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ABSTRACT 

 

Mycket forskning tyder på att skolledaren spelar en nyckelroll för kvaliteten på 

skolutvecklingsarbetet i den enskilda skolan. Enligt skolverket (1999) har skolledare 

inte fullt förmått att tillfredsställa det pedagogiska ansvar som skolledarrollen 

innebär i skolutvecklingsmässiga sammanhang. 

 

Mina intentioner med arbetet var att få en uppfattning om hur man ur ett 

skolledarperspektiv arbetar med skolutveckling i den enskilda skolan, samt hur 

lärande förhållandena för pedagogerna ser ut. Råder det ett fördelaktigt klimat för 

den lärande organisationen. Studien genomfördes med hjälp av den kvalitativa 

intervjun. 

 

Resultatet av min undersökning visar att skolledaren i samtliga skolor upplever sin 

roll som mycket komplex. De uppfattar att det inte riktigt har den tid att vara så 

mycket ute i verksamheten och verka som den pedagogiska ledaren som de skulle 

önska.  
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FÖRORD 
 

Ett stort tack till alla skolledare som bidragit och hjälpt mig genomföra denna 

undersökning. Och ett stort tack även till min handledare Lars-Olof Valve som 

genom sitt lugna och inspirerande sätt stöttat mig igenom en stressig men mycket 

givande period. 
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1 INTRODUKTION 

 

 

Många organisationer har idag svårigheter att följa med i samhällets dynamiska 

utveckling. Stora krav ställs på dess förmåga till flexibilitet och nytänkande. 

Övergången från regelstyrning till målstyrning innebar för skolan ett större eget 

ansvar att sköta utvecklingsarbetet. Utvecklings och förbättringsarbetet inom 

skolverksamheten har ofta kommit att förknippas med en relativt trögflytande 

process en anledning till det kan vara svårigheten att förändra skolans inre 

organisation.  

 

För att bättre möta kunna möta det postmoderna samhällets ökade krav på kunskap 

och flexibilitet har behovet av att skapa så kallade lärande organisationer belysts utav 

forskare och ledande aktörer inom olika organisationer. En del menar att det aktiva 

och uppsökande förhållningssättet till lärande och kunskap som efterfrågas utav 

skolans elever i större utsträckning måste efterlevas utav pedagogerna själva.  

 

För att erfarenhetslärande skall vara och fungerar som en utvecklande kraft snarare 

än ett konserveringsmedel ställs krav på de lärande förhållanden som finns inom 

skolverksamheten. Inressant blir att titta på pedagogens lärmiljö och också se i vilken 

utsträckning det skapas rum för perspektivmöten.  

 

Mitt intresse för ämnet skolutveckling grundar sig i de funderingar och tankar som 

väckts hos mig bland annat då jag under mina praktikperioder i olika pedagogers 

sällskap suttit med på olika seminarium i kompetensutvecklande syfte. 
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2 BAKGRUND 

Bakgrundens innehål syftar till att skapa en förståelse för viktiga komponenter i 

skolutvecklingsarbetet. Först kommer en kort presentation av de övergripande 

förändringar som skett ifråga om ansvar och utgångspunkt för arbetet med 

skolutveckling. Därefter presenteras centrala faser och påverkansfaktorer i 

skolutvecklingens process.  

 

Ledarskapet i skolutvecklingsprocessen påvekar dess utfall, därför ges i bakgrunden 

en orientering i ledarskapsteori. Till sist presenteras en teori kring lärande, då 

lärandet inom organisationen, beroende på vilken nivå detta sker på, kan betraktas 

som utvecklande eller stagnerande för organisationen. 

2.1 SKOLUTVECKLING 

I takt med att samhället förändrats så har även elevrollen ändrats. Från flera håll hörs 

krav på att skapa en mer aktiv och verkligt medverkande elevroll. Det finns de som 

menar att skolan måste genomgå stora förändringar om den ska överleva 

morgondagens samhälle.  

 

2.1.1  Skolan som organisation 

 

Under 1970-talet fastställde man genom en statlig utredning att skolsystemets 

komplexa inre organisation var för svår att hantera genom centralstyrning. Denna 

upptäckt följdes av successiva förändringar. Förändringarna innebar så småningom 

att skolan decentraliserades, beslut och ansvar flyttades ner i skolorganisationen. 

Beslut och ansvar för utformning av mål kom att ligga kvar inom statens område 

men kommuner och enskilda skolor fick mycket större utrymme och ansvar att driva 

och utveckla sin egen skolverksamhet. Skolutvecklingen som tidigare skett uppifrån 

och ner, genom top down- strategi skulle nu istället bli något som skulle ske med 

utgångspunkt i skolans egen verksamhet (Folkesson, 2004). Att kommunen och den 

enskilda skolan fick ett ökat ansvar för skolverksamheten har således även inneburit 

ett ökat ansvar för skolutveckling och elevers kunskapsinhämtning. I enlighet med 

Lpo-94 är skolutvecklingen lärarens och skolledarens uppgift och ansvar 

(Rönnerman 1998).  

 

Ordet organisation härstammar från grekiskans organon som betyder 

redskap/verktyg. Organisationen kan ses som ett redskap och verktyg att uppnå 

speciella intentioner och mål. Modeller och teorier för hur organisationer på bästa 

sätt bör formas började utvecklas redan under de gamla grekernas tid. Att 

organisationens utveckling och framgång är beroende utav individerna inom den är 

något som på allvar belysts först under 1900- talet.  

 

De förändringar som skolan möter förklarar Dalin (1993) vara något som redan skett 

i många organisationer i samhället. Och han menar att man kan tala om ett 

paradigmskifte. I dagens samhälle upplever vi dramatiska förändringar inom de flesta 

områden inte allra minst inom de politiska, ekonomiska och organisatoriska. 

Samhället blir i ökande takt en mer inflytelserik del i barns och ungdomars uppväxt. 

Detta sker bland annat genom att flertalet föräldrar idag arbetar utanför hemmet och 

genom massmedias ökade påverkan. I allmänhet påverkar massmedia tidsmässigt fler 

barn och ungdomar än vad skolan gör (a.a.).  
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De samhällsgrunder som skolan en gång byggdes på har onekligen förändrats. 

Elevrollen ställer idag helt andra krav på skolan, och eleverna har idag som  

Dalin (1993) uttrycker det “ideas of their own”. Kravet på en elevroll med större 

delaktighet och verkligt inflytande är utmärkande i flertalet länder (a.a).  

 

Många av dagens organisationer upplever stora svårigheter att följa med i 

utvecklingen. Senge (1990) menar att dessa organisationer har, allvarliga 

inlärningshandikapp. För att en organisation skall överleva ställs stora krav på dess 

förmåga att tänka nytt och hantera förändringar. Organisationen som till största del 

fokuserar på att bättra på det man tidigare är bra på och avskärmar sig genom att 

endast i liten utsträckning skapa förändring kommer i det längre tidsperspektivet 

klara sig sämre än den organisation som klarar av att vara dynamisk. För 

organisationen tycks alltså förändring vara något livsnödvändigt. Trots dess 

betydelse bemöts förändringen ofta med motstånd av individer som upplever den 

som omotiverad och besvärlig (a. a.). Om man inte på ett framgångsrikt sätt lyckas 

förändra skolan kommer den inte att överleva framtiden (Dalin 1993). 

 

Kunskapsutvecklingen har gått och går fortfarande snabbt framåt inom de flesta 

områden av tillvaron. Utan tvekan är den, och kommer att vara en viktig 

konkurrensfaktor även i morgondagens samhälle. I ett samhälle där individen möts 

av så mycket information från så många områden blir tanken på att försöka lära sig 

allt som kan ses som väsentlig orimlig. Mycket av den kunskap vi möter idag kan 

betraktas som färskvara, eftersom den snabbt kan bli inaktuell. Hård af Segerstad och 

Klasson(1996) menar att det ur detta perspektiv blir viktigt för individer att skaffa 

kompetensen att konsekvent söka ny kunskap och färdighet i att lära sig att lära.  

Madsèn (1994) menar att det en nödvändig förutsättning för skolförbättring är att 

pedagogerna aktivt utbildar sig. Han påpekar att detta uppmärksammades redan 1982 

i en slutrapport av ett stort projekt som gjordes av OECD berörande lärarfortbildning. 

Att denna slutsats skulle vara mindre aktuell idag är inte troligt (a.a.) .  

 

2.1.2 Den lärande organisationen 

 

Under senare tid har lärandet mer och mer kommit att bli en viktig strategisk fråga 

för organisationen. Processen kommit att inta en central position i tankarna kring 

skolutveckling. Lärdomar man dragit av den forskning kring skolutveckling som 

presenterats runt om i Europa de senaste 20 åren har lett till en större fokusering 

kring skolverksamhetens förmåga att utveckla lärandet i organisationen (Ekholm, 

Blossing, Kåräng, Lindvall,. Scherp 2000) 

 

Dalin (1993) talar om förändring som lärande och menar att lärandet är en 

förutsättning för utveckling och mogenhet. Den lärande organisationen beskrivs ur 

ett perspektiv där man belyser aspekter som möjliggör organisationens 

självförnyelse. Jacobsen (2005) talar om egenskaper hos den lärande organisationen 

och förklarar: 

 
… en organisation som kontinuerligt förbättrar sin förmåga att skapa 

sin egen framtid (a.a. s247). 

 

I den lärande organisationen motiveras individerna att aktivt utveckla sitt lärande och 

sin förmåga att förnya sig. Likväl motarbetar den individens eventuella tendenser av 
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att slå sig till ro. Individen i den lärande organisationen är en ständig deltagare i en 

lärprocess (Madsén 1995).  Det är av stor vikt att organisationens medlemmar så 

långt det är möjligt delar samma förståelse kring vad det är man vill uppnå med 

arbetet inom verksamheten. Inom skolan betyder detta att pedagoger och skolledare 

har en gemensam förståelse kring läroplan, skolplan och olika gruppers kompetens 

(Scherp 2002). Ledarskapet inom den lärande organisationen är av central betydelse, 

Dalin (1993) hävdar dock att man ännu vet mycket lite om vad som karaktäriserar ett 

effektivt ledarskap inom den lärande organisationen. 

 

Senge (1990) belyser systemtänkandet som den lärande organisationens mest 

grundläggande element. Systemtänkande är en vetenskapsgren inom vilken man 

studerar olika fenomen som helheter snarare än i fragmenterade delar. Ett 

systemtänkande innebär förmågan bättre förstå och se hur delarna samspelar och 

påverkar den helhet man betraktar och försöker tolka. Det innebär, menar Senge 

(a.a), ett nytt sätt att tänka. Ett tankesätt som gör det möjligt att se verkligheten som 

sammanhängande helheter av cirklar snarare än raka linjer. Det är i termer av raka 

linjer vi vanligtvis betraktar verkligheten och det är en faktor som begränsar ett 

systemtänkande.  

