie som denna är det 
viktigt att komma ihåg fenomenografins utgångspunkter, syfte och kunskapsanspråk. Av 
det icke-dualistiska, relationella perspektiv som utmärker all fenomenografisk forskning 
följer t ex att jag som forskare aldrig kan ställa mig utanför och betrakta relationen mellan 
den ser, och det som ses. Precis som chefernas sätt att verksamhetsidéer och arbete med 
sådana idéer konstitueras i mötet mellan den som ser och det som ses, konstitueras 
variationen i sättet att se dessa fenomen i relationen mellan mig som studerar detta och 
de data jag har tillgång till när jag gör det. Precis som chefernas sätt att se är beroende av 
deras tidigare erfarenheter och kunskaper med relevans för det som studeras, är mitt sätt 
att se – vad jag urskiljer och fokuserar – beroende av mina tidigare erfarenheter och 
kunskaper. För att göra det möjligt för att andra att förstå och förhålla sig kritiskt till det 
resultat som presenteras har jag uppfattat det vara av betydelse att denna referensram 
synliggörs. Av denna anledning har jag, så långt det är möjligt och rimligt i en avhandling 
försökt beskriva de erfarenheter och kunskaper som legat till grund för arbetet. 
Avhandlingens inledande avsnitt och litteraturgenomgång fyller tillsammans med det 
vetenskapsteoretiska kapitlet en, i detta avseendeviktig, funktion. Detsamma gäller förstås 
också den redogörelse för arbetets utformning och genomförande som gjorts ovan i syfte 
att beskriva och begripliggöra forskningsprocessen.  

Följande avsnitt behandlar frågan om studiens tillförlighet. Avsnittet har delats upp i två 
delar. Den första handlar om kvaliteten i de data som upprättats i studien och hur 
villkoren för upprättandet av dessa kan tänkas ha påverkat studiens tillförlitlighet. 
Utgångspunkten tas i frågan om huruvida de data som upprättats handlar om det som 
studien avser att undersöka. Den andra handlar om min tolkning av dessa data, den 
tolkningsprocess som föregått den tolkningen som presenteras som ett resultat av studien 
och de omständigheter som kringgärdat denna process, där frågan om ”när man kan anse 
sig ha urskilt och kategoriserat de väsentliga dragen hos det fenomen man studerar” 
(Johansson, 2009, s. 45) utgör en av de mera centrala. Frågan diskuteras i relation till 
begrepp som trovärdighet, noggrannhet, kommunicerbarhet och meningsfullhet.  

 

5.7.1 Tillförlitligheten i data 
Av avgörande betydelse för studiens tillförlitlighet är att de data som upprättas i 
intervjuerna handlar om det som studien avser att undersöka, vilket på nytt aktualiserar 
frågan om fenomenets avgränsning i studien. 
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Trots de åtgärder som vidtagits när det gäller att rikta ljuset mot det fenomen som 
studien avser att undersöka utan att för den skull tillskriva det någon specifik innebörd, 
hände det vid upprepade tillfällen att de intervjuade svarade på ett sätt som gav mig 
anledning att fundera över hur syftet med intervjuerna hade uppfattats. Nedan följer ett 
exempel: 

IP 8: Ja alltså, dels så handlar det om… Helhetssyn glömde jag förut att säga. 
Helhetssynen och delaktigheten också…  

Så som jag tolkar detta och andra liknande svar handlar det inte om verksamhetsidéer för 
pedagogisk verksamhet, utan om innehållet i den specifika idé som tagits fram i staden. 
Eftersom jag själv, i samband med studiens avgränsning, hade reflekterat över denna 
skillnad hade jag en beredskap som gjorde det möjligt för mig att upptäcka och hantera 
dessa redan i intervjusituationen. Vanligtvis kommenterade jag svar som dessa genom att 
säga något i stil med: Jag förstår att du talar om den idé som ni har arbetat med här i staden, men 
om vi nu lämnar den ett tag och istället talar om verksamhetsidéer som fenomen i skolan. Vad skulle du 
säga är utmärkande för  sådana idéer? Eller: Det är ju ett sätt att formulera en verksamhetsidé. Kan 
man tänka sig att andra sätt att formulera en sådan idé? följt av Vad har dessa olika sätt att 
formulera en verksamhetsidé gemensamt? osv. 

På samma sätt hände det, när jag ställde frågor om arbete med verksamhetsidéer, att den 
intervjuade började med att berätta hur han eller hon uppfattade att arbetet med 
verksamhetsidén hade organiserats i den egna skolan eller stadsdelen. När så skedde lät 
jag som regel den intervjuade prata till punkt för att sedan fråga någonting i stil med: Om 
du hade haft möjlighet att göra om det här, hur hade du med de erfarenheter du har idag valt att gå 
tillväga; Hade du gjort på samma sätt eller hade du gjort annorlunda?  

Om den intervjuade svarade som IP 3, i exemplet nedan, bad jag den intervjuade att 
närmare beskriva sin förståelse av det arbete som genomförts: 

IP 3: Jag tror inte att jag hade gjort på annat sätt än vi har gjort här i [staden]. 
Men det är mycket möjligt. Jag har inte tänkt på det, alltså. Det är inte lätt att 
svara på direkt utan att tänka, men jag tror inte att jag hade gjort på något 
annat sätt än det vi gjorde här… 

K: Kan du beskriva det då? 

Annars har jag, i mötet mina deltagarna i studien strävat efter att förhålla mig öppet och 
nyfiket till det de har haft att säga om fenomenet, mån om att försöka lämna plats åt 
andra sätt att se än de, jag redan tidigare burit med mig. I intervjusituationen har 
utgångspunkten varit att inte förstå innan jag med hjälp av förståelsefördjupande frågor 
uttömt ett frågeområde.  
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En annan faktor som kan sägas ha betydelse i sammanhanget är språket. Mycket har 
skrivits om språkets betydelse, inte bara för människors sätt att se olika aspekter av 
verkligheten utan också om de svårigheter som är förenade med att förstå andras sätt att 
se, när vi endast har tillgång till dem via språket. Mening konstitueras nämligen inte bara i 
relationen mellan objekt och subjekt – det som uppfattas och den som uppfattar – utan 
också genom användningen av språket, vilken i sin tur är erfarenhetsbaserat och 
kontextberoende (Marton, Runesson & Tsui, 2004). Detta gör relationen mellan språkliga 
uttryck och den innebörd eller mening de representerar osäker (Anderberg, 2003) på ett 
sätt som komplicerar den tolkningsprocess som är förenad med studier av det här slaget.  

Det här är emellertid en omständighet som det är svårt att göra något åt, när man ägnar 
sig åt forskning av det här slaget. Möjligen skulle man kunna komplettera de 
intervjubaserade data som utgör studiens totalmaterial med andra typer av data såsom 
exempelvis observationer, vilket ibland görs inom fenomenografin. Sådana typer av 
undersökningar förutsätter emellertid att det finns en verksamhet att studera. Då jag i min 
studie haft fokus på verksamhetsidéer som generell företeelse (i obestämd form) och inte 
en specifik verksamhetsidé (bestämd form) har jag svårt att se hur det hade låtit sig göras. 

Det jag har gjort för att om möjligt, begränsa de problem som är förknippade med vår 
användning av orden, är att inte låta mig nöja med korta svar på de frågor som jag ställt 
utan att istället be den intervjuade utveckla sina svar och ge exempel som kan illustrera 
innebörden i dem. I de fall den intervjuade har använt sig av flera begrepp med liknande 
eller angränsande innebörd har jag varit noga med att be den intervjuade klargöra 
innebörden i dessa. Som exempel kan nämnas det i materialet relativt vanligt 
förekommande begreppet vision, som ibland används synonymt med begreppet 
verksamhetsidé, ibland ges en annan innebörd. 

Utöver de svårigheter som är kopplade till användningen av olika begrepp är det i det här 
sammanhanget rimligt att ta upp och problematisera den distinktion som är möjlig att 
göra mellan erfarenhet och förståelse (Dahlin, 2007), eller mellan rena uppfattningar, i 
bemärkelsen oreflekterade uppfattningar, eller varseblivanden, och reflekterade uppfattningar 
det vill säga uppfattningar som i någon mening har tematiserats eller tolkats (Kroksmark, 
2007). När cheferna i slutet av intervjun ombads reflektera över det som sagts under 
intervjun och hur de upplevt den, konstaterade flera av dem att de tidigare inte funderat 
så mycket kring verksamhetsidéers betydelse för och i en verksamhet som deras egen eller 
hur arbetet med sådana idéer bör organiseras för att få betydelse i praktiken. För flera av 
cheferna blev intervjun ett tillfälle då de, kanske för första gången, riktade 
uppmärksamheten mot och aktivt reflekterade över verksamhetsidéer och hur arbete med 
sådana idéer kan organiseras. För några av dem medförde detta att de måste konfronteras 
med sin egen osäkerhet kring något som de hanterar dagligen och förväntas ta ett stort 
ansvar för. Flera av dem konstaterar också att de har svårt att tydliggöra vad de menar, 
inte bara för mig utan också för sig själva. Som en naturlig följd av detta har det ibland 
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varit svårt även för mig att riktigt förstå innebörden i det som sägs, då materialet bitvis är 
snårigt, fragmentariskt, osammanhängande eller motsägelsefullt. Ibland får jag intrycket 
av att de provar sig fram i intervjun, liksom på jakt efter det egna sättet att se och att de 
när de gör det, använder sig, inte bara av de egna erfarenheterna utan även andras 
erfarenheter och sätt att beskriva idéerna. Det senare är emellertid ett problem som har 
begränsad betydelse i en studie som denna, eftersom syftet inte är att beskriva enskilda 
individers faktiska sätt att se verksamhetsidéer, utan att beskriva variationen i sättet att se, 
såsom den framträder i materialet som helhet. I mitt arbete med materialet har jag ofta 
fått påminna mig om att en och samma intervju kan rymma mer än ett sätt att se och att 
det viktiga inte är vems sätt att se jag beskriver när jag beskriver ett visst sätt att se. För 
att inte i onödan ramla in i, eller för den delen locka mottagaren av det kunskapsbidrag 
som studien utgör, att se beskrivningskategorierna som ett försök att återge enskilda 
individers sätt att se, har jag när jag refererar till resultatet försökt att undvika uttryck som 
leder tanken i den riktningen och istället ta fasta på och rikta uppmärksamheten mot 
variationen, utan att ge den någon subjektiv bestämning. I praktiken innebär det att jag 
istället för att tala om chefers sätt att se, talar om skilda sätt att se (i avhandlingens titel 
exempelvis) även om det i det här fallet är chefer som via sina berättelser har gett upphov 
till det underlag utifrån vilket jag uttalar mig om detta. 

Sammantaget har jag med hjälp av de exempel som presenterats ovan och det 
resonemang som förts i anslutning till dessa exempel, försökt visa hur jag på olika sätt har 
försökt kontrollera den så känsliga relationen mellan mig själv och forskningsobjektet för 
att främja kvaliteten, och som en del i den tillförlitligheten i de data som upprättats.  

Därutöver har jag, som ett led i den kritiska och inte minst självkritiska reflektion, som 
ingår och utgör en viktig del i all forskning, försökt att i efterhand kontrollera den process 
med vars hjälp mina data upprättats. I min bearbetning av materialet har jag således varit 
uppmärksam inte bara på den intervjuades svar utan även på min roll i de samtal som 
varje intervju utgör. Med utgångspunkt i denna självgranskande verksamhet har jag gjort 
bedömningen att mina frågor och följdfrågor som regel är öppna och fria styrning i 
riktning mot ett visst sätt att se, även om jag initialt kände viss oro när jag upptäckte hur 
jag gång på gång sa ”mm” medan den intervjuade talade.  

Vi var ju inne på det förut med idé och vision [mm]. Men om man, om jag 
arbetar fram en vision på min arbetsplats med mina… om jag nu är rektor, 
med mina lärare, med min personal, då vill jag utgå från ’var befinner vi oss?’, 
’hur tänker vi?’. Var är vi… Vad är din idé om vår skola? [mm] Vad vill du att 
vi ska stå för? Och så får man ju en massa svar [mm] och så samlar man ihop 
de och gör en förståelsekarta eller på nåt sätt en föreställningskarta kring 
detta… att så här ser vi att vi… så här olika kan det se ut. Så här olika ser vi 
på det [mm]. Och så har man nåt att utgå från [mm]. Då har vi liksom en 
karta att på nåt sätt orientera oss i [mm] och utifrån det så skapar vi 
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någonting som vi vill stå för [mm] på vår skola och då får man ju fråga 
eleverna, barnen, vad tycker de om… Alltså de som ingår i verksamheten 
[mm]. (Ur intervju med IP 5) 

Detta var något som jag tidigare varit omedveten om att jag gör och upptäckten gjorde 
mig bekymrad. Kunde detta mm:ande från min sida uppfattas som medhåll? Och i så fall 
vilken betydelse kunde det tänkas ha på innehållet i intervjuerna? För att göra det möjligt 
att undersöka saken närmare var jag noga med att skriva ut alla hörbara ”mm” i 
transkriberingen av intervjuerna. Därefter togs frågan upp vid ett av mina 
handledningstillfällen. Tillsammans tittade vi närmare på förekomsten av dessa uttryck i 
materialet; när och hur de användes och vad som hände i samtalet när så skedde. Det 
visade sig att det inte var möjligt att urskilja något mönster i användningen av uttrycket 
som tydde på att jag på det här sättet, skulle ha bekräftat något visst sätt att se, utan att 
själv vara medveten om det. Detta tillsammans med uttryckets frekventa användning 
under intervjun och det faktum att det var förhållandevis vanligt förekommande redan 
tidigt i ett intervjusvar, vars innehåll och innebörd fortfarande inte klargjorts, bidrog till 
att jag bestämde mig för att skjuta min oro åt sidan. Det förefaller inte troligt att denna 
vana, eller ovana, hos mig skulle ha haft någon större inverkan på resultatet av 
undersökningen. Istället framstår min användning av ”mm” som ett sätt att visa den 
intervjuade att jag lyssnar och hänger med i resonemanget.  

 

5.7.2 Tillförlitligheten i tolkningen av data  
I likhet med annan kvalitativ forskning är det resultat som redovisas i denna studie 
resultatet av en tolkningsprocess, vilket innebär att den tolkning som här framställs som 
ett resultat föregåtts av andra tolkningar, vilka prövats och förkastats. 

Att analysera och tolka materialet i grupp (se t ex Bowden 2005) har dessvärre inte varit 
möjligt i denna studie, även om det utifrån ett tillförlitlighetsperspektiv hade varit att 
föredra framför det ensamarbete som dominerat arbetet med mina data. Avsaknaden av 
kollegor, vars tolkningar kan ställas emot mina egna, har gjort att jag i stor utsträckning 
behövt vara min egen djävulens advokat (Åkerlind, 2005). Att efter varje tolkningsförsök 
upprepa frågan Går det att förstå det här på något annat sätt? är något jag funnit vara till stor 
hjälp i sammanhanget. 

Mina handledare har naturligtvis också varit betydelsefulla i sin roll som kritiska vänner. 
Genom att ställa frågor till mig och genom att peka på problem med de olika 
kategoriseringsförsök som har gjorts som en del i processen har de bidragit till att den 
tolkning som presenteras i resultatkapitlet, håller en högre kvalitet än vad som varit 
möjligt för mig att åstadkomma om jag inte haft tillgång till denna hjälp. Med högre 
kvalitet menas i detta sammanhang att tolkningen bättre speglar innehållet i det samlade 
datamaterialet. Det är också mina handledare som slutligen har hjälpt mig att inse att jag 
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nog inte kommer länge än så här med det material jag har. Den tolkning som presenteras 
i nästkommande kapitel är således den bästa tolkning som jag kunnat prestera. Därmed 
inte sagt att den slutliga tolkningen är den slutgiltiga, absoluta tolkningen, ty någon sådan 
existerar knappast (Johansson, 2009).  

Eftersom kategorierna konstituerats i relationen mellan mig och de data som upprättats, 
är de en produkt av min analys av materialet. Det betyder att andra forskare sannolikt 
hade beskrivit studiens utfallsrum på ett annat sätt om de haft tillgång till samma material. 
Detta aktualiserar frågan om kvaliteten i en tolkning, vilken kan beskrivas i termer av 
rimlighet, relevans, kommunicerbarhet och nytta, eller användbarhet.  

När det gäller frågan om tolkningens rimlighet, så är det i den forskningstradition i vilken 
studien genomförs möjligt att urskilja åtminstone två olika sätt att hantera detta. Ett sätt 
att hantera detta ät att låta en utomstående bedöma rimligheten i den tolkning som gjorts 
innan den slutliga tolkningen presenteras. Ett annat att hantera frågan är att överlåta åt 
mottagaren av resultatet att göra denna bedömning i samband med sin läsning av 
rapporten. När man låter en utomstående ta ställning till de tolkningar som gjorts minskar 
kravet på bevisföring i samband med resultatredovisningen, som i stället kan riktas in mot 
att kommunicera innebörden i de kategorier som utgör studiens resultat. I praktiken 
innebär detta t ex att mängden citat kan reduceras. Som regel väljer forskaren att endast 
redovisa de citat som på ett särskilt tydligt sätt illustrerar innebörden i en viss kategori, 
emedan vagare och mera svårtolkade citat utesluts ur redovisningen (Larsson, 1986). 

Trots de uppenbara fördelar som följer med tillämpningen av den förra strategin, inte 
minst när det gäller formen för redovisningen, vilken kan hållas kortare och göras mera 
stringent eftersom rimlighetsprövningen är avklarad på förhand, har jag i denna studie 
valt att inte gå tillväga på detta sätt. Skälet till det är att jag inte uppfattar att en sådan 
prövning tillför så mycket utöver den rimlighetsbedömning som mottagaren av resultatet 
själv kan göra med hjälp av de utsagor som presenteras i resultatredovisningen. Detta 
beroende på att medbedömare när sådana används, inte är medskapande av 
kategorisystemet, utan endast har till uppgift att fördela utsagor i ett redan färdigt 
kategorisystem (Larsson, 2007; Uljens, 1989). 

Min väg har istället varit att presentera resultatet på ett sådant sätt att mottagaren av det 
kunskapsbidrag som studien utgör, själv kan ta ställning till de kategorier som presenteras 
genom att ta del av de intervjusvar som legat till grund för respektive kategori och 
därigenom bilda sig en egen uppfattning om rimligheten i de tolkningar som legat till 
grund för dessa. Som en konsekvens av detta val innehåller resultatredovisningen flera 
och ofta längre utdrag ur intervjuerna än vad som brukar vara fallet i studier där man 
använt sig av så kallad medbedömning; något som jag personligen tycker har ett viss 
värde när det gäller att ge liv och autenticitet åt materialet.  
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Om dialogens betydelse när det gäller att komma fram till en kommunikativt valid, i 
bemärkelsen rimlig, relevant och i någon mening meningsskapande, skriver Sandberg 
(1994): 

Establishing communicative validity involves an ongoing dialogue in which 
alternative knowledge claims are debated throughout the research process. (s. 
14) 

Även om dialogen i mitt fall huvudsakligen har varit intern har det under resans gång 
funnits inslag av extern dialog, i samband med handledning och seminarium, men också i 
mötet med medarbetare i skolans praktik, för vilka resultatet presenterats. Som ett 
exempel på det senare kan nämnas den nätverksträff för skolledare som hölls våren 2012 
i vilken jag medverkade som föreläsare och seminarieledare. Efter att presenterat den del 
av resultatet som rör variationen i sättet att se verksamhetsidéer bad jag om deltagarnas 
hjälp med att bedöma resultatets kommunikativa och pragmatiska värde. De som var 
intresserade av att hjälpa till med detta fick tillgång till delar av texten för att, efter 
nätverksträffen, ge mig återkoppling på den via mejl.  

I den instruktion som följde med texten uppmanades läsaren att ta ställning till resultatets 
kommunikativa värde; dess begriplighet men också dess relevans för och användbarhet i 
den egna praktiken. Av de sex skolledare, som bett att få ta del av texten skickade tre sina 
reflektioner till mig. Att döma av deras svar fyller studien en viktig funktion när det gäller 
att få fatt i de egna och andras sätt att se verksamhetsgemensamma idéer, samtidigt som 
det tillhandahåller viktiga distinktioner och begrepp med vars hjälp de för egen del och 
tillsammans med sina medarbetare kan reflektera kritiskt kring de idéer de har eller står i 
färd med att utveckla. Skolledarenas svar presenteras närmare i avhandlingens sista 
kapitel. 

I skolledarenas svar finns också utsagor som tyder på att beskrivningarna tillför något 
nytt; något som berikar och bidrar till nya insikter eller en ny mera nyanserad eller 
fördjupad förståelse av fenomenet, vilket också är viktigt i sammanhanget. Om 
betydelsen av igenkänning och nytillskott när det gäller att bedöma kvaliteten i en 
tolkning skriver Johansson (2009): 

En väl genomförd analys innebär […] att man urskiljer vad som är kritiskt 
fundamentalt på ett sådant sätt att det ter sig både välbekant och nyskapande 
[…] Som forskare kan man vara säker på att man är på rätt väg om ens 
resultat innebär att man ser ett välbekant fenomen med nya ögon, samtidigt 
som man känner igen vissa drag hos det. (s.56) 

Att döma av de reaktioner resultatet väckt bland de som tagit del av det verkar det kunna 
fungera som ett verktyg med vars hjälp det är möjligt att se det undersökta fenomenet 
och på ett delvis nytt och annat sätt (Broudy, 1988; Marton & Pang, 2008).  
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Mot bakgrund av det som sagts ovan har jag gjort den samlade bedömningen att mitt sätt 
att hantera forskningsprocessen svarar upp mot de krav på noggrannhet och reflexivitet 
som ställs på kunskapsbildning där absoluta sanningar och epistemologisk objektivitet 
inte existerar, och attet resultat som presenteras i nästa kapitel uttrycker en ”godtagbar 
förståelse” (Uljens, 1989, s. 55) av det undersökta fenomenet, som vilar på ”acceptabla 
och försvarbara tolkningar” (ibid. s. 56). 
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6. Resultat ─ Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk 
verksamhet 
 

Five musical notes, but no one hears their variations. 

Five colours, but no one has ever admired all their nuances. 

Five flavours, but no one has tasted every combination. 

These arts are inexhaustible, like the flow of a stream. 

(Zun Zi) 

 

I det här kapitlet beskrivs den variation i sättet att se verksamhetsidéer för pedagogisk 
verksamhet som urskilts i materialet. Resultatet syftar således till att besvara den första av 
de tre forskningsfrågor som legat till grund för studien. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning och en diskussion kring dessa resultat.  

 

6.1. Urskilda aspekter 
Gemensamt för de chefer som intervjuats är att de anser det vara viktigt att det finns en 
verksamhetsidé i den typ av verksamhet som de företräder. Gemensamt är också att de 
ser verksamhetsidén som bestående av en idé, eller en uppsättning idéer, som i någon 
mening definierar verksamheten på ett sätt som har betydelse för arbetet med att utveckla 
kvaliteten i den. Detta sätt att se verksamhetsidéer och det mera övergripande syftet med 
sådana utgör en generell, odifferentierad, uppfattning.  

Vad det är som gör verksamhetsidén till ett betydelsefullt verktyg i utvecklingsarbetet och 
vad som krävs för att den ska få den betydelse den tillskrivs, är däremot sådant som 
uppfattas på olika sätt av de chefer som deltagit i studien. Skillnaderna kommer till 
uttryck i chefernas sätt att resonera kring verksamhetsidéers funktion och karaktär. Dessa 
två dimensioner bildar stommen i analysen och erbjuder samtidigt en struktur för 
redovisningen av de beskrivningskategorier som utgör dess resultat.  

Förutom den indelning i funktion och karaktär som gjorts med utgångspunkt i svaren på 
de frågor som ställdes i intervjuerna, är det i materialet möjligt att urskilja ett antal olika 
aspekter i vilka det i sin tur är möjligt att urskilja en kritisk variation. För att skilja dessa 
olika nivåer av variation från varandra använder jag mig av termerna variationsdimension 
och aspekt. Förhållandet mellan dessa olika nivåer illustreras i Figur 5 nedan.  
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Figur 5. Förhållandet mellan variationsdimension och kritiska aspekter i beskrivningen av studiens utfallsrum 
 

I det följande presenteras de aspekter, som urskilts och samtidigt bedömts vara kritiska. 
På grund av studieobjektets komplexitet och det förhållandevis stora antal aspekter som 
urskilts görs detta i flera steg. Redovisningen följs av en redogörelse för min förståelse av 
de skilda synsätt som chefernas hantering av dessa aspekter ger upphov till.  

 

6.1.1 Verksamhetsidéers funktion 
I den dimension som har att göra med verksamhetsidéns funktion är det möjligt att 
urskilja en variation som låter sig beskrivas som en skillnad i fokus. I analysen av 
materialet och i den redovisning som följer nedan använder jag mig av begreppen 
områdesfokus respektive innehållsfokus för att beskriva dessa skillnader.  

I funktionsdimensionen används begreppet områdesfokus som benämning på den 
variationsdimension i vilken det är möjlig att urskilja en variation som har att göra med 
den målgrupp, som enligt cheferna bör stå i fokus vid formuleringen av en 
verksamhetsidé. Variationen inom denna dimension fångas och tydliggörs med hjälp av 
begreppen extern respektive intern, vilket har att göra med målgruppens relation till 
verksamheten. I det förra fallet handlar det om dem som befinner sig utanför 
verksamheten. I det senare handlar det istället om de som redan ingår i och är direkt 
berörda av verksamheten, vilket i praktiken innebär medarbetare och i viss mån elever.  

Begreppet innehållsfokus utgör på samma sätt som områdesfokus benämningen på en 
variationsdimension i funktionsdimensionen. I denna variationsdimension är det möjligt 
att urskilja en variation som har att göra med vad cheferna primärt uppfattar vara föremål 
för påverkan vid formulerandet av en verksamhetsidé. Variationen inom dimensionen 
fångas och tydliggörs med hjälp av begreppen attityd respektive aktivitet. I det förra fallet 
handlar det om den påverkan verksamhetsidéer antas kunna ha på människors attityd till 
den verksamhet som idén är kopplad till. I det senare om idéernas påverkan på det arbete 
som utförs i densamma.  

