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Abstract
Håkansson, Jan (2006). Lärande mellan policy och praktik. Kontextuella villkor 
för skolans reformarbete (Learning between policy and practice. Contextual 

conditions for reform activity in schools). Acta Wexionensia No 95/2006. 

ISSN:1404-4307, ISBN: 91-7636-510-7. Written in Swedish with a summary in 

English. 

Considerable changes have characterised the past decades’ education policy. 

These changes apply to all types of schools within the Swedish education sys-

tem. This thesis treats issues of professional teacher development, the introduc-

tion of project work in upper secondary school as well as quality audits in the 

school system. While intending to problematise and intensify discussions on the 

school reforms’ significance for school development, the thesis focuses on the 

conditions for practitioners in-depth reflection and deliberative learning in rela-

tion to various development measures in school. The overall purpose is to con-

tribute to a deeper understanding of the relation between policy and practice with 

respect to school staff’s learning processes, which is constituted in policy and 

practical contexts examined here.  One intention here is to present an analysis of 

the learning aspects in the explicit development measures formulated in policy 

documents. Another intention is to analyse learning, which is rather implicitly 

attached to the implementation of policy. The three reform processes have been 

studied in a broad socio-theoretical perspective on policy and learning. Yet, in-

spiration was also provided by a critical action research approach. Discursive and 

dialectic perspectives on policy, practice and learning are significant for carrying 

out the empirical studies, but also for the analysis of the empirical material. The 

study depicts myriad and controversial relations between policy, practice and 

learning. With respect to professional teacher development projects in partial 

study A, one outcome is that the policy’s transparent character interplays with 

creative learning aspects both in policy and practice. Regarding the introduction 

of project work in upper secondary education, partial study B establishes that the 

unclear and implicit policy character can be related to preserving learning as-

pects in the official discourse, yet, it can be creative when applied in practice. 

The policy on quality audits in the school system as examined in partial study C 

can be referred to as uncommunicative with an orientation towards preserving 

learning aspects, while there is possibilities within local evaluation and quality 

audits for an orientation towards creative learning aspects. On the whole, these 

reform processes are part of what can be identified as hybrid integration patterns 

in line with communicative perspectives and perspectives on set objectives. The 

results in this thesis illustrate a potential for improved participation aided by ex-

tended possibilities for communication within the framework of a deliberative 

perspective on governing schools. It is of great significance to pay attention to 

this in future reforms.  

Keywords: communication, critical action research, deliberation, learning, pol-

icy, school reform. 
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Förord
En konventionell forskningsprocess har en början, en mittpunkt och ett slut. För 

min del har pedagogikstudierna under lång tid varit som en del av en ständigt 

pågående process av samtal med lärare och rektorer i samtliga skolformer och av 

eget läsande och skrivande. Någon sorts början var det kanske ändå när jag 1994 

efter 10 år som lärare i grundskolan började studera pedagogik igen på grundnivå 

parallellt med arbetet på Gemöskolan i Älmhult och någon form av mittpunkt 

blev det nog när jag 1999 blev antagen till den första gruppen forskarstuderande i 

pedagogik som startade sin utbildning vid Växjö universitet. När jag nu avslutar 

mina forskarstudier kan det på ett sätt beskrivas som ett slut – jag sätter ju här-

med punkt för avhandlingsarbetet – men ändå ser jag det själv mer som ett av-

stamp. Ett avstamp för ett fortsatt arbete med att fördjupa diskussionen om sko-

lans uppgifter idag och i framtiden, om pedagogikens och lärandets villkor och 

om pedagogisk utveckling för alla som verkar och arbetar i skolan och för skolan 

som organisation och institution. 

Ni är många som har bidragit till att göra min bildningsresa möjlig, inte minst 

alla ni lärare, rektorer och elever som tillsammans med mig diskuterat, argumen-

terat, reflekterat, problematiserat och skrivit kring alla de pedagogiska sakfrågor 

jag och ni stått inför under dessa år. Men först och främst är det ändå min familj 

jag tänker på. Lena och barnen Mandus, Maja och Hannes, ni har funnits där hela 

tiden som stöd och som uppmuntran (och ibland också undrande: Orka? Hur in-

tressant kan det där vara egentligen?). Ni är mitt allt och det är också i första 

hand ni som gjort att jag nu har nått ett av mina mål. 