 

2.1.3  Förändringsarbete och skolutveckling 

 

All förändring är inte utveckling. För att förändring skall kunna sammanföras med 

utveckling skall den leda till en förbättring. Skolutveckling kan på så viss säga vara 

synonymt med ordet skolförbättring (Scherp & Thelin 2004). Scherp (2003) 

definierar skolutveckling på följande sätt: 
 

Skolutveckling innebär att medvetna och kunskapsbaserade förändringar 

införlivas i den enskilda skolans skolkultur och blir en naturlig del i 

vardagsrutinerna (a.a. s.7) .  

 

Forskare inom kunskapsområdet skolutveckling pekar på olika faktorer när de talar 

om vad som är det mest viktiga i samband med skolutveckling. En stark gemensam 

nämnare för de skolutvecklings perspektiv som Berg och Scherp (2003) presenterar 

är att man i samtliga fall ser den som något som måste utgå från den enskilda skolans 

specifika behov samt vara en integrerad del i skolans verksamhet och vardag. Den 

typ av skolutveckling man belyser associeras därmed inte med lösryckta projekt eller 

annat skolutvecklingsarbete som bedrivs distanserat och utan koppling till det 

vardagligt regelbundna arbetet i skolan.  

 
Skolutveckling har ett startdatum, men en skolutvecklingsprocess värd namnet 

har inget slut - den är en ständig pågående verksamhet (a. a 2003, s.20). 

 

Skolutveckling går ut på att pedagoger utvecklas i sin yrkesroll (Blossing 2003). 

Olsson (2006) framhäver vikten av att tänka nytt istället för att tänka utifrån det man 

redan gör i ett framgångsrikt förändringsarbete.  

 

Blossing (2003) framhäver också betydelsen av att det framgångsrika 

förändringsarbetet som är stabilt och faller tillbaka i traditionella mönster måste 

baseras på delaktighet och vila på kunskap om hur förändringsarbetets process ser ut. 

Denna process kan i vid mening delas in i fyra faser:  
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Initieringsfasen – Nu presenteras det nya och pedagoger ges tillfälle att begripa olika 

delar i förbättringsarbetet. I detta stadium är tillgänglighet av information, stöd från 

skolledning mycket viktigt. Olika strategier såsom, skolideologiska samtal, 

lägesbedömning och probleminventering blir viktiga delar i fasen (Blossing 2003). 

 

Implementeringsfasen - Förändringsarbetet når i denna fas en kritisk period. För 

fortsatt förbättring är det viktigt att det finns ett tydligt ledarskap, att det finns 

pådrivare, visionärer som driver arbetet och inte ger vika för eventuellt motstånd. 

Motståndare har i denna fas en tendens att plädera för en återgång till det gamla 

(Blossing 2003). Olsson (2006) menar att det i denna fas är viktigt att man verkligen 

låter förändringen bli praktiskt implementerad så att man hittar en klar linje för 

arbetet. Implementeringsfasen sträcker sig under en period på ett upp till ett och ett 

halvt år. 

 

Instutionaliseringsfasen- under denna period handlar det om att få förändringen 

implementerad så att den blir en rutinmässig del i det vardagliga arbetet (Blossing 

2003).   

 

Spridningsfasen- under de olika faserna löper hela tiden spridningsfasen parallellt. 

De positiva delarna av arbetet sprids till fler skolor. Denna spridning medför att man 

medvetandegör och formulerar det arbete man gör så att det ska kunna förstås av 

andra (Blossing 2003). 

 

Generellt kan man säga att det tar 5 upp till 8 år innan ett förändringsarbete är 

instutitionaliserat. I många skolor ses de olika faserna i förbättringsarbetet som 

avskiljda från varandra i tid. Det är viktigt att förändringsarbetets olika faser inte 

uppfattas som isolerade delar som är tidsmässigt avskiljda från varandra utan som 

intimt sammankopplade och beroende utav varandra. Denna process illustreras utav 

Blossing (http://blossing.se/textfaser.htm) på följande vis;  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur1Förändringsom process   (http://blossing.se/textfaser.htm) 
 

2.1.4  Förändringsklimat och Skolkultur 

 

Under den senare delen utav 1980- talet gjordes relativt omfattande undersökningar 

där forskare tittade på eventuella samband mellan skolors arbetskultur och elevernas 

kunskapsutveckling. Denna forskningsinriktning benämns ”Effective Schools”.  

Grosin (2003) menar att resultaten av dessa studier ledde till ett paradigmskifte i 
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seendet på skolans möjligheter. Dessa visade nämligen att det fanns tydliga 

kopplingar mellan befintlig skolkultur och elevens kunskapsutveckling. Tidigare 

hade arv samt olika elevers sociala bakgrundsfaktorer setts vara grunden för skolors 

olika framgång. Ur detta perspektiv låg grunden till problematiken utanför skolans 

ramar. Bryk och Driscoll (i Dalin 1995) preciserar begreppet skolkultur och menar 

att det kan förklaras vara ett förenade värdesystem, en förenad agenda och kollegiala 

relationer mellan vuxna sammankopplad med en lärarroll som sträcker sig utanför 

det egna klassrummet.  

 

Hargreaves (a.a.) menar att man generellt kan urskilja fyra modeller av skolkulturer. 

Modellernas effekt och påverkan på undervisning och verksamhetsutveckling skiljer 

sig i stor grad åt. Graden av självförnyande förmåga inom de olika kulturerna 

bestämmer hur väl och i vilken grad man kommer kunna svara mot kraven på och 

lärande utveckling.  De olika kulturerna förklaras nedan: 

 

Individualism – den individualistiska kulturen medför att lärarna utför sitt arbete 

avskärmat ifrån varandra. Avskärmat på det sätt att var och en i stor utsträckning 

planerar, utför och utvärderar sin undervisning på det sätt som han/hon personligen 

anser vara bäst (a.a.). Den individualistiska kulturen kan även kallas den familjära 

(Blossing 2003) då kontakten mellan lärarna ofta är informell snarare än 

professionell. Det är inom dessa mer kompis liknande relationer lärarna emellan man 

uppfattar att man får stöd i sitt yrke (a. a). Den självförnyande förmågan är liten 

eftersom man inte tar till vara det utvecklingsutrymme som finns för att förbättra 

verksamheten. Feedback och diskussion kring den egna undervisningen blir något 

mycket sällsynt liksom mötet mellan olika förhållningssätt och perspektiv 

(Hargreaves 1998). 

Balkanisering – den balkaniserade lärarkulturen, även kallad särbokultur (Blossning 

2003), kännetecknas utav att lärarna ingår i olika grupperingar. Hargreaves(1998) 

menar att man inom de olika grupperingarna delar och hävdar man tillsammans ett 

ömsesidigt intresse, skolans gemensamma intresse blir det sekundära. Exempel på en 

balkaniserad kultur kan vara ämnesuppdelade grupper inom gymnasieskolan (a. a ).   

Påtvingad kollegialitet – Samarbetet styrs och organiseras utifrån uppsatta 

bestämmelser och regler. Initiativet till samarbetet, dess innehåll och organisation, 

kommer från skolledning eller från annat håll än lärarna själva. Lärarnas deltagande 

kan närmast definieras som ett fysiskt. Då skälet till deras medverkan bottnar i krav 

blir inspirationen att ta till sig innehållet väldigt liten (a. a ).   

Samarbete – I den samarbetande kulturen är lärarnas undervisningsarbete synligt, 

ansvaret är delegerat till arbetslaget.  Det finns en god kommunikation, klimatet 

stimulerar till reflektion och pedagogiska frågor lyfts upp till diskussion. Relationen 

pedagoger emellan liksom mellan skolledaren och pedagog är professionell.  Den 

samarbetande kulturen har en självförnyande förmåga. Staessen (i Blossing 2003) 

benämner skolan vars atmosfär genomsyras utav en samarbetande kultur för den 

professionella skolan (a.a.)  

Berg och Groth (1999) menar att man i sina försök att förändra och utveckla skolan 

underskattat och inte nog uppmärksammat den enskilda skolkulturens starka 

inflytande över verksamheten. Ett inflytande som många gånger väger tyngre än den 

formella styrning och dess intentioner som beskrivs i läroplaner, skolplaner och 
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politiska ambitioner. Den informella styrningen i den enskilda skolan kan utgöra ett 

hinder i skolledarens uppgift att leda verksamheten i den riktning som krävs för att få 

till stånd förändring som leder till förbättring utav verksamheten. Ekholm, Blossing, 

Kåräng, Lindvall, Scherp (2000) menar att den vanligaste skolkulturen är den där 

skolledare, lärare och elever arbetar på ett sätt som inte stör och inkräktar på den 

andres ansvars och uppgiftsområde.  

En viktig uppgift för skolledaren blir i förändringsarbetet att kartlägga den egna 

skolans kultur samt ha en tanke kring hur vägen till den samarbetande kulturen kan 

se ut. Motstånd mot förändring kan snararen än reflekterande illvilighet i många fall 

beror på att skolan är mer integrerad i sitt lokala sammanhang än till läroplan och 

andra styrdokument(Myndigheten för skolutveckling 2007). 

2.2  LEDARSKAP 

Ledarskapet är en viktig del i organisationen, därför tar följande kapitel upp teorier 

och tankar kring olika ledarskapstilar och skolledarskap. 

 

2.2.1 Ledarskapsteori 

 

Kurt Lewin (1890-1947) är bland annat känd för sina omtalade och klassiska studier 

kring olika ledarstilar. Han visade även hur de olika ledarstilarna påverkar, inte bara 

den enskilda personen, utan även dess starka inflytande över gruppens 

normsamlingar. Det är hans mycket berömda studie, An Experimental Approach to 

Autocracy and Democracy som ligger till grund för sammanfattningen i 

nedanstående figur (Svedberg, 2003): 

 

 

 

Figur 2 ledarskapsstil( fritt efter Svedberg 2003) 
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  Statushierarki 

  Självhävdelse 

  Stark formell  

  och informell  organisation 

 

  

 

Tid för kommunikation 

 

Grupporienterad 

 

Delegerar auktoritet och 

makt 

 

Målen är klara och hävdas 

 

Kompetenser ger inflytande 

 

 Trygghet 

 Vi känsla 

 Tolerans 

 Delaktighet 

 Initiativ – ansvarstagande 

 Stark formell organisation 

 

ABDIKERAT LEDARSKAP 

                                      Passiv 

                                     

                                  Mål och krav oklara hävdas ej 

                                         

                                         Oklart ansvar och beslutsfattande 

 

  Låg arbetsmoral 

  Otrygghet 

  Tendens till ”djungelns lag” 

  Konflikter 

  Stark informell organisation 

Auktoritärt                                                             TRE LEDARKATEGORIER                                           Egalitär 
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Det Lewin huvudsakligen ville belysa var att ledarens sätt att leda har stor inverkan 

på gruppens arbetsklimat och normer. Den auktoritäre ledaren påverkar gruppen på 

ett sätt som leder till att dess medlemmar i slutändan slutar reflektera och tänka 

själva. Eftersom den auktoritäre ledaren vet och kan bäst sker på så vis en 

tillbakagång hos individerna och de blir beroende utav sin ledare. Det kan tyckas 

motsägelsefullt men den auktoritära ledaren behöver inte alls vara en otrevlig person 

utan han/hon är också en efterfrågad ledartyp (a.a.).  

