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Abstract  

Syftet med artikeln är att rapportera forskningsresultat från ett skolutvecklingsprojekt där 
utvecklingsprocessen på två skolor utformades och strukturerades som en högskolekurs i 
systematisk kunskapsbildning utifrån vardagsverksamheten. Begreppet kunskapsbildning 
används ofta i artikeln och innebär lärprocesser där deltagarna är aktiva medskapare av 
kunskap om lärande och undervisning.  
Arbetet med systematisk kunskapsbildning har enligt lärarna ökat intresset för hur andra 
tänker och gör, ökat samarbetet mellan lärarna och den fortsatta lusten att lära 
tillsammans. Kursen har fungerat som en stödstruktur i skolutvecklingsprocessen genom 
att hjälpa lärarna att vara stadiga  och hålla fokus i sitt utvecklingsarbete  
 
Keywords: kurs, ledarskap, lärande organisation, skolutveckling, kunskapsbildning 
 
 

Kursbaserad skolutveckling 

 
Projektet bygger på en skolutvecklingsstrategi med omfattande stöd i såväl nationell som 
internationell forskning där man funnit att tydliga resultatförbättringar för elever främst 
sker på skolor där lärare beforskar sin egen yrkesverksamhet (Timperley,	  Wilson, Barrar & 
Fung 2007; Hattie, 2009).  Skolledarskapet på dessa skolor karaktäriseras av att de ger 
organisatoriska förutsättningar för lärares systematiska kunskapsbildning, intresserar sig 
för och tar vara på de lärdomar som växer fram i kunskapsbildningen samt deltar själva i 
ett lärande (Timperley, 2007; Robinson, 2007) 
 

Vetenskapl ig  grund och beprövad er farenhet 

Den nya skollagen i Sverige föreskriver att all skolverksamhet ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet (1 kap, 5 §).  Det innebär både att man i skolan ska ta del 
av vetenskaplig kunskapsbildningen och att vara medaktör i den systematiska 
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kunskapsbildningen om lärande och undervisning. Man ska kunna referera till vetenskap 
och beprövad erfarenhet när man förklarar varför man gör det man gör när det som 
händer händer. 
 
Samstämmigheten inom forskarsamhället är stor när det gäller betydelsen av att lärare och 
skolledare lär i och utifrån sin egen vardagsverksamhet. Lärdomar som man själv varit 
medskapande till omsätts i högre grad i handling än kunskaper som man tillägnat sig 
genom att lyssna till andras slutsatser. De senaste tjugo åren har begrepp som lärande 
organisation, lärande gemenskaper (professional learning communities) och professionella 
lärande nätverk blivit alltmer frekventa i forskningsrapporter och i vetenskapliga tidskrifter 
inriktade mot skolutveckling.  
 
Timperley et al (2007) genomförde en omfattande metastudie av 97 forskningsprojekt för 
att förstå hur man behöver organisera stödet till lärare för att uppnå bättre resultat i 
skolan. Resultaten visar att insatser som präglas av tips och lösningar sällan leder till några 
varaktiga förbättringar av elevresultat. Det var viktigt att man förstod de bakomliggande 
teorierna bakom praktiken för att förändringarna skulle bli bestående. Extern 
expertkunskap är otillräcklig. Lärare behöver ha möjligheter att delta i ett lärande 
tillsammans med andra lärare. Lärprocesserna behöver pågå mellan sex månader och två 
år där man träffas en till två gånger i månaden för att lära om en och samma fråga. Det 
rådande sättet att samtala om och förstå undervisning samt elevers lärande behöver 
utmanas. Det var framför allt två slags föreställningar som behövde utmanas och 
förändras: Att fokusera på lärprocessen istället för att förklara dåliga resultat med brister 
hos eleverna samt att flytta fokus från faktainlärning till mer undersökande arbetssätt och 
fördjupad förståelse. 
 
Holtappel (2009) fann i en studie av 278 skolor att metodkurser för lärare var otillräckligt för 

att åstadkomma viktiga förbättringar i undervisningskvaliteten. På skolor där lärare i 

lärgrupper lär om sambandet mellan olika arbetssätt och elevers lärande får man betydligt 

bättre resultat än på skolor där lärare deltar fortbildningskurser (R=.73 respektive .33). Man 

konstaterade att lärande i lärgrupper även i högre grad stärkte lärares självtillit och intresse för 

utvecklingsarbete.  

 
Den senaste i raden av stora studier är John Hatties (2009) syntes av 50 000 studier där 
han ägnat sig åt att undersöka vad som bidrar till bättre elevresultat. Hatties huvud-
konklusion är:   ”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.” (s. 22) 
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Den stora internationella organisationen McKinsey & Company, som ägnar sig åt 
forskning och utveckling inom organisation och ledarskap, har under senare år kommit ut 
med två forskningsrapporter där fokus varit att förstå kvalitetsskillnader mellan länders 
skolresultat. Den första rapporten How the World’s Best-Performing School Systems 
Come Out on Top (2007) bygger på forskning som utgår från skoleffektivitetstraditionen 
där man undersöker vad som skiljer de mest framgångsrika från de mindre framgångsrika 
där framgång mäts genom standardiserade kunskapstest.  
 