En forskarutbildning är på många sätt en övning i självständigt arbete och 

tänkande, men samtidigt omöjlig att genomföra helt på egen hand. När jag emel-

lanåt tenderat att låta det praktiska skolutvecklingsarbetet ta överhanden har min 

huvudhandledare professor Christer Fritzell med stort kunnande och teoretisk 

skärpa visat på de möjligheter som fördjupade teoretiska perspektiv kan erbjuda. 

Tack Christer för professionell handledning! Tack också min biträdande handle-

dare fil.dr. Lena Fritzén. Du har hela tiden låtit mig härja fritt på det pedagogiska 

fältet och på samma gång betonat ansvaret för ett gott hantverk både praktiskt 

och teoretiskt. Jag uppskattar också alla er andra som på olika sätt bidragit till att 

mitt individuella arbete blivit en del av en kollektiv helhet: Joakim Krantz för 

synpunkter på mellanseminariet och alla intressanta korridorsamtal, Per Gerre-

vall och Linda Reneland för kritisk granskning på slutseminariet, handledargrup-

pen och ”disputationsfestgruppen” med Stefan Lund, Daniel Sundberg, Lena 

Carlsson, Susanne Linnér, Gill Croona, Maud Ihrskog, Carina Henriksson, Mari-

anne Lundgren, Marita Rosell och Ia Nyström, Claudia Gillberg för engelsk 

översättning av abstract och sammanfattning, all personal på didaktikavdelning-

en och givetvis också alla ni andra på institutionen för pedagogik. Avhandlings-

arbetet är över, det pedagogiska samtalet fortsätter! 

Älmhult augusti 2006 

Jan Håkansson 
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DEL I – Utgångspunkter och 
perspektiv

1 Inledning 

Skolans förändring under de senaste decennierna kan beskrivas på flera sätt. En-

ligt officiella dokument har en gradvis övergång från central reglering av skolvä-

sendet till en ökad decentralisering i termer av förändrad ansvarsfördelning skett 

sedan slutet av 1980-talet fram till idag (jfr prop. 1988/89:4). Den mål- och re-

sultatstyrning som införts via en ny form av läroplaner innebär enligt Skolverket 

(1997) att staten anger mål och riktlinjer för skolverksamheten, men att kommu-

nerna och de enskilda skolorna beslutar om hur verksamheten ska organiseras 

och hur målen ska nås. Kommunerna har också förstahandsansvaret för uppfölj-

ning och utvärdering i förhållande till målen (a. a.). 

Enligt Fransson & Lundgren (2003) har ”en svärm av reformer” präglat 1990-

talets utbildningspolitik, egentligen utan motstycke i omfattning i svensk utbild-

ningshistoria. Den förändrade politiska styrningen och ansvaret över skolan har 

underbyggts genom utredningar, beslut och införande av nya läroplaner och 

kursplaner, ett mål- och kriterierelaterat betygssystem, en gymnasieskola med 

förändrad programstruktur, införlivande av barnomsorg och skolbarnsomsorg i 

skolsektorn, en ny skolform (förskoleklassen), förtydligade och skärpta krav på 

uppföljning och utvärdering genom kvalitetsredovisning, möjligheter att starta 

fristående skolor etc. etc. (a. a.). 

Som jag uppfattar det har ett antal honnörsord präglat diskussionen om sko-

lans utveckling och styrning under den här perioden. Decentralisering och demo-

kratisering sägs t.ex. vara grunden för utvecklingen av skolan i riktning mot lik-

värdig utbildningsstandard. Handlingsfriheten på det lokala planet är då tänkt att 

bidra till effektiv fördelning av resurserna, men också bättre måluppfyllelse (jfr 

Alexandersson, 1999).  De demokratiska aspekterna på skolans styrning konkre-

tiseras bl. a. genom begreppet deltagande målstyrning (jfr Skolverket 1998), som 

riktar uppmärksamheten mot att den öppenhet som finns i läroplanernas mål be-

höver kompletteras med tolkningar, förtydliganden, innehåll och arbetsformer på 

den lokala skolan. 