 

Den auktoritäre ledarens motsättning är den demokratiska ledaren, Han eller hon 

arbetar för att göra hela gruppen delaktig. Det är också viktigt för honom eller henne 

att vidmakthålla gruppens värden, normer och mål. Gruppen kommer efter en tid bli 

mer mogen, liksom personerna den består av (a.a.).  

 

Den tredje ledarskapskategorin är den abdikerade ledarstilen. Den abdikerade 

ledarstilen innebär att den formella ledaren inte vill eller inte är förmögen att ta 

ansvar för sitt ledarskap. Ofta upplever denna typ av ledare att hon eller han är den 

verkligt demokratisk ledaren eftersom han/hon inte vill sätta sig på någon annan. 

Resultatet av denna sorts ledarskap blir bland andra att gruppen får en låg 

arbetsmoral och hög frekvens av konflikter (a.a.).   

 

Under 1960-talet ifrågasattes försöken att beskriva den optimala ledaren. 

Bakgrunden till ifrågasättandet menade man främst vara att man inom 

managementforskningen inte lyckats skapa en homogen bild utav hur den 

framgångsrika ledarens uppgifter, personlighet eller stil. Slutsatsen som kunde dras, 

menade man var, att det inte fanns någon formel för ledarens framgång utan att 

denna baserades på situationsbundna faktorer. Den sorts av ledarskapsteorier som 

riktar sin uppmärksamhet mot ledarskapets situationsberoende har än idag en stark 

position inom kunskapsområdet (a. a.) 

 

Hersey och Blanchard (Svedberg, 2003) är omtalade företrädare för det 

situationsbaserade ledarskapet genom sin teori om situationsanpassat ledarskap. 

Inom denna teori är ledarens förmåga att avläsa gruppens utvecklingsnivå av central 

betydelse. För att göra detta krävs det att hon eller han är lyhörd. Genom att ledaren 

lokaliserar gruppens utvecklingsnivå finns sedan möjligheten att lägga olika mycket 

tonvikt på antingen den relationsorienterade eller den uppgiftsorienterade delen av 

ledarskapet (a.a.).  

 

Hersey och Blanchard (a.a.) menar att kan beskrivas i en utvecklingskurva 

innehållande fyra olika stadier som visar gruppens utvecklingsnivå vid en specifik 

uppgift. Ledarens uppdrag är att under denna process få gruppen att nå 

empowerment, det vill säga bli autonoma och auktoriseras. Ledarens främsta uppgift 

genom de stadierna är att stödja och hjälpa gruppen att utvecklas. För att kunna göra 

detta måste ledaren vara flexibel i sin stil och också mycket lyhörd.  
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Figuren nedan skildrar hur utvecklingsnivån kan relateras till formen av ledarskap 

(a.a. ). 

 
  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur3: Situationsanpassat ledarskap (Egen avbild efter Svedberg 2003,s 308) 

 

Inledning och överblick: I arbetets inledningsskede är gruppens kännedom om 

uppgiftens natur låg. Det finns dock en motivation och vilja att lära sig. I denna fas 

menar Blanchard att den instruerande ledarstilen med hög uppgiftsorientering och låg 

relationsorientering är den mest funktionella. Ledaren ger tydliga instruktioner, 

formulerar uppgifter och värderar resultat (Svedberg, 2003) 

 

Förändring och tvivel: Gruppen blir i denna fas mindre positiva och engagemanget 

minskar eftersom det inte finns lika stor grad av motivation. Orsaken till detta kan 

vara att man fått en mer realistisk bild utav uppgiften och de förhoppningar som 

fanns i början av arbetet har gått förlorade. Gruppens kompetens har dock ökat. 

Ledarens tonvikt bör i detta läge läggas på den mer coachande delen av ledarskapet, 

här blir det viktigt att lyssna, och ha en förmåga att peka på alternativa vägar att lösa 

problem (Svedberg 2003). 

 

Genomförande och utveckling: Eftersom gruppens kompetens ökat så är det nu tid 

för ledaren att lämna den coachande delen av ledarskapet och övergå mer i en 

tillbakadragen roll. Ansvaret kan nu i högre utsträckning delegeras ut i gruppen men 

ledaren ska trots sin mer tillbakadragna roll uppmärksamma bra resultat och initiativ. 

Orsaken till att ledaren ska dra sig lite mer tillbaka är att gruppens engagemang 

riskerar att falna ifall ledaren ger utryck för att veta bäst (Svedberg 2003). 

 

Uppnådd empowerment: I detta stadium råder det engagemang liksom tro till den 

egna förmågan inom gruppen. De har nu i liten utsträckning behov utav 
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instruktioner. Ledaren är tillitsfull och finns till hands men håller en låg profil 

(Svedberg, 2003). 

 

2.2.2 Skolledarskap 

 

Svensk forskning om skolledarens betydelse för skolutveckling är inte särskilt 

omfattande. Många forskare är även försiktiga med att definiera några specifika 

karaktäristiska för det effektiva skolledarskapet.  Huvuddelen utav den forskning 

som finns hittas på den internationella arenan (Ekholm & Blossing, m.fl. 2000)  

 

I den lärande skolorganisationen går skolledarens roll mer ut på att leda 

pedagogernas lärande snarare än att planera och organisera för deras 

görande(Myndigheten för skolutveckling) En av de viktigaste uppgifter skolledaren 

har är att leda och stimulera till det vardagliga lärandet. På så vis kan pedagogernas 

förståelse för uppdraget samt kvaliteten i den pedagogiska yrkesutövningen stärkas 

(Scherp, 2002). Leithwood (i Ekholm & Blossing m. fl. 2000) menar att andelen 

skolledare som arbetar för att reformera och förbättra pedagogernas 

undervisningsmönster är få. Trots att detta visats sig vara framgångsrikt för 

skolutvecklingen. Ett skäl till att få skolledare inte påverkar pedagogernas 

undervisning menar han kan skolledarens osäkerhet. En osäkerhet dels kring hur 

pedagogerna utvecklas professionellt och dels kring hur man utifrån sin egen 

yrkesroll som skolledare kan göra för att skapa denna förändring. Problematiken 

menar Leithwood (Ekholm & Blossing m. fl.2000) kan sägas vara av samma sort 

som pedagogen upplever i förhållande till sina elever. 

 

Leithwood (a.a.) visar 4 grunder vars innebörd ökar skolledarens möjlighet att 

inspirera till pedagogens professionella utveckling. Hon eller han bör: 

 

1. Möta läraren som hel person och inte bara utifrån lärarrollen. 

 

2. Skapa en skolkultur som kännetecknas av samarbete och ett undersökande 

   förhållningssätt. 

 

3. Utgå från lärarens föreställningsvärld vid utvecklingsarbete. 

 

4. Förändra administrativa rutiner så att de passar in i utvecklingsstrategin. 

          

(a. a s.332 ) 

 

Betydelsen av skolledarens kunskap om pedagogernas lärande som drivkraft i 

skolutvecklingen är något Utbildningsdepartementet belyser (2001). 
 

Rektors lärande om hur medarbetarna lär och medarbetarnas lärande om hur 

elever lär blir väsentligt när det gäller att påverka traditionella föreställningar 
och blir därigenom en drivkraft för utvecklingsarbetet (a. a. s, 12) 

 

Utifrån tidigare forskning om framgångsrika skolledare beskriver Ekholm och 

Blossing (2000) de två olika sorters mönster som detta ledarskap framtonats i. Det 

ena mönstret beskriver en skolledare som antar ett mer serviceinriktat och ödmjukt 

förhållningssätt gentemot pedagogerna. Det andra ett mer pådrivande och aktivt 
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ledarskap där skolledaren förändrar och vidmakthåller visioner, dock inte utan att 

fullt ut stödja och stå bakom pedagogerna (a. a.) 

 

2.3  LÄRANDE 

Dalin(1995) menar att inte någon utvecklingsstrategi är mer spridd än fortbildning av 

lärare, detta trots att man faktiskt inte alls vet hur gynnsamt den fungerar. Senge 

(1990) ser förändring som lärande och menar att meningsfulla förändringar är 

avhängiga processen av kontinuerligt lärande. Det kan därför i sammanhanget vara 

angeläget och intressant att titta närmare på lärande med inriktning på de vuxna. 

 

2.3.1 Lärmiljö 

 

I vuxenpedagogiska sammanhang använder man ibland termen andragogik. 

Benämningen andragogik kommer från grekiskans andrós för vuxen, och agein för 

uppfostran, och syftar till vuxenpedagogik som i en del hänseenden skiljer sig ifrån 

barn och ungdomspedagogik. Vuxnas, barns och ungdomars lärande går i viss 

utsträckning att belysas under samma inlärningsteorier. 2 viktiga faktorer skiljer dock 

den vuxnas lärande från barn och ungdomars. Barnets intellektuella kapacitet ökar 

vanligen medans den vuxnas intellektuella kapacitet gradvis blir mindre. Den vuxna 

har dock större erfarenhet som kan utnyttjas på ett konstruktivt sätt i 

kunskapsbyggandet (Maltén 1997). 

 

En viktig del i skapandet av en god lärmiljö är att individen som skall lära sig har 

tillgång till information så att hon/han kan upptäcka ett behov av att lära sig något 

nytt. Att den lärande känner meningsfullhet och upplever att lärsituationerna är 

begripliga och kontrollbara är också en central aspekt. Ytterligare en viktig 

förutsättning är att det ges tillräckligt med möjligheter för den lärande att lära sig lära 

(Hard af Segerstad, Klasson, Tebelius, 1996). 

 

Kunskap skall inte betraktas som något oföränderligt, kunskapen är dynamisk. 

Kunskapens dynamik innebär att den måste tas emot aktivt snarare än passivt. Den 

aktiva mottagaren har en kritisk syn på kunskap, hon/han ser och möter också 

kunskapen i ett helhetssammanhang, dess mening och innebörd växer fram genom 

egen erfarenhet, återspegling och reflektion (a.a). 

 

2.3.2 Erfarenhetslärande 

 

Att lära genom erfarenhet är en utav utgångspunkterna i den lärande organisationen. 

Erfarenhetslärande i sig kan snarare tjänstgöra som ett konserveringsmedel än som 

en förändringskraft. Anledningen till det är att vi människor har en benägenhet att 

hellre uppmärksamma det som passar ihop med det vi tidigare tror. Händelser som 

inte sammanfaller med egna föreställningar brukar därav ibland nonchaleras eller 

tillbakavisas. Konsekvensen av erfarenhetslärandet blir då i motsats till utveckling 

något som förstärker existerande tankemönster eftersom dessa återkastar bilden av 

verkligheten på ett felaktigt sätt (Sherp 2002) .  
 