Variationsdimension 

Aspekt  Aspekt Aspekt 
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Beroende på hur dessa aspekter samspelar med varandra framträder tre olika sätt att se 
verksamhetsidéers funktion. I analysen av materialet refererar jag till dessa funktioner 
som verksamhetsidéns 1) konkurrensstärkande, 2) enande och 3) styrande funktion (Tabell 4).  

 
Tabell 4. Sätt att se verksamhetsidéers funktion. 
 
FUNKTIONSDIMENSIONEN 

Områdesfokus 
 
 
Extern  
 

Intern  
 

 
Innehållsfokus 
 

Attityder  
 

Konkurrensstärkande funktion 
 

Enande funktion 
 

Aktiviteter 
 

- Styrande funktion 
 

 

Beroende på vilken av dessa funktioner som fokuseras uppfattas verksamhetsidéers 
potentiella inverkan på verksamheten olika av de chefer som medverkar i studien. 
Cheferna tenderar dessutom att förklara verksamhetsidéernas betydelse för skolors eller 
förskolors utveckling på olika sätt, beroende på vilken funktion som lyfts fram och 
betonas. 

 

6.1.2 Verksamhetsidéers karaktär 
Precis som i funktionsdimensionen är det i karaktärsdimensionen möjligt att beskriva 
olika fokus. För att beskriva den variation som framträder använder jag mig av två 
variationsdimensioner, vilka jag refererar till som karaktärsfunktionens HUR- respektive 
VAD-fokus. I det ena fallet handlar det om hur verksamhetsidéer bör vara beskaffade, i 
det andra om vad de ska innehålla. I respektive variationsdimension är det i sin tur möjligt 
att urskilja en variation med hjälp av olika aspekter. 

I beskrivningen av materialet används begreppen generell (och originell), 
(verksamhets)gemensam och specifik för att beskriva den i HUR-dimensionen urskilda 
variationen. Med generell verksamhetsidé avses i det här sammanhanget en idé, eller en 
uppsättning idéer, som är utformad på ett sådant sätt att många kan relatera till och ställa 
sig bakom den, samtidigt som den genom sin utformning skiljer sig från mängden och får 
verksamheten att framstå som unik. Därav tillägget originell. Utmärkande för en 
(verksamhets)gemensam idé är att den är allmänt accepterad bland de som berörs av 
verksamheten. Den specifika idén skiljer sig i detta avseende från den generella då den tar 
ställning för någonting, exempelvis ett visst innehåll (resultat), en viss metod (process) 
eller ett visst perspektiv (baserat på relationen mellan process och resultat), på bekostnad 
av något annat. För att beskriva, den i VAD-dimensionen urskilda variationen, används 
begreppen Uppfattningar och värden, Resultat, Process och Relationen Process-Resultat.  

Beroende på vilka aspekter som fokuseras i HUR- respektive VAD-dimensionen uppstår 
olika variationsmönster. I beskrivningen av dessa variationsmönster skiljer jag mellan 
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verksamhetsidéer som 1) uttrycker allmänna uppfattningar eller värden, 2) uttrycker för 
verksamheten gemensamma uppfattningar eller värden, 3) tydliggör verksamhetens syfte (riktning), 4) 
tydliggör verksamhetens karaktär (inriktning) och 5) tydliggör de grundläggande antaganden som 
verksamheten vilar på (se Tabell 5 nedan).  

 

Tabell 5. Sätt att se verksamhetsidéers karaktär. 
 
KARAKTÄRSDIMENSIONEN 

HUR-fokus 
 

Allmän 
 

Generell Specifik 

 
 
 
 
 
 
 
 
VAD-fokus 
 

Uppfattningar och 
värden 
 

Uttrycker allmänna 
uppfattningar eller 
värden 
 
 

Uttrycker 
(verksamhets)-
gemensamma 
uppfattningar eller 
värden 
 

- 

Resultat 
 

- - Tydliggör 
verksamhetens 
syfte (riktning) 
 

Process 
 

- - Tydliggör 
verksamhetens 
karaktär (inriktning) 
 

Relationen Process-
Resultat 
 

- - Tydliggör de 
grundläggande 
antaganden som 
verksamheten vilar 
på 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 
 



6.2 Studiens utfallsrum 
Beroende på hur de olika aspekter som presenterats ovan hanteras i intervjuerna 
konstitueras de olika sätt att se verksamhetsidéer som översiktligt presenteras i Tabell 6 
nedan. 

 

Tabell 6. Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet.  
 Konkurrensstärkande 

funktion 

 

Enande funktion Styrande funktion 

Uttrycker allmänna 
uppfattningar eller värden 

 

Kategori 1 

 

  

Uttrycker gemensamma 
uppfattningar eller värden 

 

  

Kategori 2 

 

Tydliggör verksamhetens 
syfte (riktning) 

 

   

Kategori 3 

Tydliggör verksamhetens 
karaktär (inriktning) 

 

   

Kategori 4 

Tydliggör de grundläggande 
antaganden (eller perspektiv) 
som verksamheten ska vila 
på 

   

Kategori 5 

 

 

Nedan beskrivs variationen med hjälp av fem beskrivningskategorier, vilka beskrivs med 
hjälp av följande metaforer:   

Kategori 1. Verksamhetsidé som varumärke 

Kategori 2. Verksamhetsidé som kitt 

Kategori 3. Verksamhetsidé som kompass 

Kategori 4. Verksamhetsidé som karta 
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Kategori 5. Verksamhetsidé som raster 

Var för sig representerar dessa kategorier ett sätt att se verksamhetsidéer, som på ett 
distinkt sätt skiljer sig från de som beskrivs med hjälp av övriga kategorier. I det följande 
ges en närmare beskrivning av dessa olika sätt att se.  

 

6.2.1 Verksamhetsidé som Varumärke 
 

Detta sätt att se verksamhetsidéer kännetecknas av att ha vad som ovan beskrivits i termer av ett 
externt attitydfokus. De syftar till att påverka inställningen eller attityden till verksamheten bland de 
människor som befinner sig utanför densamma. Ytterst handlar det om att de ska bidra till att göra 
verksamheten mera attraktiv i omvärldens ögon.  
 
Sedda på detta sätt fyller en verksamhetsidéerna i första hand en konkurrensstärkande funktion. För 
att fylla denna funktion behöver de uttrycka allmänna uppfattningar och värderingar på ett, för 
verksamheten unikt, eller originellt, sätt. 
 

Detta sätt att se verksamhetsidéer kännetecknas av att ha vad som ovan beskrivits i 
termer av externt attitydfokus. Med det menas att de syftar till att påverka attityden till 
verksamheten bland individer eller grupper av individer som befinner sig utanför 
densamma. Ytterst handlar det om att de ska bidra till att göra verksamheten mera 
attraktiv i omvärldens ögon.  

IP 4: Jag tror alla organisationer behöver ha den här typen av the Toyota way. 
Nej, det var kanske en dum jämförelse men du förstår, alltså. Ikea-andan, höll 
jag på att säga (skrattar). Vad är det som ska utmärka vår verksamhet. Vad ska 
man märka som medarbetare, eller som i det här fallet då, brukare (.) En idé 
om vad man vill vara och hur man vill uppfattas. Jag tror det, du kan ta en 
massa såna här exempel som är kända från näringslivet. SAS eller Ikea eller 
vad vi ska komma med då.  

När verksamhetsidéer ses på detta sätt fyller de i första hand en konkurrensstärkande 
funktion. För att fylla en sådan funktion behöver verksamhetsidéerna vara sådana till sin 
karaktär att de uttrycker uppfattningar och värderingar som alla eller de flesta omfattar.  

IP 7: Ja, den ska ju vara… Alltså jag använde ju begreppet generell i början. 
Den ska vara möjlig för många att förstå och kunna omfatta. 

Helst ska de vara formulerade på ett sätt som gör dem lätta att komma ihåg, samtidigt 
som de får verksamheten att skilja sig från mängden och framstå som speciell. 
Originalitet utgör i detta sammanhang ett kvalitetskriterium. Resonemanget illustreras i 
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följande jämförelse mellan den formulering som gjorts i den egna staden och en som 
förknippas med ett större välkänt företag. 

IP 6: Alltså enligt den här… Den är lite för lite unik. 

K: Den som ni har här i [staden]? 

IP 6: Ja den är lite för lite unik, för den bör vara mer unik, den är lite för nära, 
igen nu då, styrdokumenten, alltså skolförordningar och läroplanen, så det blir 
lätt att säga att ’vad är det för nytt?’.(.) En bra idé är lite kortare och lite mer 
intressegivande i själva anslaget sen ska man bli nyfiken att… ’Varför då?’ eller 
’Hur då?’, ’Hur har du tänkt då?’  

 

 

6.2.2 Verksamhetsidé som Kitt 
 

Verksamhetsidéer som ses som kitt har, i likhet med de som ses som varumärke, till syfte att påverka 
människors attityd, till verksamheten. Det som skiljer detta synsätt från det föregående är att det är de 
som befinner sig i verksamheten som utgör målgruppen. Detta gör det möjligt att tala om ett internt 
attitydfokus, snarare än ett externt.  
 
Utmärkande för detta sätt att se, är betoningen på verksamhetsidéers identitetsskapande och därigenom 
enande och motivationsskapande funktion. Karaktären beskrivs som (verksamhets)gemensam, då den 
uttrycker för samtliga medarbetare gemensamma uppfattningar eller värden, på ett sätt som alla i 
verksamheten har lätt att relatera till.  
 

I likhet med det sätt att se verksamhetsidéer som tidigare beskrivits syftar idéerna, när de 
ses som kitt, till att påverka antingen individers eller gruppers attityder till verksamheten. 
Det som skiljer detta synsätt från det föregående är att det är de som befinner sig i 
verksamheten som står i fokus när idéerna utvecklas. Detta kan beskrivas som ett internt, 
snarare än ett externt, attitydfokus. Utmärkande för detta sätt att se, är betoningen på 
verksamhetsidéns enande och därigenom motivationsskapande funktion. Med hjälp av 
verksamhetsidén hoppas de chefer som uttrycker sig i enlighet med kategorin kunna 
skapa en känsla av samhörighet – ett starkare vi mellan medarbetare på olika nivåer inom 
en enhet, mellan enheter i en stadsdel eller mellan stadsdelar.  

IP 9: Att man känner en vi-känsla. Att nu ska vi tillsammans göra detta. Ja, jag 
tror att en idé kan förena. 
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IP 13: Ja, alla använder ju såna här sporttermer så det skulle jag nog också 
kunna tänka mig att använda. Att vi har samma mål, vi spelar i samma lag. Att 
det är en tydlighet, att man har något gemensamt.  

Att verksamhetsidén uttrycker uppfattningar eller värden som är gemensamma för 
samtliga medarbetare utgör ett annat, för detta sätt att se, kännetecknande drag. Det 
viktigaste är inte vad det är för idé utan att det finns en idé.  Däremot är det viktigt att 
idén är förankrad i verksamheten och att de allra flesta kan relatera till och ställa sig 
bakom den. 

 

 

6.2.3 Verksamhetsidé som Kompass 
 

Att se verksamhetsidéer som kompass innebär att fokusera deras potentiella påverkan på verksamheten, 
snarare än människors attityd till den. Sedda på detta sätt får verksamhetsidéer en styrande funktion.  
 
Till skillnad från de sätt att se verksamhetsidéer som tidigare beskrivits är verksamhetsidéer som ses 
som kompass specifika, i bemärkelsen särskiljande och variationsbegränsande, till sin karaktär. Genom 
att tydliggöra verksamhetens syfte, eller riktning, får verksamhetsidéer som ses på detta sätt en 
vägvisande karaktär.  
 

Att se verksamhetsidéer som kompass innebär ett internt verksamhetsfokus. Syftet med 
en sådan idé är att påverka verksamheten, snarare än människors attityder till den.  Det 
gör att verksamhetsidéer som ses på detta sätt får en styrande funktion.  

Till skillnad från de sätt att se verksamhetsidéer som tidigare beskrivits är 
verksamhetsidéer som ses som kompass specifika, i bemärkelsen särskiljande och 
variationsbegränsande, till sin karaktär. Deras uppgift är att tydliggöra verksamhetens 
syfte, eller riktning, genom preciseringen av ett specifikt resultat eller en specifik målbild.  

IP 8: Det är häråt vi strävar. Det är häråt vi jobbar och det som allting ska 
syfta emot. 

I intervjuerna med de chefer som uttrycker sig i enlighet med kategorin talas det om 
betydelsen av att röra sig i samma riktning. Ibland uttrycks detta med hjälp av metaforer 
inspirerade av resande på väg mot ett gemensamt mål, som i exemplet nedan. 

IP 9: ’vad är det som vi ska ha gemensamt så att vi inte åker till… så att vi inte 
går av… har tåget riktat åt samma håll?’. Så inte någon åker till Skåne och 
någon åker till Norrland  
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Den styrande funktionen hos en sådan verksamhetsidé antar i och med detta en 
dirigerande, vägvisande, karaktär.  

 

 

6.2.4 Verksamhetsidé som Karta 
 

Att se verksamhetsidéer som karta innebär, precis som när de ses som kompass, att fokusera det interna 
arbetet, där verksamhetsidéns styrande funktion är det centrala.  
 
Precis som kompassen är verksamhetsidén som karta specifik till sin karaktär, även om sättet den är 
det på skiljer sig något från det som tidigare beskrivits. Det specifika utgörs i det här fallet av 
tydliggöranden som har att göra med verksamhetens inriktning, snarare än dess riktning. Det handlar 
om att precisera vad som ska vara utmärkande för dess aktiviteter och processer eller att klargöra vilka 
strategier, metoder och arbetssätt som ska tillämpas. Sedd på detta sätt får verksamhetsidéer en 
vägledande karaktär.  
 

I likhet med det sätt att se verksamhetsidéer som tidigare beskrevs med hjälp av 
kompassmetaforen har verksamhetsidéer sedda som karta ett internt verksamhetsfokus 
då de antas fylla en för arbetet i verksamheten styrande funktion. Sådana 
verksamhetsidéer är också specifika till sin karaktär, om än på ett lite annat sätt än vad 
som tidigare beskrivits. Här handlar det inte länge om arbetets syfte och riktning utan 
dess inriktning. Vill man använda sig av det bildspråk som metaforen möjliggör skulle 
man kanske kunna säga att det handlar om att beskriva den terräng man rör sig i på vägen 
mot målet. Att precisera de strategier, metoder och arbetssätt som kan tillämpas i 
verksamheten är ett sätt att göra detta. 

IP 11: Jag vill ju se en verksamhetsidé som olika metoder, instrument och 
olika hanteringssätt  

Att se verksamhetsidéer på det här sättet innebär att fokusera på processen, eller 
görandet, snarare än syftet med dem. Det handlar om hur man ska agera för att nå en 
högre måluppfyllelse.  

IP 2: Hur det är vi ska jobba (.). En idé om hur vi ska nå målet då, alltså nå 
högre måluppfyllelse  

Verksamhetsidéer som ses på detta sätt bör säga något om vad som ska känneteckna de 
aktiviteter som ingår i och tillsammans utgör verksamheten. Det gör att verksamhetsidéer 
som ses på det här sättet, får en vägledande karaktär.  
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6.2.5 Verksamhetsidé som Raster  
 

I likhet med verksamhetsidéer som ses som kompass eller karta har verksamhetsidéer som ses som raster 
ett internt verksamhetsfokus. De är också specifika vilket gör att de fyller en styrande funktion.  
 
Det som skiljer detta synsätt från alla de varianter som tidigare beskrivits är tydliggörandet av de mera 
grundläggande antaganden, om relationen mellan resultat och process, som arbetet i den ska vila på. 
Detta gör att verksamhetsidéer som ses på det här sättet blir meningsskapande och inte bara vägvisande 
eller vägledande. 
 

I likhet med verksamhetsidéer som ses som kompass eller karta har verksamhetsidéer när 
de ses som raster ett internt verksamhetsfokus. De är också specifika på ett sätt som gör 
det möjligt att tala om en styrande funktion. Genom att tydliggöra de grundläggande 
antaganden om relationen mellan process och resultat, som arbetet i verksamheten ska 
vila på, blir verksamhetsidéer, när de ses som raster, meningsskapande.  

I intervjuerna med de chefer som uttrycker sig i enlighet med kategorin används 
begreppet raster tillsammans med filter, glasögon, synsätt, förhållningssätt och, i något 
enstaka fall, teori. Nedan följer några exempel för att illustrera detta. Det första är hämtat 
från intervjun med en chef som beskriver verksamhetsidén genom att likna den vid ett 
raster och ett filter: 

IP 16: För mig blir att ha en verksamhetsidé lite mot visionen kring… som 
ska förena oss i det vi gör. Och då tänker jag så här: För mig är det viktigt ur 
ett kvalitetstänk att tänka att det ska visa på en riktning. Både en riktning och 
ett raster över allt. Allting som vi gör ska präglas av de här tre delarna. Och jag 
tror att såna saker är viktiga som… Att jobba med såna mentala bilder. Att 
lyfta oss från den här görandenivån.  

Lite längre fram i intervjun gör hen följande förtydligande: 

IP 16: Detta är ett raster. Och se… att man inte ska se det som att mäta lusten 
att lära, kanske, som princip, utan att det handlar om… Vi lägger det som ett 
filter över allting vi gör. Och då blir det så… Hur ska det då synas ute i 
verksamheten?  

Ytterligare lite längre fram i intervjun introduceras även uppfattningen att det 
handlar om antaganden om kopplingen mellan process och resultat: 

IP 16: Så att vad jag än gör så väljer jag mina metoder i ett antagande om att 
det ska leda till något. 

I följande exempel förs ett liknande resonemang utifrån begreppen glasögon, 
förhållningssätt, synsätt och teori: 
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IP 12: Utan det måste ju genomsyra mitt sätt att lägga upp, planera, styra… 
Alltså…, det är ungefär samma sak, alltså det finns vissa värde… Alltså om 
man skulle kalla att det är värderingar eller om det är värdeord som styr mig i 
mitt dagliga arbete. Vilka glasögon har jag på mig? Eller hur…? Så jag kan se 
att det är en… Får mål kan ju vara att vi ska dit, då blir det väldigt specifikt 
kring något… Det är klart att målet kan vara att alla ska vara… Att vi ska öka 
delaktigheten, kan ju ett mål vara och då är det klart att då är det en massa 
aktiviteter kring det. Men är det en verksamhetsidé då tänker jag att… Jag 
tolkar det så att det är mera… Det är ett verktyg för mig, hur jag ska… Eller 
ett förhållningssätt (.). Jag tror att det handlar om ett synsätt och ett 
förhållningssätt och ett sätt att… Att man ska liksom ha det som ett raster i 
sin dagliga gärning.  

IP 13: Det är det som är liksom min teori på nåt sätt då. 

Den styrande funktionen hos en verksamhetsidé, som ses på detta sätt, får härigenom en 
meningsskapande karaktär. 

 
 

6.2.6 Två i grunden skilda perspektiv? 
Innan jag så småningom landande i den beskrivning av utfallsrummet som presenterats 
ovan hade jag en annan kategorisering som tog sin utgångspunkt i funktionsdimensionen 
där jag hade upptäckt en variation i synen på det som verksamhetsidéer syftar till att 
påverka. Innan jag hade vägt in några av de aspekter som sedan urskildes i 
karaktärsdimensionen föreföll denna variation ge upphov till den största meningsbärande 
skillnaden mellan olika sätt att förklara verksamhetsidéers betydelse i förhållande till det 
övergripande syftet att nå en ökad kvalitet i verksamheten. Denna upptäckt gav 
inledningsvis upphov till två kategorier vilka betecknades Verksamhetsidé som 
identitetsskapande verktyg och Verksamhetsidé som styrinstrument. Skillnaden mellan dessa båda 
var tydlig. I det förra fallet handlade det om att på olika sätt, påverka människors attityder 
till verksamheten genom att tillskriva den olika egenskaper och eller värden, något som 
indirekt skulle ha en positiv effekt på verksamhetens utveckling. I det senare fallet 
handlade det i stället om att påverka aktiviteterna i den på ett sätt som främjade dess 
utveckling.  Allteftersom analysarbetet fortskred och ytterligare aspekter urskildes, 
förändrades min förståelse på ett sätt som motiverade skapandet av nya kategorier, vilket 
ledde fram till den mera differentierade bild av utfallsrummet som redovisats ovan med 
hjälp av fem beskrivningskategorierna. Samtidigt är den första analysen fortfarande 
relevant och intressant, inte minst i förhållande till de sätt att beskriva olika typer av 
verksamhetsövergripande referensramar, som återfinns i litteraturen. Möjligen skulle de 
ursprungliga kategorierna kunna sägas utgöra ett slags huvudkategorier i förhållande till 
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vilka de fem som presenterats ovan har en underordnad position såsom föreslås i Figur 6 
nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6.1 Identitetsskapande verktyg 
I den beskrivning av verksamhetsidéer som identitetsskapande verktyg, som alltså också 
är möjlig att göra, blir den distinktion mellan intern och extern som tidigare gjorts 
missvisande. Fokus hamnar i stället på idéernas möjlighet att påverka människors attityd, 
till verksamheten genom att på något sätt förändra bilden av den.  

Viljan att höra till framstår som den verkande kraften när cheferna talar om meningen 
med verksamhetsidéer av det här slaget oavsett om det rör sig om människor som redan 
befinner sig i verksamheten eller om människor som befinner sig utanför den men som 
har möjlighet att söka sig till den genom att göra ett aktivt val.  

Karaktäristiskt för det resonemang kring verksamhetsidéers betydelse, som legat till 
grund för denna kategori, är att utgångspunkten tas i tankar om människors behov av 
tillhörighet och gemenskap, vilket kan illustreras med hjälp av följande utsaga: 

IP 6: Jag tror att de flesta, alltså en elev vill gå på vad det nu heter 
Strandskolan eller Nordskolan eller Sydskolan eller Polskolan för att de vill gå 
på den skolan. De vill inte gå till en skola. Och jag vill gå till… Jag vill köra 
Volvo, Peugot eller BMW för att jag… En del bryr sig inte men en del bryr sig 
faktiskt. Bara för att jag känner att jag är med i en grupp eller en tillhörighet 
och jag vill inte bara ha… Jag vill inte bara gå till ett jobb, jag vill ha ett jobb 
där jag blir något speciellt och… eller jag vill bo i ett bostadsområde som 

 

Figur 5. Förhållandet mellan huvudkategorier och underkategorier. 

1. Identitetsskapande verktyg 1a)Varumärke 

1b)Kitt 

2a)Kompass 
2. Styrinstrument 

2b)Karta 

2c) Raster 
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signalerar någonting också. Och har man ett jobb som signalerar någonting så 
då… jag då motiverar man sig mer  

 

6.2.6.2 Styrinstrument 
Utöver det sätt att se verksamhetsidéer som beskrivits ovan, är det möjligt att urskilja en 
variation som har att göra med verksamhetsidéer potentiella påverkan på det arbete som 
beskrivs i verksamheten. Så länge analysen begränsas till denna aspekt föreligger ingen 
skillnad mellan de olika sätt att se som beskrivs med hjälp av kategorierna kompass, karta 
och raster. Detta talar för en gemensam kategori, vilken kan fungera som huvudkategori 
till alla de som på något sätt betonar verksamhetsidéernas styrande funktion. Jag har valt 
att kalla denna kategori Verksamhetsidé som styrinstrument. Skillnaden mellan 
verksamhetsidéer som ses på detta sätt och verksamhetsidéer som ses som 
identitetsskapande verktyg är att de förra på ett tydligare sätt knyter an till verksamhetens 
uppdrag och vad som krävs för att förverkliga det.  

Gemensamt för de chefer som uttrycker sig i enlighet med kategorin är att de tar sin 
utgångspunkt i ett resonemang kring verksamhetens och uppdragets komplexitet och 
behovet av att reducera den, när de förklarar varför det är viktigt att ha en 
verksamhetsidé. 

IP 8: Nu har vi mängder utav mål i läroplanen också förstås, men ibland blir 
det också väldigt stort alltså, det är svårt att greppa och på något sätt summera  

Ibland så behöver vi de här enkla, tydliga sakerna. För ska vi gå in och läsa alla 
sidor i alla rapporter och alla delar i verksamhetsidén och så vidare, så är ju 
risken att det till slut inte blir något konkret  

Sedd på detta sätt bidrar verksamhetsidén till att förenkla arbetet och därigenom 
underlätta förverkligandet av uppdraget genom att man, som en av cheferna uttrycker 
det, ”kokar ner många bitar” till någonting som är lättare för medarbetarna att ”ta till sig” 
än det som uttrycks i alla de olika dokument som styr verksamheten:  

IP 9: Att jag kunde plocka ner läroplansuppdraget, det kommunala uppdraget, 
verksamhetsidén och beskriva att det här är någonting som inte emotsäger 
varandra utan för mig att försöka påvisa att det här är en helhet och det här är 
ett sammanhang […] Att man kokar ner många bitar till någonting som ändå 
känns lättillgängligt att ta till sig. Alltså det… Det är någon som har vaskat 
fram något som man känner, ja men detta känns ju ganska bekvämt.  

För ett par av de intervjuade handlar det om att i en verksamhetsidé försöka fånga och 
begreppsliggöra det som utgör kärnan, eller essensen, i uppdraget. 