I Lpo 94 (Läroplan för grundskolan) anges att uppdraget förutsätter en konti-

nuerlig diskussion om kunskap och lärande (s. 8), vilket kan antas handla om en
demokratisk aspekt av skolans styrning men också om att uppdraget i form av att 

överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande inte kan ses som på 
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förhand givet. När rektorer, lärare, elever och föräldrar deltar i dessa diskussio-

ner innebär det också att förskjutningen i ansvarsfördelning mellan stat och 

kommun får en praktisk betydelse för den enskilda skolan. För rektorer och lära-

re har detta inneburit ett vidgat ansvar för det lokala läroplansarbetet och samti-

digt nya krav på kompetens (jfr Madsén, 1994; SOU 1997:121, Fransson & 

Lundgren, 2003).  

Begreppet reflekterad praktik har sedan det presenterades i ”Skola för bild-

ning” (SOU 1992:94) kopplats dels till decentralisering av beslutsprocesser och 

ansvar, dels till professionell lärarverksamhet som en önskvärd utveckling av lä-

rares gemensamma kvalificerade ställningstaganden till såväl kunskap, lärande 

och undervisning som till hur dessa förverkligas i praktiken. I kapitlet ”Bildning 

och kunskap” formuleras det på följande sätt:  

När nu skolväsendet är under omvandling till ett mer målstyrt sy-

stem, där de pedagogiskt professionella har ansvaret för utveck-

lingen av verksamheten i skolan, blir diskussionen om de kun-

skaps- och inlärningsteoretiska grunderna för denna verksamhet än 

viktigare. En professionell lärarverksamhet innebär ställningsta-

ganden till såväl kunskap, lärande och undervisning som till hur 

dessa omsätts i lärarverksamheten. En sådan verksamhet kan inte 

styras genom föreskrifter om dess utformning. Istället är det sam-

spelet mellan lärarnas teoretiska föreställningar och verksamhetens 

praktiska utformning som bör göras till grund för en alltmer reflek-

terad praktik (SOU 1992:94, s. 29) 

Alexandersson (1999) menar att en reflekterad praktik kan uppfattas som ett ut-

tryck för en förskjutning från central målstyrning till ett lokalt ansvarstagande. 

Avgörande för skolans utveckling kan därmed vara hur framgångsrik denna för-

skjutning blir (a. a.).  

1.1 Avhandlingens tematiska innehåll 
Denna avhandling har ambitionen att synliggöra hur skolpersonalens lärande 

konstitueras i förhållande till tre olika reformprocesser under perioden 1999-

2004. Samtidigt handlar det om att ur ett lärandeperspektiv analysera reformam-

bitionerna i form av policy på nationell nivå.  

En av de reformprocesser som avhandlingen belyser och problematiserar byg-

ger på de kompetensutvecklingsprogram som initierades under Ylva Johanssons 

tid som skolminister i slutet av 1990-talet. Då kom t.ex. lärarnas yrkesutveckling 

att stå i fokus via ett antal miljoner som genom utbildningsdepartementet förde-

lades till ”Utvecklingsprojekt för lärare”. Syftet var bl.a. att bidra till lärarnas so-

ciala, didaktiska och teoretiska kompetens i ett föränderligt samhälle, ett samhäl-

le där dagens föräldrar och elever har andra förväntningar på skolan än tidigare. 

Lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU 1999:63) griper också in i det 

som skolministern beskriver i sin inbjudan till Sveriges lärare hösten 1997, dvs. 

ökade krav på teoretisering av yrkespraktiken för att möta både en förändrad 

värld och en ny typ av skolsystem. Detta anknyter även till det närliggande pro-
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jektet ”Attraktiv skola”, ett samarbete mellan lärarnas och skolledarnas fackför-

bund, kommunförbundet och utbildningsdepartementet. De aktionsforskande lä-

rarnas erfarenheter och lärande i dessa sammanhang tas upp i två olika empiriska 

studier i delstudie A. 

Ytterligare en länk i kedjan av reformer bildar införandet av kursen projektar-

bete i gymnasieskolan (PA 1201). Motiven för denna reform har beröringspunk-

ter med det som ovan beskrivits – ett föränderligt arbetsliv kräver ett föränderligt 

kunnande hos eleverna i form av t.ex. kunskaper om att arbeta i projektform, nå-

got som för lärarna kan komma att innebära förändrade arbetsmetoder och för-

hållningssätt. Därutöver tänker sig regeringen att utbildningens sammanhållande 

intentioner (uttryckta i läroplansmål och programmål) ska hamna i fokus med 

hjälp av projektarbetet och därigenom bidra till gymnasieskolans utveckling (jfr 

prop. 1997/98:169; Gerrevall & Håkansson, 2004). Utifrån samtal med gymna-

sielärare i samband med den nationella utvärderingen av projektarbetets införan-

de  analyseras i delstudie B policy och lärarnas lärande. 