Sherp (a.a.) framhåller vikten av att erfarenhetslärandet sker i en miljö där den 

lärande hela tiden konfronteras med ifrågasättande utav ”sanningar”, att den lärande 

utmanas utav olika synsätt och perspektiv. Det är enbart i en sådan lärmiljö som 
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erfarenhetslärandet kan resulterar i skolutveckling, alltså i en lärmiljö där 

erfarenhetslärandet bidrar till att gamla tankemodeller utvecklas och återspeglar en 

rättvis föreställning av verkligheten. Forskning visar att skolledare och pedagoger 

anser att de vardagliga erfarenheterna utgör den mest omfattande källan till deras 

lärande. Erfarenhetslärandet får därav stor inverkan på elevens lärmiljö och kan 

därmed, menar Scherp (2002) betraktas som en grundstomme i 

skolutvecklingsprocessen. Det är därför angeläget att man ökar sin kunskap och 

förståelse kring erfarenhetslärandet som process.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenhetslärande: figur 4 (Sherp,2002. S:32) 

 

Genom ovanstående figur illustrerar Scherp (2002) hur kvaliteten på lärandet inom 

en organisation är intimt sammankopplat med det utrymme som finns för det 

systematiska ifrågasättandet och reflekterandet.  

 

För att erfarenhetslärandet skall bidra till och gynna pedagogernas förmåga att 

utvecklas i sitt yrke krävs det att man är öppen för tankar och idéer runt omkring och 

utanför själva kärnverksamheten. Figuren visar betydelsen av att även kunskap från 

den pedagogiska forskningsarenan blir en viktig del i erfarenhetslärandet (a.a.). 

 

Svedberg (2003) framhäver den professionella dialogens betydelse för utvecklandet 

av personliga lärprocesser och kollektiv problemlösningsförmåga. I dialogen kan 

även den tysta kunskapen synliggöras och utvecklas. Vilket bland annat kan vara 

mycket värdefullt för organisationen skall kunna utveckla självtillit (a.a.). Dialogen 

belyses som en nyckelfaktor i skolutvecklingsprocessen utav flera forskare 

(Myndigheten för skolutveckling) En del forskare menar att pedagoger brister i sin 

professionella kompetens när det gäller användandet och utvecklandet utav ett 

yrkesspråk. Denna professionella brist medför att vardagliga samtal och reflektion 

kring verksamheten inte får tillräckligt med utrymme. Ett för litet utrymme att 

utveckla och förbättra gamla föreställningar gynnar inte ett förbättringsarbete 

(Colnerud. & Granström, 2002). 
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2.3.3 Enkelkretsinlärning och Flerkretsinlärning  

 

Genom flertalet studier kring erfarenhetslärande har man kunnat påvisa att det kan 

leda fram till lärande på olika nivåer, dessa benämns enkelkretsinlärning respektive 

flerkretsinlärning Scherp (2002). 
 

En av de mer frekvent använda teorier som fokuserar individuellt lärande skapades 

utav Chris Argyris och Donald Schön (Jacobsen, 2005). Denna teori baseras på 

tanken att människor lär med utgångspunkt i så kallade bruksteorier. Bruksteorierna 

utgörs utav individens föreställningar och tankar kring hur man bör agera i olika 

sammanhang. De innehåller även handlingsmönster för hur han/hon väljer att reagera 

i mötet med påföljderna av sina handlingar. Bruksteorier byggs upp under lång tid 

och kan beskrivas vara ett resultat av socialisationsprocessen, individen är ofta 

omedveten om teoriernas påverkan. I många avseende kan bruksteorierna betraktas 

som hämmande för individens lärande. Detta eftersom de ofta gör att individen 

istället för att lära sig av misstag intar en defensiv ställning och försvarar sitt 

agerande eller sitt förhållningssätt. Just detta försvar utgör kärnan i det som Argyris 

och Schön benämner enkelkretslärande (a.a.). 

 

Enkelkretslärandet, även kallat single-loop learning, (Hatch, 2000), leder till att 

individens förhållningssätt och handlingsmönster består istället för att förändras och 

utvecklas. För att få till stånd en utveckling krävs att dessa försvar överges (a.a. ). 

Det är först när individen kan se och få förståelse för bruksteoriernas starka 

inflytande över sättet att handla som lärandet har möjlighet att utvecklas till det 

djupare flerkretslärandet (Jacobsen 2005). Enkelkretsinlärning leder ofta till att man 

kan lösa olika dilemman och uppgifter men negligerar ett ifrågasättande som riktar in 

sig på varför de överhuvudtaget uppstår (Hatch, 2000). Den process som leder till 

flerkretslärande, även kallat double-loop learning, handlar om ett ifrågasättande av 

underliggande värderingar och vanliga tillvägagångssätt. Detta ifrågasättande sker 

även då det hotar att ändra villkoren för organisationens tidigare uppbyggnad. I 

flerkretslärandet menar Hatch (a.a.) att systemet lär sig lära, och den förmågan 

möjliggör för det att identifiera egna grundläggande behov av förnyelse och 

utveckling. 

 

2.3.4 Livslångt Lärande 

 

Vanligtvis så skiljer man mellan de två begreppen livslångt lärande och 

återkommande utbildning. Det livslånga lärandet kan beskrivas vara allt det lärande 

som en individ gör under sin livstid, från födsel till bortgång. Det livslånga lärandet 

inbegriper således både det informella och det formellt ordnade lärandet (Maltèn, 

1997). Grundläggande ståndpunkter som inryms i begreppet livslångt lärande är 

bland andra att, utbildning och lärande, pågår hela livet, är beroende dels utav av 

individers växande skicklighet och intresse att engagera sig i sitt eget lärande, och 

dels utav ett konsekvent förbättrande och uppdaterande kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt, som är nödvändiga med tanke på ideliga ombildningar i tillvaron, 

men också med syftet att understödja självförverkligande hos varje individ (Hård ag 

Segerstad & Klasson, 1996).  

 

Madsén (1994) menar att begreppet livslångt lärande idag används när man talar om 

behovet av att låta kompetensutveckling bli en del i det vardagliga arbetet (a.a.) Det 



16 

är förlegat och förmodligen även felaktigt att tro att någon utbildning kan ge all den 

kunskap som kan anses vara tillräcklig för år av utövande inom yrket den berör. 

Ändå är det relativt vanligt att man i vardagligt språkbruk säger att man efter 

avslutad utbildning är färdig lärare, läkare, elektriker och så vidare (Hård ag 

Segerstad & Klasson, 1996).  

 

Begreppet livslångt lärande blev aktuellt under 1970-talet. Dess idéer kan förklaras 

vara en motkraft till en uppfattning i vilken lärande var intimt sammankopplat med 

formella utbildningssituationer. Man ville belysa det faktum att lärande sker även i 

informella omgivningar. Med tiden har begreppet livslångt lärande uppmärksammats 

och påverkat mer och mer (a.a.). För att skapa en inspirerande och god lärmiljö för 

skolans elever borde kraven på ett livslångt lärande i första hand gälla pedagogerna 

(Madsén 1994).  

 

Den lärande läraren bidrar till en stimulerande lärandemiljö och utökande 

möjligheter för eleven att utveckla ett livslångt lärande. Föreställningen om ett 

livslångt lärande kräver ett accepterande utav att lärande inte är någonting som 

endast sker under ordnade och tillrättalagda former. Det formenliga lärandet i form 

av utbildningar och studiedagar är ingen garanti för att varken organisationen eller 

individerna inom den utvecklas. Lärarna måste enligt Madsén (a.a.) acceptera 

behovet av en ökad professionalisering och handla på det sätt som man vill att 

eleverna skall, det vill säga vara aktivt kunskapssökande och skapa en aktiv 

inställning till arbetet och de dilemman och uppgifter det inbegriper (a.a.).  
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3 PROBLEM 

 

Ämnet skolutveckling intresserar mig självklart på grund av att det är inom skolans 

organisation jag, troligen största delen av mitt yrkesliv, under arbetstid kommer att 

befinna mig. Intresset grundar sig även i de funderingar som väckts hos mig då jag 

under mina praktikperioder i olika pedagogers sällskap suttit med på olika 

seminarium i kompetensutvecklande syfte.  

 

Syftet med denna undersökning var att få en bild av hur skolledaren, som är en viktig 

nyckelperson i förbättringsarbetet inom skolverksamheten, uppfattar och tänker kring 

begreppet skolutveckling.   

 

 Hur ser arbetet med skolutvecklingen ut utifrån ett skolledarperspektiv? 

 

 Hur ser lärandeförhållandena för pedagogerna ut?  

 

 Råder det ett fördelaktigt klimat för den lärande organisationen? 
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4 METOD 

Det är syftet och forskningsproblemet som ligger till grund för metodvalet. Metoden 

som väljs måste ge pålitliga resultat som också är giltiga (Lantz 1993).   

 

4.1 Metodval 

 

Jag valde att använda den öppna riktade intervjun som undersökningsmetod. Lantz 

(a.a.) beskriver hur en intervju skall genomföras för att den information som samlas 

in skall motsvara kraven på användbarhet. I vetenskapliga kontexter är kraven för 

insamlad data att, dragna slutsatser skall finnas tillgängliga och kritiskt kunna 

granskas utav andra. Intervjuer kan utarbetas på många skilda sätt i fråga om form 

och innehåll.  

 

Skillnader i struktureringsgrad påverkar vilken typ av inblick och kunskap man får 

genom olika intervjuformer. En öppen intervju tillåter respondenten att fritt utveckla 

sina tankar med utgångspunkt i en vidare frågeställning. En helt strukturerad intervju 

innebär att intervjuaren ställer bestämda frågor i en bestämd ordning. Respondenten 

svarar då genom att välja mellan förutbestämda svarsalternativ (a.a.). Syftet med 

denna undersökning var att få en bild av hur skolledaren, som är en viktig 

nyckelperson i förbättringsarbetet inom skolverksamheten, uppfattar och tänker kring 

olika aspekter i begreppet skolutveckling.  

 

Valet av den öppna riktade intervjun som undersökningsmetod menar jag tjänar mitt 

syfte. Den möjliggör dels en mer nyanserande och fördjupande bild utav hur 

respondenterna uppfattar problemorådet. Den gjorde det även möjligt för mig som 

intervjuperson att ställa följdfrågor. Viktigt var även att metoden tillät mig som 

intervjuperson att följa mina respondenters utsagor i sin helhetsbild. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

 

För att möjliggöra en precisering utav valt problemområde besökte jag biblioteket 

och drog nytta av de sökfunktioner som fanns där för att se vilket utbud av litteratur 

som fanns inom mitt problemområde. Efter genomgående litteraturstudier kunde jag 

avgränsa och mer detaljerat tänka kring mitt undersökningsområde. Jag valde den 

kvalitativa intervjun som undersökningsmetod. Jag formulerade intervjufrågor som 

jag ansåg ha kapacitet att leda till svar och funderingar kring de frågor 

problemområdet tar upp. 

 

Urvalet av respondenter baseras på närhetsprincipen. Jag tog kontakt med 

respondenterna via telefon och i dialog bestämde vi en passande tid för intervjun. 