Man konstaterade att det inte är en framkomlig utvecklingsstrategi att skapa yttre tryck på 
skolorna med hjälp av rangordningar baserade på standardiserade mätningar. En av 
slutsatserna i rapporten där man studerat länder med framgångsrika skolsystem utifrån ett 
effektivitetsperspektiv är:  
 

If a school does not know how to improve, if it lacks the capacity to improve, then 
no amount of pressure will change instruction. Indeed in some top-performing 
systems, transparency about school performance is perceived as an obstacle rather 
than an aid to improvement:  Improvement comes from building capacity, and 
harnessing the motivation that teachers and schools already have; additional pressure 
just leads to regressive behaviours [for example teaching to the test, drilling students 
on examination questions, preventing poor students from taking the tests, and 
potentially fraudulent behaviour]. Finland keeps performance assessments and audits 
confidential providing results only to the school that has been assessed and to their 
municipalities. (s. 37)  
 

Presentationen av resultaten från skoleffektivitetsstudien 2007 resulterade i reaktioner av 
typen ”Det är väl intressant att veta vad som kännetecknar de som är bäst men än 
viktigare är det att få veta hur man kontinuerligt blir bättre oavsett hur bra man är för 
närvarande”.  Reaktionerna initierade ett nytt forskningsprojekt utifrån 
skolutvecklingstraditionen där man undersökte 20 länder som inte utmärkt sig genom att 
vara bäst utan genom att ha åstadkommit kraftiga förbättringar under en sexårsperiod. 
Studien ”How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better” (2010) 
tyder på att man behöver utforma den statliga styrningen på olika sätt för att bidra till 
kvalitetsutveckling ute på skolorna. 
  
I de länder där resultaten förbättrats kraftigt från dåliga resultat till någorlunda bra eller 
bra karaktäriserades den statliga styrningen av att man reducerade variationen i sättet att 
arbeta på skolorna genom att föreskriva hur det pedagogiska arbetet skulle utföras. 
Efterlevnaden av dessa föreskrifter följdes upp och kontrollerades genom 
skolinspektioner. I länder där resultaten förbättrats från bra till utmärkt hade man använt 
sig av helt andra styrningsprinciper där man i stället uppmuntrade variation i arbetssätt där 
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medarbetare ute på skolorna hade huvudansvaret för kvalitetsutvecklingen. Man 
sammanfattar vad som krävs på följande sätt: ”The engine of sustained and continuous 
improvement from ‘good’ performance onwards is collaborative professional practice.” (s. 
10)  
 
Sverige deltog inte i studien men McKinsey & Company har även undersökt det svenska 
skolsystemet och finner att man sedan 1984 befunnit sig i “good-fältet” med viss variation 
under tidsperioden. Figur 1 visar resultaten i Sverige i internationell jämförelse. 
 

 
Figur 1. Skolresultat i Sverige 1985-2009. 
 
Som framgår av figur 1 låg Sverige på gränsen till ”Great” under perioden 1995-2006 
varefter resultaten sjunkit till att ligga på gränsen till ”Fair” från 2007. De bättre resultaten 
och förbättringen av resultaten ägde rum under en period där den statliga styrningen 
bestod av utvecklingsstöd bl a med hjälp av utvecklingsdialoger. Försämringen 
sammanfaller med en minskning av stödinsatser och en ökning av kontroller och 
inspektioner. När det gäller statens roll i utbildningssystemet så har regeringspolitiken en 
inriktning som går från utvecklingspartner till övervakare. Statens roll förstärks tydligt i 
riktning mot övervakning och kontroll. Det går inte att utifrån dessa resultat dra slutsatsen 
att resultatförsämringen under de senaste fem åren beror på den ökande kontroll och 
inspektionsverksamheten från statens sida men utifrån McKinsey-rapportens (2010) 
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huvudresultat används en felaktig styrningsmodell i förhållande till de resultat som de 
svenska skolorna uppvisar.  
 
Samstämmigheten bland forskare och skolmedarbetare är stor om att pedagogernas 
agerande är helt avgörande för förverkligandet av skolutvecklingen. Det är i mötet mellan 
pedagoger och barn/ungdomar som skolutvecklingen tar gestalt. När lärare och skolledare 
beskriver vilka faktorer som är betydelsefulla för utvecklingsprocessen, framträder en bild 
som har föga gemensamt med de föreställningar som man ger uttryck för på central nivå, 
dvs att mål, planer och utvärdering gynnar skolutveckling. Lärares beskrivningar av 
skolutveckling handlar om att hitta lösningar på de problem man stöter på i mötet med 
barnen och mindre om att transformera mål till handlingsplaner som sedan utvärderas. 
Skolutveckling är utifrån ett lärarperspektiv en problemlösningsprocess, som initieras av 
upplevda problem i vardagsverksamheten (Scherp, 2003). När barnen inte lär sig eller 
utvecklas i den omfattning som man har anledning att förvänta sig utifrån sina tidigare 
erfarenheter uppstår en obalans, ett problem, som utgör drivkraft för och inriktning på 
utvecklingsarbetet. Skolutveckling behöver därför ta sin utgångspunkt i 
vardagsverksamheten och de problem och dilemman som lärare och skolledare ställs inför. 
Skolverksamhetens kvalitet blir beroende av såväl hur man upptäcker, förstår och 
definierar problemen som av de lösningar man utformar. 
 