En tredje reformprocess har sin grund i regeringens skrivelse (Skr 

1996/97:112 ) där det t.ex. framgår att regeringen ser stora brister i kommuner-

nas styrning och utvärdering av skolverksamheten. För att tydliggöra de be-

stämmelser som redan finns i skollag, skolformsförordningar, läroplaner och 

kursplaner pekar regeringen på att kommuner och skolor behöver genomföra re-

gelbundna bedömningar av skolverksamhetens kvalitet. Införandet av en natio-

nell bestämmelse om skriftliga kvalitetsredovisningar (SFS 1997:702) sägs inne-

bära en betoning av kommunernas eget ansvar för uppföljning och utvärdering 

med syfte att stärka den lokala kvalitetsutvecklingen. Kvalitetsredovisningen 

som policy och som en del av rektorernas praktik analyseras i delstudie C. 

Mycket kortfattat utgör ovan nämnda reformprocesser avhandlingens tematis-

ka innehåll. De inrymmer delar av de förändringar som skolväsendet har genom-

gått under de senaste tio åren. Utvecklingsambitionerna har varit och förefaller 

fortsatt vara stora att döma av utbildningspolitiska dokument. Skälen till varför 

det är intressant att studera relationerna mellan policy och lärande i det praktiska 

genomförandet av dessa intentioner, handlar bl.a. om att den förändring som 

skisseras i utredningar, läroplaner eller andra nationella policydokument på 

många sätt inte är självklar eller oproblematisk. Den principiella problematik 

som här särskilt kommer att fokuseras berör exempelvis de förgivettaganden 

kring skolreformers betydelse för skolans utveckling som många gånger finns 

inbyggda i de satsningar som knyts till dessa reformer. Mitt särskilda intresse av 

att problematisera praktikers fördjupade reflektion och lärande vid olika utveck-

lingsinsatser, inriktas mot att kontrastera den entydighet och linjära utveckling 

som ibland föresvävas i olika typer av implementeringsmodeller. Några kritiska 

aspekter på utvecklingen inom svenskt skolväsende det senaste decenniet kan 

tjäna som bakgrund och motiv till avhandlingens fokuseringar och innehåll. 

1.2 Skolan och demokratin 
Oavsett ur vilket perspektiv man granskar den svenska skolans utveckling de se-

naste 15 åren pekar forskare på olika typer av konsekvenser som reformeringen 
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av skolsystemet inneburit. Englund (1999) som betraktar reformeringen av skol-

systemet ur ett sociopolitiskt perspektiv drar slutsatsen när det gäller skolan som 

institution att det handlar om en förskjutning från en skola som ”public good” till 

en skola som ”private good”. Enligt Englund är 1990-talets skola en skola som i 

högre grad vänder sig till individer än kollektiv, en skola där den ”stora” demo-

kratin i form av representativa institutioner får ge vika för den ”lilla” demokratin 

som mer handlar om individuella val. Englund som bl. a. bygger sina resone-

mang på studier av läroplaner under 1900-talet, menar att det under 1990-talet 

skett ett trendbrott i förhållande till den tidigare läroplanen LGR 80 (Läroplan 

för grundskolan) när det gäller individualisering och privatisering. Utbildning ses 

av Englund (1996) som en viktig och potentiell kraft i erövrandet av demokratin 

och de förskjutningar som skett när det gäller hur skolan som institution uppfat-

tas gör att innebörden i begreppet demokrati förändras. Om utbildning å ena si-

dan betraktas som en social rättighet där samhällets utveckling och det kollektiva 

betonas eller om utbildning å andra sidan ses som en civil rättighet, där varje för-

älder har rätt att välja den skola de finner lämplig åt sina barn, får demokratibe-

greppet skilda betydelser (a. a.).  