Samtliga respondenter fick intervjufrågorna via mejl några dagar innan mötet så att 

de skulle ha möjlighet att gå igenom och reflektera kring frågeställningarna. Jag 

mötte intervjupersonerna på det ställe de föreslog. Intervjuerna bandades, självfallet 

efter respondenternas samtycke. Jag använde min mobiltelefon för att spela in 

intervjuerna och innan intervjun påbörjades förklarades även att resultatet var ämnat 

att presenterat anonymt. Inga namn, varken på kommun, skola, eller respondent 

skulle nämnas i resultatet.  Intervjuerna tog ungefär 30 minuter vardera. Antalet 

rektorer respektive biträdande rektorer som intervjuats är sammanlagt 5 stycken. 
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Efter intervjuerna har mycket tid lagts ner på insamlad data. Den har omarbetats och 

bearbetats genom att jag analyserat och sedan kategoriserat respondenternas utsagor i 

rubriker. I resultatet presenteras utdrag ur intervjuutskrifterna i form av citat. Citat 

som jag menar bäst belyser respondenternas ståndpunkt.  

 

Respondenterna arbetar som rektor eller biträdande rektor på olika grundskolor inom 

2 kommuner. Undersökningsgruppen består av både män och kvinnor. 

Erfarenhetsmässigt finns en spridning. Mitt val av respondenter baseras inte på några 

speciella villkor, förutom att de arbetar som skolledare. 

 

4.3 Undersökningens tillförlitlighet och precision 

 

Kritiska aspekter med mitt metodval i relation till undersökningens reliabiliteten är 

att jag som intervjuperson genom egna förväntningar och eget uppträdande kan 

påverkar mina respondenter och då även deras utsagor. Jag har dock haft detta i mitt 

minne under samtliga intervjuer som genomförts på likartade sätt. Undersökningens 

grad av reliabilitet vilar i omfattande utsträckning även på intervjuarens förmåga att 

uppfatta och uppskatta respondenternas svar samt på tillförlitligheten i de intervjuade 

rektorers utsagor (Lantz, 1993) 

 

Undersökningens grad av validitet handlar om i vilken grad man i själva verket 

undersökt det man haft för avsikt att undersöka. Formulering och val av intervju 

frågor påverkar undersökningens precision i relation till valt problemområde (a.a). 

Jag formulerade mina intervjufrågor utifrån den kunskap och insikt jag fått efter 

genomgång av den litteraturen som utgör grunden till undersökningens bakgrund. 

Intervjufrågorna har även granskats utav min handledare som är mycket 

välorienterad inom det pedagogiska kunskapsfältet. En annan faktor som kan påverka 

undersökningens grad av validitet är det faktum att det under undersökningens 

inledningsskede då intervjufrågorna formuleras ofta finns en tidsbrist(a.a.). 
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5 RESULTAT 

I resultatkapitlet kommer delar av respondenternas utsagor redovisas under följande 

kategorier och underrubriker, utvecklingsklimat, lärande och skolledarens roll. 

5.1. Utvecklingsklimat 

 

Samtliga skolledare upplever ett till största del positivt utvecklingsklimat på 

respektive skola. Några skolledare menar att utvecklingsklimatet är mycket gott, 

några säger att det överlag är gott. 
 

Jag tycker alla är öppna för förändringar och det har skett mycket förändringar 

här tillbaka i tiden. 

 

Ganska bra det skiftar ju men över lag så är det ett bra klimat, de flesta är 

positivt inställda. 
 

Samtliga skolledare anser även att det skulle finnas möjlighet att som rektor påverka 

ett negativt utvecklingsklimat. Exempel på sätt att påverka förändringsarbetet och 

minska eventuellt motstånd som några respondenter nämner är: genom att visa nyttor 

med utvecklingen, diskutera och gemensamt komma fram till möjliga vägar att nå dit 

man vill samt att skapa delaktighet. Ibland är det också viktigt att gå först och visa 

vägen. 
 

Det gäller ju att ha med sig folk så att alla känner sig delaktiga liksom... 

 

… morot och piska.. hihi, nämen, jo vara tydlig med beröm och även med 

negativ kritik.  Sen genom facket förståss. 

 

Ibland får man sätta ner foten som rektor och säga att det här ser inte bra ut 

eller det här behöver vi, och det här måste vi göra och då gäller det att gilla 

läget. 

 

Två skolledare talar mycket om skolans relation till hemmet som betydelsefull för 

det positiva utvecklingsarbetet. 
 

… om det är i någon klass eller föräldragrupp som man inte har något bra 

samarbetet med så kan ju det hindra ganska rejält. 

 

… för att man ska få en bra utveckling tror jag att man verkligen ska lyssna 

och utgå från barn och föräldrar. 

 

Några skolledare menar att ett öppet klimat är väldigt viktigt i arbetet med 

skolutveckling. 

 
… det måste vara ett öppet klimat så man vågar fråga, så att man vågar fråga 

mig eller någon annan lärare. 

 

 

Vikten av samarbetet med närsamhället är också en faktor som nämns som viktig del 

i skolutvecklingsarbetet. 
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Det är  också så oerhört viktigt att skolan är, ja att skolan bara inte är en 

instutition som bara är skola, utan den måste vara en del utav det samhället vi 

är, vi kan liksom inte leva vårt eget liv 

 

Flertalet skolledare påpekar att pedagogernas delaktighet och engagemang i 

kompetensutvecklingen är stort då de känner att den behandlar kunskap som de 

känner att de har behov utav. Då pedagogerna inte känner att de har nytta av 

kunskapen är engagemanget och delaktigheten inte lika stort.  
 

Det de efterfrågar är ju sådan kunskap som dom har nytta med, om de känner 
att de har det så är de jätte positiva. 

 

Känner de att de har fått vara med och påverka själva är de alltid positiva… 

  

En skolledare menar att motstånd, då det uppstår, ofta gäller den enskilda pedagogen, 

 
… det kan ju ibland handla om en pedagog som är inne i en fas av livet där 

exempelvis hemsituationen tar mycket energi och då kanske det inte finns så 

mycket ork till engagemang i arbetet. 

  

Motstånd kan enligt 3 respondenter bero på arbetsbelastning och känslan av att tiden 

inte räcker till. 
 

… det kan vara så att man inte känner att man har tid eller orkar. 

 

Att det finns en känsla av samhörighet och gemenskap är en annan faktor som en 

respondent nämner är en viktigt för att skapa känsla av delaktighet. 

 
… tror jag att det handlar om klimatet ett öppet klimat där det är högt till tak. 

 

Samtliga rektorer nämner att den individuella lönesättningen kan verka som en 

drivande och inspirerande faktor i skolutvecklingen.  
 

… sen är det ju så att vi har lönen att styra med 
 
En sak är den individuella lönesättningen, om man gör ett bra jobb och är 

drivande ska det synas i lönekuvertet också. 

 

5.1.2 Lärande 

 

Resultatet av min undersökning pekar på att en stor del utav kompetensutvecklingen 

i de båda kommunerna initieras uppifrån och berör samtliga skolor inom ett område. 

En respondent menar att de ekonomiska resurserna till största del gått till gemensam 

kompetensutveckling under de senare åren. Följderna av detta är att det inte kunnat 

satsas så mycket på individuell basis. 

 
Ja det har ju ordnats så att nu under några år har det varit ganska mycke 

kollektiv kompetensutveckling här i kommunen, och då har det ju gått ganska 

mycket pengar till det, alltså föreläsningar och lite större sammanslutningar. 

 

En respondent upplever och nämner en viss problematik med ett gemensamt innehåll 

i kompetensutvecklingen då denna menar att detta inte leder till en fokusering på den 
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enskilda skolans specifika behov. Att gensvaret och motivationen till innehållet i 

fortbildningen ökar då svarar mot ett upplevt behov är något som också nämns. 
 

Det som är det svåra med kompetensutvecklingen tycker jag är den 

kommunen ger till alla skolor i området för alla skolor är så olika, skolorna 

har så olika behov… 

 

När vi får en fortbildning som vi känner att vi har behov av blir responsen och 

resultatet mycket bättre. 

 

 

En annan respondent ser fördelar med att kompetensutvecklingen riktar sig mer 

övergripande eftersom, kommunen liksom skolorna, är relativt små och har mycket 

gemensamt skulle det vara till fördel om man kunde samarbeta mer. 
 

… det är ett samarbete vi arbetar på att utveckla ännu mer, det är en fördel med 

de mindre skolorna. 

 

Resultatet av min undersökning visar även att den individuella 

kompetensutvecklingen på de berörda skolorna är utformade med stora likheter. Alla 

skolledare nämner att det är under medbetarsamtalet man tillsammans med 

pedagogen diskuterar behovet utav den enskildas kompetensutveckling.  
 

På den individuella basis har vi ju medbetarsamtal där jag och pedagogen pratar 

om hur det ser ut och ser vad som skulle kunna tänkas… 
 

… sen måste vi ju ha individuell utbildning och den bestämmer jag och 

pedagogen ihop på medbetarsamtalet då. 

 

En skolledare nämner att den individuella kompetensutvecklingen kan bestå i att läsa 

olika kurser som högskolan erbjuder på distans. Det kan då handla om att pedagogen 

behöver komplettera sin behörighet. Att den enskilda pedagogen under varje läsår 

har en pott med pengar som han eller hon fritt kan disponera i kompetensutvecklande 

syfte är något som är vanligt förekommande enligt min undersökning. 

 
… så varje individ har här fått 400 kronor per läsår och heltidstjänst. Det är ju 

inte speciellt mkt men det har räckt till någon föreläsning eller kanske någon 

bok man velat ha.   

 

När det gäller utvärdering av kompetensutveckling så nämner flertalet skolledare att 

det efter den kollektivt riktade kompetensutvecklingen är något som pedagogerna gör 

enskilt via enkät. 3 skolledare nämner att de inte har någon utvärdering för 

kompetensutvecklingen som är individuell, förutom på medbetarsamtalet. 
 

   … ja det är ju då utvärdering via enkät. 

 

  Har vi större utbildningar har vi ju alltid utvärdering… 

 

        Så då följer man upp det vid medbetarsamtalen. 

 

Resultatet av min undersökning visar att dialog och reflektion är två begrepp som 

skolledarna i ganska liten utsträckning tar upp och talar om under intervjuerna. En 

skolledare talar om dialogens betydelsefullhet och önskar att det fanns mer 

tidsmässigt utrymme.  
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… jag måste komma ut i verksamheten och föra en dialog med pedagogerna.  

 

Det har jag alldeles för lite tid till idag. 

 

… då är det viktigt att man kan ställa dom där riktigt kluriga frågorna så att 

man får tänka ett varv till. 

 

Arbetslagets betydelse för dialog respektive reflektion är inget som tas upp men där 

emot talar man om arbetslaget i förhållande till återkoppling. 2 av skolledarna menar 

att det fungerande arbetslagets är av betydelse som källa till pedagogens återkoppling 

i vardagen. Flertalet av mina respondenter anser att det är väldigt viktigt att de själva 

i så stor utsträckning som möjligt är synliga i vardagen.  
 

… i ett bra arbetslag tror jag att man får mycket utav det där. 