Bakgrund 

Den skolpolitiska nämnden i Sundsvalls kommun beslutade 2010 att de två skolor som 
hade kommunens sämsta resultat och kommunens lägsta socioekonomiska status med en 
stor andel barn från andra länder (46% av eleverna födda utanför Sverige) skulle delta i ett 
samarbetsprojekt med Karlstads universitet där de skulle utvecklas till forskande skolor. 
Den ena skolan var en låg- och mellanstadieskola med 250 elever från förskoleklass till 
femte klass och den andra en högstadieskola med 250 elever i årskurs 7-9. För att få stöd i 
sin systematiska kunskapsbildning om lärande och undervisning skulle samtliga pedagoger 
och skolledare på skolorna delta i en högskoleutbildning om 15 hp på kvartsfart i 
systematisk kunskapsbildning utifrån vardagsarbetet med handledning av en vetenskaplig 
ledare. Medarbetare på skolorna som inte ville delta erbjöds att byta skola. Lärarna på 
skolorna valde att stanna kvar på sina skolor medan rektorerna valde att lämna sina skolor 
och ersattes med nya rektorer. De nytillsatta rektorerna hade inte någon tidigare erfarenhet 
av skolledarskap men deras syn på ledning och skolutveckling överensstämde med 
grundidén om att utveckla skolan genom att leda det gemensamma lärandet om hur man 
på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och utveckling. Den nytillträdde skolledaren på 
låg-och mellanstadieskolan (LM-skolan) slutade som rektor efter ett år och arbetade under 
efterföljande år som utvecklingsledare på halvtid på samma skola där hon tidigare varit 
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rektor. Skolan fick inför läsåret 2011-2012 en ny rektor som inte deltagit i det första årets 
lärande om systematisk kunskapsbildning som grund för ledning och skolutveckling. Efter 
två år slogs högstadieskolan samman med en annan närbelägen högstadieskola.  
 

Genomförande 

Kursen var upplagd så att deltagarna lärde om systematisk kunskapsbildning genom att 
tillämpa systematisk kunskapsbildning på angelägna pedagogiska vardagsfrågor som man 
dittills inte lyckats hantera på ett tillfredställande sätt. 
Högskolekursen samordnades med vetenskaplig handledning för att skapa kontinuitet och 
sammanhang i pedagogernas och skolledarnas systematiska kunskapsbildning. 
Kursen inleddes med ett helhetsperspektiv på systematisk och vetenskaplig 
kunskapsbildning inom utbildningsområdet.  
 
En systematisk lärprocess beskrevs utifrån följande faser i lärprocessen:  

• Definiera och formulera angelägna lär- eller utvecklingsfrågor som ligger inom den 
egna påverkanssfären.  

• Samla in ett tillförlitligt underlag för lärprocessen.  

• Söka efter mönster i underlaget. 

• Förstå varför mönstret ser ut som det gör och dra lärdomar.  

• Utpröva nya lärdomar i handling.  
 
Att arbeta fram en gemensam vägledande pedagogisk helhetsidé som grund för den 
fortsatta kunskapsbildning utgjorde nästa kursmoment varefter det första kurstillfället 
avslutades med hur den systematiska kunskapsbildningen skulle dokumenteras. Parallellt 
med den systematiska kunskapsbildningen utifrån vardagsverksamheten arbetade man 
fram en pedagogisk helhetsidé.  
 
Kurstillfälle två ägnades åt att lära om hur man finner angelägna lär-och 
forskningsområden, hur man formulerar frågor som är möjliga att undersöka utifrån 
vetenskapliga utgångspunkter, hur man skaffar sig ett tillförlitligt underlag för att besvara 
de frågor man formulerat samt vilka metoder som är lämpliga att använda för att 
undersöka olika typer av frågor.  
 
På skolorna undersöktes därefter vilka frågor som det var angeläget att lära om. Kring de 
frågor man bestämde sig för bildades grupper av lärare som var särskilt intresserade av 
respektive fråga. Dessa lärare bildade lär- eller forskningsgrupper som sedan ägnade sig åt 
systematisk kunskapsbildning om den fråga man valt att fördjupa sig i. Inom varje 
lärgrupp utsågs en lärledare. Lärledaren utgjorde den huvudsakliga kontaktpunkten med 
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den vetenskapliga ledningen och handledningen av forskningsarbetet. Lärledarna träffade 
handledaren fem gånger under året för att diskutera problem, frågor och dilemman i 
lärprocesser i grupperna. 
 