Som jag uppfattar det visar sig en viss typ av motsägelser som typiska för det 

skolsystem vi har idag, särskilt om man betraktar begrepp som deltagande mål-

styrning och reflekterad praktik i skenet av Englunds infallsvinklar. Samtidigt 

som begreppet deltagande målstyrning öppnar för en tänkt kontinuerlig diskus-

sion om uppdraget, dvs. ett demokratiskt deltagande kring vad målen innebär och 

hur de ska nås på alla nivåer, är det klara budskapet att ”Skolans verksamhet 

måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål” (Lpo 94, s. 9). Frågan är 

vilka möjligheter det finns att förena nationella krav på måluppfyllelse med lo-

kalt ansvar för uttolkning och utvärdering av målen, eller om man kan förena de-

centralisering av beslut kopplade till läroplanens genomförande med nationella 

föreskrifter om återkopplingar i form av utvärdering och kvalitetsredovisning. 

Olika aspekter på decentralisering och lärande i termer av en fördjupad pedago-

gisk reflektion, är i denna avhandling en viktig avgränsning för analysen av de 

komplexa relationerna mellan policy och praktik i de policysammanhang jag 

studerar. 

Fritzell (1998) resonerar också utifrån demokratiaspekter kring begreppet 

målstyrning i förhållande till delaktighet och lokalt inflytande.  Även om mål-

styrningen officiellt motiveras bl.a. utifrån demokratiaspekter (jfr begreppet del-
tagande målstyrning) innebär detta, enligt Fritzell, inte i sig att lokalt inflytande 

uppstår. Målstyrning kan mycket väl bidra till att motverka demokratiska värden 

genom att lyfta fram produktorientering, förbestämda valmöjligheter och konkur-

rens. Om demokrati inom skolan gestaltas på detta sätt vet vi, enligt Fritzell, fort-

farande väldigt lite om det specifika innehållet eller arbetsformerna i konkreta 

undervisningssituationer. Lokalt inflytande och delaktighet i arbetet med utvär-

dering och kvalitetsredovisning är en av de infallsvinklar som jag kommer att re-

sonera kring i avsnittet om kvalitetsredovisning, policy och lokalt lärande. 
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1.3 Skolan och målstyrningen 
Svårigheterna med målstyrning som påverkansstrategi lyfts fram av flera forska-

re (se t.ex. Alexandersson, 1999; Lindensjö, Lundgren, 2000; Scherp 2001; 

2002). Utgångspunkten för Scherp (2002) är att statens utvecklingsintentioner 

inte fungerat i praktiken om man exempelvis undersöker hur arbetet med måldo-

kument, utvärdering och kvalitetsredovisning uppfattas av lärare. Istället ser 

Scherp vissa inslag i den gällande styrningsfilosofin som en uppifrån och ned 

kommande ”utvecklingsanmodande utvärdering” som har mycket litet att göra 

med skolutveckling som den uppfattas av lärarna. Problembaserad skolutveck-

ling gynnas därigenom inte, utan arbetet med mål, planer och utvärdering blir 

istället enligt lärare ”… en byråkratiserad skolutvecklingsprocess som till och 

med försvårar reell skolutveckling” (Scherp, 2002, s. 15). 

Ett annat perspektiv på skolsystemets reformering har Gustafsson (2003) som 

undersökt integrationen mellan förskoleklassen och grundskolan i några fallstu-

dier på skolor i Västsverige. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv identifierar Gus-

tafsson såväl social reproduktion som möjligheter till förändring med avseende 

på sammansmältningen av två skolformer. I sin analys av arbetslagens läroplans-

arbete finner Gustafsson både traditionella och etablerade diskurser (ekonomi-

styrning, avsaknad av värdegemenskap, brist på tid), men också s k ”… sprickor 

och spänningar inom den sociala reproduktionen vilket öppnar upp för en möjlig 

social förändring” (Gustafsson, 2003, s. 343). Gustafsson kallar detta fält för 

mellanregionen, vilket jag uppfattar som det potentiella utrymmet för fördjupad 

pedagogisk samverkan t. ex. mellan olika yrkeskategorier – ett slags gränsöver-

skridande samtal som öppnar för utjämnande av statusskillnader, pedagogisk 

förändring och nya pedagogiska identiteter (a. a.). 