 
… väldigt viktigt med den här dagliga kontakten 

 

Förutom återkoppling via arbetslaget, och daglig kontakt, tas elever och 

medbetarsamtal upp som källor för pedagogens återkoppling. 
 

 … genom medbetarsamtal och av eleverna och i arbetslaget. 

   

… ja det är vell främst från eleverna men också vid medbetarsamtalet då. 

 

Resultatet av min undersökning visar att endast en skolledare tar upp pedagogens 

eget vardagliga lärande. Samma respondent nämner hur man i den dagliga 

verksamheten har försökt skapa rum och upplägg för det mer medvetna 

vardagslärandet i form av dialog eller systematisk reflektion. 
 

Där har vi ju arbetslagsträffar, jag tycker det alltid ska finnas en dialog, varför 

bli det si eller så, att man måste våga lyfta saker.  

 

5.1.3 Skolledarens roll 

. 

Samtliga skolledare som ingick i min undersökning beskrev sin roll som tudelad och 

komplex. Flertalet uttryckte även en önskan om en utökad pedagogiskt vägledande 

roll eller bara mer tid att finnas och vara synlig ute i verksamheten. En roll och del av 

skolledararbetet som några själva menar ibland får för lite utrymme på grund av att 

den administrativa delen av uppdraget tar mycket resurser i anspråk. 
 

… det är oerhört viktigt att man kan stänga av och ibland välja bort olika delar 

av arbete. 

 

… ibland måste man helt enkelt stänga dörren och jobba ifred. 

   
                 … det är oftast så att man gör flera saker samtidigt. 

 

Flertalet utav skolledarna i min undersökning uttrycker en önskan till mer tid ute i 

skolverksamheten. Som de själva beskriver sin situation idag går mycket resurser till 

den administrativa delen av uppdraget. Som jag tolkar det får rollen som pedagogisk 

ledare ganska ofta stå tillbaka för rollen som administratör.  

 

 



24 

Alla skolledare menar att de kan påverka i undervisningsfrågor,  
 

… att jag liksom kan påverka genom mitt sätt att vara och se på saker och ting 

alltså genom värderingar. 

 

… ja det har jag om det är något problem diskuterar vi det, om man får in 
klagomål och sånt så pratar jag självklart med den läraren. 

 

… nej, jag har inte behövt påverka den delen 

 

Samtliga skolledare menar att det är viktigt med gemensamma mål inom 

organisationen. 
     … ja det är väldigt viktigt, dom måste vara realistiska och nedbrytbara. 

 

 … det är viktigt att man har något gemensamt att arbeta för. 

 

 … att vi har något som vi kan säga att det här är vi stolta över 

 

Skolledarna framhäver, förutom sin ledande funktion, den lyssnande eller den 

pedagogiska delen av ledarskapet som viktig. 
 

… ja dels så är den ju ledande, de är ju självklart att man ska vara en ledare 

för alla pedagoger här då, sätta mål och hålla fokus, sen är det ju väldigt 
viktigt att man också är otroligt stödjande och lyssnande. 

 

… väldigt mycket handlar det om att man är uppmärksam och lyssnar det 

måste man för att skapa den här delaktigheten som är så viktig. 

 
 … det handlar ju också om att vara någon slags pedagogisk inspiratör.   
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat i relation till dess syfte, bakgrund 

och metod.  

6.1.1 Utvecklingsklimat 

 

Alla intervjuade skolledare beskriver ett gott utvecklingsklimat vilket är positivt eller 

mycket positivt. Pedagogerna beskrivs som öppna för förändring. Alla respondenter 

talar om ett öppet klimat. Samtliga skolledare menar att de har förmågan att påverka 

ett negativt utvecklingsklimat. Det finns en skillnad i hur skolledarna menar att de 

kan påverka. Flest menar att de kan påverka genom att visa fördelar med 

utvecklingen eller genom att i samtal diskutera och erbjuda olika vägar att nå det 

tilltänkta målet. En av respondent skiljer sig från de resterande och tar först upp 

facket som en väg att påverka. 

Alla skolledare menar att lönen kan vara ett sätt att påverka eller inspirera 

pedagogerna i utvecklingsarbetet. Romhed (1999, här i Blossing Sherp 2002) menar 

att det kan finnas en viss fara med det individuella lönesystemet. Faran ligger i att 

bedömningsgrunderna för löneutvecklingen snarare utgår från en framgångsrik 

undervisning än pedagogens insatser för det gemensamma lärandet om lärande och 

undervisning. Med utgångspunkt i ett lärandeperspektiv blir problem av didaktisk 

natur viktiga och naturliga att lyfta upp och gemensamt reflektera kring, även i 

lönesättarens närvaro. När det finns risk att det istället blir den framgångsrika 

undervisningen som utgör löneutvecklingens grund riskerar man en situation där 

pedagogen framhåller framgångar och förminskar svårigheter och dilemman som 

skulle kunnat vara en rik källa till utveckling (a.a. ). Själv saknar jag kunskap om 

bakgrunden till den individuella lönesättningen, jag förstår dock Romheds (a.a.) 

resonemang och ser dess nackdelar. Jag drar även slutsatsen att det krävs att det finns 

ett lärande förhållningssätt hos varje enskild skola för att lönesättningen inte skall 

riskera att bli en utvecklingsmässigts stagnerande faktor.  

6.1.2  Utgångspunkt för förändringsarbetet 

 

Min undersökning pekar på att en stor del av kompetensutveckling initieras från 

kommunen och vänder sig till flertalet skolor. En respondent menar att denna sort av 

kompetensutveckling är lite svår eftersom den inte tar hänsyn till skolans behov. 

Denna uppfattning kan kopplas till flera forskare som menar att en skolas 

utvecklingsarbete måste ta sin utgångspunkt i dess specifika kultur och 

behovssituation. (Blossing, 2003. Berg 2003)  

 

I de undersökta skolorna är en stor del av kompetensutvecklingen ordnad i form av 

föreläsningar och andra större sammanslutningar. Dessa berör inte sällan samtliga 

skolor i kommunens område. Fullan (1979) ställer sig mycket kritisk till denna typ av 

kompetensutveckling. Han menar att vanliga karaktäristiska för kompetensutveckling 

som inte leder till förändring i vardagsarbetet är just stora program. I dessa program 

som inkluderar flertalet pedagoger tas ingen hänsyn till olika skolors förutsättning . 

Och innehållet tar inte hänsyn till den specifika kontext och behovssituation den 

enskilda skolan befinner sig i. Fullan (1991) menar att förändringar som är varaktiga 
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över tid måste kunna integreras i den specifika verksamheten som helhet. Denna 

integration kan inte ske när strategierna riktas in på att reformera bitar av 

verksamheten. Sherp (2004) menar att det är viktigt att skolan får tid att ägna sig åt 

sina egna vardagliga utvecklingsansträngningar . Om dessa ansträngningar ideligen 

blir avbrutna kan det finnas risk att man slutar anstränga sig för att utveckla den egna 

verksamheten. 

 

6.1.3  Samarbete och självförnyande förmåga 

 

Organisationsförändringar är en faktor som fört yrkesgrupper inom skolan som 

historiskt sett arbetat relativt isolerade ifrån varandra nu ofta ingår i ett lagarbete, 

exempel på dessa kan vara, förskollärare, grundskollärare och fritidspedagog 

Pedagoger med olika slags kompetens skall ingå i ett samarbete där man på ett bra 

sätt kan tillvarata varandras kompetenser.  Hur detta samarbete ser ut och fungerar är 

en viktig aspekt som i stor utsträckning påverkar arbetsklimat och undervisning 

(Granström 2000). 

 

Hargreaves(1998) menar att samarbete oavsett om det rör, samarbete mellan lärare 

eller mellan skolledare, föräldrar, elever och miljön utanför skolans ramar är något 

som kommit att bli en väldigt central del för förändringar. 

 

 I det postmoderna samhället talar man om samarbetet som ett centralt redskap för att 

klara av att hantera skiftande problem. Problem som också ofta är av väldigt 

komplex natur. Samarbetet har inom flertalet områden förutom skolan introduceras 

som en lösning och förutsättning i mötet med de utmaningar och den problematik 

man i vardagen kan tänkas ställas inför (a. a ).  
 

Flertalet skolledare i min undersökning pekar på samarbetets betydelse för 

skolutveckling. En respondent beskriver hur man aktivt tar del av det närliggande 

samhället och ser en fara med att skolan skulle leva sitt eget liv, avskärmad från sin 

omgivning. Endast 2 respondenter nämner dock samarbetet mellan skolan och 

hemmet som en viktig faktor i skolutvecklingsarbetet.  

 

Samarbetet inom en kultur kan ta form på olika sätt såsom kollegial handledning, 

gemensam planering, mentorskap. Hargreaves (1998) menar att arbetssätten som 

ligger bakom definitionen utav den samarbetande kulturen många gånger inte 

resulterar i att lärarens roll som ensamarbetare bryts. Samarbetet på många skolor 

äger endast rum på ett ytligt sätt. Det svarar inte i verklig mening mot den 

samarbetande kulturen. En omfattande studie och sammanställning av internationell 

forskning kring skolutveckling visar att en skolas förmåga att vara självförnyande 

kan relateras till den samarbetande kulturen. (Fullan 1991) Forskning visar att den 

samarbetande kulturen i dagens skolor är en sällsynt företeelse. Krav på att anamma 

den samarbetande kulturen ställdes dock redan i och med att SIA-reformen startade 

redan 1976 (a. a.).  Viktigt ur ett skolledarperspektiv tänker jag att det är viktigt att 

förstå det starka inflytande den rådande kulturen har över verksamheten. Det blir 

även således viktigt för skolledaren att kartlägga och medvetet uppmärksamma 

kvaliteten på de faktorer som ligger till grund för definitionen på den rådande 

kulturen. 
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6.1.4  Organisation och Skolledarskap 

 

Skolan som system uppvisat stort motstånd mot förändring, detta har lett till att de 

reformer som gjorts inte verkar ha ändrat rutiner för pedagogers arbete eller för 

synen och de underliggande tankegångar som lärandet och undervisningen baseras 

(Madsén m.fl. 1994). Madsén (a.a.) menar att svårigheter med att utveckla skolans 

inre organisation beror på avsaknaden av så kallade förändringsagenter, det vill säga 

personer som har uppgiften att föra dialoger och diskussioner kring aspekter som 

senare kan leda till utveckling. Rönnerman(1998) fann i en studie att pedagogerna 

var positivt inställda och tyckte sig ha ett behov av att få stöd i den pedagogiska 

utvecklingen. 

 

Att få till stånd en flerkretsinlärning i organisationen är för skolledaren en större 

utmaning än att få till stånd ett enkelkretslärande. Ekholm och Blossing (2000) 

menar att skolledare idag anstränger sig för att förändra undervisningen i riktning 

mot mer elevaktiva arbetssätt. Detta gör man dock ofta utan att ändra de sedvanliga 

undervisningsmönstren. Resultatet blir enkel- kretslärande snarare än flerkrets – 

lärande och trots ansatserna att förändra arbetssätten blir ansträngningarna istället av 

systembevarande natur (a. a ).  