Handledningen efter det andra kurstillfället riktades mot att hjälpa de olika 
forskningsgrupperna att formulera sina forskningsfrågor samt välja lämplig metod för att 
få fram ett ändamålsenligt och tillförlitligt underlag för den fortsatta lärprocessen. 
Kurstillfälle tre innehöll en fördjupning inom kvantitativa eller kvalitativa metoder utifrån 
det metodval man gjort i grupperna samt hur man kan upptäcka mönster i variationen i 
det underlag som man samlat in.  
 
Efter denna fördjupning påbörjas insamling av underlag i enlighet med de principer som 
gäller för vetenskaplig kunskapsbildning som tagits upp i kursen. Handledning gavs av den 
vetenskapliga ledaren genom träffar med lärledarna från de olika forskningsgrupperna. 
Under kurstillfälle fyra lärde man om vilka slutsatser som är möjliga att dra utifrån olika 
typer av analyser och dataunderlag, att hitta annan forskning inom samma område som 
man själv studerar samt om formulering av lärdomar och slutsatser. Resultaten från de 
egna undersökningarna sattes i relation till annan kunskapsbildning som sedan låg till 
grund för att formulera lärdomar. Grupperna fick hjälp i mönstersökandet genom att 
lärledarna i grupperna träffade den vetenskapliga handledaren där de hade möjlighet att ta 
upp problem, frågor och dilemman. Kursen avslutades med en lärstämma där de olika 
grupperna presenterade de lärdomar de gjort utifrån sina undersökningar. 
 
Vi studerade vilken betydelse kursen fick för 
• lärarnas vardagsarbete 
• lärarnas samarbete 
• skolledarskapet 
• lärarnas trivsel och delaktighet i sina skolor 
 
Studien inleddes på våren 2010 innan man påbörjade det systematiska lärandet och 
avslutades våren 2013 efter tre års lärandebaserad skolutveckling. Tidsaxeln som redovisas 
i figur 1 visar vilka datainsamlingar som gjordes samt två avgörande händelser under de tre 
åren, rektorsbyte på LM-skolan och sammanslagningen av högstadieskolan med en annan 
skola.  I denna artikel redovisas endast den kvantitativa studien men resultaten från den 
kvalitativa studien som var baserad på intervjuer förstärker och tydliggör resultaten av 
enkätundersökningarna.  
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Figur 1. Tidsaxel för studien 
 
Svarsfrekvensen varierade mellan 76 % och 83% vid de olika enkättillfällena. Åtta 
sammansatta variabler konstruerades utifrån de påståenden i enkäten som lärarna tog 
ställning till: 
 
Systematisk kunskapsbildning (Cronbachs alfa = 0,82): Denna skala består av 21 påståenden 
såsom lärande ledarskap, organisationsstruktur som stödjer kunskapsbyggande och lärande 
samtal. 
 
Levande vägledande helhetsidé (Cronbachs alfa = 0,92): Denna skala består av 6 påståenden 
formulerade för att mäta helhetsidéns betydelse för undervisningen, planering och 
utvärdering av det dagliga arbetet. 
 
Utmanande ledarskap (Cronbachs alfa = 0,88): Denna skala består av 4 påståenden, till 
exempel skolledare bidrar med utmanande argument i diskussioner om pedagogik. 
 
Lyhörd ledning (Cronbachs alfa = 0,91): Denna skala består av 3 påståenden, till exempel 
skolledarnas intresse för lärarnas föreställningar om lärande och undervisning och 
öppenhet för deras sätt att undervisa. 
 
Lärandeorienterat ledarskap (Cronbachs alfa = 0,92): Denna skala är baserad på de 
påståenden som utgör utmanande ledarskap och lyhörd ledarskap. 
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Figur 5. Problem som drivkraft för skolutveckling på LM-skolan åren 2010-2013. 
 

 
Figur 6. Problem som drivkraft för skolutveckling på högstadieskolan åren 2010-2013. 
 

Orsaksförklar ingar 

Förklaringar till att problem uppstår i verksamheten kan sökas hos enskilda individer 
såsom elever, lärare eller skolledare, i de arbetssätt som man tillämpar eller i faktorer som 
ligger utanför ens egna möjligheter att påverka. Att se sättet att arbeta på skolan som orsak 
till att problem uppstår, följer samma förändringsmönster som förändringarna för 
systematisk kunskapsbildning, lärande samtal och möjligheter att påverka sin 
arbetssituation. Det innebär att man i allt högre grad upplever att man kan göra något åt 
problemen. 
 