IP 4: Om jag är rektor och verkligen tar mitt uppdrag på allvar och kan det så 
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har jag en läroplan och verksamhetsidén är egentligen bara hämtad därifrån, 
några saker som är väldigt centrala. Men, okej, för många är det nog så att om 
uppdragsgivaren, kommunen, trycker på och säger att nu har vi en 
verksamhetsidé. Det här måste du verkligen, det här är verkligen kärnan i ditt 
uppdrag […] Det är ju ingenting annat än några enkla formuleringar 
egentligen som ät hämtade ur läroplanen då, men ändå kokat ner lite. Nja men 
den det här är kärnan i hur det ska kännas, hur det ska va där ute liksom  

IP 16: Jag vet inte riktigt. Själv kan jag tycka så här att det blir någon essens 
utav en läroplan. På något vis att man har plockat ut essensen. Vilket gör 
liksom att man sätter upp lappen på väggen, det här är våran verksamhetsidé 
liksom. Enkelt. Liksom lite… Det är enkelt att kommunicera med föräldrar, 
det är enkelt att kommunicera inom organisationen. På något vis essensen. 
Och då blir den enkel att hantera helt enkelt, även om läroplanen inte är 
särskilt lång den heller. Alltså det är ju ingen bibel och så… Nej tror att det… 
jag känner att en essens ur våran läroplan och… Och det som gör samtidigt 
att det blir en styrka. Och så tycker jag att det är bra då att staden har tagit på 
sig detta. Ja menar för vi skulle… Det skulle kunna varit en stadsdel… Nej nu 
ska vi plocka ur essensen utav läroplanen för att förenkla för våra medarbetare 
så vi har ett… vi har bra ledord som vi ska tänka på. Och då är det en styrka 
att staden har gjort det. Det tycker jag, även om jag egentligen inte är alltför 
glad åt sånt som är centralstyrt. Det är så, men jag tycker att… Det är en 
essens 

Nedan följer ytterligare ett exempel hämtat ur en av intervjuerna:  

IP 4 Ja, vitsen är ju att det blir ännu tydligare att det här är själva essensen… 

K: Så det är essensen av det som står uttryckt i läroplanen skulle man kunna säga? 
Verksamhetsidén… 

IP 4: Det kanske var lite slarvigt uttryckt. Det är i alla fall essensen av vissa 
delar av läroplanen, ja… Eller man skulle kunna uttrycka det så att om 
verksamhetsidén verkligen förverkligas, om det den säger om det präglar 
varenda elevs upplevelse därute i en skola då är det nog, då ligger det nog 
väldigt nära till hands att säga att aha det här är en skola som verkligen har 
förverkligat, eller som har implementerat läroplanen i alla delar. Alltså jag tror, 
det kan man nog påstå. Men… då tänker man ju så här… Är det då essensen 
av läroplanen eller hur ska man uttrycka det då?  

Samtidigt, eller möjligen på grund av just detta, tydliggör verksamhetsidén hur de olika 
delar som ingår i uppdraget hänger samman och hjälper medarbetare på olika nivåer att 
sätta alla de krav och förväntningar som riktas mot verksamheten ”i ett större 
sammanhang”. 
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IP 9: Alltså, vi har ju så många saker som duggar ner på oss. Vilket ska vi 
förhålla oss till, kunde de ju säga. Jamen, alltså, då tycker jag, hade man sagt 
att vi ska göra si eller så… Men nu är det inte någon som står och pekar utan 
man sätter in det i ett större sammanhang 

För den enskilda medarbetaren liksom för arbetslaget och hela kollegiet blir 
verksamhetsidén något att förhålla sig till, hålla i sig i eller hänga upp arbetet på. 

IP 2: Alltså, jag ser, känner att det… Som att det är hållpunkter att hålla sig till 
hela tiden. Utifrån det så förhåller man sig ju till barnen …[ohörbart] utifrån 
vårat sätt mot medarbetare och mitt sätt mot chefer då  /…/Det är det vi har 
att förhålla oss till och sen är det då vissa saker som ska uppnås i det, men det 
är liksom det som vi har i ryggen på något sätt  /…/Alltså man har på något 
sätt någonting att hänga upp sig på eller vad man säger. Alltså, man har det i 
huvudet hela tiden 

Som framgår av citaten ovan används en rad olika uttryck för att beskriva 
verksamhetsidéers vägledande funktion. Denna variation framträder inte bara när 
chefernas sätt att uttrycka sig jämförs med varandra utan också i jämförelser mellan de 
olika beskrivningar som görs av enskilda chefer. I likhet med föregående exempel är 
följande citat ett illustrerande exempel på just detta: 

IP 7: [Verksamhetsidén] är liksom min teori på något sätt  /…/Vi har liksom 
någonting, man kan gå tillbaka till den och hänga upp det på. Det blir 
tvättlinan, så, i huvudet  /…/Ja, då är den… Den är tvättlinan där vi hänger 
upp de olika sakerna vi tittar på, eller den är riktningsvisaren, om du vill  

Oavsett vilken eller vilka, av dessa omskrivningar som används för att beskriva 
verksamhetsidéns styrande funktion, är det tydligt att den uppfattas kunna utgöra ett stöd 
för medarbetarna i deras vardagsarbete; något som kan användas vid utformandet och 
planeringen av arbetet i verksamheten eller när det ska fattas beslut som påverkar 
detsamma.  

IP 13: Alltså, varje företag har en affärsidé och så utifrån den affärsidén 
utformar man affärsplaner och så även vi, utifrån den affärsidé vi har ju, här 
alltså, utformar vi våra planer; arbetsplaner och vad det är vi har i skolan  

Något annat som också lyfts fram och betonas av de chefer, vars sätt att se har en sådan 
utgångspunkt, är verksamhetsidéernas roll i arbetet med att professionalisera 
verksamheten, men också när det gäller att nå ökad effektivitet och likvärdighet.  

 

96 
 



Professionalisering  
Begreppet professionell är återkommande i de utsagor som ligger till grund för 
beskrivningen av detta sätt att se. 

IP 9: Att lyfta… Alltså, det professionella på något sätt tycker jag. Att man 
alltid tittar på vad står det i vårat uppdrag, vad är det vi ska göra. Att 
tydliggöra det på något sätt och inte ha så mycket eget tyckande. Om man har 
lust att göra det eller inte, utan mer professionellt veta att den här riktningen 
ska vi ha och det ska genomsyra det jobbet som vi håller på med  

IP 9: Ja, för att vi har kommit överens om att de här begreppen ska vi förhålla 
oss till och då menar jag, då blir man mer professionell än att jag tror att jag 
ska hitta på det själv. Och då kan man vara mer, alltså då kan man också 
berätta om sin verksamhet på ett stadigare sätt, alltså  

Styrkan i en verksamhetsidé av det här slaget är, enligt de chefer som företräder detta 
synsätt, att den är förankrad i verksamhetens kollektiva erfarenhet och kunskap och 
mindre beroende av subjektiva bedömningar. Sedd på detta sätt blir verksamhetsidén ett 
verktyg för att professionalisera förskolans och skolans praktik och ett led i arbetet med 
att kvalitetssäkra verksamheten.  

Med en verksamhetsidé av det här slaget löper verksamheten också mindre risk att falla 
offer för de beskrivningar av verksamheten som görs av andra än de som befinner sig i 
den. I det exempel som följande citat utgör talar en av cheferna om detta i termer av 
andras bilder av verksamheten och om de myter som kan uppstå kring en verksamhet. 
Sådana bilder ochmyter, riskerar enligt den intervjuade att bli styrande, eller på något sätt 
självuppfyllande, om verksamheten saknar verksamhetsidé: 

IP 7: Ja, det kommer igen. Det säger eleverna, det säger lärarna, det säger 
rektorn. Det har jag… förstår jag när föräldrarna berättar varför de väljer och 
så, även om det inte är en formulerad idé, så är det en uppfattning då, eller en 
bild eller en myt eller så va, men det finns allt det där… Ja, där är ju myterna 
de motsatta. Det finns till och med skolor som uppfyller det gång på gång 

Till skillnad från de uppfattningar om en verksamhet som uppstår på detta sätt bygger 
verksamhetsidén på ett medvetet ställningstagande för en eller flera idéer, utifrån vilka 
verksamheten avses styras.  

IP 16: Som jag har kommit på många gånger att det har varit på förskolan att 
hela avdelningen har suttit där och ’vi gör så här med barna’. Men varför gör 
ni så? Och så har man knappt haft klart för sig, hur tänkte vi? Varför? Och 
vad ska det bli? Vad ska det präglas av? Vilken utgångspunkt har ni faktiskt i 
eran… ’Nej men det vet vi inte riktigt’. (.). Och har man då det här, liksom 
någonstans riktningen eller liksom någonstans något annat, jamen det är ju 
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detta det ska präglas av. ’Ja just ja, men då kan vi inte göra så. Det skapar en 
större medvetenhet och mycket, mycket, bättre kvalitet i det som görs om 
man har någon idé  

Sedd på detta sätt blir verksamhetsidén också ett slags garant för att de bedömningar som 
görs och de beslut som fattas är relaterade till det som utgör skolans huvuduppdrag, 
nämligen att bidra till elevers lärande och utveckling. 

IP 7: En verksamhetsidé kan bidra till att man upprätthåller fokus på skolans 
huvuduppdrag  

IP 5: Allt vi gör, allt… Om man är sektorschef eller områdeschef eller rektor 
eller lärare eller… så.. allt vi gör ska ju på något sätt utmynna i ett utökat 
lärande för eleverna. Det är ju därför vi finns till. Vi finns ju inte till för vår 
min egen skull. Att jag ska ha det bra på [enheten], utan allt vi gör, eller vår idé 
om allt vi gör, ska utmynna i ökat lärande för eleverna, så det är ju därför vi 
har en idé. Så det är det jag menar med en verksamhetsidé för den vi är till för. 
Inte i första hand för pedagogen eller skolsköterskan eller rektor. För elevens 
lärande. Det är därför vi har det här jobbet 

Utan en gemensam idé får andra faktorer, som inte är relaterade till skolans uppdrag, 
större utrymme när det ska fattas beslut i olika situationer, liksom när arbetet ska planeras 
och organiseras. 

IP 15: Jo då skulle… Skillnaden blir ju som jag ser det, om man har en idé för 
verksamheten så är det ju vad det kallas en idé för verksamheten. Om man 
inte har det, utan alla har sina idéer, då är det ingen idé för verksamheten, utan 
då är det någonting som… Kanske idéer av andra grunder, som jag kanske 
som ledare då eller deltagare i den här verksamheten inte alls har grepp om, 
vad det är för idéer. Det kan ju vara idéer för min egen personliga del, för jag 
behöver gå hem klockan två varje dag eller det kan vara att jag har idéer om 
hur undervisningen ska skötas i mitt klassrum. Ja, då är det ingen 
verksamhetsidé. Då är det min idé  

Verksamhetsidéer som är vägledande på det sätt som beskrivits ovan bidrar, till att 
medarbetare i mindre utsträckning låter sina egna intressen bli vägledande när de gör 
prioriteringar och fattar beslut som påverkar arbetet i verksamheten. Förutsatt att 
medarbetarna använder sig av verksamhetsidéer på detta sätt, det vill säga låter de vara 
vägledande för arbetet i praktiken, blir också kvaliteten i verksamheten, enligt detta sätt 
att se, mindre beroende av enskilda medarbetares ”tyckande”.  

IP 9: Ja en idé hjälper till med att man kan ref… Man har något att förhålla sig 
till. Och det är också så man inte ska behöva förhålla sig till vars och ens eget 
tyckande  
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Effektivisering 
Att verksamhetsidéer bidrar till minska spretigheten i en verksamhet är också något som 
lyfts fram och betonas av de chefer som uttrycker sig i enlighet med kategorin 
Verksamhetsidé som styrinstrument. 

IP 14: Om man inte har det, alltså någon form av gemensamt avtramp så kan 
det bli väldigt splittrat […] Om, alla som jag träffar i mitt yrke har samma 
ingång, alltså att man är formerad, då är det sannolikt så att det blir ganska 
bra. Då är det inte spretigt.  

IP 16: Risken är annars att det spretar.  

IP 4: Håller man på och tjatar om det i tio år eller mer så [den intervjuade 
skrattar] så tror jag att sannolikheten att det blir så är mycket större än om 
man inte säger någonting eller om man bara släpper det fritt. Och särskilt när 
organisationen är så stor så är ju risken att det blir en väldigt stor variation. 

Det verksamhetsidéer gör, enligt dessa och andra chefer som uttrycker sig i enlighet med 
detta sätt att se dem, är att de tydliggör gränserna för den variation som tillåts eller kan 
hanteras i verksamheten.. Inte sällan använder sig cheferna av bilder för att klargöra 
innebörden i detta. En återkommande sådan är liknelsen vid en (spel)plan. Följande 
utdrag, hämtat ur en av intervjuerna, utgör ett illustrerande exempel: 

IP 5: Jag tycker att det sätter liksom på nåt sätt planen för oss, den här idén, 
som vi ska verka på. 

K: Planen, vad tänker du på när du säger det? […] 

IP 5: Jo, planen, att det är här vi ska arbeta, på det fältet, som då i det här 
fallet består av de här idéerna om lust och motivation och delaktighet och 
medskapande, och det… Om man då börjar planera utifrån att vi… Då blir 
det andra spelregler som inte finns med i idén. 

Här är ett ytterligare ett exempel, hämtat ur en annan intervju: 

IP 7: Det är ramen, alltså jag brukar… När jag använder bilder brukar jag säga 
att… med verksamhetsidén kritar jag planen och så ser jag till att det finns 
omklädn… Jag och de andra… och rektorerna, ser jag till att det finns hytter 
att sitta i där för de som är avbytare, och ser till att det finns omklädningsrum 
och allting va, och så ser vi till… Vad vill ni ha för resurser till lag och så. Men 
sen är det rektorerna och lärarnas uppdrag att spela. Och de ska använda hela 
planen. 
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En annan återkommande liknelse av samma slag är ramen, som också förekommer 
parallellt med spelplansliknelsen i citatet ovan. I en annan intervju används uttrycket 
”arena” på samma sätt: 

IP 5: Då behöver man… Då startar vi ju ett arbete där man gör klart att det är 
det här, den här arenan vi ska befinna oss på…  

Det främsta skälet till att försöka begränsa variationen på detta sätt uppges vara ökad 
effektivitet och därigenom förbättrad kvalitet i verksamheten. Genom att minska 
variationen i arbetet, menar de chefer som redogör för ett sätt att se som svarar mot 
beskrivningen i denna kategori att det är möjligt att skapa en organisation som bättre 
stödjer arbetet i verksamheten än vad som är möjligt i en mindre homogen verksamhet 
samtidigt som möjligheterna att få till stånd ett mera fokuserat och målinriktat arbete 
förbättras.  

IP 2: Jag tror att det är något fokus man får  

IP 3: Jag tror att om man har en verksamhetsidé… Jag tror att det är 
arbetssättet. Arbetet är mer kanaliserat på något sätt. Mer… Hur ska vi säga… 
Man är mer koncentrerad. Nej, det kan man inte säga, men man… 
Verksamhetsidén kanaliseras ju mer mot det målet med de begreppen [som 
ingår i verksamhetsidén]  

 IP 4: Jag tänker att den är en riktningsvisare som liksom riktar in 
verksamheten ungefär som om du tänker dig ett elektromagnetiskt fält. Man 
är som järnfilsspån och så sätter man på strömmen och så börjar man, sakta så 
vrider sig liksom spånen i den riktningen då. Ungefär så tänker jag att det är  

IP 8: Nej men det blir som det har varit väldigt mycket tidigare att alla gör på 
sitt sätt, alltså inom… Jag tror att varje stadsdel […] till exempel då, i bästa 
fall, har haft en idé om att det här vill vi. Har man inte ens haft det så har ju 
varje skola själv egentligen fått skapa någon form utav riktning. Och då kan 
det gå åt väldigt många olika håll och det blir väldigt tokigt för en kommun 
[…] där man då har att man drar åt väldigt olika håll, hur man ser på saker och 
istället för att samordna och få dra vinster av varandra så kommer det, ja… 
Egentligen klassisk organisationsutveckling  

 IP 16: … Alltså… det kan ju bli bra ändå, men det blir mer slumpmässigt bra, 
för då gör man ju aktiviteter fristående från varandra, som inte är säkert att de 
tillsammans leder åt samma håll  

Som en följd av detta mera fokuserade arbete hoppas cheferna kunna uppnå ett bättre 
resultat.  
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IP 14: [det] genererar mycket bättre effekt än om man inte hade påtalat de här 
orden, det vill säga om vi inte hade någon verksamhetsidé eller ingen 
värdegrund, alltså det kan bli… Då blir det väldigt spretigt. Och då tror inte 
jag riktigt att det hade alls blivit samma effekt eller samma resultat  

 

Likvärdighet 
Några av cheferna pekar också på den betydelse en vägledande verksamhetsidé kan 
ha när det gäller att leva upp till kravet på likvärdig utbildning liksom att ge alla 
medborgare samma förutsättningar och samma service.  

IP 16: Jag tänker så här att, det bor en massa människor i denna staden och de 
har barn och jag tycker att det ska finnas krav på någon form av likvärdighet 
på någon viss nivå. Och för mig är detta att ha ett likvärdigt synsätt på det 
som ska komma ut av det vi driver inom förskola, skola. Och då har staden 
satt ner foten. Det får inte vara…  

IP 13: Jag tror att det finns en gemensamhetskänsla som ger någon slags 
känsla av att man kan ge medborgare likvärdighet, att man får lika saker, att vi 
inte konkurrerar på det sättet i stadsdelarna, eller i staden. Likvärdighet och 
någon slags lika behandling. Att du har ett minsta krav på hur du ska behandla 
dina elever och din personal  

IP 8: [Ytterst handlar det om att] bli en stad där brukarna, medborgarna, 
elever och föräldrar får samma service, oavsett om man bor i [stadsdel A] eller 
i [Stadsdel B] eller var man än bor. Att man har samma… Att man blir 
behandlad på samma sätt och att man har samma fokus  

Samtidigt framhålls i flera av dessa intervjuer att det inte är fråga om att alla ska agera på 
samma sätt. Det är emellertid inte likriktning som avses. Inom det fält, för vilket 
verksamhetsidén tecknar gränserna, finns utrymme för variation och därigenom för 
utveckling: 

IP 7: Så betyder det… Då måste ju byggprogrammet få göra sin variant, 
transportprogrammet får göra sin variant. Alltså så får vi faktiskt färga vår 
egen… Vi har, jag har makten över min egen lärarsituation. Vi får forma olika 
och då… Men just att verksamhetsidén ändå ligger i botten gör att då… Dels 
har vi ett spel, ett arbete, ett pedagogiskt samtal som pågår där det är okej att 
vara olika. Det betyder liksom att tydligheten ger… öppnar möjligheter för 
människor att acceptera att vi gör på fyra olika sätt, så det är okej så och det 
skapar också ett kreativt rum, en möjlighet för nybildning  

IP 8: Det här är så pass öppna skrivningar att man har ju en enorm frihet 
under det. Alltså, det finns en styrning men den är ju väldigt svag i det 
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praktiska arbetet på något sätt, utan det handlar på något sätt om att 
någonstans ha… Vad har vi och vad betyder det för oss, vart vi vill i den 
riktningen och hur vi ska ta oss an detta?  

Hur svag eller stark denna styrning egentligen blir har de chefer som uttrycker sig i 
enlighet med detta synsätt lite olika uppfattningar om. Att det handlar om att i någon 
mån begränsa antalet möjliga alternativ är däremot gemensamt drag i det resonemang 
som förs. Variationsbegränsningen utgör också en kritisk aspekt med vars hjälp det är 
möjligt att skilja detta sätt att se verksamhetsidéer från de som tidigare beskrivits i med 
hänvisning till idéernas identitetsskapande funktion.  

 

6.2.7 Struktur 
Att beskriva, inte bara de olika sätt att se som urskiljs, utan även hur dessa förhåller sig till 
varandra inom det som brukar kallas studiens utfallsrum, utgör en viktig del i den 
fenomenografiska forskningen eftersom det antas ha ett pedagogiskt, didaktiskt värde. 
Inom mitt forskningsområde utgör den strukturella beskrivningen dessutom ett underlag 
utifrån vilket det är möjligt att diskutera kvaliteten i och värdet av de olika sätt att se som 
urskiljs i förhållande till mera övergripande perspektiv på styrning och ledning. Av dessa 
båda skäl görs nedan ett försök till sådan beskrivning.   

Låt oss börja med kategorierna Verksamhetsidé som varumärke och Verksamhetsidé som kitt, 
vilka, enligt den tolkning som föreslogs i föregående avsnitt, utgör underkategorier till 
kategorin Verksamhetsidé som identitetsskapande verktyg. Karaktären på dessa och det sätt på 
vilket de hanteras i den undersökta gruppen gör det strukturella förhållandet dem emellan 
kan beskrivas som horisontellt (se Figur 6). 

 

 

 

 

 

Till grund för denna bedömning ligger ett konstaterande av att det i materialet inte finns 
något som tyder på att det ena sättet att se skulle vara logiskt över- eller underordnat det 
andra, utan de båda framstår helt enkelt som två likvärdiga varianter av en 
identitetsskapande idé. Vilket naturligtvis inte utesluter möjligheten att värdera dem olika 
med hänvisning till andra faktorer än de rent logiskt, strukturella.  

Samtidigt är det förstås inte så att de skillnader i fokus (externt respektive internt) som 
legat till grund för beskrivningen av dessa båda synsätt är varandra uteslutande. Det finns 

Figur 6. Illustration av förhållandet mellan kategorin Verksamhetsidé som varumärke och kategorin 
Verksamhetsidé som kitt. 

1a) Varumärke 1b) Kitt 
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ingenting som säger att det inte skulle vara möjligt att utveckla en verksamhetsidé som 
förenar människor i en verksamhet och som samtidigt är sådan att den främjar bilden av 
verksamheten utåt. Det är inte heller så att det i intervjuerna med de chefer som uttrycker 
sig i enlighet med det ena sättet att se, inte förekommer någon enda utsaga som skulle 
kunna härledas till det andra sättet att se, utan det är mera en fråga om vart tyngdpunkten 
läggs. Möjligen skulle man kunna beskriva dessa varianter av ett sätt att se en 
verksamhetsidé som två sidor av ett och samma mynt. Myntet, det som är konstant, är i 
det här fallet verksamhetsidéns identitetsskapande funktion, emedan det som varierar är 
dess fokus, vilket kan vara externt eller internt.  

Detsamma kan sägas om förhållandet mellan två av de tre underkategorier som urskilts i 
huvudkategorin Verksamhetsidé som styrinstrument, nämligen Verksamhetsidé som kompass och 
Verksamhetsidé som karta. Precis som i fallet med varumärket och kittet låter sig 
förhållandet mellan dessa båda kategorier beskrivas med hänvisning till en horisontell 
struktur. Det gäller däremot inte det sätt att se som beskrivits med hjälp av 
Rastermetaforen. Om de chefer som uttrycker sig i enlighet med kategorin Verksamhetsidé 
som kompass huvudsakligen fokuserar idéernas vägvisande funktion och de som uttrycker 
sig i enlighet med kategorin Verksamhetsidé som karta huvudsakligen fokuserar dess 
vägledande funktion så fokuserar de som uttrycker sig i enlighet med kategorin 
Verksamhetsidé som raster båda dessa aspekter och relationen dem emellan. Rasterkategorin 
inkluderar och länkar samtidigt samman Kompasskategorin och Kartkategorin på det sätt 
som illustreras i Figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

När det sedan gäller de båda huvudkategoriernas förhållande till varandra så förefaller de 
ha en logiskt hierarkisk struktur i vilken kategorin Verksamhetsidé som styrinstrument tycks 
vara den hierarkiskt överordnade, det vill säga mera utvecklade, differentierade, kategorin. 
Med detta menas att de chefer, som i intervjuerna ger uttryck för ett sätt att se 
motsvarande något av de som kan härledas till kategorin Verksamhetsidé som styrinstrument, 
även tenderar att uttrycka uppfattningar av det slag som beskrivits inom ramen kategorin 
Verksamhetsidé som identitetsskapande verktyg, som alltså är hierarkiskt underordnad 
föregående kategori (Figur 8). 

 

 

2c) Raster 

2b) Karta 2a) Kompass 

Figur 7. Illustration av förhållandet mellan beskrivningskategorierna Verksamhetsidé som kompass, 
Verksamhetsidé som karta och Verksamhetsidé som raster. 
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6.3 Slutsatser och diskussion 
Sammanfattningsvis kan verksamhetsidéer beskrivas på flera olika sätt.  Ett sätt att 
beskriva verksamhetsidéer är att göra det med utgångspunkt i idéernas funktion. Detta 
innebär här att en verksamhetsidé kan beskrivas som en idé eller en uppsättning idéer vars 
funktion är… 

• att stärka verksamhetens konkurrenskraft 
• att ena de (medarbetare och elever) som befinner sig i verksamheten 
• att styra verksamheten i en gemensam bestämd riktning 
 

Dessa olika sätt att beskriva verksamhetsidéer grundar sig i den variation i sättet att se 
verksamhetsidéers funktion, där varje beskrivning kan sägas representera ett sätt att se. 
Tas utgångspunkten istället i karaktären på den, eller de idéer som ingår i en 
verksamhetsidé, uppstår andra möjligheter att beskriva samma fenomen. Med hjälp av 
den variation som träder fram i materialet kan en verksamhetsidé beskrivas som en idé eller 
en uppsättning idéer som…  

• uttrycker allmänna uppfattningar eller värden (på ett för verksamheten unikt sätt) 
• uttrycker (verksamhets)gemensamma uppfattningar eller värden 
• tydliggör verksamhetens syfte (riktning) 
• tydliggör verksamhetens karaktär (inriktning) 
• tydliggör de grundläggande antaganden (eller perspektiv) som verksamheten ska vila på 

 

Även dessa olika sätt att beskriva verksamhetsidéer har sin grund i den variation som 
urskilts i materialet, där varje beskrivning kan sägas representera ett sätt att se. Skillnaden 
mellan dessa och föregående beskrivningar är att utgångspunkten tas i verksamhetsidéers 
karaktär, i stället för funktion. 