 

Enligt Skolverket (1999) har inte skolledare fullt ut klarat av att axla sitt pedagogiska 

ledningsansvar. Trots att man inte fullt ut klarat av detta ansvar råder det 

samstämmighet bland forskare att deras arbete är av stor betydelse för 

verksamhetsutvecklingen (a.a.) Skolledarens (Skolverket, 2007) delaktighet och 

närvaro i undervisningen står i nära relation till pedagogers positiva känsla av sina 

arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Skolledarens pedagogiska ledning av 

verksamheten liksom dennas organisering av tid så att den huvudsakligen inriktas på 

att främja och stödja den pedagogiska verksamheten är av stor betydelse (a.a.)  

 

Mina respondenter i nämner i liten utsträckning saker som tyder på att de aktivt är 

med och påverkar lärarens undervisningsmönster. Det var heller inte uppenbart att 

alla skolledare förstod varför de skulle göra det. Av flertalets svar kan man tolka det 

som att när man är med och påverkar undervisningen är vid de tillfällen de uppstått 

något problem.  Exempelvis vid klagomål från elever och föräldrar framkom. Det 

handlar då om att man till exempel genom samtal med den berörda pedagogen 

försöker komma fram till en lösning på problematiken.  

 

Leithwood (i Ekholm, Blossing, m.fl. 2000) hävdar att ett skäl till att få skolledare 

inte påverkar pedagogernas undervisning bottnar i skolledarens osäkerhet. En 

rådvillhet dels kring hur pedagogerna förbättras professionellt och dels kring hur man 

utifrån sin egen yrkesroll som skolledare kan göra för att skapa denna förändring 

 

Mina respondenter tar upp den tidsmässiga aspekten i relation till uppdragets 

komplexitet. Flera önskar att fanns möjlighet att ge den pedagogiska dimensionen av 

skolledarskapet ett större utrymme. Man vill i ännu större utsträckning vara synlig 

ute i verksamheten. Leithwood (a.a.) menar att det är viktigt att skolledaren förändrar 

administrativa rutiner så att de passar in i skolans utvecklingsstrategi. Denna tanke är 

logisk och jag reflekterar kring om det skulle vara meningsfullt att organisera skolan 
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på ett sätt som stimulerar det pedagogiska ledarskapet, och då även i förlängningen 

både pedagogens och elevens lärmiljö. För den enskilda skolledaren, tänker jag, 

kanske detta är svårt. Kanske kräver det att samtliga skolor inom samma 

verksamhetsområde följer samma ide?  

 

Den lärande organisationen kräver mer av ledarskapet än ett delegerande utav ansvar. 

Förmågan att hantera förändringar blir en viktig kompetens hos skolledaren. Viktig 

blir även att hon eller han inser innebörden av att förstå hur organisationen lär. 

Ledarskapet sker varken från ett uppifrån eller nerifrån perspektiv. Utvecklingens 

drivkraft och potential finns i de utmanande möten där olika perspektiv ställs emot 

varandra och det behöver skolledaren ha en förståelse kring. En viktig del i 

ledarskapet är att stödja, utmana och stimulera pedagogerna till nytänkande och 

reflektion kring olika aspekter av verksamheten (Berg, Scherp. m.fl. 2002) Utifrån de 

krav som den lärande organisationen ställer på skolledarskapet blir en naturlig tanke 

från mig att man bör omorganisera och fördela skolledarens arbetsdag på ett 

annorlunda sätt så att det pedagogiska ledarskapet inte står i skuggan av ekonomiska 

och administrativa uppgifter.  

 

Att dela en ömsesidig vision är något som beskrivs som en utvecklingskraft i den 

lärande organisationen. Att arbeta efter en gemensam vision är något som samtliga 

av mina respondenter anser vara väldigt betydelsefullt. Sherp (2004) reflekterar 

kritiskt kring den gemensamma visionen. Ur ett lärande perspektiv kan allt för 

likartade uppfattningar och föreställningar leda till ett konsekvent bekräftande utav 

varandra. På så vis förlorar man utvecklingsdynamiken som uppstår i de möten där 

olika perspektiv och uppfattningar ställs emot varandra.  

 

Den lyssnande förmågan och förmågan att sätta ner foten och leda är två 

ledaregenskaper som skolledarna i min undersökning menar är centrala. Detta kan 

förstås som att skolledarna är lyhörda och i sitt ledarskap flexibla för den specifika 

kontexten som olika situationer utgörs utav. Hersey och Blanchard (Svedberg 2003) 

uttrycker i sin teori om det situationsanpassade ledarskapet den stora betydelsen av 

att i sitt ledarskap agera och inta ett förhållningssätt som passar för den rådande 

situationen. Som beskrevs ovan anser samtliga skolledare att det är viktigt med 

gemensamma mål och visioner, att skapa delaktighet är även något som framträder 

som centralt för skolledarna. Detta kan ställas i relation till Kurt Lewins (Svedberg 

2003) beskrivning av olika ledarskapsstilar och dess effekt på gruppen. Att 

upprätthålla gemensamma visioner och skapa delaktighet är ting som kännetecknar 

det demokratiska ledarskapet. Den demokratiska ledaren arbetar för att göra hela 

gruppen delaktig. Det är också viktigt för honom eller henne att vidmakthålla 

gruppens värden, normer och mål. 

 

 

6.1.5 Lärande 

 

Samtliga skolledare upplever att pedagogernas motivation och respons till 

kompetensutveckling samvarierar med upplevelsen av att innehållet i lärstoffet 

motsvarar, ett för dem reellt, behov. En av mina respondenter uttrycker det så här: 
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det beror på vad det handlar om och om dom tycker att det är viktigt eller inte. 

Om dom tycker att dom har användning av det som erbjuds så har de flesta 

faktiskt en bra syn. 

 

Respondenternas uppfattning kan här ställas i relation till Sherps tankar då (2002) 

han framhäver betydelsen av att kompetensutvecklingen av pedagogen uppfattas ha 

mer direkt betydelse för undervisningen. Förändringar inom organisationen som utav 

pedagoger inte upplevs relevanta i denna mening tenderar att snarare att skapa 

osämja och spänningar än utveckling och förbättring(a.a.).   

 

Min undersökning pekar på att man överlag arbetar med skolutveckling på ett sätt, 

som i ganska liten utsträckning skapar rum för systematisk dialog och reflektion 

kring lärandet. En möjlig orsak till att dialogen inte ges större utrymme är enligt en 

del forskare den bristande kompetens pedagogen besitter angående ett utvecklat 

yrkesspråk. Dialogen och den dagliga reflektionen är dock viktiga faktorer i ett 

förbättringsarbete (Colnerud & Granstörm 2002). Inom den lärande organisationen 

innebär kompetensutveckling den sorts lärande som hela tiden sker i det normala 

arbetet och betraktas som en del i den vanliga verksamheten. Det har därför skapats 

rum för konsekvent reflektion kring arbetet. Utifrån mina respondenters svar kan 

man inte säga att man i de undersökta skolorna delar den ovan beskrivna synen på 

kompetensutveckling. Endast en respondent nämner pedagogens vardagliga lärande 

som en del i kompetensutvecklingen.  

 

Madsén (1995) hävdar att pedagogernas fortbildning bör vara ordnad så att de i 

grupper kan bearbeta kunskapen och forskningen som förmedlats av föreläsare. Att 

bearbetningen sker under språkutvecklande former där pedagogernas eget deltagande 

står i centrum är en förutsättning för att pedagogen själv skall inse fördelar med nya 

tankegångar kring undervisningen och lärandet (a.a.). Jag delar uppfattningen av att 

detta är mycket viktigt. Jag tänker att kvaliteten på bearbetningen och reflekterandet 

kan variera beror på i vilken utsträckning man inom gruppen kan relatera det 

praktiska till det teoretiska och tvärtom. En reflektion jag gör är om det skulle vara 

en kvalitetsmässig fördel om man i dessa grupper av pedagoger kunde föra in en 

samtalsledare med mer teoretiska glasögon. Detta skulle i så fall även tänker jag 

bidra till att öva den enskilda pedagogen i att utveckla bristande yrkesspråket. Vikten 

av att seminarier, grupparbeten, i kompetensutvecklande syften, leds utav någon som 

kan stimulera utvecklandet av ett mer problematiserande språk.  

 

Att man som verksam inom skolan är öppen för idéer och forskning är något som 

Sherp (2002) beskriver vara en viktig del i det icke stagnerande erfarenhetslärandet. 

Återigen menar jag blir vikten av ett yrkesspråk stor. Ett reflekterande arbete där 

läraren får möjlighet att se och ifrågasätta arbetet även genom teoretiska ”glasögon” 

kan möjligen vara ett sätt att komma ifrån återvändsgränder och rutinbaserat 

handlande. Rönnerman (1998) menar att en professionell lärarverksamhet måste 

baseras på samspelet mellan pedagogens teoretiska föreställningar och 

verksamhetens praktiska form. Av fortbildningen, vars mål är professionell 

progression, krävs således att pedagogerna själva kan realisera organiserade studier i 

sin praktik. Rönnerman menar att man även på detta vis kan skapa viktiga kontakter, 

samarbeten mellan högskola och pedagoger. Samarbeten som i framtiden kan 

resultera i ett förverkligande utav ett livslångt lärande i en lärande 

organisation(1998, S 115).  
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Sherp (2002) menar att det idag finns ett ökat intresse för forskning i skolan och inte 

bara om skolan. Det vill säga att forskning bedrivs utav skolans lärare i 

verksamheten. Han menar att detta kan relateras till den reformerade styrningen av 

skolan. Ur ett lärarperspektiv blir denna möjlighet viktig eftersom den kan ses som 

en möjlig väg att utvecklas i sin profession. Andra aspekter som Sherp (a.a.) nämner 

som tänkbara bakomliggande orsaker till detta ökade intresse är; lärarens önskan om 

ökat inflytande över skolutveckling samt strävan efter ökad kvalitet i skolans 

organisation. Jag gör här en koppling till en av mina respondenters tankar kring att 

pedagogens motivation till lärandet beror på om han eller hon anser sig ha nytta av 

den kunskap som erbjuds. Som pedagog menar jag att det måste vara viktigt att förstå 

att nyttan inte alltid är uppenbar i inledningsskedet eftersom man då ofta saknar 

kunskapen för att kunna se och förstå den.  

 

Enligt teorin riskerar lärandet i en lärmiljö som saknar rum för ständiga 

perspektivmöten och ifrågasättande leda till förstärkande av gamla tankemönster 

istället för ett mer djupgående lärande och utveckling. En lärmiljö där den lärande 

möter utmaningar och ifrågasättande är en förutsättning för att en enkelkretsinlärning 

ska utvecklas i riktning mot en flerkretsinlärning. Den är även en förutsättning för att 

som, Sherp (2002) uttrycker det, erfarenhetslärandet skall leda till utveckling snarare 

än till att vara ett konserveringsmedel. 