Frågan är om exempelvis kvalitetsredovisningen kan fungera som verktyg för 

denna pedagogiska samverkan inte bara mellan olika yrkeskategorier i skolan 

utan även i allmänhet mellan olika intressenter som förväntas delta i diskussio-

nen om skolans utveckling (elever, föräldrar, personal på kommunernas skolför-

valtningar, osv.). En del av det som Gustafsson beskriver anknyter dock som jag 

ser det till begreppet reflekterad praktik, något som framförallt har knutits till 

diskussionerna om läraryrkets professionalisering det senaste decenniet. Här kan 

man t.ex. fundera över hur ”reflektionsdiskursen” (jfr Alexandersson, 1999) ska 

förstås. Handlar det om ett kritiskt perspektiv där praktikern tillsammans med 

kollegor blir medvetna om alla de samhälleliga och politiska faktorer som påver-

kar varje undervisningssituation, eller är perspektivet individualistiskt och i för-

sta hand inriktat mot att reflektera inom i förväg bestämda ramar (jfr Carr och 

Kemmis, 1983; Goodson, 2005)?1

Sedan flera år tillbaka har jag själv varit inblandad i olika delar av det reform-

program som jag refererat till ovan. Dels som lärare i grundskolan med ambitio-

ner att själv och tillsammans med kollegor utveckla undervisningen (jfr Håkans-

––––––––– 
1 Goodson (2005) varnar exempelvis för att reflektionen inom den ”praktiska professionalitetens dis-

kurs” tenderar att innehålla personfixering och romantisering vilket öppnar för kritik av ”reflek-

tionsdiskursen”.  
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son, 1998; Håkansson & Madsén, 1999), dels som utvärderare och handledare i 

olika projekt med inriktning mot läraryrkets professionalisering. På uppdrag av 

Skolverket och Myndigheten för skolutveckling i samarbete med i första hand 

rektorer på enskilda skolor, har jag fungerat som utbildare, handledare och råd-

givare kring utvärderingsmetodik, formulering av lokala måldokument för skolan 

och upprättande av kvalitetsredovisningar. Jag har även medverkat som en av tre 

utvärderare i den nationella utvärderingen av införandet av projektarbetet i gym-

nasieskolan.2 Hur denna aktiva roll i det praktiska utvecklingsarbetet påverkat 

olika aspekter av forskningen diskuteras i anslutning till kapitel 4 om metodolo-

giska överväganden. 

1.4 Avhandlingens motiv och avgränsningar 
Trots den mängd forskning som producerats i kölvattnet av 1990-talets skolre-

former finns det som jag uppfattar det, fält som endast delvis blivit belysta. Vad 

händer t.ex. om man fördjupar Scherps (2002) med fleras resonemang om en ut-

värderingsverksamhet som inte accepteras av lärarna? Kan man genom att under-

söka delvis andra komponenter (t.ex. vilka innebörder rektorerna ger lärandet i 

detta sammanhang) eller genom att använda andra teoretiska perspektiv, fördjupa 

bilden av lärande och policyförskjutningar i olika kontexter?  

Ball (2000) skriver att policyforskningen hittills misslyckats med att ”… ana-

lyse and conceptualise this underlife, the ’secondary adjustment’ which relate te-

achers to policy and to the state in different ways” (Ball, 2000, s. 1834), samti-

digt som Taylor (2000) påpekar att det finns ett behov av att ta i beaktande såväl 

makro- och mikronivåer som ett kritiskt perspektiv i den här typen av forskning. 

Det kritiska perspektivet innebär, enligt Taylor, att praktisk reformpolitik behö-

ver placeras in i ett brett ekonomiskt, socialt och historiskt sammanhang (a. a.). 

Utifrån ett i huvudsak praktiskt forskningsintresse fokuseras i avhandlingen 

skolpersonalens lärande i olika policysammanhang. Samtidigt vill jag rikta upp-

märksamheten mot hur utformningen av skolans styrning blir en fråga om perso-

nalens lärande inom ramen för mer eller mindre kvalificerade pedagogiska sam-

tal. De kontextuella villkor3 som på olika sätt kan sägas ge innebörd åt lärandet 

som en ständigt pågående reflexiv verksamhet bland skolans personal, granskas i 

tre olika delstudier med inriktning mot lärares kompetensutveckling, införandet 

av projektarbetet i gymnasieskolan och kvalitetsredovisning inom skolväsendet. 