1. Styrinstrument 
 

2. Identitetsskapande verktyg 

Figur 8. Illustration av förhållandet mellan kategorin Verksamhetsidé som Styrinstrument och kategorin 
Verksamhetsidé som Identitetsskapande verktyg. 
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När dessa olika beskrivningar relateras till varandra framträder fem kvalitativt skilda sätt 
att se verksamhetsidéer med avseende på funktion och karaktär: 

1) Verksamhetsidé som varumärke 
2) Verksamhetsidé som kitt 
3) Verksamhetsidé som kompass 
4) Verksamhetsidé som karta  
5) Verksamhetsidé som raster 

 
Tillsammans bildar dessa sammansatta beskrivningar den karta över variationen som 
utgör studiens utfallsrum. Samtidigt har jag genom mitt sätt att hantera materialet visat att 
det är möjligt att beskriva variationen på andra sätt. Genom att flytta fokus till det som 
uppfattas möjligt att påverka med hjälp av en verksamhetsidé blir identitetsskapande verktyg 
tillsammans med styrinstrument relevanta begrepp med vars hjälp det (också) är möjligt att 
beskriva utfallsrummet.  

Precis som funktion och karaktär kan alltså påverkan utgöra en dimension utifrån vilken 
det är möjligt att beskriva variationen i sättet att se verksamhetsidéer för pedagogisk 
verksamhet. Ser man till den strukturella analys som gjorts verkar påverkansdimensionen 
dessutom vara den mera överordnade. Frågan om vad som är möjligt att påverka med 
hjälp av en verksamhetsidé – bilden av verksamheten eller verksamheten som sådan, är 
alltså överordnad frågan om verksamhetsidéns funktion och karaktär. Verksamhetsidé som 
identitetsskapande verktyg och Verksamhetsidé som styrinstrument får därmed karaktären av 
huvudkategorier. Kategorierna Verksamhetsidé som varumärke, Verksamhetsidé som kitt, 
Verksamhetsidé som kompass, Verksamhetsidé som karta och Verksamhetsidé som raster utgör 
underkategorier. Varumärkeskategorin och kittkategorin utgör underkategorier till 
huvudkategorin Verksamhetsidé som identitetsskapande verktyg. Kompasskategorin, 
kartkategorin och rasterkategorin utgör underkategorier till huvudkategorin Verksamhetsidé 
som styrinstrument.  

För att förstå varför dessa skillnader träder fram på det sätt som de gör i materialet är det 
nödvändigt att gå utanför de data som upprättats och se till den kontext, i vilken studien 
genomförs. I den diskussion som förs nedan riktas uppmärksamheten mot några av de 
faktorer som kan ha haft betydelse för resultatet. Särskilt uppmärksammas de mera 
övergripande perspektiv på skola och skolutveckling som omger skolans verksamhet, och 
de förändringar med relevans för den som är möjliga att urskilja i vår samtid. 
Resonemanget skall inte ses som ett försök att förklara varför variationen uppstår utan 
bör ses som ett, bland många andra sätt på vilket det är möjligt att närma sig det i syfte att 
förstå.  
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6.3.1 Hur kan man förstå variationen?  
Synen på verksamhetsidén som identitetsskapande verktyg förstås kanske bäst i ljuset av den 
utbildningsvetenskapliga kontext som omger skolans verksamhet, där marknadstänkandet 
med sin betoning på konkurrens och valfrihet (Bunar, 2009) kommit att få ett allt större 
utrymme.  

I den aktuella staden har det, i vissa stadsdelar mer än i andra, uppfattats vara nödvändigt 
att göra något för att få behålla barnen eller eleverna i verksamheten. Vid sidan om det 
ständigt pågående arbetet med att utveckla skolans kvalitet pekar flera av skolcheferna på 
marknadsföringens betydelse i sammanhanget. För dessa chefer ligger det förmodligen 
närmare till hands att se verksamhetsidéer som identitetsskapande verktyg än för dem 
som upplever sig mindre konkurrensutsatta. Att utveckla en verksamhetsidé som 
fungerar som ett varumärke blir för några av cheferna ett sätt att påverka omvärldens bild 
av och inställning till verksamheten, på ett sätt som i förlängningen gynnar den egna 
överlevnaden på en alltmer konkurrensutsatt utbildningsmarknad. För en del av dem blir 
skapandet av en gemensam idé också ett sätt att stävja, eller förhindra uppkomsten av 
intern konkurrens. Det blir också ett sätt att motverka de negativa effekter som en del 
chefer uppfattar att det nya konkurrenstänket har haft när det gäller olika enheters 
förhållande till varandra inom den kommunala verksamheten. Flera av cheferna talar t ex 
om den splittring som varit utmärkande för utbildningsverksamheten och hur denna lett 
till att de samlade resurser som finns i staden inte har tagits tillvara på ett sätt som gynnar 
verksamheten i sin helhet. I de fall verksamheten ses som ett kitt med vars hjälp de 
medarbetares som finns i verksamheten kan svetsas samman i ett starkare vi, blir den 
också ett verktyg med vars hjälp den interna konkurrensen kan minskas. Samtidigt blir 
verksamheten mera ståndaktig gentemot andra verksamheter på detta sätt. I den 
studerade verksamheten blir vi i det fallet liktydigt med stadens kommunala enheter 
emedan de blir liktydigt med fristående och eventuellt andra kommuners verksamheter. Ju 
tydligare organisationens identitet framträder desto lättare blir det för medarbetare att 
identifiera sig med organisationen, samtidigt som det blir lättare att avgränsa sig gentemot 
andra verksamheter, och för andra att uppfatta organisationens särart.  

Just organisationsidentiteten har i tidigare forskning påvisats betydelsefull för människors 
vilja att samarbeta, varför sådant som förknippas med den, t ex gemensamma idéer och 
värden, har kommit att betraktas som utgörande väsentliga aspekter av organisationers 
arbete med konfliktreducering, samverkan och orientering mot gemensamma mål. I en 
nyligen publicerad kunskapsöversikt förklarar Alvesson (2012) detta genom att hänvisa 
till människors behov av att förstå sig själva och sin relation till omvärlden. ”Genom att 
identifiera sig med en organisation […] definierar man sig själv i termer av ett ’vi’” 
(Alvesson, s. 220). För individen utgör den sociala identiteten, eller de sociala 
identiteterna, en viktig del av ”svaret på frågan vem man är” (ibid. s. 220). I 
kunskapsöversikten framställs arbetet med organisationens identitet och som en del i det, 
arbetet med gemensamma idéer och värden, särskilt viktigt för ledningen att ägna sig åt 
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när organisationen eller de som ingår i den befinner sig i en konflikt eller 
konkurrenssituation. 

När det, som i fallet med verksamhetsidéer som styrinstrument, istället handlar om att 
påverka själva verksamheten och inte (bara) bilden av och inställningen till den, leder de 
sätt att se verksamhetsidéer som beskrivits med hjälp av metaforerna kompass, karta och 
raster, tankarna i en annan riktning. Genom sitt fokus på professionalisering och 
medvetna val knyter de naturligt an till det perspektiv på skola och skolutveckling som 
tidigare beskrivits med utgångspunkt i begrepp som lärande organisation (Leithwood & 
Louis, 1998), lärande gemenskap (Louis, 2006; 2008ab; Stoll & Louis, 2007; Wald & 
Castleberry, 2000) och reflekterad praktik Alexandersson, 2006; Carlgren, 2009; DuFour, 
2004; Kroksmark, 2010a; 2010b). 

Inte minst gäller det den slags idé som liknats vid ett raster. På det sätt som 
verksamhetsidéer beskrivs av de som uttrycker sig i enlighet med kategorin finns 
uppenbara likheter med det som forskare tidigare beskrivit med hjälp av begrepp som 
praktisk yrkesteori (Lauvås, Handal & Nilsson, 2001) och aktionsteori (Argyris & Schön, 
1978). Inom den forskning som bedrivits i anslutning till dessa teorier utgör medarbetares 
egna erfarenhetsbaserade kunskap en viktig utgångspunkt för det gemensamma, 
organisatoriska lärande som är tänkt att äga rum i en sådan verksamhet. I en bok som är 
tänkt att användas av praktiker som avser att lära om och utifrån sin vardagsverksamhet i 
syfte att bidra till skolutveckling, förklaras aktionsteorin på följande sätt: 

 

1. It must begin with a statement of causal relationship between what I do […] and what 
constitutes a good result in the classroom. 

2. It must be empirically falsifiable […] 
3. It must be open ended […]  

(City, Elmore, Fiarman & Teitel, 2009, s. 41) 
 

I likhet med de chefer som ser verksamhetsidéer som raster betonar bokens författare 
betydelsen av att fokusera de antaganden som säger något om hur process och resultat 
hänger samman. Sådana verksamhetsidéer fastställer målet och tar ut riktningen, samtidigt 
som de säger något om hur man ska bära sig åt för att ta sig dit. Sammantaget gör dessa 
båda komponenter att verksamhetsidén får karaktären av ett perspektiv vilket fungerar 
ungefär på samma sätt som en teori eller ansats gör för forskaren i dennes arbete. Dessa 
sätt att se knyter an till systemteorin, i vilken kartmetaforen redan tidigare använts av 
Bateson (1999), men också till det resonemang som tidigare förts inom 
lärandeorganisationsforskningen med utgångspunkt i begreppet helhetsidé (Scherp, under 
utgivning) och i kombinationen av de båda begreppen skolgemensam vision och skolgemensam 
pedagogik (Andrew & Lewis, 2007).  
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Att dessa idéer återspeglar sig i chefernas sätt att resonera kring verksamhetsidéer är inte 
så förvånande men tanke på det inflytande lärande organisationsperspektivet haft på 
skolan sedan 1990-talet. Som tidigare påpekats lyftes det i Utbildningsdepartementets 
Skrivelse (1993/94:183) fram som en mera övergripande målsättning med de 
utbildningsreformer som genomfördes under 1980- och 90-talet. I vilken utsträckning 
enskilda kommuner har arbetat aktivt med att utveckla skolan i en sådan riktning är 
däremot något som sannolikt varierar.  

Samtidigt ska påpekas att de chefer som deltagit i studien inte själva refererar till något 
sådant dokument. När de talar om verksamhetsidéers betydelse för pedagogisk 
verksamhet och utvecklingen av dessa refererar de över huvudtaget inte till något mera 
övergripande perspektiv på skola, skolutveckling eller ledarskap eller, för den delen, till 
någon specifik verklighets- eller kunskapsuppfattning liknande de som tidigare 
presenterats i denna avhandling (kapitel två). Istället framstår verksamhetsidéer som ett 
svar på de frågor som uppstår i verksamheten. Alternativt som ett sätt att försöka lösa, 
eller möjligen hantera olika problem i den, såsom problemet med att verksamheten blivit 
alltmera konkurrensutsatt eller splittrad, fragmentarisk, komplex etc. Sett utifrån ett 
praktikerperspektiv blir det därför intressant att reflektera över och om möjligt bedöma 
olika verksamhetsidéers potential som problemlösare. Ett sätt att göra det är att se till 
utfallsrummets struktur.  

Som framgått i resultatredovisningen kan relationen mellan de olika sätten att se beskrivas 
som logiskt hierarkisk. I denna hierarki är kategorin Verksamhetsidé som styrinstrument 
hierarkiskt överordnad kategorin Verksamhetsidé som identitetsskapande verktyg, samtidigt som 
rasterkategorin är den mest differentierade av de tre kategorier som ingår i 
huvudkategorin Verksamhetsidé som styrinstrument. Förhållandet låter sig förklaras med 
utgångspunkt i det som sägs i intervjuerna beträffande verksamhetsidéers funktion. Att 
föreställa sig att en idé, som har en styrande funktion, även kan vara identitetsskapande, 
det vill säga fungera både som ett varumärke och ett kitt är nämligen inte svårt. Däremot 
är det svårare att se att en idé, som formulerats i syfte att tilltala ”alla”, utanför eller i den 
egna verksamheten, skulle kunna användas som ett styrinstrument, det vill säga som 
kompass, karta eller raster. Skälet till detta är att de föregående, till skillnad från de senare 
är allmänna till sin karaktär och därför inte kan vara vägvisande eller vägledande på det 
sätt som krävs för att idén ska kunna användas som styrinstrument. För att fungera som 
styrinstrument krävs att idén är specifik, särskiljande och i någon mening 
variationsbegränsande på det sätt som tidigare beskrivits.  

Sammantaget tyder detta på att en verksamhet som ser och hanterar sin verksamhetsidé 
som raster har bättre förutsättningar att hantera vardagens problem och dilemman än en 
som ser och hanterar den som varumärke eller kitt. Eller, för den delen, som kompass 
eller karta. 
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När man talar om utfallsrummets struktur på det sätt som görs ovan är det emellertid 
viktigt att ha i åtanke att detta sätt att beskriva förhållandet mellan olika sätt att se utgör 
en förenklad bild av verkligheten. Precis som beskrivningskategorierna har sin grund i det 
reduktionistiska perspektiv (Svensson, 1997) som är utmärkande för all fenomenografisk 
forskning har detta sätt att beskriva förhållandet mellan dem också det.  
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7 Resultat ─ Skilda sätt att se arbete med verksamhetsidéer  
 

This thousand-league journey began with one step  

(Lao-tzu) 

 

Föregående kapitel ägnades åt variationen i sättet att se verksamhetsidéer för pedagogisk 
verksamhet. I det här kapitlet beskrivs variationen i sättet att se arbete med sådana idéer. 
Resultatet syftar således till att besvara den andra av de tre forskningsfrågor som legat till 
grund för studien. Precis som tidigare avslutas kapitlet med en sammanfattning och 
diskussion av de resultat som presenteras.  

 

7.1 Urskilda aspekter 
Såsom frågorna formulerats och besvarats i intervjuerna ligger det nära till hands att, när 
man talar om arbete med verksamhetsidéer, skilja mellan det initiala arbetet som innebär att 
den gemensamma idén tas fram och det fortlöpande arbetet med att tillämpa, förverkliga 
eller på annat sätt använda sig av den gemensamma idén sedan den tagits fram. Denna 
indelning i vad som förefaller vara två olika faser i arbetet med en verksamhetsidé 
erbjuder en slags övergripande struktur i förhållande till vilken variationen i sättet att se 
kan studeras och beskrivas, varför jag åtminstone inledningsvis har valt att använda mig 
av den för att åskådliggöra de skillnader som träder fram.  

För övrigt är det om man ser till hela materialet möjligt att i det resonemang som förs 
beträffande arbete med verksamhetsidéer möjligt att urskilja vad som framstår som två i 
grunden skilda tillvägagångssätt. I de fall cheferna också benämner dessa olika modeller 
gör de det med hjälp av begrepp som uppifrån och underifrån, alternativt nerifrån, det vill 
säga begrepp som tydliggör processens utgångspunkt och riktning.  

Om uppifrån i detta sammanhang är liktydigt med att idén formuleras på ledningsnivå för 
att sedan förankras neråt i verksamheten, så innebär underifrån i stället att det är med 
utgångspunkt i medarbetarnas erfarenheter och uppfattningar som den gemensamma 
idén formuleras.  

Valet av utgångspunkt, i den mån det handlar om ett val, påverkar sedan det initiala 
arbetet med att ta fram en verksamhetsidé såväl som det fortlöpande arbetet med att 
omsätta eller förverkliga den (Tabell 7). 
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Tabell 7. Arbete med  verksamhetsidéer som uppifrån-eller underifrånstyrd process. 

 Uppifrån  Underifrån  
Det initiala arbetet med att ta 
fram en verksamhetsidé 
handlar om… 

… att utifrån sin kunskap 
om verksamheten och dess 
behov formulera och/eller 
fatta beslut om en idé  
 
 
 

… att tillsammans med 
medarbetare på olika nivåer 
i verksamheten skapa en idé 
som bygger på den kunskap 
om verksamheten och dess 
behov som medarbetarna 
besitter  
 
 

Det fortlöpande arbetet med 
en verksamhetsidé handlar 
om… 

… göra det möjligt för 
medarbetare att tillägna sig 
kunskap om idéns innebörd 
och betydelse i praktiken 
samt skapa det incitament 
som krävs för att de ska 
omsätta den i praktiken 

… leda det gemensamma 
lärandet om idéns innebörd 
och betydelse i praktiken 
 
 
 

 

Vid en närmare granskning av det som sägs beträffande dessa processer framträder en 
bild som för tankarna till de begrepp som tidigare använts i litteraturgenomgången, 
nämligen implementering och meningsskapande. I den resultatredovisning som görs 
nedan har jag därför valt att använda mig av dessa begrepp i kombination med begreppen 
uppifrån och underifrån som redan finns i materialet.  

Huruvida dessa modeller egentligen är att betrakta som skilda sätt att se arbete med 
verksamhetsidéer kan emellertid diskuteras i ljuset av den distinktion mellan uppifrån och 
underifrån som faktiskt görs i flertalet av intervjuerna. Distinktionen förutsätter nämligen 
ett sätt att se som innebär att båda alternativen uppfattas utgöra möjliga, och i någon 
mening relevanta beskrivningar av arbete med verksamhetsidéer. Det som skiljer sig åt är 
snarare det sätt på vilket cheferna förhåller sig till dessa alternativ. I ett försök att hantera 
det faktum att de modeller som träder fram i materialet inte riktigt svarar upp mot 
studiens fenomenografiska intention, utan att för den skull gå miste om möjligheten till 
fördjupning av de skillnader som träder fram, har redovisningen delats upp i två delar.  

Först beskrivs de olika modellerna, såsom de framträder i intervjumaterialet. Därefter 
redovisas den variation i sättet att förhålla sig till de båda modellerna som är möjlig att 
urskilja i den grupp av chefer som deltagit i studien.  

 

7.2 Studiens utfallsrum 
I följande text görs en närmare presentation av de modeller som tidigare beskrivits i 
termer av uppifrån och underifrån. Detta görs med hjälp av två huvudkategorier: 
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Kategori 1: Arbete med verksamhetsidéer som uppifrånstyrd implementering 
 
Kategori 2: Arbete med verksamhetsidéer som underifrånstyrt meningsskapande 
 

Till dessa båda läggs en tredje kategori baserad på de försök att sammanföra de båda 
modellerna som görs i några av intervjuerna: 

Kategori 3: Arbete med verksamhetsidéer som medskapande implementering 
 

Sammantaget ger dessa tre kategorier bilden av den variation, i sätt att organisera arbete 
med verksamhetsidéer, som urskilts.  

 

 

7.2.1 Arbete med verksamhetsidéer som uppifrånstyrd implementering 

 
Verksamhetsidéer formuleras på ledningsnivå och förankras neråt i verksamheten. Idéerna blir 
meningsbärande för var och en som befinner sig i verksamheten genom de 
kompetensutvecklingssatsningar som görs och får betydelse i praktiken genom de strukturer som används 
för att styra verksamheten.  
 
Utifrån ett ledningsperspektiv handlar det om att göra det möjligt för medarbetarna att tillägna sig den 
specifika kunskap som krävs för att de ska kunna använda, eller tillämpa, idén på det sätt som avsågs 
när de formulerats. 
 
 

Detta sätt att beskriva arbete med verksamhetsidéer har sin grund i det som cheferna 
refererar till som en uppifrånstyrd modell, vilket i det här sammanhanget innebär att idén 
formuleras av den eller dem som befinner sig i ledningsposition för att sedan förankras 
nedåt i verksamheten. Medarbetare har helt enkelt att rätta sig efter de beslut som fattas.  

IP 4: Ja, jag tänker att i en så stor organisation så accepterar jag utan några 
större invändningar att det här är framtaget av några som fått i uppdrag att 
göra det och efter mycket bollande fram och tillbaka så har kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige beslutat. Och så är det bra med det. Och sen får vi 
finna oss i det och jobba efter det. 

För den som arbetar i enlighet med den här modellen handlar arbetet inledningsvis om 
att övertyga medarbetare som befinner sig på underliggande nivå, dels om att det behövs 
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en idé, dels om att idén behöver se ut på det sätt som man på ledningsnivå har beslutat 
att den ska se ut.  

Att informera, motivera och argumentera framstår i detta sammanhang som viktiga 
arbetsuppgifter för den som har ansvar för att leda arbetet framåt. En av cheferna 
beskriver det så här med stöd i sina erfarenheter av de senaste årens arbete i staden: 

IP 3: Jag har pratat en del om mina erfarenheter, vad som är positivt med det 
och att det underlättar ditt arbete […] Du har ett ansvar, självklart, har du ett 
ansvar. Men kanske behöver du inte tänka så mycket på det, för det finns ju 
andra som hjälper till på något sätt alltså… Om du får alla med och planera 
och utföra det här arbetet. Det är inte bara du som lärare som ska göra det här 
arbetet.  

K: Det är så du har motiverat det för lärarna så att säga? 

IP 3: Ja, det är på det här sättet. Och sen har vi haft en del… Alltså jag har 
även anlitat föreläsare om det… Vi hade ju… Vi har läst lite litteratur om det 
som varit med på alla föreläsningar. Jag har försökt dela ut till alla… 
Forskning och allt möjligt 

 
När argumenten tryter hämtas stöd från annat håll, i litteratur och i vad som beskrivs som 
”forskning”.  

IP 3: Jag har försökt hänvisa till den forskning som finns  

När beslutet om den specifika idén förankrats i verksamheten övergår arbetet i en ny fas 
som handlar om att skapa de förutsättningar som krävs för att medarbetarna ska kunna 
använda sig av idén på det sätt som den var tänkt att användas när beslutet fattades. Som 
regel menar de chefer vars utsagor gett upphov till kategorin att kompetensutveckling 
utgör en viktig del i arbetet.  

IP11: Det blir, vad ska vi säga, beordrad sammankomst, du är kallad till 
verksamhetsidémöte och så vidare. Det är jättebra och nödvändigt när man 
startar. Alla måste upp till en kunskapsnivå och alla måste sätta sig in i vad det 
är vi ska åstadkomma 

Sett utifrån ett ledarskapsperspektiv handlar arbetet i denna fas om att identifiera det 
kompetensutvecklingsbehov som finns bland medarbetarna för att sedan erbjuda dem 
möjlighet att tillägna sig kunskap om idéns innehåll och innebörd.  

Som en del i arbetet med att identifiera kompetensutvecklingsbehovet kan det också ingå 
att bedöma huruvida medarbetarna har kapaciteten och viljan att utveckla sin kompetens 
i den riktning som krävs. Så här uttrycker sig en av cheferna: 
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IP 4: Behöver de kompetensutveckling, eller är de på fel plats? Ska de inte va 
kvar där för att de helt enkelt inte har förmåga att jobba med detta eller inte 
vill jobba med detta, det finns ju såna också bevars. Som kanske inte vill jobba 
med sånt här för de tycker att det här är för stökigt, jag orkar inte detta. 

K: Vad gör du åt det? 

IP 4: Nämen då måste man ju försöka hitta något annat åt en sån person att 
göra då. 

I en av intervjuerna görs följande jämförelse mellan pedagogisk och militär verksamhet i 
syfte att påvisa betydelsen av kompetensutveckling och samtidigt peka på svårigheten att 
lyckas med detta i en verksamhet med begränsade medel för detta.  

IP 11: Och frågar du mig då… I den bästa av världar, eller optimalt… att jag 
skulle kunna säga att, om jag tar min gamla verksamhet… Skulle vi utbilda på 
ett nytt förband, nästa år så har ni robotutbildning här, oerhört avancerat 
tekniskt avancerat, säger vi. Ja, vi la ner jättemycket tid på att inventera vilka 
kompetensutvecklingsbehov har vi, hur ska organisationen se ut, vilken tid ska 
vi ha för att planlägga den här verksamheten så att det inte blir ad hoc-
lösningar och så vidare och så vidare. Vi kanske till och med har folk som ett 
år inte arbetar med, om jag tar det exemplet då, värnpliktsutbildningen utan 
faktiskt befälsutbildar sig, förbereder och gör alla de här sakerna för att när vi 
väl startar så ska det vara optimalt. Och det är klart, för mig så skulle det vara i 
den bästa av världar, det skulle var att vi skulle kunna lägga ner tid på att 
arbeta med den här typen av frågor med skolutvecklingsfrågor eller 
förberedelser och så vidare. Även under utbildningsårets gång. Vi har inte en 
ekonomisk verklighet som gör att vi kanske kan skicka folk på 
kompetensutveckling, lärarlyftutbildningar eller forskarutbildningar i den 
omfattningen vi skulle behöva, för vi behöver dem på hemmaplan och så 
vidare. Och jag tror att det försämrar ju kvaliteten i vår verksamhet enormt. 

Eftersom kompetensutveckling är kostsamt blir det, när arbetet organiseras på detta sätt, 
viktigt att också ta vara på möjligheten att anställa medarbetare som redan har den 
kompetens som krävs, när en sådan möjlighet uppstår.  

IP 4: Blir det tomma platser och man ska rekrytera nya rektorer så gäller det ju 
för tusan att försöka se till att få rätt personer då som faktiskt har förstått det 
här och som har förmåga att jobba med det och få förändring att hända eller 
att få förändring till stånd där ute. Så det är väl väldigt mycket strategiskt, att 
rekrytera rätt.  

För övrigt handlar det alltså om att erbjuda medarbetare möjlighet att utveckla den 
kunskap de saknar, vilket i princip kan innebära att olika medarbetare behöver olika 
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insatser. En av de intervjuade talar i detta sammanhang om att upprätta någon form av 
individuella utvecklingsplaner för medarbetare baserad på innehållet i verksamhetsidén 
för att, som hen säger, kunna ”skicka dem på rätt kompetensutvecklingssatsningar”.  

En annan av de intervjuade cheferna ser framför sig en utbildning som bygger på att det 
görs riktade insatser till varje nivå i verksamheten samt pekar på betydelsen av att detta 
görs stegvis i en viss ordning.   

IP 3: Kompetensutveckling. Idé – vad det betyder. Till att börja med. Och 
sen, som sagt. Om vi skulle prata om de här delarna vad det betyder. Så 
kompetensutveckling utifrån alltså de här olika delarna, för… egentligen för 
all personal. Är man en stor kommun […]… Det måste gå liksom linjevägen 
på något sätt.  

K: Vad menas med linjevägen? 

IP 3: Först kanske, om vi tar utbildning alltså hos oss, först sektorscheferna. 
De måste, eller säg att det är en liten kommun skolchefen kanske som först 
måste få mer information, eller mer professionell hjälp hur det här går till. 
Och sen förskolechefen implementerar ner i organisationen. 