På LM-skolan förstärktes detta synsätt under det första året varefter det sker en viss 
nedgång året efter skolledarbytet för att sedan öka kraftigt igen lå 2012-2013 (se figur 7). 
Att söka förklaringar till problem i omständigheter utanför den egna påverkanssfären eller 
i tillkortakommanden hos elever, lärare eller skolledare minskar under det första året 
varefter det ökar igen efter skolledarbytet (se figur 7). 
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visionen beskrev man vad man i första hand ville bidra till att utveckla hos eleverna. Den 
pedagogiska helhetsidén uttrycker medarbetarnas uppfattningar om vad som främst 
behöver känneteckna den pedagogiska verksamheten för att uppnå det man ville uppnå.  
 
För att den pedagogiska helhetsidén ska få betydelse och vara vägledande för 
undervisningen behöver den vara levande i vardagsverksamheten genom att ligga till grund 
för planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten samt genom att ge energi. 
De helhetsidéer som man arbetade fram på de två skolorna under lå 2010-2011 upplevs av 
medarbetarna vara mer levande i vardagsarbetet jämfört med de visioner som fanns på 
skolorna sedan tidigare. Helhetsidéns betydelse för lärarnas pedagogiska arbete på LM-
skolan ökade kraftigt lå 2010-2011 men minskade i betydelse lå 2011-2012 efter 
rektorsbytet även om den fortfarande upplevdes som mer betydelsefull för vardagsarbetet 
än den helhetsidé som fanns innan 2010. Under lå 2012-2013 har helhetsidén återigen 
blivit mer betydelsefull (se figur 9).  
 

 
Figur 9. Helhetsidéns betydelse för vardagsarbetet och rektors framhållande av helhetsidén på 
LM-skolan åren 2010-2013. 
 
På högstadieskolan blev helhetsidén alltmer levande i vardagsarbetet fram till 
sammanslagningen inför lå 2012-2013 varefter dess betydelse minskat även om den på 
samma sätt som för LM-skolan upplevdes som mer levande i vardagsarbetet än den man 
hade 2010 (se figur 10). 
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Figur 10. Helhetsidéns betydelse för vardagsarbetet och rektors framhållande av helhetsidén på 
högstadieskolan åren 2010-2013. 
 
En förklaring till att den nya helhetsidén upplevs vara mer levande i vardagsarbetet kan 
vara att utformningen av helhetsidén i högre grad upplevs vara ett resultat av intensiva 
samtal på skolan där alla varit medskapande jämfört med den tidigare helhetsidén. 
Samvariationen mellan helhetsidéns betydelse för skolans pedagogiska verksamhet och att 
den utarbetats tillsammans genom intensiva samtal mellan skolans pedagoger är tydlig (r = 
0,66). 
 
En bidragande faktor till att betydelsen av helhetsidén var mindre på LM-skolan under lå 
2011-2012 skulle kunna vara att den nya skolledaren på LM-skolan i mindre grad upplevs 
ha framhållit helhetsidén i vardagen medan skolledaren på högstadieskolan i än högre grad 
framhållit betydelsen av skolans utarbetade pedagogiska helhetsidé i vardagsarbetet under 
lå 2011-2012 jämfört med lå 2010-2011. Lå 2012-2013 upplevs skolledaren på LM-skolan 
betona den utarbetade helhetsidén medan sammanslagningen av högstadieskolorna tycks 
ha fört med sig att helhetsidén på projekthögstadieskolan inte längre framhålls av rektor.  
Som framgår av figur 9 och 10 följer de båda kurvorna för helhetsidéns vardagsbetydelse 
respektive skolledarens framhävande av helhetsidén samma mönster vilket visar på ett 
samband som även framgår av korrelationen (r=0,64).  
 

Hinder 

Enkäten innehöll även frågor om vilka hinder pedagogerna upplevde för att kunna 
förverkliga sina viktigaste lärdomar om lärande och undervisning i vardagsverksamheten. 
Arbetsbelastningen ses på båda skolorna som ett hinder för att kunna omsätta sina 
lärdomar om lärande och undervisning i sin vardagspraktik. Upplevelserna av hur stort 
detta hinder är skiljer sig åt mellan skolorna och förändras under de tre åren.  
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På LM-skolan upplevde man arbetsbelastningen som ett mindre hinder lå 2010-2011 
jämfört med året innan man påbörjade sin systematiska kunskapsbildning. 
Arbetsbelastning som hinder ökar kraftigt under lå 2011-2012 efter skolledarbytet. Lå 
2012-2013 upplevs arbetsbelastningen som ett mindre hinder igen (se figur 11). 
 

 
Figur 11. Arbetsbelastning och brist på stöd från skolledningen som hinder för att förverkliga 
lärdomar om lärande och undervisning på LM-skolan under åren 2010-2013. 
 
På högstadieskolan upplevdes arbetsbelastningen som ett hinder främst under lå 2010-
2011 då man initierade arbetet med systematisk kunskapsbildning för att sedan sjunka 
under 2011-2012 även om hindret fortfarande sågs som större jämfört med 2010 dvs 
innan man påbörjade sitt systematiska lärande. Under lå 2012-2013, efter 
sammanslagningen ses arbetsbelastning som ett större hinder igen (se figur 12).  
 