 

Det formenliga lärandet i form av utbildningar och studiedagar är ingen garanti för 

att varken organisationen eller individerna inom den utvecklas. Lärarna måste enligt 

Madsén acceptera behovet av en ökad professionalisering och handla på det sätt som 

man vill att eleverna skall, det vill säga vara aktivt kunskapssökande. De måste och 

skapa en aktiv inställning till arbetet och de dilemman och uppgifter det inbegriper 

(a.a.). Man måste styra mot den lärande organisationen (Maltén 1997). Begreppet 

livslångt lärande används idag när man talar om behovet av att låta 

kompetensutveckling bli en del i det vardagliga arbetet. För att skapa en inspirerande 

och god lärmiljö för skolans elever bör kraven på ett livslångt lärande i första hand 

gälla pedagogerna (Madsén 1994). Som Maltén (1997) menar tror även jag att det är 

viktigt att skolledare och pedagoger speglar, och för en dialog kring sin egen 

kunskapssyn, människosyn.  Det är dessa, tänker jag, som fungerar som 

utgångspunkt i arbetet och genomsyrar mötet med eleverna. Något som jag tycker är 

viktigt att lyfta fram i sammanhanget, även om det kan tyckas självklart, är att varje 

pedagog reflekterar kring sin egen kunskapssyn och elevsyn i förhållande till 

läroplanen. Det är på dess grundval miljön i skolan skall fungera och viktigt blir att 

uppmärksamma och reflektera kring hur man tolkar den.  

 

6.1.7  Sammanfattande diskussion  

 

Då detta måste beskrivas som en relativt liten studie kan man inte i dra några 

generella slutsatser med utgångspunkt i dess resultat. Jag genom 

undersökningsprocessen beaktat och varit medveten om faktorer som inverkar på 

tillförlitlighet och precision i relation till undersökningen som helhet. För att uppnå 

en ännu större grad av dessa kunde man förslagsvis även observerat skolledarna 

under deras arbetsdag. 
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Resultatet av min undersökning visar att det finns en medvetenhet hos de intervjuade 

skolledarna om viktiga faktorer i skolutvecklingsprocessen. Samtliga lyfter bland 

annat fram betydelsen av ett öppet klimat och samarbete som viktiga komponenter i 

förändringsprocessen. Man framhäver även betydelsen av att arbeta mot en 

gemensam vision i skolutvecklingsprocessen. 

 

Min undersökning uttyder även att det inte i någon större utsträckning pågår ett aktivt 

och konsekvent skapande av rum för dialog där perspektivutbyte och reflektion kan 

äga rum. När det gäller pedagogernas bearbetning och utvärdering av 

kompetensutveckling tolkar jag utifrån mitt resultat att detta är något som sker till 

övervägande del via enkät eller vid medbetarsamtal. Viktigt i strävan efter en 

flerkretsinlärning är utmanande av egna föreställningar genom, dialog, reflektion och 

perspektivmöten. 

 

Samtliga skolledarna beskriver sitt ledarskap som komplext. Och önskar att de i 

större utsträckning kunde vara synliga ute i verksamheten. Flertalet framhäver och 

menar att en viktig del i skolledarskapet är den lyssnande förmågan. Att kunna ”sätta 

ner foten” och leda är något som alla på olika sätt uttrycker vara en viktig del i rollen 

som skolledare. Denna bild stämmer överens med Hersey och Blanchards tankar om 

det situationsanpassade ledarskapet (Svedberg, 2003). Att skapa delaktighet och 

engagemang hos pedagogerna är något som framträder som en viktig aspekt i alla 

skolledarnas tankar kring skolutvecklingsarbetet. Att det endast är 2 respondenter 

som talar om vikten av att även skapa engagemang hos elever och föräldrar är något 

man kan notera.  

 

Den lärande organisationen har en självförnyande förmåga som till stor del baseras 

på medlemmarnas förmåga och inställning till lärande och samarbete. Lärandet är en 

ständigt pågående och medveten process som inte skiljs ifrån det vardagliga arbetet. 

För ledaren gäller det att ha insikt och förståelse för hur organisationen och 

personerna inom den lär. För skolledarna skall kunna skaffa sig denna insikt och 

förståelse menar jag att det krävs tid och fokusering på den pedagogiska delen av 

ledarskapet. En del som mina respondenter idag menar att det har för lite tid till.  

 

Förslag till fortsatta studier och forskning inom problemorådet kan vara att genom 

kvalitativa studier belysa pedagogers och skolledares kunskapssyn i relation till 

skolutveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

REFERENSER 

 

Albinsson, Pär. (1998) Den lärande organisationen - från vision till verklighet 

Brain Books AB Jönköping, 

 

Berg, Gunnar. Scherp, Hans-Åke (2003). Skolutvecklingens många ansikten 

Leanders grafiska AB, Kalmar 2003 Myndigheten för skolutveckling  

 

Berg, Gunnar. (1999) Skolan i ett institutionsperspektiv.  

Studentlitteratur, Stockholm 

 

Blossing, Ulf. (1998). Skolan som en lokal organisation – en förstudie av 8 skolor i 

Albatrossprojektet. Om hur kvalitetssäkring, beslutsfattande, normer, grupperingar 

och arbetssätt inverkar på skolornas utvecklingsarbete (Arbetslivsrapport 1998:27). 

Solna: Arbetslivsinstitutet. 

 

Blossing, Ulf. 2000, Praktiserad skolförbättring 

Karlstads Universitet 2000. 

 

Blossing, Ulf. (2003). Skolförbättring i praktiken.  

Studentlitteratur, Lund 

 

http://blossing.se/index.htm 

 

Colnerud, G. & Granström, K. (2002). Respekt för läraryrket.  

Stockholm: HLS Förlag.  

 

Dalin, Per. (1993) Changing the school culture.  

London and New York: Cassell 1993. 

 

Ekholm, Mats. Blossing, Ulf. Kåräng, Gösta. Lindvall, Kerstin. Scherp Hans-Åke. 

(2000). Forskning om rektor - en forskningsöversikt  

Lenanders tryckeri AB, Kalmar 2000  

 

Folkesson, Maria. (2004) Datorn i det dialogiska klassrummet 

Studentlitteratur, Lund 

 

Fullan, M.G. (1991) The New Meaning of Educational Change 

London: Cassell. 

 

Groth, E; Mot en utvidgad lärarroll – En studie av skolkultur och inre styrning i fem 

grundskolor. Uppsats för licentiatexamen i pedagogik, Högskolan Dalarna, Campus 

Falun, 2002. 

 

Hard af Segerstad, Klasson, Tebelius, (1996). Vuxenpedagogik 

Studentlitteratur, Lund. 

 

 



33 

Hargreaves, Andy. (1998). Läraren i det postmoderna samhället.  

Studentlitteratur, Lund. 

 

 

Hatch, Mary (2000) Organisationsteori- Moderna, symboliska och postmoderna 

perspektiv.  

Studentlitteratur, Lund. 

 

Jacobsen, Dag Ingvar. (2005) Organisationsförändringar och förändringsledarskap. 

Studentlitteratur, Lund. 

 

Lantz, Annika. (1993), Intervjumetodik 

Studentlitteratur, Lund. 

 

Madsén, Torsten. (1994) Lärarens lärande 

Studentlitteratur, Lund. 

 

Maltén, Arne. (1997). Pedagogiska frågeställningar 

Studentlitteratur, Lund. 

 

Olsson. Inger. (2006) Kartläggning av fyra skolkulturer i småstads kommun – i syfte 

att skapa underlag för förbättringsarbete.  

Magister uppsats Karlstad University, Faculty of Arts and Education 

 

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, 2001 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/32/34/a64fc34f.pdf 

 

Rönnerman, Karin. (1998) Utvecklingsarbete - en grund för lärarens lärande 

Studentlitteratur, Lund  

 

Scherp Hans-Åke (2001). Problembaserad skolutveckling och lärandeorienterat 

ledarskap. Karlstad: Karlstads universitet. 

 

Scherp, Hans-Åke. (2002). Lärares lärmiljö. Att leda skolan som lärande 

organisation. 

Karlstad University Studies 2002:4 

 

Scherp, Hans-Åke. (2003). Lärares och skolledares förståelse av 

skolutvecklingsprocessen. 

Karlstad University Studies 2003:27 

 

Scherp, Hans-Åke. Gunnar Berg. (2002). Elevers lärmiljö. Lärares undervisning 

och elevers lärande. Arbetsrapport. Karlstads universitet, Institutionen 

för utbildningsvetenskap. 

 

Scherp, Hans-Åke. Thelin, Karin. (2004). Att göra lika på olika sätt. En studie av 

sex särskilt utvecklingsbenägna skolor. Karlstad University Studies 

2004:49. 

 

Skolverket, 1998. Nationella kvalitetsgranskningar, rapport nr 160. 



34 

 

Senge, Peter. (1990) The Fifth Discipline; The art and practice of learning 

organization, Doubleday, New York. 

 

Svedberg, Lars (2003) Grupp psykologi Om grupper, organisationer och ledarskap. 

Studentlitteratur, Lund. 

 

Skolverket (2003). Att granska och förbättra kvalitet. Om kvalitetsutveckling i skola, 

förskola, skolbarnomsorg och vuxenutbildning – en kunskapsöversikt över aktuell 

forskning och utveckling samt dokumenterad erfarenhet. Stockholm: Liber 

 

Skolverkets lägesbedömning (2007). 

Lärande ledare- ledarskap för dagens och framtidens skola 

 

Utbildningsdepartementet. (2001) Lärande ledare.  

Utbildningsdepartementets skriftserie nr 4, 2001. 

 

 

 

. 

 

  



 

BILAGA 1 

 

Intervjufrågor till rektor. 

 

1. Hur länge har du arbetat som rektor?  

 

2. Hur skulle du vilja beskriva rollen som rektor? 

 

3. Vad är skolutveckling för dig? 

 

4. Vad kan hindra dig från att arbeta med förändringsarbetet i den utsträckning du 

vill? 

5. Hur ser kompetensutvecklingen ut på er skola?  

 

6. Vad i skolan tycker du främst behöver utvecklas? 

 

7. Skolutveckling förknippas ofta med en väldigt trögflytande process, vad tänker du 

skulle kunna vara anledningar till att det skulle vara så? 

 

8. Hur upplever du att utvecklingsklimatet är på skolan? 

 

9. Hur skulle du som rektor kunna arbeta för att förändra ett negativt 

utvecklingsklimat? 

 

10. Känner du att du kan påverka kompetensutvecklingen på skolan i den 

utsträckning du  

 

11. Känner du att du har möjlighet att påverka i undervisningsfrågorna? I vilket syfte 

gör du det i så fall?  

 

12. Hur uppfattar du lärarnas syn på kompetensutveckling? 

 

13. Hur stimuleras skolans personal till nytänkande? 

 



 

14. Hur får lärarna återkoppling på sitt arbete? 

 

15. Hur tänker du kring faktorer som kan hindra dina anställda (lärarna) från att 

utvecklas i alla delar utav sin profession? 

 

 