För övrigt talas det om en gemensam kompetensutvecklings- eller utbildningssatsning, 
för samtliga medarbetare. Satsningens utformning förefaller emellertid vara något som 
kan variera, om man ser till vad som sägs om den i intervjuerna. Betydelsen av  att växla 
mellan olika former är också något som lyfts fram. 

IP 3: Alltså jag har även anlitat föreläsare om det… Vi hade ju… Vi har läst 
lite litteratur om det som varit med på alla föreläsningar. Jag har försökt dela 
ut till alla… Forskning och allt möjligt. 

IP 16: Det kan ju vara alla möjliga varianter. Vi skaffar lite böcker och har ett 
litteraturseminarium, vi har lärgrupper på våra hus där vi diskuterar med 
varandra, för det finns alltid någon som vet något som ingen annan kan och så 
har de lärande i arbetslaget kanske kombinerat med någon föreläsning eller 
någon kurs så att man liksom mixar och försätts… Och gör egna 
gruppdynamiska övningar. Utsätter… Jag det finns ju jättemycket…  

Utöver de utbildnings- och fortbildningsinsatser som nämnts ovan talas det i intervjuerna 
om att erbjuda medarbetarna någon typ av stöd som gör det lättare för dem att använda, 
tillämpa eller omsätta den formulerade idén i praktiken. När de intervjuade ombeds 
precisera vilken typ av stöd som avses, svarar de ofta att det handlar om att konkretisera 
innehållet och innebörden i idén liksom att erbjuda exempel på lämpliga aktiviteter eller 
ageranden.  

P11: Det [innehållet i en verksamhetsidé] spänner ju över egentligen allt som 
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skolan handlar om, men det måste ju brytas ner och konkretiseras och bli 
någonting faktiskt reellt i den dagliga verksamheten 

 
Förebildlighet är också något som lyfts fram i detta sammanhang. 

IP 4: Att försöka vara en förebild också så att man förhåller sig till dem 
[rektorerna] så som man vill att de ska förhålla sig till sina medarbetare, som 
man vill att de ska förhålla sig till eleverna. Så det tror jag på. 

IP 14: föregå med gott exempel  

Att kommunicera, i bemärkelsen ständigt påminna om, verksamhetsidén är också en 
väsentlig aspekt av arbetet såsom det beskrivs av de chefer som företräder detta sätt att 
organisera arbetet. Detta kan göras muntligt, i olika sammanhang, eller via olika typer av 
dokument som upprättas i verksamheten. 

IP 4: Aldrig liksom bara tar den för given va, för det kan man inte göra. Det 
kan man inte göra efter tio år heller, man måste fortsätta vårda den och så. Ja, 
det finns inga enkla lösningar tror jag på det här det… Men att man pratar om 
den så fort man kommer åt och att man gör det på central nivå 

Innehållet och innebörden i verksamhetsidén kan även kommuniceras via, och samtidigt 
manifesteras i, kriterier för exempelvis lönesättning. 

IP 4: Jag skulle önska att den också kom mer till uttryck i lönekriterier till 
exempel så att den… Man kan värdera pedagoger, mer utifrån vilken mån 
jobbar de verkligen i den här andan. […] Så jag tycker att den ska vara med att 
påverka på en massa olika plan. Jag tycker också att man ska kommunicera till 
föräldrar […] För att deras förväntningar när de kommer är ju också en kraft 
som vi kan utnyttja mer kanske. Som påverkar hur verksamheten sen blir  

Just lönekriteriernas betydelse är något som återkommer i intervjuerna. En av cheferna 
uttrycker sig på följande sätt:  

IP 4: För det finns inte mycket som är så kraftfullt liksom, som att man säger 
att ’du är jätteambitiös men du är helt fel ute, du får trehundra spänn, sorry’ 

Uttalandet, som är typiskt för det resonemang som förs i anslutning till detta sätt att 
beskriva arbete med verksamhetsidéer, speglar uppfattningen att det inte räcker med att 
medarbetarna utvecklar kunskap om idén och vad arbetet med den innebär i praktiken. 
För att alla medarbetarna också ska använda sig av idén på det sätt som den är tänkt att 
användas krävs, enligt de chefer vars utsagor bildat underlag för kategorin, ytterligare 
insatser.  Utöver de insatser som redan nämnts i form av kompetensutveckling och 
tydliggörande skrivningar, talar de chefer som beskriver arbetet på detta sätt, om 
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betydelsen av att skapa någon form av incitament för förändring. Förutom lönekriterier 
och lönesamtal är utvärderingar och medarbetarsamtal sådant som ses som viktiga 
verktyg i sammanhanget. 

IP 11: Jag tror faktiskt att man måste vara hårdare i att koppla det man håller 
på med till idén och jag har tagit ett exempel, på alla nivåer då alltså att ska det 
bli någonting så, har rektor utvecklingssamtal… Jag tog det som ett… jag 
tycker det är ett bra exempel. Om man i det inte pratar om verksamhetsidén, 
och man pratar också… den är… Lite hårdare, alltså inte hårdare, men alltså 
’vad har du gjort?’, ’på vilket sätt har du arbetat med… för vi är överens om 
att verksamhetsidén är någonting som vi så att säga ska arbeta kring för en 
ökad måluppfyllelse’ exempelvis då ’Hur har du gjort det?’ Då blir den 
levande. Och det måste man nog göra på alla nivåer […] Det är väl en sak 
som jag tror är jätte-, jätteviktig.  

IP 11: Det är klart att i en optimal värld som du ändå efterfrågar på något sätt 
så skulle man ju konkret ha arbetat med verksamhetsidén men också ha tid att 
utvärdera då, har vi nått någonstans här? Har det blivit ökad nåluppfyllelse? 

Med hjälp av dessa strukturer skapas det konstanta förändringstryck som dessa chefer 
menar blir avgörande för hur stor betydelse verksamhetsidén får i praktiken.  

IP 4: Ja. För jag menar, om jag nu är en lärare som inte jobbar i den då 
kommer det ju ett förändringstryck på mig.  

 

 

7.2.2 Arbete med verksamhetsidéer som underifrånstyrt meningsskapande  
 

Verksamhetsidéer skapas och utvecklas gemensamt i verksamheten. Idéerna blir meningsbärande och får 
betydelse i praktiken genom de kontinuerliga samtal som förs i verksamheten. 
 
Utifrån ett ledningsperspektiv handlar det om att skapa arenor där medarbetare kan mötas för att 
tillsammans fördjupa sin förståelse av såväl praktiken som den gemensamma idén och, i de fall man 
uppfattar det väsentligt, relationen däremellan.   
 

Till skillnad från det sätt att arbeta med verksamhetsidéer som tidigare beskrivits utgår de 
chefer som uppfattar underifrånstyrt meningsskapande som det mest ändamålsenliga, inte 
från något specifikt innehåll när medarbetarna bjuds in att delta i processen. 
Utgångspunkten för arbetet tas istället i en öppen fråga som medarbetarna gemensamt 
söker svar på innan en idé kan formuleras. 
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Sett utifrån ett ledningsperspektiv handlar det varken om att definiera, påverka eller ens 
bidra till att utveckla medarbetares förståelse i någon på förhand bestämd riktning, utan 
om att initiera, organisera och leda en öppen med- och meningskapande process, i vilken 
den gemensamma idén betraktas som ett resultat av, snarare än en utgångspunkt för, de 
ansträngningar som görs. Det gäller även det fortsatta arbetet med idén sedan den 
formulerats, då det bygger på att medarbetarna tillsammans reflekterar över arbetet i 
relation till den formulerade idén. 

I praktiken innebär det att chefen inte formulerar en idé utan istället går ut med en fråga 
eller lyfter fram ett problem som upplevs angeläget att komma till rätta med. 
Medarbetarna bjuds sedan in att delta i en process vars syfte är att gemensamt formulera 
någon typ av svar eller lösning, som kan bilda underlag för en gemensam idéformulering.  

IP 12: Om jag på min skola hade haft en dialog med mina pedagoger, vad är 
det vi ska göra för att öka måluppfyllelsen?  

IP 6: Att gå ut med att det här är vårt problem, det här är stadens problem; 
det är för få [eller för] många elever som tycker det är för trist att vara i 
skolan, det är för många som väljer bort skolan, det är för många som 
misslyckas, det är för stor skillnad mellan…, det tar för lång tid att gå igenom 
hela skolsystemet. Vad vill ni göra på eran skola för att fixa till det? Då hade 
man fått en idé som… då hade man på varje arbetsplats… ’ja men mm, så här 
gör vi’,  

IP 5: Om jag nu är rektor, med mina lärare, med min personal, då vill jag utgå 
från ’var befinner vi oss?’, ’hur tänker vi?’. Var är vi… Vad är din idé om vår 
skola? Vad vill du att vi ska stå för? 

Hur cheferna uppfattar att de kan, eller bör, gå tillväga för att komma fram till ett sådant 
svar, eller en lösning, varierar, men som regel handlar det om att synliggöra och på något 
sätt dra nytta av de olika erfarenheter och perspektiv som finns i verksamheten.  

IP 8: Och det som jag ser då också är att rektor och förskolechefen i sin tur 
arbetar med sina medarbetare i olika former utav forum där man har 
utvecklingsgrupper, där man jobbar förutsättningslöst, där man gör först en 
analys utifrån vad är våra behov, hur ska vi se på det, hur ska vi arbeta… att 
man någonstans lyssnar på elever och föräldrar och plockar in allting […]. Ett 
gott arbete på en skola bygger ju mycket på det att man låter alla vara med och 
tycka och tänka och arbeta och någonstans prata om de här sakerna.  

IP 10: Grundtanken är att det kommer underifrån, skolutveckling och så, och 
att idén har växt underifrån också. Tillsammans har man låtit den växa fram. 

IP 13: Det spelar ingen roll om det är du eller du eller du som säger det utan 
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grejen är ju, det viktiga är ju, att vi tillsammans på något sätt…  

IP 5: Man kan ha olika idéer och dra nytta av de olika idéerna och skapa 
nånting utifrån det […] Då får man ju fråga eleverna, barnen, vad tycker de 
om… Alltså de som ingår i verksamheten. Vad tycker du att vår skola står för? 
Då får man deras bilder. Föräldrar...  

I sin enklaste form bygger detta synliggörande på att det förs samtal som på något sätt 
dokumenteras och analyseras i syfte att generera gemensam kunskap om vad som bör 
ingå i en verksamhetsidé för att den ska fungera på det sätt som den är tänkt att kunna 
fungera.  

IP 10: Jag tror ju jättemycket på modellen lärande samtal. Men det är en del i 
det hela va. Men alltså att man avsätter mycket planeringstid eller konferenstid 
till att lägga fokus på de här frågorna. Att man diskuterar… Man kan diskutera 
i lagen och sen komma tillbaka. Man kan diskutera i tvärgrupper. Man kan 
utbilda samtalsledare som kan leda lärande samtal för att diskutera de här 
frågorna. Och sen, till sist så handlar det om att, då kommer man fram till 
någonting och det är det någon som tar ett beslut helt enkelt va 

Som framgår av citaten ovan kan formen för de samtal som beskrivs variera. Detsamma 
gäller formen för dokumentation.  

IP 2: Att man skriver på blädderblock eller små post-it-lappar eller vad som 
helst bara man får fram de ledande orden för det man tänker eller för det man 
tycker är viktigt för en idé då. Så tänker jag 

IP 8: Och så får man ju en massa svar och så samlar man ihop de och gör en 
förståelsekarta eller på nåt sätt en föreställningskarta kring detta… att så här 
ser vi att vi… så här olika kan det se ut. Så här olika ser vi på det. Och så har 
man nåt att utgå från. Då har vi liksom en karta att på nåt sätt orientera oss i 
och utifrån det så skapar vi någonting som vi vill stå för på vår skola 

Nästa steg i processen blir att försöka göra något av den variation som framträder när 
olika erfarenheter och perspektiv har synliggjorts. Sättet att uttrycka sig kring detta steg i 
processen varierar bland de chefer vars uppfattningar legat till grund för denna kategori. 
Det talas om att ”koka” alternativt ”tratta ner”, ”vaska fram”, ”ringa in” eller ”sortera”. 

IP 12: på något sätt kokat ner det till någonting.  

Gemensamt för alla metaforer som används är att de på ett eller annat sätt handlar om att 
gå från variation till samsyn. 

K: Vad innebär det att ”koka ner” alla de här idéerna? 

IP 5: Jag tror att man kan, när det kommer upp allas idéer så tror jag att man 

119 
 



kan göra områden som man ser att här har vi massa ord och ungefär samma 
saker här. Kan vi liksom se det här som ett fält? Ja och sätta det här som ett 
begrepp. Och här har vi kanske ett annat som det känner jag att vi behöver ha 
med, men det där det är, ja bra är det men det är inte så viktigt att ha med i 
vår idé. Det kanske vi kan ha med oss men det behöver inte vara med där i 
vår idé och sen också se då vad hamnar helt utanför vårt, som inte kan vara 
med här utifrån den här diskussionen vi hade nyss. Det kan vara ett sätt att 
koka ner 

K: Okej… 

IP 5: Och då ser man att men de här sakerna, fälten, områdena vill vi ha med i 
vår idé. Det är ett sätt att koka ner det. 

Ett likande resonemang förs i följande utdrag hämtat ur en annan intervju:  

K: Men hur kommer man fram till det nu när man kanske har olika tankar om det som 
du beskriver? Någon kanske säger att det är det, och någon säger att det är det som är 
viktigt… 

IP 9: Jomen alltså det kommer man… Till slut så… Så har jag jobbat i alla fall 
i grupper. Då har man satt upp på väggen en massa lappar så här och sen har 
man fått gå fram i grupper och så har man sorterat och så har man hittat olika 
sätt att förhålla sig till… Och till slut har man sett, ja men det är ju samma 
som den och det är samma som den och så har man till slut enats. På något 
sätt så kommer ofta grupper fram till… Ja men de här fem sakerna kan vi 
faktiskt ställa upp på allihop 

När den intervjuade ombeds beskriva närmare hur övergången från många olika till en 
gemensam idé går till hänvisar hen till följande erfarenhet hämtat från en skola där hen 
arbetat som rektor:   

IP 9: Ja, vi gjorde ju så här att vi hade… Om arbetslagen bestod av åtta tio 
personer så hade ju alla arbetslag en diskussion. Sen hade man en arbetsledare 
då som tog med sig det gruppen hade tyckt och så bestämde… Eller 
bestämde… men man tog fram de olika idéerna och så gick det en vända 
tillbaka igen. Nu har alla… Nu ser ni, nu har alla sex arbetslagen tyckt så här 
och då kunde man liksom se ett mönster i det och så gick man tillbaka i det 
och till slut så sållades det ut. Alltså, vissa saker kanske betydde samma sak, så 
det var inte så svårt att få de här fem sex att-satserna, att det kunde alla 
tycka… men det här är okej, vi kör åt det hållet 
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De chefer som ser detta sätt att organisera arbetet som det mest ändamålsenliga, lyfter 
som regel fram och betonar just interaktion mellan medarbetare som det viktigaste 
verktyget i arbetet med verksamhetsidén.  

I ett par av intervjuerna tas ytterligare steg som bygger på att det genomförs någon typ av 
undersökning, eller prövning av de idéer som lyfts fram innan den gemensamma idén 
formuleras.  

K: Hur blir de eniga? 

IP 7: Genom att prata. Det finns inga andra vägar. Jo, det gör det visst det. 
Prata och pröva! 

[…] 

K: har de flera idéer så får de pröva…? 

IP 7: Då får de pröva. Många olika idéer. Men de måste dokumentera det de 
gör och de måste se till att de pratar om det de gör, de måste berätta om det 
de ser.  

En av cheferna talar också om att pröva idéerna genom att relatera dem till de skrivningar 
som finns i de för verksamheten formulerade styrdokumenten.  

K: Hur avgörs då vilka utav alla de här många idéerna som får vara med, eller inte får vara, med 
så att säga? 

IP 5: Jo det, jag tror att man får gå tillbaka och titta vad vårt uppdrag är och 
utifrån det på nåt sätt se [mm] varför man kan ha vissa idéer med i sin 
verksamhet men inte andra och utifrån det uppdrag man har. 

Med utgångspunkt i de slutsatser som dessa aktiviteter genererar formuleras sedan den 
gemensamma idén. 

IP 13: Alltså att man jobbar med den problematiseringen. Och så kanske man 
kommer fram till… efter några träffar… en vision eller någon verksamhetsidé 
eller något tänk kring… 

IP 9: Då får vi någonstans hitta ett konsensus. Om vi nu se… Då får vi 
bestämma oss för att det här ska bli våra ledstjärnor på denna skolan för att 
det ska bli resultat 

Det fortlöpande arbetet, med den formulerade idén ses som en fortsättning på den 
lärprocess som tycks utgöra en central aspekt av arbetet med att ta fram en gemensam 
idé, när det organiseras på detta sätt. I detta ingår även att fortsätta reflektera kritiskt över 
den idé som formulerats. 
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IP 10: hålla vid liv, vi måste utmana vår idé, vi måste ifrågasätta vår idé hela 
tiden  

 

 

7.2.3 Arbete med verksamhetsidéer som medskapande implementering  
 

Ett förslag till idé formuleras på ledningsnivå. Medarbetarna har sedan möjlighet att diskutera förslaget 
och komma med förslag till ändringar innan beslut fattas. 
  
Verksamhetsidén implementeras sedan i verksamheten genom kompetensutvecklingsinsatser och styrning 
via befintliga strukturer. 
 
 

I anslutning till det resonemang som förs kring distinktionen mellan uppifrån och 
underifrån presenteras i några av intervjuerna ett alternativ till de båda processer som 
beskrivits ovan, vilket framstår som ett försök att förena de båda för att få ut det bästa ur 
båda.  

Grundresonemanget liknar det som förs i anslutning till kategorin Verksamhetsidé som 
uppifrånstyrd implementering, men med skillnaden att medarbetarna ges viss möjlighet att 
påverka innehållet i idén innan det fattas beslut om en viss formulering. Detta genom att 
utgångspunkten för det gemensamma arbetet tas i ett eller ett mindre antal förslag som 
medarbetarna får diskutera och komma med synpunkter på. Som en effekt av detta 
framstår den här varianten något öppnare än den som tidigare beskrivits i termer av en 
implementeringsprocess. 

IP 8: Jag tror att man kan vara med och… ge ett antal förslag i början, att vad 
skulle det kunna stå i de här sakerna. Sen så, som alltid som en organisation 
eller ett företag eller vad som helst så har en ledning ett… alltså det är viktigt 
också att man någonstans talar om att i den här riktningen vill vi gå. Vi vill 
komma fram till de här sakerna. 

Samtidigt framgår det tydligt av vad som sägs beträffande detta i intervjuerna att det 
fortfarande är ledningen som avgör vilket innehåll som kan komma att bli aktuellt.  

IP 7: Så mycket som möjligt är det att vi rättar upp det efter det som kommer 
underifrån. Så mycket som möjligt är det det. Och det är därför jag menar att 
jag får vara tydlig med vilka… om jag har heliga kor så måste jag tydliggöra 
det. Nej, tar ni bort det där så är jag inte med, men allt det där andra, så visst, 
okej.  
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IP 6: Ledningsgruppen gjorde en idé som vi la ut på intranätet och så fick alla 
som ville kommentera den och så fick man upp det på en samverkansgrupp 
eller på en personalkonferens och så fick alla tycka och så satte sig en grupp 
och tänkte ’är det det här som är vår skolan och vår skola…’ och så var det, 
dokumentet var liksom öppet och så fick man sticka in igen och så försökte 
man få. 

Det är också på ledningsnivå som det slutgiltigt beslutas vilken av de föreslagna idéerna 
som ska vara den gällande. 

 
IP 6: Alltså jag hade ju klart lite vetorätt som lite högre, men i alla fall som, det 
var väldigt transparant, vägen fram till idén kan man säga. Sen kan man säga 
att det här, nu är vi överens, det här är våran skola, det är det här vi ska uppnå  

Genom att öka delaktigheten i arbetet med att ta fram och formulera idén hoppas de här 
cheferna att förankringsprocessen ska gå lättare än vad som uppfattas bli fallet om det 
fattas ett beslut utan att de som påverkas av det först har rådfrågats.  

IP 7: ’Om vi fick bestämma så skulle det se ut så här’ och nu varsågoda så har 
ni ett år på er och kommer ni med någonting bättre så är det det som kommer 
att gälla. Kommer ni med ingenting så har vi redan formulerat oss och annars 
så blir det kompromiss, eller kalla det för en förbättrad, utvecklad produkt 
som vi kommer fram till. Jag tror att det ibland är gött för många då för det 
minskar startsträckan 

Värt att notera i sammanhanget är att det som framförallt lyfts fram som väsentligt är 
medarbetarnas upplevelse av att vara medskapande inte medskapandet som sådant. Att 
medarbetarna känner sig delaktiga i arbetet med att skapa idén, betonas särskilt i det här 
sammanhanget. 

IP 9: Jag tror att folk skulle känna sig mer delaktiga. Då skulle de ju känna att 
det här har ju vi processat fram, det här känns att det här har vi diskuterat och 
det här, det har man… Man har fått säga vad man har tyckt och sen kanske 
inte alla har fått det de helst har brunnit för men någonstans har man kommit 
fram till att, men det här känns okej. De har varit delaktiga i processen. […] 
Det är ju ganska mänskliga egenskaper man har. Om man känner att ja, jag 
kan vara med och bestämma över vad det är jag gör. Då gör jag det ju mycket 
bättre. Säger någon annan till mig, att nu ska du göra så, då gör jag ju så om 
jag är lydig, men för det mesta gör jag ju tvärtemot 

När upplevelsen av medskapande lyfts fram som viktigare än det reella medskapandet, 
vilket det ofta gör när arbetet beskrivs på detta sätt, får den del i arbetet som handlar om 
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att gemensamt komma fram till en idé karaktären av en skendemokratisk process, eller en 
”skenprocess” som en av cheferna uttrycker det i följande utdrag: 

IP 8: Man kan ju också säga att vi tänker oss de här sakerna, som vi vill jobba 
runt och hur ser ni, hur tänker ni runt det och att man kanske tar in ett antal 
förslag och sen så samlas man… Ibland är det skenprocesser ju, men ibland… 
de här skenprocesserna kan vara ganska bra, för att skapa någonting. Man 
kanske redan visste om att man ville hamna i någonting och så gör man ju det, 
det tror jag vi alla har varit med om [skrattar]. Men det handlar ju någonstans 
om att, har man åtminstone gjort det så har man fått… Då får man ju ett helt 
annat tryck i organisationen ju 

Den som väljer att organisera arbetet på detta sätt gör det, enligt de chefer som beskriver 
det som ett alternativ, i en förhoppning om att det ska leda till ett större engagemang utan 
att man som chef riskerar att förlora alltför mycket av sin kontroll över processen eller 
lämna över alltför stor del av makten till medarbetarna när det gäller processens utfall.  

Verksamhetsidén implementeras sedan i verksamheten genom kompetensutvecklings-
insatser och styrning via befintliga strukturer. Det som skiljer denna modell från den som 
tidigare beskrivits under rubriken Arbete med verksamhetsidéer som uppifrånstyrd implementering 
är sättet på vilket det initiala arbetet med att ta fram en verksamhetsidé organiseras. När 
detta gjorts fortlöper arbetet i enlighet med implementeringsidén genom kompetens-
utvecklingsinsatser och styrning via befintliga strukturer.  

 

7.2.4 Chefernas förhållningssätt till de olika modellerna  
Huruvida den variation som beskrivits ovan egentligen är en variation i sättet att se arbete 
med verksamhetsidéer kan som sagt diskuteras. Med tanke på att merparten av de chefer 
som intervjuats faktiskt uppfattar det vara möjligt att organisera arbetet på det ena eller 
det andra sättet, framstår den redovisning som hittills har gjorts som en beskrivning av 
kvalitativt skilda processer, snarare än skilda sätt att se en och samma process.   

Ett annat sätt att beskriva variationen är att redovisa de positioner cheferna intar i 
förhållande till den distinktion mellan uppifrån och underifrån som görs i intervjuerna. 
Som ett resultat av en analys vars utgångspunkt varit just den har följande positioner, eller 
förhållningssätt urskilts: 

1. Arbete med verksamhetsidéer är uppifrånstyrt 
2. Arbete med verksamhetsidéer är antingen uppifrån- eller underifrånstyrt, alternativt 

uppifrån- och underifrånstyrt 
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Arbete med verksamhetsidéer är för merparten av de intervjuade cheferna något som kan 
beskrivas med utgångspunkt i termer av ett uppifrån- och/eller underifrånperspektiv.  
Gemensamt för de chefer som ser det så är att de uppfattar det vara möjligt att organisera 
arbetet på olika sätt. Gemensamt för dessa chefer är också att de ser att de olika alternativ 
som uppifrån- respektive underifrånperspektivet ger upphov till har sina förtjänster såväl 
som sina brister. Uppifrånperspektivet ses i allmänhet som något lättare att organisera, 
emedan underifrånperspektivet uppfattas kunna ge upphov till större engagemang.  