 

 
Figur 12. Arbetsbelastning och brist på stöd från skolledningen som hinder för att förverkliga 
lärdomar om lärande och undervisning på högstadieskolan under åren 2010-2013. 
 
Upplevelsen av stöd från skolledningen skiljer sig åt mellan de båda skolorna. På både 
skolorna har bristande stöd från skolledningen minskat som hinder för att förverkliga sina 
lärdomar om lärande och undervisning i vardagspraktiken. Minskningen av detta hinder är 
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Figur 17. Betydelsen av samtal med skolledaren för utformningen av den egna undervisningen på 
LM-skolan 2010-2013. 
 
Betydelsen av skolledarsamtal på högstadieskolan ökade under de två första läsåren för att 
sedan minska efter skolsammanslagningen (se figur 16) 
 

 
Figur 16. Betydelsen av samtal med skolledaren för utformningen av den egna undervisningen på 
högstadieskolan 2010-2013. 
 

Lärarnas uppfat tningar om pro jekte t  

Vi kan konstatera att lärarna på både LM-skolan och högstadieskolan uppfattar att den 
systematiska kunskapsbildningen haft betydelse för samarbetet, lusten att lära tillsammans 
med kollegor, ökat intresset för hur andra tänker och gör samt att det utgjort ett stöd i 
vardagsarbetet. Enkätsvaren visar även att merparten av de fåtal lärare som inte instämde i 
detta efter det första året ändrat sig i positiv riktning efter ytterligare ett års arbete med 
systematisk kunskapsbildning.  
 
Uppfattningen om projektets betydelse skiljer sig åt under de tre åren mellan LM-skolan 
och högstadieskolan. På LM-skolan sker en kontinuerlig ökning i alla dessa avseenden 
under de tre åren (se figur 19). Till skillnad från utvecklingsmönstret i de tidigare 
presenterade resultaten sker ingen försämring efter skolledarbytet. 
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Figur 19. Lärares trivsel och upplevelse av arbetet som meningsfullt på LM-skolan under åren 
2010-2013. 
 
På högstadieskolan ökade trivseln och den upplevda meningsfullheten mest lå 2011-2012 
för att sjunka något efter skolsammanslagningen. Trivseln och meningsfullheten sjönk 
också under det året kursen i systematisk kunskapsbildning pågick (se figur 20). En orsak 
kan vara att man upplevde en ökad arbetsbelastning medan kursen pågick. 
 

 
Figur 20. Lärares trivsel och upplevelse av arbetet som meningsfullt på högstadieskolan under 
åren 2010-2013. 
 
Förändringen av den upplevda meningsfullheten i arbetet följer helt samma mönster som 
trivseln. 
 

Slutsatser och diskussion 

Utvecklingsförloppet på respektive skola under de tre årens lärandebaserade 
skolutveckling är i stort densamma för systematisk kunskapsbildning, lärande samtal, 
levande helhetsidé, möjligheter att påverka sin arbetssituation, hinder för förverkligande av 
lärarnas lärdomar om lärande och undervisning, uppfattningar om ledarskapet samt 
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förtroende för skolledningen. Det går inta att uttala sig om orsakssamband utifrån enbart 
enkätundersökningarna men med stöd av resultaten från intervjuer med såväl lärare som 
skolledarna under de tre åren, som inte redovisas i denna artikel, kan vi dra följande 
slutsatser: 

• Kompetensutveckling i systematisk kunskapsbildning leder till att lärare i högre 
grad börjar tillämpa systematisk kunskapsbildning i sin vardagspraktik. 

• Tillämpningen av strukturerade lärande samtal och gemensam systematisk 
kunskapsbildning om lärande och undervisning kvarstår och förstärks ytterligare 
åren efter kompetensutvecklingens genomförande.  

• Systematisk kunskapsbildning om lärande och undervisning påverkar sättet att 
hantera problem och synen på vardagsproblemen i skolan. 

• Betydelsen av den pedagogiska helhetsidén för den pedagogiska 
vardagsverksamheten ökar om den betonas av skolledningen och om lärarna är 
medskapare vid utformningen av helhetsidén. 

• Lärarnas upplevelse av att ha inflytande och makt över sin egen arbetssituation 
förändrades i samma takt som den gemensamma systematiska kunskapsbildningen. 

• Skolledarnas tillämpning av ett lärandeinriktat ledarskap har avgörande betydelse 
för lärarnas tillämpning av systematisk kunskapsbildning. 

• Systematisk kunskapsbildning utgör ett stöd i det pedagogiska vardagsarbetet. 

• Tillämpning av systematisk kunskapsbildning ökar intresset för hur andra tänker 
och gör, ökar samarbetet mellan lärarna och den fortsatta lusten att lära 
tillsammans. 