IP 4: Ja, jag tror att det har betydelse. Jag kan tänka mig att om själva 
tillblivelsen präglas av […] delaktighet till exempel, så om man har stor 
delaktighet i tillblivelsen av en sån idé så kan det hända att den får större 
genomslagskraft sen. Å andra sidan kan man inte annat än att i slutändan fatta 
ett beslut på högsta nivå om att det är det här som ska prägla hela vår 
pedagogiska verksamhet. Punkt. Och då är det inte alldeles enkelt att förankra 
den i en sån jättestor organisation. För delaktigt kan ju bli lite platt då. Om det 
är en så stor organisation så blir det ändå bara, ja vars. Ja visst jag fick va med 
men nånstans så känner jag ju inte att jag hade så stor påverkan ändå, alltså det 
blir så långt till den här grejen. Då kanske det… Ah, det får du fråga nån som 
är expert på såna här processer  

IP 8: En sån här sak måste också komma till genom någon form utav 
gemensamt arbete där man grottar ner sig, där man har ett antal saker 
tillsammans. Det är väl å andra sidan svårigheten då i en så här stor kommun, 
förstås. Men om man verkligen vill att det ska landa i hjärtat ju och vara en 
sån idé, om man är driven utav en idé eller en vision då, hur man nu uttrycker 
det, så måste man ha varit med och skapat det och det är någonstans det som 
också är viktigast ute i skolorna och förskolorna att man måste vara 
medskapande i det också, så att man känner att det här landar 

IP 6: Den, det krävs mer för att få den medarbetaren att i sina beslut dagligen 
fundera på den verksamhetsidén som kommit in där när han har jobbat på sin 
arbetsplats så länge, än att bara presentera ett färdigt att det här är våran idé 

Givet en sådan position har man som chef att ta ställning till och välja mellan, dessa båda 
perspektiv när man organiserar arbete med verksamhetsidéer och som en del i det att 
väga fördelar och nackdelar mot varandra. Om man inte, som några av cheferna gör, 
uppfattar att det är möjligt att förena de båda perspektiven på det sätt som tidigare 
beskrivits med hjälp av kategorin medskapande implementering.  

För den som enbart ser arbete med verksamhetsidéer som en uppifrånstyrd process finns 
inte denna valmöjlighet, utan det handlar istället om att göra det bästa av den process 
som man uppfattar att arbete med verksamhetsidéer vilar på. 
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7.2.5 Struktur 
Karaktären på de båda huvudkategorierna, Arbete med verksamhetsidéer som uppifrånstyrd 
implementering och Arbete med verksamhetsidéer som underifrånstyrt meningsskapande, gör att det 
strukturella förhållandet dem emellan kan beskrivas som horisontellt (Figur 9). Till grund 
för denna bedömning ligger ett konstaterande av att det i materialet inte finns något som 
tyder på att det ena sättet att se skulle vara logiskt över- eller underordnat det andra, utan 
de båda framstår helt enkelt som två i grunden olika men strukturellt likvärdiga sätt att se 
arbete med verksamhetsidéer, vilket naturligtvis inte utesluter möjligheten att värdera 
dem olika med hänvisning till andra faktorer än de rent logiskt, strukturella.  

 

 

 

Figur 9. Relationen mellan kategorin Uppifrånstyrd implementering och Underifrånstyrt medskapande 

 

Till skillnad från den variation i sättet att se verksamhetsidéer som tidigare beskrivits är 
dessa båda synsätt varandra uteslutande. För att förena de båda krävs en kompromiss, 
eller att man löser upp den helhet som varje kategori för sig utgör för att sedan förena 
delar från den ena med delar från den andra, vilket är precis vad som görs när det är 
frågan om det slags processer som ovan beskrivits i termer av medskapande 
implementering (Figur 10). 

 

 

 
 
Figur 10. Kategorin Arbete med verksamhetsidéer som medskapande implementering i relation till Arbete med 
verksamhetsidéer som uppifrånstyrd implementering och Arbete med verksamhetsidéer som underifrånstyrt 
medskapande.  

 

 

7.3 Slutsatser och diskussion 
Resultatet av de analyser som gjorts i syfte att beskriva variationen i sättet att se arbete 
med verksamhetsidéer bidrar inte till differentiering av den kunskap som finns inom 
fältet på det sätt som resultatet av de analyser som gjorts för att beskriva variationen i 
sättet att se verksamhetsidéer gör. Distinktionen uppifrån–underifrån är sedan tidigare väl 
etablerad i skolans praktik, liksom i den forskning som omger den (se t ex den 
beskrivning av skolutvecklingsforskningen som tidigare gjorts). Detsamma gäller sättet att 
beskriva utvecklingsprocesser i termer av implementering (Blossing, 2000; Ekholm, 2011; 

Uppifrånstyrd implementering Underifrånstyrt meningsskapande 

1. Uppifrånstyrd 
implementering 

2. Underifrånstyrt 
meningsskapande 

Medskapande implementering 
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Ekholm & Plough-Olsen, 1991; van Velzen, Miles, Hameyer & Robin, 1985 m fl) och 
meningsskapande (Weick, 2001). Dessa kategoriseringar existerar redan som väl 
etablerade och teoretiskt förankrade synsätt. Samtidigt är variationen intressant i 
förhållande till tidigare forskning om man anlägger något av ett historiskt perspektiv. När 
Kroksmark (2001) genomförde sin studie av rektors framstod visionen i rektorernas tal 
om den huvudsakligen som ett kollektivt mål formulerat av rektor. Möjligheten att vända 
på detta genom att ”ge arbetslag eller motsvarande grupperingar inom skolan i uppgift att 
formulera en lokal vision” (ibid. 29) gör sig endast synligt i den diskussion som 
Kroksmark för som ett tänkbart alternativ till den praktik han tyckt sig kunna se.   

Här går de chefer som deltagit i min studie och som beskriver arbete med 
verksamhetsidéer i enlighet med kategorin Arbete med verksamhetsidéer som underifrånstyrt 
meningsskapande, ett steg längre. För dem är arbetet med verksamhetsidén inte bara en 
fråga om delaktighet – huruvida idén presenteras som en färdig produkt eller som ett 
förslag att ta ställning till och vidareutveckla – utan om att gemensamt skapa den från 
grunden genom att synliggöra variationen och tillsammans se mönster i den som kan 
ligga till grund för gemensamma slutsatser. Skillnaden mellan dessa och tidigare 
arbetsformer kan beskrivas med utgångspunkt i det sätt på vilket cheferna förhåller sig till 
lärande; som en kunskapande snarare än en kunskapstillägnande process. Denna skillnad 
är dock inte en skillnad som görs explicit i materialet. Ändå finns den där som en slags 
underliggande organiserande princip. 

 

7.3.1 Lärande – och utveckling – som kunskapande eller kunskapstillägnande 
process 
Oavsett om verksamhetscheferna uppfattar verksamhetsidén som varumärke, kitt, 
kompass, karta eller raster och oavsett om de uppfattar arbete med verksamhetsidéer som 
en uppifrånstyrd en underifrånstyrd process är lärande något som lyfts fram och betonas 
som viktigt av de chefer som deltagit i studien. Om den idé som tas fram ska bli levande i 
praktiken, behöver de som berörs av den involveras i någon form av lärprocess. 

Vid en närmare granskning av vad som sägs om lärande i intervjuerna, kan man 
emellertid konstatera att karaktären på detta lärande skiljer sig åt beroende på vilken 
utgångspunkten är. I de intervjuer där arbete med verksamhetsidéer framställs på det sätt 
som ovan beskrivits i termer av uppifrånstyrd implementering framträder bilden av en 
lärprocess som för det första bygger på att någon i verksamheten redan har den kunskap 
som krävs och för det andra, att de i verksamheten som inte har den kunskap som krävs 
tillägnar sig den genom att lära av den eller dem som redan har den. Att lärandet handlar 
om detta är emellertid inte något som cheferna reflekterar särskilt mycket kring, utan det 
förefaller utgöra en självklarhet för de som uttrycker sig i enlighet med kategorin. 
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Ser man till vad som sägs om lärande i de intervjuer där arbete med verksamhetsidéer 
framställs på det sätt som beskrivits i termer av underifrånstyrt meningsskapande 
framträder en annan bild. Här är det inte längre fråga om att någon redan besitter den 
kunskap som krävs. Istället handlar det om att skapa den genom att på olika sätt lära om 
och utifrån sin vardagspraktik. Genom tillvaratagandet av den variation som finns i 
verksamheten byggs den kunskap som sedan blir innehållet i verksamhetsidén gemensamt 
upp.  

I det ena fallet beskrivs en process genom vilken varje enskild medarbetare tillägnar sig 
ett specifikt kunskapsinnehåll i det andra en öppen process genom vilken det gemensamt 
skapas ny kunskap. Det lärande som är kopplat till arbete med verksamhetsidéer kan med 
andra ord beskrivas antingen i termer av en kunskapstillägnande eller kunskapande process.  

Grunden för distinktionen är densamma som den som ligger till grund för den distinktion 
mellan statisk och dynamisk effektivitet (Sarv, 1997) som tidigare gjorts med avseende på 
kvaliteten i en verksamhet, men också för den distinktion mellan best practice och next 
practice som använts för att visa på skillnaderna mellan skoleffektivitet och 
skolutveckling.  

Av dessa olika typer av processer ligger den senare, det vill säga den kunskapande 
dynamiska next practice-orienterade processen mera i linje med den syn på utveckling 
som utgör grunden för ett lärande organisationsperspektiv, än den som är förenad med 
implementering. Den stämmer också bättre överens med den syn på skolan och dess 
medarbetare som är förenad med begrepp som reflekterad praktik och professionalism.  

Den här skillnaden i synen på lärande återfinns även inom organisationsforskningen där 
den beskrivs med hjälp av begrepp som adaptivt respektive dynamiskt, innovativt eller 
utvecklingsinriktat lärande (se t ex Ellström, 2001; 2010; Galbraith, 2004). Innebörden i 
de senare av dessa begrepp återkommer också i talet om det entreprenöriella lärandet 
som håller på att etablera sig i skolan, som en aspekt med betydelse för sättet att 
organisera elevers lärande (http://skollyftet.se/wp-content/uploads/2011/08/eskap-
Skolverket.pdf). Som sådan erbjuder det entreprenöriella lärandet och den undervisning 
som förknippas med det ett komplement till variationsteorins sätt att beskriva lärande 
och undervisning med utgångspunkt i ett specifikt lärandeobjekt (Marton & Tsui, 2004). 
Utmärkande för en kunskapande, eller entreprenöriell, lärprocess är att den saknar ett på 
förhand definierat lärandeobjektet. Utgångspunkten för lär- och eller 
utvecklingsprocessen tas istället i en fråga eller ett problem vars svar eller lösning inte på 
förhand är givet. Syftet är inte att ersätta redan befintliga handlings- och tankestrukturer 
med andra, vilka på förhand bedömts vara mera ändamålsenliga – eller powerful (Marton 
& Tsui, 2004) – utan att utveckla nya arbetssätt baserade på nya sätt att se. 

Även om dessa begrepp inte används i det material som analyserats och även om det 
bland de chefer som deltagit i min studie fortfarande finns en osäkerhet kring vad som 
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utmärker just den kunskapande aspekten av en meningskapande process, är resultatet av 
studien alltså intressant då den tyder på att det är en förändring på gång – en förändring 
som innebär att skolans verksamhet håller på att ändra karaktär på ett sätt som får 
betydelse både för skolors sätt att arbeta med skolutveckling. Samtidigt kan osäkerheten 
kring den här typen av processer förklaras just med hänvisning till den förändring i 
synsätt som skett över tid. För merparten av de intervjuade cheferna är gemensamma 
meningsskapande, eller kunskapande utvecklingsprocesser troligtvis något man har 
begränsad erfarenhet av. För en del är det kanske bara något som man har hört talas eller 
läst om.  

I det här sammanhanget är det också intressant att lyfta in den pilotstudie som 
genomfördes innan intervjuerna med de aktuella cheferna påbörjades. Även om det på 
grund av kvalitativa skillnader i de data som upprättats, inte är möjligt att göra några 
jämförande analyser så tycker jag mig ändå kunna se att de skolledare som deltog i 
pilotstudien uttalar sig med lite större säkerhet när de talar om meningskapande arbete 
och att de är något skarpare i sina beskrivningar av de processer som är förknippade med 
det. När jag försöker förstå vad det beror på, ligger det nära till hands för mig att se det 
som en effekt av deras fleråriga deltagande i nätverket för problembaserad skolutveckling, 
vilket bör ha gett dem inte bara en fördjupad förståelse av kollektiva lärprocesser utan 
också en del praktisk erfarenhet av att leda sådana processer. Oavsett hur det är med 
detta kan man nog ändå säga att en genuint med- och meningsskapande process ställer 
stora krav på dem som deltar i den. Inte minst den som ska leda arbetet med sådana 
processer har ett stort ansvar när det gäller att förhålla sig öppen och självkritiskt 
granskande. Annars är det lätt att hamna i den slags skendemokratiska processer som 
några av cheferna beskiver, vilket i sin tur ökar risken för manipulation av det slag som 
Barker (1993) varnade för i artikeln Tightening the iron cage. Med tanke på den beskrivning 
av meningsskapande i praktiken som Robert & Levenshagen (1995) gör med hjälp av 
uttrycket sensemaking through sensegivning, är det en risk man inte kan bortse från. 

 

7.3.2 Hur kan man förstå variationen? 
Den variation som beskrivits ovan hänger ihop med den tematisering av begreppen 
uppifrån-underifrån som präglar hela materialet. Som framgått ovan ses arbete med 
verksamhetsidéer, av de chefer som deltagit i studien, som varande 1) uppifrånstyrt, 2) 
uppifrån eller underifrånstyrt, alternativt uppifrån och underifrånstyrt. 

Mot bakgrund av dessa kategorier är det lätt att föreställa sig möjligheten av ytterligare en 
kategori nämligen arbete med verksamhetsidé är underifrånstyrt, även om det i just denna studie 
saknas empiriskt stöd för en sådan kategori. Uppifrånstyrningens självklara närvaro i 
chefernas sätt att resonera kring arbete med verksamhetsider har naturligtvis sin grund i 
den långvariga tradition av uppifrånstyrning som präglar vårt utbildningssystem. Även 
om det under senare år har kommit att luckras upp i och med 80-talets 
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decentraliseringsreformer och de försök att professionalisera skolans verksamhet som 
utgjort en del i dessa, så finns det lite som tyder på att uppifrånperspektivet är på väg 
bort. I stället har det uppstått en konflikt mellan olika typer av styrning vilket den 
tematisering mellan uppifrån- och underifrån som återfinns i materialet är ett uttryck för. 
Konflikten har en naturlig grund i dessa förändringar. Den återfinns också i den 
beskrivning av skolutvecklingsforskningens skilda perspektiv som tidigare gjorts med 
hänvisning till Reynolds (2005) där skoleffektivitet förknippas med ett uppifrån- och 
skolutvecklingsforskningen förknippas med ett underifrånperspektiv.  

Även om allt flera chefer och ledare har kommit att intressera sig för och strävar efter att 
utveckla ett mera demokratiskt ledarskap där medarbetares olika erfarenheter och 
uppfattningar ges större utrymme samtidigt som betydelsen av gemensamt lärande och 
gemensam förståelse lyfts fram och betonas (Sandberg & Targama, 1998), finns det enligt 
Sivebo & Åkesson (2009) lite som tyder på att man skulle ha lämnat det mera 
uppifrånorienterade rationalistiska perspektivet bakom sig. Det mesta talar istället för att 
nya sätt att styra till gamla (se Siverbo & Åkesson, 2009) eller att man tillägnar sig den 
retorik som är förenad med det nya utan att i grunden överge det gamla, något som även 
tidigare konstaterats vara vanligt förekommande bland ledare i den offentliga, såväl som i 
den privata sektorn (Sandberg & Targama, 1998). De skendemokratiska processer som 
gärna uppstår när man som ledare bjuder in medarbetare till att vara delaktiga och 
medskapande, samtidigt som man vidhåller sin rätt till tolkningsföreträde och beslut om 
vad som ska göras, kan ses som ett uttryck för detta. Variationen kan alltså förstås i ljuset 
av den mera övergripande diskurs som omger all utbildningsverksamhet.  

Något annat som troligtvis bidragit till att variationen ser ut som den gör är det lokala 
förändringsarbete som pågick i den aktuella staden vid tiden för studiens genomförande. 
Som framgått av den bakgrundsbeskrivning som gjordes i avhandlingens inledande 
kapitel hade man på förvaltningsnivå formulerat en idé, som av en del chefer och 
medarbetare uppfattades som en färdig produkt emedan den av andra uppfattades mer 
som ett förslag som eventuellt skulle komma att förändras beroende på hur processen 
fortlöpte. Att döma av det som sägs i intervjuerna har verksamhetsidén och det sätt på 
vilket arbetet med den organiserats upplevts motsägelsefullt på ett sätt som aktualiserar 
frågan om vart utgångspunkten för arbetet bör tas, vilket skulle kunna förklara varför 
distinktionen uppifrån– underifrån träder fram och tematiseras på det sätt som den gör i 
materialet. I materialet finns dessutom uttalanden som indikerar att arbetet med stadens 
specifika verksamhetsidé har varit föremål för diskussion på olika nivåer i verksamheten, 
utan att en lösning som alla är överens om har hittats.  

 

  

130 
 



8 Resultat ─ Relationen mellan sätt att se verksamhetsidéer och arbete 
med en sådan 

 

To know the Way is to know where to go and how to get there 

(Tseng-tzu) 

 

I och med de beskrivningskategorier som presenteras i kapitel 6 och 7 har två av de 
forskningsfrågor som legat till grund för studien besvarats; den som handlade om 
variationen i sättet att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet och den som 
handlade om variationen i sättet att se arbete med sådana idéer. 

När det gäller den tredje och sista frågan, som handlar om relationen mellan dessa båda 
studieobjekt, blir svaret kort. Det är nämligen inte möjligt att i den undersökta gruppen 
urskilja något mönster som tyder på förekomsten av något samband. Chefernas sätt att se 
arbete med verksamhetsidéer har med andra ord lite, eller ingenting, att göra med sättet 
att se verksamhetsidéer. Kapitlet ägnas åt en diskussion av detta resultat.  

 

8.1 Slutsatser och diskussion 
Avsaknaden av koppling mellan de båda undersökta objekten ger vid handen att ett visst 
sätt att se verksamhetsidéer inte är förenat med ett visst sätt att se arbete med sådana 
idéer. Åtminstone inte för de chefer som deltagit i studien, vilket förstås inte utesluter 
möjligheten att det gör det i andra grupper.  

 

8.1.1 Hur kan man förstå mönstret? 
Sättet att se arbete med verksamhetsidéer har alltså lite, eller ingenting, att göra med det 
sätt på vilket cheferna ser arbete en sådan idé. För egen del måste jag erkänna att 
resultatet överraskade mig något. När jag, efter en tids intensivt arbete med att beskriva 
variationen i sättet att se verksamhetsidéer, övergick till att titta närmare på vad som sagts 
om arbete med dessa idéer, hade jag vissa förväntningar på materialet.  

I de intervjuer i vilka jag hämtat underlag för varumärkeskategorin hade jag t ex 
föreställningar om att jag, i den del av materialet som handlade om arbete med 
verksamhetsidéer, skulle finna flera utsagor som handlar om kunden. Jag föreställde mig 
att arbete med sådana idéer på något sätt skulle kopplas till genomförandet av marknads- 
eller kundundersökningar. Som jag ser det hade det legat i linje med synen på 
verksamhetsidéer som varumärke att försöka ta reda på vad kunden vill ha. Det hade 
också legat i linje med synsättet att ge någon med kunskap inom marknadsföring i 
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uppdrag att hitta en formulering som gör den lätt för många att relatera till samtidigt som 
den sticker ut lite, är kort och slagkraftig. Men inga uttalanden av sådan eller liknande 
karaktär förekommer i intervjuerna. Istället hamnar cheferna alltså i frågan om huruvida 
det är ledningens eller medarbetarnas uppfattningar som bör ligga till grund för den 
gemensamma idén och vad det får för konsekvenser att göra på det ena eller det andra 
sättet. Inte heller när det gäller verksamhetsidéer som kitt knyter cheferna, när de talar 
om arbete med verksamhetsidéer, an till det de har sagt om att verksamhetsidéer ska 
bidra till att medarbetare svetsats samman osv. Inte ens de sätt att se som beskrivs som 
styrande det vill säga kompassen, kartan eller rastret är kopplade till någon specifik 
ståndpunkt i frågan. Cheferna tycks med andra ord inte se verksamhetsidéer och arbete 
med sådana som delar i en meningsbärande helhet ─ ett specifikt sätt att styra och leda 
pedagogisk verksamhet som är skilt från andra tänkbara sätt att göra det ─ lika lite som 
de ser att det egna sättet att styra och leda har sin hemvist i något mera grundläggande 
perspektiv av den karaktär som exempelvis rationalismen och det tolkande 
förståelsebaserade perspektivet utgör.  

Hur kommer det sig att det inte gör det? Ett enkelt svar på frågan skulle kunna vara att 
människors livsvärldar inte är särskilt koherenta. Man kan naturligtvis låta sig nöja med 
det som en förklaring. Eller så kan man ta ett steg till och fundera över vilka 
konsekvenser bristen på koherens i dessa, och andra frågor, får för arbetet i praktiken. 
Ungefär som jag själv gjorde i inledningen till den här avhandlingen och som 
medarbetarna på den skola där jag tidigare genomfört en studie av visioner (Thelin, 2003) 
gjorde.  

Samtidigt aktualiserar resultatet och inte minst mina egna förväntningar på materialet 
frågor som har med koherens att göra. Är koherens någonting eftersträvansvärt och är 
det i så fall alltid eftersträvansvärt eller finns det situationer där koherens är mindre 
viktigt eller kanske rent av problematiskt? I den avslutande diskussion som förs i nästa 
kapitel ska jag argumentera för att koherens utgör en betydelsefull kvalitet i skolans 
ledarskap, att det är en grundläggande förutsättning för framgångsrikt utvecklingsarbete 
och att det är vad idéstyrning i grunden handlar om. Samtidigt ska jag peka på de 
begränsningar som är förenade med koherens – och koherenta system – och föreslå att 
skolan organiserar sin verksamhet på ett sätt som gör det möjligt att utveckla mera 
koherenta system utan att för den skull göra sig av med de möjligheter variationen 
erbjuder.  
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9. Diskussion 
 

Make the small large and the little a lot.  

To do great work, begin with the small.  

Great deeds must begin on a small scale. 

(Lao-tzu) 

 

Då studiens resultat till stora delar har diskuterats redan i föregående kapitel kommer den 
diskussion som förs i att vara mera övergripande till sin karaktär. Till grund för den 
diskussion som förs ligger frågor som har att göra med studiens förutsättningar och 
genomförande, men även resultatets betydelse för och i skolans praktik och som 
vetenskapligt bidrag till kunskapsbildningen om skolutveckling och ledarskap.  

 

9.1 Vad säger resultatet? 
I den diskussion som förts i anslutning till varje resultatkapitel gjordes en del försök att 
förklara den variation som trätt fram i materialet genom att knyta an till de olika 
perspektiv på skolutveckling och ledarskap som beskrevs i kapitel två, men också till den 
utbildningspolitiska kontext som omger verksamheten och de förändringar som skett i 
den under senare år. Man kan naturligtvis fundera över hur stor betydelse dessa faktorer 
har för resultatet i förhållande till andra faktorer som kan tänkas ha haft betydelse. Vilken 
betydelse har det t ex haft att det är just begreppet verksamhetsidé som använts och inte 
någon annat av de begrepp som lyfts fram i litteraturgenomgången? Hade jag fått fram 
något annat om jag hade ställt andra frågor? Frågor som dessa har sin naturliga plats i den 
diskussion som jag har för avsikt att föra i detta kapitel. Även samarbetet med den 
aktuella staden och inte minst min egen roll i det är värt att lyfta fram här då det är något 
endast principiellt har berörts tidigare. Detsamma gäller urvalet och den analysmetod och 
redovisningsform som valet av ansats medfört.  

 

9.1.1 Begreppet verksamhetsidé 
Som framgått tidigare fanns hos mig ett intresse för den här typen av 
verksamhetsgemensamma övergripande idéer redan innan samarbetet med staden 
inleddes. Att det sedan blev just verksamhetsidéer och inte t ex visioner eller helhetsidéer 
som kom att stå i fokus för studien har sin enkla förklaring i att det var just detta begrepp 
som användes i den stad där studien genomfördes. Så här i efterhand kan man 
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naturligtvis fundera över vad som hade hänt om jag hade bett de intervjuade redogöra för 
sitt sätt att se en vision istället? Hade det blivit annorlunda eller hade samma variation 
fortfarande kunnat urskiljas? 

När man funderar över frågor som dessa kan man också fundera över hur styrda vi är, 
genom talet, att tänka i termer av vad, hur, vem och varför (Vilka är vi, vad ska vi 
åstadkomma, hur ska vi göra det, för vem och varför gör vi det?), men också hur vi 
uttrycker oss för att skapa trovärdighet hos andra genom att vädja till deras känslor såväl 
som till förnuftet (för ett resonemang kring retorikens betydelse för sättet att 
kommunicera en verksamhet, se Lander, 1991). Möjligen utgör chefernas svar på frågan 
om vad en verksamhetsidé är, i själva verket ett svar på frågan om hur man 
kommunicerar och inte minst argumenterar för sin verksamhet med hjälp av en idé. Det 
talar i så fall för att begreppet verksamhetsidé inte är avgörande för de svar jag får. Det 
gör också det resonemang som tidigare förts beträffande detta och andra likartade 
begrepps användning i skolans praktik (på skolors hemsidor bland annat) och det sätt på 
vilket dessa begrepp används av forskare inom fältet. Det är alltså möjligt att resultatet 
skulle ha blivit ungefär detsamma om utgångspunkten tagits i begreppet vision eller 
helhetsidé istället. Samtidigt gör det en studie som denna än viktigare. Genom att ersätta 
dessa begrepp med andra som bättre speglar de meningsbärande skillnader som är 
möjliga att urskilja bland de som använder dem, kan kommunikation och förståelse av 
innebörden i och betydelsen av arbete med idéer av det här slaget underlättas.  

 

9.1.2 Projektet och min roll i det 
Valet av begrepp är, på grund av samarbetet med den aktuella staden, nära 
sammanhängande med en annan fråga som hittills endast ytligt har berörts, nämligen 
frågan om min egen roll i arbetet med att utveckla en verksamhetsidé i den aktuella 
staden. 

Som framgått i bakgrundsbeskrivningen togs initiativet till samarbetet av skoldirektören i 
staden med anledning av att man på förvaltningsnivå fattat ett beslut om att bygga upp 
och utveckla förståelsen av en, för all pedagogisk verksamhet i staden gemensam, 
verksamhetsidé. För att få ett underlag för arbetet genomfördes intervjuer med 
skolledare, pedagoger och elever, vilka analyserades kvalitativt och kvantitativt. 
Intervjuerna genomfördes av medarbetare i den aktuella staden och min roll i arbetet 
bestod initialt i att, tillsammans med mina kollegor vid universitetet, förbereda dessa 
medarbetare för uppgiften. I praktiken innebär detta att jag har träffat och haft viss 
mejlkontakt med de medarbetare som genomförde dessa intervjuer, vilka med ett 
undantag är andra personer än de som deltagit i studien. Utöver dessa kontakter och 
kontakten med den person i staden som ansvarade för samordningen av olika insatser, 
har jag inte haft någon kontakt med de som berörs av arbetet. Min inblandning i stadens 
utvecklingsarbete har således varit mycket begränsat. För flertalet av de chefer som deltog 
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i studien var jag vid tiden för intervjun bara ett av namnen på de delrapporter som 
tidigare studier i projektet gett upphov till. Samtidigt betyder det förstås att jag trots allt 
varit förknippad med det pågående arbetet som en i gruppen vid Karlstads universitet. 
Det är naturligtvis svårt att veta om och så fall på vilket sätt detta har påverkat studien 
och resultatet av den. Möjligen har min medverkan i projektet bidragit till att cheferna i 
intervjuerna, ger uttryck för en mera positiv inställning till den här typen av idéer än de 
hade gjort om de inte visste att jag på något sätt varit involverad i arbetet. Däremot tror 
jag inte att det har haft särskilt stor betydelse för sättet på vilket man ser dessa idéer.  

 

9.1.3 Urvalet  
I samband med redogörelsen för studiens genomförande motiverades urvalet med 
hänvisning till sådant som rektorers inblandning i stadens arbete med att ta fram en idé, 
kön och det egna skolområdets socioekonomiska status. Man kan naturligtvis fundera 
över varför jag använder mig av just dessa och inte andra urvalskriterier, precis som man 
kan fundera över hur stor variation man kan förvänta sig att dessa faktorer ska ge upphov 
till. Utgångspunkten när jag gjorde urvalet var att få en så heterogen grupp som möjligt. 
Min förhoppning var att denna variation skulle återspegla sig i sättet att se 
verksamhetsidéer och arbete med sådana idéer. Resultatet av den undersökning av 
medarbetares och elevers uppfattningar som föregick denna studie, hade gett en 
fingervisning om att skolområdets socioekonomiska status kunde utgöra en faktor att 
räkna med när man försöker förstå variationen i sättet att se lärande och undervisning 
(Scherp, Scherp & Thelin, 2013). Annars fanns det egentligen ingenting som tydde på att 
just dessa faktorer skulle vara särskilt betydelsefulla i sammanhanget. Att det blev just 
dessa och inte andra kriterier som styrde urvalet, måste därför förklaras med hänvisning 
till min kunskap, eller snarare brist på kunskap, om stadens chefer, men också om vilka 
faktorer som skulle ha varit mera relevanta. Det här var helt enkelt uppgifter jag redan 
hade tillgång till. För att göra ett urval baserade på andra kriterier hade jag behövt ta reda 
på mer om urvalsgruppen. Denna möjlighet valdes bort, av etiska skäl men också för att 
jag saknade kunskap om vad som i så fall skulle vara relevant att ta reda på.  

Däremot hade det om man ser det utifrån ett strikt fenomeografiskt perspektiv, kanske 
varit bättre att välja chefer från olika och geografiskt spridda verksamheter. Kanske också 
med olika huvudmän och inriktning. Samtidigt var det i den här kontexten som frågorna 
uppstod och framstod som väsentliga. Det var i mötet med dessa chefer, vilka redan 
befann sig i en gemensam process, som jag la märke till att man talade med varandra på 
ett sätt som tydde på att man hade olika synsätt. Det var det som väckte min nyfikenhet, 
samtidigt som jag såg en möjlighet att faktiskt kunna bidra med kunskap som behövdes.  

Så här i efterhand kan jag dessutom konstatera att det visade sig vara ett gott urval med 
tanke på den variation som trots allt har beskrivits. Hade ingen, eller bara en väldigt liten, 
variation varit möjlig att urskilja, hade jag kanske blivit tvungen att tänka om. Samtidigt 
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tycker jag att det är intressant i sig att jag med hjälp av studien kan visa på en så pass stor 
variation som jag ändå gör i en förvaltning som i någon mening ansett sig vara överens 
om vad de ska åstadkomma. Så här med facit i hand tycker jag nog att det har ett värde 
att detta kan påvisas. Sen kan man förstås fundera över om det skulle vara möjligt att 
urskilja ytterligare andra sätt att se verksamhetsidéer om underlaget vidgades till att 
omfatta även andra verksamheter eller andra grupper. 

 

9.1.4 Analysmetoden och redovisningsformen 
Som framgått av mitt sätt att hantera materialet ovan är det möjligt att beskriva 
utfallsrummet i en fenomenografisk studie på fler än en sätt. Vilka mönster som träder 
fram är beroende av vilka aspekter som placeras i förgrunden (utgör figure) och vilka som 
på motsvarande sätt placeras i bakgrunden (utgör ground). När aspekter som framstår som 
kritiska för att förstå skillnaden mellan Verksamhetsidé som identitetsskapande verktyg och 
Verksamhetsidé som styrinstrument, lyfts fram går vissa av de nyanser som träder fram när 
variationen beskrivs med hjälp av de fem kategorierna varumärke, kitt, kompass, karta och 
raster, förlorade. Samtidigt tenderar den mera grundläggande skillnad som föreligger 
mellan dessa övergripande kategorier att om inte osynliggöras så åtminstone hamna i 
skymundan, när variationen beskrivs på det senare sättet. Illustrationen av detta i 
resultatredovisningen är av betydelse för förståelsen av resultatet såväl som av det 
analysarbete som lett fram till det. Den är också ett uttryck för strävan efter att försöka 
utveckla det slags reflekterande förhållningssätt och kritiska attityd som bör genomsyra 
forskarens såväl som den professionella praktikerns arbete, vilket innebär ett avlägsnande 
från den naturliga inställningen (Bowden, 2005) och de förgivettaganden som dominerar 
vardagstänkandet. 

The natural attitude is that how I see something is the way it is […]. If you 
have the natural attitude, you can´t understand ‘multiple perspectives’. (ibid, s. 
21) 

 

9.1.5 Användningen av metaforer i resultatredovisningen 
Valet att använda metaforer för att beskriva variationen i sättet att se verksamhetsidéer 
har att göra med strävan efter att kommunicera resultatet på ett sätt som gör det lätt att 
förstå, men också att använda sig av i praktiken. Målsättningen har varit att hitta ett slags 
självkommunicerande etiketter som fångar innebörden i respektive sätt att se 
verksamhetsidéer, i sin helhet.  

I boken Organisationsmetaforer kommenterar Morgan (1999) syftet med sin användning av 
metaforer i beskrivningen av organisationer och ledarskap, på följande sätt:  
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Var och en av metaforerna ger oss en helhetsbild av organisation och 
ledarskap utifrån den synvinkel som respektive metafor bygger på. Varje 
metafor ger oss viktiga kunskaper och insikter. (s. 383) 

Metaforer kan utgöra värdefulla verktyg i skolors och förskolors lärande om men också 
kommunikation kring och arbete med idéer av det slag som verksamhetsidéer utgör. 
Samtidigt bör man vara medveten om metaforens påverkanskraft när det gäller vad som 
blir möjligt att se. Styrkan, och svagheten i en metafor är att den begränsar antalet 
aspekter och perspektiv. När något beskrivs som något annat riktas uppmärksamheten 
mot vissa aspekter av fenomenet, på bekostnad av andra som inte uppmärksammas. 
Detta kan bidra till att det framträder tydligare. Det sätt på vilket det framträder är 
emellertid alltid partiellt. Metaforer kan ge oss viktiga insikter, samtidigt som de kan de 
vara förvanskande – ”att betrakta något med hjälp av en metafor kan också vara ett sätt 
att inte se” (Morgan, 1999, s.11). Som en del i den kritiska reflektion som bör åtfölja varje 
samtal kring resultaten som kan komma att föras i eller i anslutning till skolors och 
förskolors praktik, förefaller det därför väsentligt att fundera över de associationer som 
metaforerna ger upphov till och hur väl de samspelar med andra metaforer som används 
för att beskriva andra fenomen i verksamheten.  

 

9.2 Resultatets betydelse för skolans praktik 
Eftersom detta är en studie i pedagogiskt arbete, ett ämne som tillkommit i syfte att 
överbrygga det glapp mellan forskning och praktik som så ofta uppmärksammats när det 
gäller utbildningsvetenskaplig forskning (se t ex Erixon Arreman, 2002; Holmqvist, 2003) 
är det av särskilt betydelse att den kunskap som generas har praktisk relevans, samtidigt 
som den utgör ett vetenskapligt kunskapstillskott. Att bidra med sådan kunskap har också 
varit syftet med denna studie.  

Med praktisk relevans avses här att de som befinner sig i eller arbetar med skolans praktik 
upplever att de har nytta av kunskapen. Sett utifrån ett skolutvecklingsperspektiv är det 
också av betydelse att kunskapen på något sätt kan användas i arbetet med att utveckla 
skolans praktik (Alexandersson, 2006; Carlgren, 2006). En annan aspekt av frågan om 
praktisk relevans är huruvida den kunskap som genereras kan användas i utbildningen av 
skolans praktiker, i lärar- eller rektorsutbildningen (SOU 1999:63; SOU 2008:109).  

I det följande diskuteras först de skilda sätt att se som urskilts och beskrivits i föregående 
kapitel. Därefter vidgas diskussionen till att handla om variationens betydelse för och i 
skolans utvecklingsarbete, liksom betydelsen av att medarbetare i skolan och i synnerhet 
skolledare har eller utvecklar kunskap om variationen i sättet att se olika fenomen med 
relevans för skolans verksamhet.  
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Avsnittet avslutas med ett försök att visa på hur man inom skolans praktik kan ta tillvara 
den variation som finns i en verksamhet samtidigt som man utvecklar gemensamma sätt 
att se, som grund för skolutveckling.  

 

9.2.1 Beskrivningskategoriernas värde  
Som ett resultat av den studie som genomförts har jag, i de tre föregående kapitlen visat 
hur det i de intervjuade chefernas sätt att resonera kring verksamhetsidéer och arbete 
med sådana idéer, framträder olika sätt att se. Jag har också visat på avsaknaden av 
koppling mellan ett specifikt sätt att se verksamhetsidéer och ett specifikt sätt att se 
arbete med sådana idéer.  

För att komma vidare i arbetet med att ta fram och utveckla en, för hela staden 
gemensam idé, skulle cheferna i den aktuella staden, som grupp, och helst också 
tillsammans med sina medarbetare, nu behöva fundera över vilken betydelse olika sätt att 
se har för deras verksamhet. Vad innebär det i praktiken att se verksamhetsidén som ett 
varumärke, ett kitt, en kompass, en karta eller ett raster och vad det får för konsekvenser 
för verksamheten på kort respektive lång sikt? Precis som medarbetarna på den skola, där 
jag tidigare studerat visioner, kom att fundera över vilken betydelse det har att man inom 
en och samma verksamhet har olika visioner, skulle de chefer som arbetar i staden och 
deras medarbetare behöva fundera över vad som händer om de som befinner sig i 
verksamheten ser den idé de står i kast med att utveckla på olika sätt. Är det 
överhuvudtaget möjligt att utveckla gemensamma idéer och vad krävs i så fall av dem 
som ska leda respektive delta i detta arbete? Därtill tror jag att det skulle finnas mycket att 
vinna på att göra kopplingen mellan verksamhetsidén och arbetet med den tydligare. 
Avsaknaden av sådan koppling har i den diskussion som förts i anslutning till 
resultatredovisningen förklarats med hänvisning till människors livsvärldar, vilka 
vanligtvis inte är särskilt koherenta, men också till verksamhetens komplexitet och till 
ledarskapets kontextuella och situerade karaktär. Samtidigt har jag genom mitt sätt att 
resonera antytt att koherens utgör en väsentlig kvalitet i skolans ledarskap.  

Även om chefer i stor utsträckning anpassar, och behöver anpassa, sitt sätt att agera efter 
den specifika situationen i förhållande till vilken de agerar, och även om deras sätt att 
göra detta är beroende av hur de förstår situationen och den egna rollen i den så finns det 
som regel något som håller samman det de gör. Något som gör att det inte blir hur som 
helst. Som professionella förväntas de dessutom vara medvetna om och kunna 
kommunicera vad det är för något. De förväntas agera rationellt. Med rationellt 
handlande avses i detta sammanhang: 1) att handlandet har ett mål som ska uppnås 
genom handlandet 2) att olika handlingsalternativ kan urskiljas och 3) att det alternativ 
som väljs är det mest ändamålsenliga (Ohlsson, Döös & Granberg, 2011). I vilken 
utsträckning människor agerar rationellt i denna bemärkelse kan och har diskuterats. 
Samtidigt finns det ett värde i att försöka göra det.  

138 
 



Att hävda att det finns möjlighet för människor och organisationer att utföra 
rationella handlingar innebär inte att människor alltid agerar utifrån rationella 
överväganden, eller att organisationer skulle göra det. Däremot finns potential 
för det rationella handlandet och en viktig organisationspedagogisk, 
forsknings och utvecklingsuppgift är att identifiera sådana potentialer. 
(Ohlsson, Döös & Granberg, s. 31) 

Detsamma kan sägas om människors förmåga att handla koherent. Våra livsvärldar utgör 
knappast några koherenta system, som vi kan åberopa när vi gör anspråk på rationellt 
agerande, men det betyder inte att koherens inte är eftersträvansvärt. Utifrån ett 
organisationsperspektiv är det dessutom av betydelse att medarbetares sätt att agera 
samordnas på ett sätt som gagnar organisationen och den verksamhet den har att bedriva 
(Ohlsson, Döös & Granberg, 2011). Det samordnade, kollektiva handlandet är det som 
konstituerar en organisation (Alvesson, 2012), och det som utifrån ett tolkande och 
förståelsebaserat perspektiv gör det nödvändigt att utveckla en gemensam syn på 
verksamheten.  

Samtidigt är det naturligtvis inte så att man kan bortse från det faktum att skolan är en 
verksamhet som både är uppifrån-och underifrånstyrd, eller att vi har ett skolsystem som 
förutsätter att vi både agerar utifrån ett rationalistiskt och ett tolkande och 
förståelsebaserat perspektiv. 

Precis som både skoleffektivitetsforskningen och skolutvecklingsforskningen har sin plats 
och sitt berättigande i skolforskningen, så har det rationalistiska och det tolkande (och 
förståelsebaserade) perspektivet sin plats och sitt berättigande i skolans praktik. Däremot 
kan den skolledare, och medarbetare i skolan, som strävar mot ett mera rationellt och 
koherent agerande, behöva tydliggöra relationen mellan dessa och/eller andra perspektiv. 
Det kan t ex handla om att klargöra vilket perspektiv som är det primära och därför ska 
placeras i förgrunden och vilket som inte på samma sätt är det, eller det kan handla om 
att tydliggöra perspektivets begränsningar genom att peka ut den eller de situationer i 
vilka det inte längre är tillämpbart.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de beskrivningskategorier som presenterats förefaller 
kunna stimulera till samtal av den här karaktären. För de chefer som deltagit i studien och 
deras kollegor bidrar det förhoppningsvis inte bara till upptäckten av en variation i sättet 
att se verksamhetsidéer och arbete med sådana utan också till att det blir möjligt att föra 
samtal kring skillnader mellan olika sätt att se och betydelsen av dessa skillnader i relation 
till verksamheten och det arbete som pågår i den. Därtill finns goda skäl att tro att även 
andra kan komma att ha nytta av resultatet.  
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9.2.1.1 Beskrivningskategoriernas värde för andra ledare 
Som tidigare framgått lät jag, som en del i tillförlitlighetsprövningen, ett antal skolledare 
utan koppling till studien ta del av och reagera på resultatet. Nedan följer ett antal citat 
som sammantaget ger en bild av deras bedömning av resultatets kommunikativa och 
pragmatiska värde. 

När vi, för några år sedan, började arbeta med vår helhetsidé var vi lite osäkra 
på vad en helhetsidé egentligen var och vi hade lite olika varianter av 
definitioner och innebörd. Vi valde dock en modell och, med ”facit” (ditt) i 
hand, tycker jag att den stämmer väl inpå det du beskriver som ”kompass”. Vi 
har sedan arbetat vidare, utifrån H-Å Scherps tankar, och vi har nu en ”egen 
modell” (baserad på olika skolforskare) som fungerar som vår ”karta” för att 
systematiskt arbeta för ökad måluppfyllelse (Grundskolerektor F-6-skola). 

Jag blir hjälpt av ditt sätt att dela upp de olika sätten att tänka om vad en 
helhetsidé är och olika idéers syften. Många undrar vad är egentligen en delad 
idé, här hjälper du oss på traven. Jag tänker också så att beroende på var en 
skola befinner sig så kan man som exempel börja med Kittet för att sedan 
vandra mot Rastret över tid, andra börjar med kompassen, det känns för mig 
som olika kvalitativa sätt att se på en delad idé och jag tror att man måste 
möta människor (och skolor) där dom befinner sig utifrån mognad och kultur 
(Grundskolerektor, F-9). 

Det första som hjälpte mig var indelningen i de 5 kategorierna då jag kunde se 
att jag hade lite olika perspektiv i åtanke när jag satte igång arbetet med att ta 
fram en verksamhetsidé på min skola för två år sedan. Jag hade varumärke 
som utgångspunkt då vi var väldigt konkurrensutsatta men skulle också slå 
samman olika enheter så jag tänkte att det skulle hjälpa till som 
sammanhållning av hela verksamheten samt finnas som ett raster som vi 
kunde ha i bakhuvudet när vi skulle ta beslut. Det skulle också vara styrande i 
hur vi skulle bemöta varandra och våra studerande. Dina indelningar i extern 
och intern samt enande och styrande har också hjälpt mig att förstå hur man 
kan tänka i vilket syfte man använder verksamhetsidé för att leda den 
pedagogiska processen framåt. Jag gjorde en presentation för våra rektorer i 
kommunen om skillnaden mellan vision, mål och verksamhetsidé och därefter 
visade på dina fem olika kategorier om hur man kan tänka kring 
verksamhetsidé samt några förslag på hur en verksamhetsidé kan se ut och 
min process i framtagandet. Jag fick spontant efteråt höra att nu var det 
många fler som hade fått en ökad förståelse för vad en verksamhetsidé är och 
hur de kan tänka när de arbetar med framtagandet. Jag tror att din uppdelning 
i fem kategorier var till stor hjälp (Gymnasiechef). 
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Gemensamt för de personer som tagit del av och gett återkoppling på resultatet är att de 
saknar närmare relation till det arbete som pågår i den aktuella staden. Samtliga är 
emellertid ledare eller chefer och befinner sig som sådana i en roll, liknande den som de 
aktuella cheferna har i förhållande till skolans och/eller förskolans verksamhet. 
Sammantaget gör detta att gruppen framstår som en lämplig referensgrupp när det gäller 
att bedöma, inte bara kommunicerbarheten utan också, resultatets relevans för och 
giltighet i en vidare kontext. Senare har jag presenterat resultatet även i andra 
sammanhang och fått reaktioner liknande de som presenterats ovan.  

Även för den chef eller skolledare, alternativt blivande chef eller skolledare som inte 
befinner sig i en process liknande den de intervjuade cheferna befinner sig i kan det vara 
värdefullt att tillägna sig kunskap om idéer av det här slaget då de kan sägas utgöra en 
aspekt av ledarskapet i skolan och förskolan idag. När sådan kunskap görs till föremål för 
undervisning antar lärandet formen av en kunskapstillägnande process. Sådana processer 
förutsätter som regel ett lärandeobjekt, vilket i det här fallet skulle utgöras av variationen i 
sättet att se verksamhetsidéer.  

 

9.2.1.2 Variationen i sättet att se verksamhetsidéer som lärandeobjekt i utbildning av ledare 
Enligt variationsteorin är lärande resultatet av en förändring i sättet att se verkligheten 
eller något fenomen i den. Denna förändring uppstår till följd av att den lärande utvecklar 
förmågan att urskilja och samtidigt vara uppmärksamt medveten om andra aspekter av 
verkligheten eller något fenomen i den, än vad denne tidigare haft förmågan att urskilja 
och samtidigt vara fokuserat medveten om.  

För att tillägna sig ett specifikt kunskapsinnehåll, det vill säga utveckla förmågan att se 
något på ett visst sätt, räcker det emellertid inte med att det sker en förändring i sättet att 
se. För att lära sig att se något på ett visst sätt krävs enligt variationsteorin att den lärande 
utvecklar förmågan att urskilja just de aspekter som tillsammans konstituerar det specifika 
sättet att se som lärandeobjektet utgör samt att dessa aspekter relateras till varandra på ett 
för det specifika lärandeobjektet utmärkande sätt. 

Learning is a result of a change in the critical aspects of the phenomenon 
being discerned. In other words, after learning has taken place, the learner is 
able to discern the critical aspects that he or she was unable to discern before 
and/or is capable of discerning the relationship among critical aspects in a 
more considered and sophisticated manner. (Pang & Lo, 2011, s. 4) 

Ur detta resonemang följer att den som vill bidra till att någon lär sig något, behöver göra 
det möjligt för den lärande att urskilja de aspekter som tillsammans konstituerar det som 
utgör lärandets objekt (Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004).  
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För att tillägna sig kunskap om den variation i sättet att se verksamhetsidéer som den här 
studien gett upphov till blir det därför särskilt viktigt att hjälpa de studerande att urskilja 
följande i sammanhanget viktiga distinktioner: distinktionen mellan attityd- och 
verksamhetsfokus, distinktionen mellan externt och internt fokus och distinktionen mellan 
generella (och originella), (verksamhets)gemensamma och specifika idéer. Med utgångspunkt i 
de kritiska aspekter som dessa distinktioner utgör är det nämligen möjligt att beskriva 
variationen i sättet att se för det första funktionen hos verksamhetsidéer, för det andra 
karaktären hos verksamhetsidéer och för det tredje variationen i sättet att se 
verksamhetsidéer, som en syntes av dessa båda dimensioner. På motsvarande sätt utgör 
distinktionen mellan uppifrån- och underifrån(styrd) en kritisk aspekt när det gäller 
förståelsen av variationen i sättet att se arbete med verksamhetsidéer för pedagogisk 
verksamhet. Detsamma gäller distinktionen mellan implementering, som en i huvudsak 
kunskapstillägnande process och meningsskapande, som en i huvudsak öppen, kunskapande 
process. 

Huvudbudskapet i detta avsnitt har varit att kunskapen om variationen och inte minst 
begreppsliggörandet av den har betydelse för skolans praktik på så sätt att den hjälper 
dem som befinner sig i den att upptäcka och kommunicera väsentliga menings-
skiljaktigheter i den egna verksamheten. Betydelsen av sådan kunskap är emellertid inte 
begränsad till just den variation som är kopplad till sättet att se verksamhetsidéer och 
arbete med sådana idéer.  

 

9.2.2 Kunskap om variation  
Kunskap om variation fyller en viktig funktion i arbetet med att utveckla skolans och 
förskolans praktik. Utan kunskap om variationen – i sätt att se, såväl som i sätt att agera, 
inom ramen för en viss praktik – blir det svårt att göra de medvetna val som krävs för att 
verksamheten ska kunna utvecklas i någon bestämd riktning. Detta har tidigare lyfts fram 
och illustrerats med hjälp av en båt i vilken två personer sitter och ror åt varsitt håll. Så 
länge de som sitter i båten saknar kunskap om att det förhåller sig på det sättet är det 
svårt att vidta de åtgärder som krävs för att båten ska röra sig framåt, oavsett riktning.  

Kunskap om variation är emellertid inte bara en källa till kunskap om den egna 
verksamheten och till medvetet agerande. Den fyller även en viktig funktion som grund 
för individers och gruppers lärande, vilket i sin tur utgör en förutsättning för 
organisatoriskt, lärande. Som framgått av några chefers beskrivningar av arbete med 
verksamhetsidéer som en underifrånstyrd meningsskapande process, utgör variationen 
också ett underlag utifrån vilket det är möjligt att skapa något gemensamt – något som 
inte nödvändigtvis är detsamma som något av de sätt att se som redan synliggjorts. När 
variationen synliggörs blir det möjligt att upptäcka nya kombinationer inom ramen för 
det kända utfallsrummet, men också att upptäcka möjligheter att gå utanför detta rum. 
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Variationen och det beskrivna utfallsrummet blir på så sätt en källa till explorativ såväl 
som transformativ kreativitet (Dahlin, 2007).  

Kunskap om variation är således principiellt intressant för skolans praktik, inte minst 
utifrån ett skolutvecklingsperspektiv. Att ta del av studier som denna är ett sätt nå 
kunskap om variation. Samtidigt är tillgången på studier vars syfte är att bidra med 
kunskap om variation i sättet att se skolans verksamhet eller någon aspekt av den 
begränsad. Erfarenheter av arbetet i nätverket för problembaserad skolutveckling har 
visat att det finns andra sätt att gå tillväga för att nå ökad kunskap om variationen, vilka 
kanske lämpar sig bättre för skolans verksamhet. Att låta medarbetare intervjua varandra 
med hjälp av föreställningskartor (Scherp, u.å.)8 eller att som skolledare intervjua sina 
medarbetare i samband med de årliga medarbetarsamtalen, är ett sätt.  Att föra lärande 
samtal (Scherp, 2003b)9 ett annat. Om dessa aktiviteter ska ge kunskap om variationen i 
sättet att se och agera, inom en verksamhet krävs emellertid att samtalen inte bara blir en 
fråga om turtagning, eller ett sätt att se till att alla ”kommer till tals” och får ungefär lika 
mycket taltid, utan att det utvecklas till ett verktyg med vars hjälp man uppmärksammar 
och fördjupar förståelsen av de olika erfarenheter och synsätt som deltagarna bidrar med.  