• Lärarnas trivsel och upplevelse av att ha ett meningsfullt arbete ökar när man ägnar 
sig åt gemensam systematisk kunskapsbildning. 
 

Systematisk kunskapsbi ldning 

Vi förväntade oss att användningen av gemensam systematisk kunskapsbildning i 
vardagsarbetet skulle minska något efter att kursen och den externa handledningen 
avslutades. Resultaten visar i stället att den förstärktes ytterligare under förutsättning att 
skolledaren betonade betydelsen av och såg till att skapa goda förutsättningar för ett 
fortsatt lärande i utvecklingsorganisationen. Av lärarintervjuerna framgick att de under 
kompetensutvecklingsåret behövde ha fokus på lärandet om systematisk kunskapsbildning 
vilket gjorde att lärandet om den egna lärfrågan försvårades. Lärandet om systematisk 
kunskapsbildning tog energi från lärandet om lärfrågan. Åren efter kursen kunde man i 
högre grad koncentrera sig på lärfrågan.  
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För att användningen av gemensam systematisk kunskapsbildning ska förbli levande i den 
pedagogiska vardagen behöver skolledarna tillämpa ett lärande ledarskap vilket innebär att 
visa intresse för, ta del av, delta i och skapa förutsättningar lärarnas gemensamma 
kunskapsbildning om lärande och undervisning. Det indikerar att systematisk 
kunskapsbildning eller kollegialt lärande inte ska ses som ett sätt att organisera lärarnas 
kompetensutveckling utan som ett sätt att leda skol- och kvalitetsutveckling i vardagen. 
 
Som forskare, lärare och handledare noterade vi vissa specifika svårigheter i lärgruppernas 
arbete med kunskapsbildning. Att formulera lärbara frågor där man har som mål att 
fördjupa sin förståelse av samband mellan det man gör, processen, och det man uppnår 
med det man gör, resultatet, visade sig vara svårare än vad vi förväntat oss. Svårigheter att 
separera process och resultat eller mål gjorde det svårt att ställa frågor om relationen 
mellan process och resultat. Frågeställningarna kom istället att under det första året att 
handla om att få en djupare förståelse av antingen någon aspekt av processen eller 
resultaten. En annan svårighet var att formulera frågor som var möjliga att studera på ett 
vetenskapligt tillförlitligt sätt. Ytterligare en svårighet var att finna ut vilken eller vilka 
frågor som var särskilt angelägna att lära om. Man tenderade att ange stora breda 
lärområden i stället för lärbara avgränsade frågor. Betydelsen av att kontinuerligt 
dokumentera lärgruppens lärprocess betonades av deltagarna för att varje lärtillfälle skulle 
leda vidare.  
 
För att lyckas i sitt lärande och utvecklas som en lärande organisation behöver skolor och 
professionella lärande gemenskaper ett omfattande stöd. Ett sätt att ge stöd är att erbjuda 
lärare, skolledare, lärande grupper och skolor kurser och handledning av det slag som har 
gjorts i detta projekt. Schildkamp och Handlezalts (2012) har kommit till samma slutsatser 
utifrån ett projekt där lag med 6-8 lärare fick stöd av handledare från universitetet när de 
arbetade med systematiskt kunskapsbildning utifrån data från sina skolor. Utan stöd i den 
systematiska kunskapsbildningen riskerar kvaliteten i lärprocessen att bli otillräcklig och 
leda till besvikelser och uppgivenhet i stället för stimulans och stöd i vardagsarbetet. Det 
är stor skillnad mellan den kompetens som krävs för att skapa ”next praxis” genom att 
vara medskapare i kunskapsbildning jämfört med att lära om ”best praxis” och ta emot 
tips som har utvecklats av andra. Slutsatser baserade på egna erfarenheter och egen 
kunskapsbildning omsätts i högre grad i praktiken än kunskap som förmedlats av andra 
(Lewin, 1942; Holtappels, 2009; McKinsey & Company, 2007, 2010). 
 
Forskarvärldens kunskaper om tillförlitlig och systematisk kunskapsbildning kan utgöra ett 
värdefullt stöd när lärare och skolledare blir medaktörer i den systematiska 
kunskapsbildningen om lärande och undervisning. Men det förutsätter att de metoder och 
riktlinjer som utarbetats för forskningen anpassas till lärares och skolledares annorlunda 
förutsättningar för kunskapsbildning. Ett nytt forskningsfält och utvecklingsområde inom 
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pedagogik och pedagogiskt arbete behövs för att förenkla riktlinjer för forskning så att de 
blir användbara för tillförlitlig kunskapsbildning för lärare och skolledare i en hektisk 
vardagstillvaro. 
 

Systematisk kunskapsbi ldning och skol l edarskap 

Utöver kompetensutvecklingsinsatserna är det två händelser som på ett avgörande sätt 
påverkat utvecklingen och förekomsten av gemensam systematisk kunskapsbildning och 
övriga relaterade dimensioner, på de båda skolorna. Båda händelserna innebär 
förändringar i skolledarskapet. Rektorsbytet 2011 har haft stor betydelse för 
utvecklingsförloppet på LM-skolan och skolsammanslagningen 2012 har haft samma 
avgörande betydelse för högstadieskolans utveckling.  
 
Den nya skolledaren på LM-skolan använde sitt första skolledarår på skolan till att 
utforma en tydligare arbetsorganisation och till att lära om och fördjupa sin förståelse av 
hur man kan använda sig av en utvecklingsorganisation för att stärka lärandebaserad 
skolutveckling. Efter det första årets fokus på arbetsorganisationen och eget lärande om 
utvecklingsorganisationen som grund för lärandebaserad skolutveckling prioriterade 
skolledaren arbetet i utvecklingsorganisationen under det påföljande året 2013. 
 
En arbetsorganisation syftar i första hand till att stabilisera den pedagogiska verksamheten 
och skydda den från störningar så att pedagogerna kan fortsätta arbeta på det sätt de gör. 
Om störningar ändå uppstår agerar man utifrån en arbetsorganisationslogik där man 
avlägsnar orsaken eller får orsaken till störningen att anpassa sig efter den gällande 
pedagogiska ordningen på skolan. Fokus ligger på beslutsfattande och görande. I 
utvecklingsorganisationen ses störningar som indikationer på att något i den pedagogiska 
verksamheten inte fungerar på det sätt man skulle önska. Arbetet i 
utvecklingsorganisationen styrs av en annan logik där fokus ligger på att förstå sig på och 
lära om sambandet mellan sättet att arbeta och de resultat man uppnår. Nya lärdomar 
ligger till grund för förändringar av den pedagogiska verksamheten i stället för att skydda 
den från störningen och behålla rådande arbetssätt.  
 
Grundproblematiken är likartad på högstadieskolan även om den inträffade ett år senare 
och tog sig något annorlunda uttryck. På grund av minskande elevunderlag beslutade den 
politiska nämnden att slå ihop två närbelägna högstadieskolor. Verksamheten på den skola 
som ingick i studien flyttades över till och införlivades i den andra skolan. Det innebar i 
praktiken att lärarna fick en ny skolledning även om ”den egna” skolledaren följde med till 
den sammanslagna skolan och fick särskilda lärandestödjande uppgifter.  
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Utöver förändringen på skolledarsidan innebar sammanslagningen även en förändring av 
skolkulturen. Den andra skolan präglades av en helt annan skolkultur och hade en helt 
annan elevsammansättning än projektskolan. Det var en högstatusskola med höga 
meritpoäng och i huvudsak traditionell undervisning där skolledarna förväntades ägna sig 
åt arbetsorganisationen och se till att den pedagogiska verksamheten, såsom den var 
utformad på skolan, inte stördes av elever som hade svårt att anamma skolarbetet. Lärarna 
från projektskolan upplevde samma nedtoning av utvecklingsorganisationen som lärarna 
på LM-skolan upplevde i samband med skolledarbytet på skolan. 
 

Problemförs tåe l se  

Problemförståelsen har förändrats på båda skolorna under de tre åren. Förändringarna 
följer i huvudsak samma mönster som förändringen av systematisk kunskapsbildning och 
lärandeinriktat ledarskap. När arbetet med systematisk kunskapsbildning intensifieras ser 
man i högre grad problem i vardagsarbetet som en drivkraft för utvecklingsarbete. Man 
lägger i allt högre grad orsaken till problemens uppkomst i arbetssätt på skolan som är 
möjliga att påverka. Ett lärandeperspektiv på skolutveckling tycks således ha betydelse för 
hur man ser på och hanterar de problem man möter i sitt dagliga pedagogiska arbete.  
 

Ett lärandeperspektiv på skolutveckl ing 

Under och efter kursen i systematisk kunskapsbildning utvecklades de båda skolorna på 
ett genomgripande sätt i enlighet med ett lärande organisationsperspektiv. Förändringarna 
var av två slag. Dels ökade förekomsten av de dimensioner som kännetecknar en lärande 
organisation dels stärktes kopplingen mellan de olika dimensionerna vartefter de blev mer 
utmärkande för utvecklingsarbetet på skolan. 
 
De olika studerade dimensionerna är således relaterade till varandra och bildar ett allt 
starkare helhetsperspektiv där lärares och skolledares gemensamma lärande ligger till 
grund för skol- och kvalitetsutveckling. Om en skola som präglas av en lärandekultur får 
en skolledning som leder utifrån andra lednings- och styrningsprinciper eller om den 
införlivas i en annan skola eller kommun med en görande- eller kontrollkultur får det en 
negativ effekt på skolans lärandekultur som grund för skolutveckling. Det förefaller handla 
om olika grundläggande och motstridiga helhetsidéer om hur man åstadkommer 
kvalitetsutveckling. Vilket perspektiv som kommer att dominera efter kulturkollisionen är 
beroende av maktförhållandena mellan de olika perspektiven.  
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