Variationen, och inte minst kunskapen om den utgör enligt den teori studien vilar på, en 
viktig aspekt av lärande. Därmed är den också en förutsättning för utveckling. Samtidigt 
har själva utgångspunkten för den här studien tagits i ett antagande om att skolutveckling 
i någon mening förutsätter gemensamma idéer som håller ihop och vägleder arbetet. 
Tillsammans ger dessa båda slutsatser upphov till vad som skulle kunna beskrivas som en 
skolutvecklingens paradox. Om denna paradox handlar nästa avsnitt. 

 

9.2.3 Variation och gemensam idé  
Arbetet med att utveckla gemensamma sätt att se pedagogisk verksamhet kan, mot 
bakgrund av resonemanget kring variationens betydelse, ses både som en förutsättning 
och ett hinder för skolutveckling.  

I och med att den gemensamma idén begränsar antalet perspektiv och följaktligen också 
antalet tänkbara handlingsalternativ reduceras komplexiteten på ett sätt som gör det 
möjligt för verksamheten att utvecklas i en gemensam riktning. Att begränsa variationen i 
sättet att se framstår i ljuset av det resonemang som förts, som en förutsättning för 
skolutveckling. Samtidigt innebär det att en annan viktig förutsättning för lärande - och 
därmed också för utveckling - går förlorad i och med att variationen minskar. Det som 

8 Intervjumed föreställningskarta utgör ett hjälpmedel i arbetet med att försöka förstå andras föreställningar om 
något visst fenomen. Den karta som växer fram under det samtal som intervjun utgör kan ses som en grafisk 
representation av en individs föreställningar om ett visst fenomen.  
9 Ett lärande samtal är ett strukturerat samtal som bygger på att man tar del av och försöker förstå varandras 
olika förståelser av – eller sätt att se – något visst fenomen med relevans för verksamheten i syfte att fördjupa 
förståelsen av detsamma. 
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utifrån ett agerandeperspektiv förefaller vara viktigt, nämligen attutveckla gemensamma 
sätt att se, och som en följd av dessa likartade och samordnade sätt att agera, tenderar 
alltså att samtidigt utgöra ett hinder för utveckling på lång sikt. 

Ett sätt att, åtminstone teoretiskt, ta sig ur denna paradox är att skilja det som utgör 
verksamhetens arbetsorganisation från det som utgör dess utvecklingsorganisation, såsom 
görs i den modell (Scherp, under utgivning) som presenterades i anslutning till 
redogörelsen för begreppet helhetsidé i kapitel två. I arbetet med en sådan modell är 
variation något som eftersträvas i utvecklingsorganisationen där den utgör underlag för 
gemensam reflektion och gemensamt lärande. I arbetsorganisationen är det precis 
tvärtom. För att fungera optimalt behöver arbetet i arbetsorganisationen grunda sig i 
gemensamma slutsatser om vad som ger en hög kvalitet i verksamheten. Saknas samsyn 
blir det svårt att utforma verksamheten på ett, för allt arbete som utförs i den, 
ändamålsenligt sätt. Utvecklingsorganisationen och det lärande som sker där utgör därför 
en förutsättning för det arbete som utförs i arbetsorganisationen. För att undvika 
stagnation blir det viktigt att ständigt föröka skapa ny variation vilken kan ligga till grund 
för lärande i utvecklingsorganisationen. Detta kan göras på två sätt. Antingen inom 
ramen för den valda helheten, eller vid sidan om densamma. I det förra fallet handlar det 
om att utveckla, fördjupa och nyansera förståelsen av den gemensamma idén i syfte att 
öka kvaliteten i den verksamhet som den är tänkt att vara vägledande för. I det senare om 
att formulera alternativ till den befintliga praktiken och de idéer den styrs av.  

Arbete enligt en sådan modell förutsätter emellertid verksamhetsgemensamma idéer, som 
är av ett visst slag. För att bli vägledande på det sätt beskrivs här behöver de vara av den 
karaktär som i min studie beskrivits med hjälp av kategorin styrinstrument. Det 
förutsätter också att de som styrs av dessa idéer har ett någorlunda likartat sätt att se 
deras funktion och karaktär. Dessutom skulle jag nog också vilja påstå att arbete som 
bygger på en sådan modell förutsätter medarbetare som ser skolan som en lärande 
organisation och ledare som ser det som sin uppgift att leda det gemensamma lärandet 
med utgångspunkt i vardagspraktikens frågor, och som samtidigt har ett sätt att se på 
skolutveckling som inte begränsar den konstruktion av begreppet som är möjlig att göra 
med hjälp av prepositionen i (utveckling i), utan också som ett sätt att gemensamt 
utveckla verksamheten i sin helhet (utveckling av). 

Om det är möjligt att påverka arbetet i en verksamhet med hjälp av en verksamhetsidé blir 
förstås också innehållet i den viktigt. Vad krävs av en sådan idé för att skolan ska kunna 
göra skillnad för eleverna på det sätt som beskrevs i litteraturgenomgången, och hur vet 
man det? Som tidigare beskrivits kunde vi, som ett resultat av den undersökning som 
föregick arbetet med avhandlingen, konstatera att samvariationen mellan ett visst sätt att 
se lärande och undervisning och förbättrade skolresultat kunde vara antingen positiv eller 
negativ beroende på områdets socioekonomiska status (Scherp, Scherp & Thelin, 2013), 
vilket säger något om frågans komplexitet.  
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9.3 Studiens vetenskapliga bidrag  

Vilket är studiens vetenskapliga bidrag? I vilken utsträckning och på vilket sätt kan de 
resultat som presenterats sägas utgöra ett bidrag, inte bara till skolors ökade 
självförståelse och medvetna professionella agerande, utan också till vetenskaplig 
teoriutveckling? I det följande görs ett försök att besvara dessa frågor med utgångspunkt i 
idén om teorier som ”system av interrelaterade begrepp” (Ohlsson & Granbergs, 2011).  

Vetenskapliga begrepp är, till skillnad från de flesta vardagsbegrepp vi 
använder i vårt vardagliga liv, teoretiskt relaterade till andra begrepp, och det 
är forskarens ansvar att redogöra för hur dessa teoretiska utgångspunkter ser 
ut inför de studier som görs. Begrepp och teorier om hur begreppen hänger 
samman utgör våra glasögon, en sorts raster att i forskningen betrakta 
verkligheten genom […] Forskningen bidrar till sin egen progression genom 
fortsatt utveckling av förståelse av begrepp och deras relationer, det vill säga 
till teoriutveckling. (s. 120f)  

Som framgått av litteraturgenomgången saknas entydighet i den begreppsapparat som 
används i organisationsforskningen. Det som av en forskare är att betrakta som en 
verksamhetsidé ses av en annan som en vision och vice versa. Samtidigt är båda dessa 
begrepp intimt förknippade, eller betraktas som synonyma med, en rad andra begrepp 
som t ex affärsidé, pedagogisk idé (alternativt pedagogik), vision, helhetsidé osv. Detta 
gör det svårt, inte bara att tillägna sig utan också att utveckla den kunskap som finns 
inom området. För att ska vara möjligt att fortsätta utveckla förståelsen av dessa begrepp 
och deras relationer till varandra och till andra begrepp, och därmed bidra till 
vetenskaplig progression av det slag som Ohlsson & Granberg (2011) föreslår, krävs att 
begreppens meningsinnehåll, liksom variationen i sättet att använda, dem tydliggörs. 
Urskiljandet av kritiska aspekter utgör i detta sammanhang en väsentlig aktivitet. De 
kritiska aspekter som urskilts och beskrivits i denna avhandling kan alltså ses som ett 
bidrag, inte bara till praktikers förståelse av sin vardagsverksamhet, utan också till den 
vetenskapliga teoribildningen. 

Svaret på frågan om studiens vetenskapliga bidrag kan också hanteras med utgångspunkt i 
frågan om möjligheten till generalisering.  Den som ägnar sig åt forskning förväntas som 
regel kunna bidra med kunskap som har relevans även för andra än dem som direkt 
berörs av den. Resultatet bör så att säga ha giltighet även utanför studien. Därmed inte 
sagt att det måste handla om empirisk generalisering från urval till population, utan kravet 
på giltighet kan vara av annat slag, vilket jag tidigare varit inne på i det avsnitt som 
behandlade studiens tillförlitlighet. I föreliggande studie uppfylls detta krav på generell 
giltighet på två olika sätt. När det gäller den variation i sättet att se verksamhetsidéer som 
presenterats i den här studien kan kravet sägas vara uppfyllt i och med att beskrivningen 
av utfallsrummet uppfattas relevant och meningsbärande av andra än dem som deltog i 
studien eller direkt berörs av den. Uttalanden som de som redovisats ovan visar att 
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resultatet har relevans för skolans praktik och att det därmed är giltigt även utanför den 
specifika kontext som själva studien utgör. Att resultatet senare har presenterats även i 
andra sammanhang där det gett upphov till reaktioner liknande de som redovisats ovan, 
förstärker detta intryck. När det gäller de kategorier som skapats för att beskriva 
variationen i sättet att se arbete med en sådan idé har visserligen ingen sådan 
tillförlitlighetsprövning gjorts, men giltighetskravet kan ändå sägas vara uppfyllt i och 
med tidigare forskning och teoribildning i vilken processer motsvarande de som 
redovisas i resultatet har beskrivits.  

Sammantaget är det beskrivningen av variationen i sättet att se verksamhetsidéer och inte 
variationen i sättet att se arbete med sådana idéer som utgör studiens främsta 
kunskapstillskott. Därmed inte sagt att arbete med verksamhetsidéer inte utgör ett 
intressant eller viktigt kunskapsobjekt. Tvärtom förefaller det vara något att 
vidareutveckla kunskap om. Inte minst gäller det arbete av det slag som beskrivits med 
hjälp av kategorin Arbete med verksamhetsidéer som underifrånstyrt meningsskapande. Däremot 
tror jag att det krävs andra typer av data än de som upprättats i den här studien, om det 
ska bli möjligt att fördjupa kunskapen om vad arbete med verksamhetsidéer kan innebära 
i och för skolans eller förskolans praktik. Även relationen mellan sättet att se 
verksamhetsidéer och sättet att se arbete med verksamhetsidéer är intressant, vilket jag 
tidigare har försökt påvisa i min diskussion av resultatet.  

Till studiens förtjänster hör också att den riktar uppmärksamheten mot det 
spänningsförhållande mellan variation och samsyn som åskådliggjorts genom den 
diskussion kring resultatet som förts ovan. Genom att visa på variationen i sättet att se 
övergripande verksamhetsgemensamma idéer kan studien bidra till problematisering av 
verksamhetsidén som lösning på de problem i form av konflikter mellan medarbetare, 
avsaknad av gemensam drivkraft etc. som variationen kan ge upphov till i en verksamhet. 
I och med detta menar jag också att jag har bidragit till den mera generella 
kunskapsbildningen om skolutveckling och ledarskap. Studiens samlade resultat har också 
den förtjänsten att det ger upphov till nya frågor vilket motiverar, samtidigt som det 
banar väg för, fortsatt forskning inom området.  

 

9.4 Fortsatt forskning 
Den studie vars resultat har presenterats i den här avhandlingen har inte bara bidragit till 
insikter utan även gett upphov till nya frågor, varav några redan har nämnts i den 
diskussion som förts ovan. En sådan gäller förekomsten av variation liknande den som 
beskrivits, i andra urvalsgrupper. Hur ser variationen ut i andra verksamheter än den som 
bildat underlag för den här studien? Är det möjligt att urskilja andra sätt att se 
verksamhetsidéer och arbete med sådana i andra grupper? Att vidga studien till att 
omfatta även andra grupper av chefer eller andra yrkesgrupper verksamma i skolans och 
förskolans praktik såsom t ex lärare, vore ett naturligt nästa steg att ta i 
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kunskapsbildningen. I den mån det är möjligt att nå någon form av mättnad i 
beskrivningen av variationen vore det kanske intressant att också undersöka hur vanligt 
förekommande olika sätt att se är och hur spridningen ser ut i en större population.  För 
att göra detta skulle man t ex kunna genomföra en enkätundersökning med frågor som 
bygger på den variation som beskrivits. Om man i en sådan kvantitativ studie fokuserade, 
inte bara de mera sammansatta beskrivningar av variationen i sättet att se som varje 
kategori representerar, utan också förekomsten av de kritiska aspekter som urskilts vore 
det kanske också möjligt att i enlighet med tidigare resonemang kring explorativ 
kreativitet (Dahlin, 2007) upptäcka nya sätt att se, vilka bygger på andra kombinationer av 
aspekter i det redan kända utfallsrummet. 

Med tanke på att denna studie inte säger något om vad det innebär i praktiken att se 
verksamhetsidéer och arbete med en sådan på ett specifikt sätt, vore det också värdefullt 
att komplettera denna studie med någon typ av fallstudie som kan bidra till sådan 
kunskap. Även jämförande studier kunde vara av betydelse som en del i sådan 
kunskapsbildning.  
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Summary 
 

This thesis is concerned with a phenomenon referred to as a verksamhetsidé. In Sweden, 
the concept verksamhetsidé is used for a shared idea, or set of ideas, related to the practice 
of an organization, for instance a school or a school district.  

 

Background 

The questions asked in this thesis emerged while working with another study carried out 
as part of a school developmental project in one of Sweden’s larger cities. The aim of the 
project was to develop an idea, or set of ideas, which was to guide work in all schools and 
preschools in the municipality. The idea was referred to as a verksamhetsidé (Scherp, Scherp 
& Thelin, 2013) When reporting the result of the study, which was focused on school 
leaders’, teachers’ and pupils’ understandings of learning and instruction, to the leaders 
responsible for the project, it appeared that the basic understanding of verksamhetsidé  
differed among the directors involved. When they talked to each other, it seemed as if 
they were working with different kind of ideas; a circumstance that might give rise to 
misunderstandings and conflicts further on in the process.  

 

Individual and common ways of seeing 

Due to changes in the society towards greater diversity and increased complexity 
(Dahlberg, Moss & Pence, 2003; Moos, 2005; Thyssen, 2001; Ziehe, 2003;1993) as well as 
a shift in perspective from a rationalistic to an interpretive perspective on organizations 
and organizational change (Sandberg & Targama, 1998), there has been an increased 
focus on professional learning within educational organizations during the past couple of 
decades (Coppieters, 2005; Cousins, 1996; Fullan, 1993; Hameyer, 2001; 2007; Karsten, 
Voncken & Voorthuis, 2000; Leithwood & Jantzi, 2000; Leithwood & Seahore-Louise, 
1998; Moos, 2005; Scherp, 2005; Stoll, Flink & Earl, 2003; Stoll, & Seashore-Louis, 2007; 
Trnavcecis, 2002; Wald & Castleberry, 2000 among others).  

The insight that “people act, not in relation to situations as such but in relation to 
situations as they perceive, experience, and understand them” (Marton & Tsui, 2005, p. 8) 
has transformed our images of schools or pre-schools as an organization, as well as the 
models used to describe the process of change within such an organization (see for 
instance Sandberg & Targama, 1998, for further elaboration on this change in 
perspective).  

Since people´s experiences and conceptions – the way they see things – vary, handling 
variation is an inevitable part of all work taking place in a school. Handling variation, 
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however, requires knowledge about variation. Knowledge about the various ways in 
which a learning object can be and is being seen has proven useful when planning 
instruction (see for instance Holmqvist, 2011; Pang & Lo, 2011; Runesson, 2006). This 
counts for students’ different ways of seeing different learning objects as well as 
coworkers’ different ways of seeing phenomena related to school practice. From a school 
leader’s perspective, it seems important also to have knowledge about the role of 
variation in schools as organizations as well as in developmental processes based on 
learning. This is a fundamental assumption in this study.  

However, in organizational theory, and from a school developmental perspective, the 
development of a common understanding of the organization and its practice has also 
proven important. Without such a common understanding, developmental processes can 
be difficult to manage. Therefore, it is often suggested that organizations develop shared 
ideas to guide developmental processes. In the work of Senge (1990) and other 
researchers within the field of learning organization (for instance Arvonen, 1989; Sarv, 
1997), these ideas are referred to as visions. 

Other researchers pointing out the importance of shared ideas use other concepts such as 
business idea (Normann, 1975), and holistic idea (Scherp, forthcoming), which are given 
almost the same or a slightly different meaning. Sometimes more than one concept is 
used and related to each other. Andrews & Lewis (2007), for example, combine a school 
wide vision and a school wide pedagogy in their way of describing the ideas guiding 
practice within a school. So does Scherp (2011) who uses the concept holistic idea, thus 
referring to a set of ideas that are partly future-oriented, or vision-like, and partly action-
oriented in a way that is similar to that of a school wide pedagogy. In his work, the latter 
is referred to as a verksamhetsidé.  However, others include visions in the concept of 
verksamhetsidé (see for instance Berg, 1988; Granberg, 2008) or consider verksamhetsidé a 
part of a vision. An example of the latter was found in an earlier study of teachers’ and a 
school leader’s visions (see Thelin, 2003). 

Despite the fact that shared ideas are often pointed out as important for school 
development by practitioners as well as by researchers within the field of school 
effectiveness and school improvement, knowledge about the meaning of such ideas is 
limited. When it comes to questions about their actual function and character, little 
guidance is found in the literature. This thesis seeks to contribute to such knowledge.  

 

Aim 

The aim of the study is to explore the ways in which a verksamhetsidé, and working with 
such an idea is seen within Swedish educational context. The research process was guided 
by the following three questions: 
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• What categories can be used to describe the variation in which a verksamhetsidé is 
seen and what are the critical aspects discerned? 

• What categories can be used to describe the variation in which work related to 
such an idea is seen, and what are the critical aspects discerned? 

• What can be said about the relationship between these two phenomena, i.e. the 
way a verksamhetsidé is seen and the way work related to such an idea is seen? 

 

 

Method 

In order to describe variations in the ways such ideas are seen as well as in the ways 
working with such ideas are seen, a phenomenographic study was carried out. 

The empirical data consist of a 216 page transcription based on in-depth interviews with 
14 directors of education, each responsible for several schools and preschools in one 
district in the selected city.  

 

Results 

Results suggest that verksamhetsidé can be seen as a trademark, as putty, as a compass, as a map 
or as a shared perspective. Each of these images is used as a label for a category of 
description and together they constitute one of the study´s outcome spaces.  

Seeing verksamhetsidé as a trademark means focusing on the way the organization is 
perceived by others. When developing such an idea, attention is drawn to the attitudes 
held by people, giving priority to the ones held by people outside the organization. Focus 
is external. When seen this way, the purpose of the idea is basically to make the 
organization, in this case the schools and/or preschools, stand out as attractive units on 
the educational market. In order to function like this, the idea or set of ideas included 
must be very general, although expressed in a way that is somehow unique.  

Seeing verksamhetsidé as putty means emphasizing the attitudes of the people inside the 
organization, rather than the ones outside of it, thus giving it an internal focus. The main 
purpose of such an idea is to strengthen the bonds among those involved in the work of 
the organization by offering them a shared identity and a sense of a strong We. In order 
to function this way, the idea, or set of ideas, must rise from common values or 
conceptions held by those directly affected by it, i.e. teachers and students.   

Similarly, seeing verksamhetsidé as a compass also has an internal focus, the purpose of 
which is to affect people inside the organization. However, when seen this way, it is not 
the image of the organization that is in target. The aim is not to change peoples’ attitudes 
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towards the organization, but rather to change the organization’s practice. It has what is 
being referred to as an activity focus. In contrast to the former ways of seeing, this way is 
recognized by its preference for specific ideas, which can be used as a frame of reference, 
or as a guide when making decisions. Typical for the idea described in this category is that 
it answers questions about the direction of the work, the aim and purpose, or the result 
desired.  

Equivalent to the compass-way of seeing is seeing verksamhetsidé as a map is internal and 
activity focused. The difference emerges in the way the idea, or set of ideas, is described. 
Instead of talking about the aims or results of the work, directors seeing verksamhetsidé this 
way are concerned with the process. Typical of the ideas described in this category is that 
they answer how and what questions: how to organize work in order to reach the goals 
(that are already set by politicians), what methods to use, etc. 

Seeing verksamhetsidé as a shared perspective implies an internal and activity focused 
view. However, it also implies a focus on the relation between process and result rather than 
just one or the other. Typically, the idea or set of ideas takes the form of a theory based 
on a certain perspective of learning and teaching/instruction and the relation between the 
two.  

When it comes to working with ideas like this, another variation is found. This variation 
is described through the concepts of top-down implementation and bottom-up sensemaking. 

Moreover, the data suggest no correlation between a certain way of seeing a verksamhetsidé 
and a certain way of seeing how to work with it.  

 

Conclusions  

The study shows that the school leaders’ ways of seeing a verksamhetsidé, as well as work 
related to it, varies in a way that is likely to have an impact on the development of the 
school or preschool affected by it.  

Based on the results of the study, schools aiming to develop shared ideas are advised to 
learn more about their own ways of seeing such ideas. The categories used to present the 
findings provide a framework for learning dialogues within school practice as well as for 
further research. 
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Detta brev riktar sig till dig som från och med januari 2011 arbetar som områdeschef i [Staden]  

Sedan 2008 pågår ett arbete med att bygga upp och fördjupa förståelsen av en verksamhetsidé för 
alla förskolor och skolor i [Staden]. För att få en hög kvalitet i arbetet med att förverkliga 
verksamhetsidén har Stadsdirektören tillsammans med förvaltningsledningen beslutat att 
vetenskapligt följa arbetet. Detta görs i samarbete med Karlstads universitet. Forskningen, integreras i 
och bildar underlag för den fortsatta utformningen av utvecklingsprocessen samtidigt som det bidrar 
till den mera generella kunskapsbildningen om skolutveckling och om betydelsen av en 
verksamhetsidé.  
 
Hittills har de studier som genomförts varit inriktade mot att undersöka skolledares, pedagogers och 
elevers föreställningar om hur man på bästa sätt bidrar till barn och ungas lärande och utveckling i 
förskolan/skolan. Tanken har varit att dessa studier ska utgöra en del i och bilda underlag för arbetet 
med att bygga upp och fördjupa förståelsen av den gemensamma verksamhetsidén. 
 
Inför våren 2011 planeras ytterligare en studie, nu med fokus på verksamhetsidén; vad man ska ha 
den till och vad som krävs för att den ska få betydelse i praktiken.  
 

Dina erfarenheter, tankar och reflektioner är betydelsefulla och viktiga att ta tillvara. Genom att dela 
med dig av dessa kan du bidra, inte bara till det gemensamma lärandet i [Staden], utan också till 
mera generell kunskapsbildning med betydelse pedagogiskt arbete och ledarskap.  

Som en av de forskare, från Karlstads universitet som är engagerade i den forskning som bedrivs i 
anslutning till arbetet med verksamhetsidén är jag intresserad av att fördjupa förståelsen av 
innebörden i och betydelsen av arbetet med en verksamhetsidé. Därför skulle jag vilja träffa och 
intervjua de chefer som varit med om att ta fram förslaget till verksamhetsidé och/eller som inom sitt 
respektive område kommer att leda det fortsatta arbetet med den. 

Resultatet av de analyser som görs kommer att presenteras i min avhandling tillsammans med 
resultatet av de studier som tidigare genomförts inom ramen för samarbetet.   

Intervjuerna kommer att äga rum under februari och mars månad, under någon av de dagar som i 
överenskommelse med [Staden] har avsatts för detta . Intervjuerna kommer att dokumenteras med 
hjälp av en ljudupptagare. Inspelningarna kommer att hanteras med största varsamhet. Det innebär 
att det bara är jag, och eventuellt mina handledare, som kommer att ha tillgång till dessa. Hela, eller 
delar av de inspelade intervjuerna kommer att skrivas ut för att underlätta analysarbetet. Resultatet 
presenteras sedan i form av ett antal olika kategorier, vars syfte är att beskriva olika uppfattningar. I 
resultatredovisningen kommer det inte att framgå vem som har sagt vad. 
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Samtalet beräknas ta cirka en timme och kräver inga förberedelser från din sida.  

Medverkan i studien är frivillig och du har möjlighet att när som helst dra dig ur om du skulle vilja det, 
oavsett vad skälet till detta är. 

Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med mig antingen på telefon 
XXXX eller via mejl katina.thelin@kau.se. 

 

Med vänlig hälsning  

Katina Thelin, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 

Information om intervjun 

• Syfte 
• Tidsramar 
• Frivillighet 
• Konfidentiell hantering 

 
Bakgrund 

• Vilka områden och delverksamheter ingår i ditt ansvarsområde som områdeschef? 
• Hur länge har du haft den tjänsten? 
• Vad har du arbetat med tidigare? 
• På vilket sätt har du varit delaktig i det pågående arbetet med att bygga upp och utveckla 

förståelsen av en, för hela verksamheten gemensam, verksamhetsidé? 
• Vilken är din inställning till detta arbete? 

 
Fenomenet introduceras 

• Händer det att du får frågor kring verksamhetsidén och arbetet med den, av medarbetare i 
organisationen eller av andra utanför den t ex föräldrar? Vad frågar de då?  

• Händer det att de också ber dig förklara vad en verksamhetsidé är för något? Vad svarar du 
då? 
 

Del 1. En verksamhetsidé för pedagogisk verksamhet 

• Vad skiljer en verksamhet som har en sådan idé från en som inte har en?  
• Vad skulle du säga är syftet med en verksamhetsidé? 
• Hur märks det i vardagen om man har eller inte har en verksamhetsidé?  
• Vad krävs för att en verksamhetsidé ska bli levande i vardagen på den enskilda 

förskolan eller skolan? (- Behöver den vara på något särskilt sätt?) 
 

Del 2. Arbete med en verksamhetsidé 

• Hur ska arbetet med en verksamhetsidé organiseras för att den ska få betydelse i vardagen 
på den enskilda förskolan eller skolan?  

• Hur kommer arbetet med en verksamhetsidé till uttryck i arbetet i verksamheten på olika 
nivåer? 
 

Avslutande reflektion  

• Hur har du upplevt den här intervjun? 
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