Analysen av policy riktas då mot detta ”lokala” lärande, samtidigt som analy-

sen av lärande i praktiken tar avstamp i policy. Det handlar alltså inte om att ut-

värdera vilka effekter utbildningspolitiska intentioner fått utan snarare om att se 

vilka innebörder i termer av lärande dessa får när de möter praktiken. De motiv 

––––––––– 
2 Projektledare var Per Gerrevall vid Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet och projekt-

medarbetare var utöver mig själv, Birgitta Sjöblom vid samma lärosäte. 
3 De kontextuella villkoren ses i avhandlingen som de sammanhang och omständigheter i vilka lärare 

och rektorer handlar pedagogiskt. Begreppet används för att brett anknyta delstudiernas innehåll till 

såväl lokalt kulturellt förankrade som socialt, samhälleligt och historiskt förankrade förhållanden 

(jfr Fritzén, 1998). 
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som jag har redogjort för här skulle kunna sammanfattas som ett grundläggande 

intresse av att belysa skolans förändring inom ramen för vissa policysamman-

hang som en helhet av både policy och lärande samtidigt. Dessutom finns ett in-

tresse av att fördjupa den teoretiska reflektionen kring reformpolitik i skolan och 

därigenom bidra till en vidgad förståelse för relationen mellan policy och praktik 

i specifika avseenden. Syftet kan därmed sammanfattas enligt nedan. 

1.5 Avhandlingens syfte 
Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till fördjupad förståelse av förhål-

landet mellan policy och praktik med avseende på det lärande bland skolpersonal 

som konstitueras i policy och i de praktiska kontexter som studeras. Avsikten är 

att presentera en analys angående dels lärandeaspekter i de explicita utvecklings-

insatser som formuleras i policydokument och dels det lärande som mer implicit 

kan knytas till personalens aktiviteter i anslutning till policys genomförande. De 

olika uttryck för policy som behandlas gäller lärares kompetensutveckling, infö-

randet av projektarbetet i gymnasieskolan och kvalitetsredovisning inom skolvä-

sendet.

De övergripande frågeställningar som har väglett arbetet är följande: 

På vilket sätt konstitueras villkoren för rektorers och lärares lärande i natio-

nell policy när det gäller här aktuella policyområden? 

Hur framträder rektorers och lärares policyorienterade lärande i de skilda 

kontexter där policy genomförs? 

På vilket sätt konstitueras relationen mellan policy och praktik som ett reflex-

ivt lärande bland lärare och rektorer? 

Vad visar de olika delstudierna när det gäller utvecklingen av s.k. reflekterad 

praktik? Vilka kontextuella villkor förstärker respektive försvagar denna ut-

veckling? 

1.6 Avhandlingens disposition 
Del I i avhandlingen innehåller utgångspunkter och perspektiv för de forsknings-

frågor som behandlas. Det första kapitlet har kortfattat ringat in problemområdet 

policy, praktik och lärande, avhandlingens tematiska innehåll samt avhandling-

ens syfte. I kapitel 2 fördjupas så resonemangen om policy, skolreformer och 

skolans styrning ur ett nationellt och internationellt perspektiv, medan kapitel 3 

har fokus på olika perspektiv på lärande med anknytning till kommande empiris-

ka analyser. Del I innehåller även ett kapitel (4) som på ett övergripande plan be-

skriver de metodologiska överväganden som jag stått inför under forskningspro-

cessen.

Del II inleds med en sammanfattande beskrivning av det empiriska material 

som avhandlingen bygger på. I del II redovisas och analyseras även de empiriska 

studierna i tre kapitel (5, 6 och 7). Varje delstudie (A, B och C) innehåller en po-
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licyanalys, beskrivningar av det praktiska tillvägagångssättet i forskningen samt 

lärares och rektorers erfarenheter och lärande kring de olika policyområdena. 

Dessutom redovisas summerande analyser, fördjupade och kritiska analyser samt 

metodologiska reflektioner i anslutning till varje delstudie. 

Del III (kapitel 8) innehåller avslutningsvis ett samlat perspektiv och en prin-

cipiell diskussion kring policy, praktik och lärande utifrån avhandlingens syfte 

och frågeställningar. Ambitionen är då att sammanfoga lärdomarna från de tre 

delstudierna till en helhet för att på så sätt ytterligare bidra till att fördjupa förstå-

elsen av relationerna mellan policy, praktik och lärande. 
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2 Reformpolitik och styrning 
av utbildning 

I följande avsnitt ges en bild av hur utbildningspolitiska förändringar i Sverige 

samspelar med globala omstruktureringar av utbildningssystemen och hur dessa 

förändringar kan förstås med avseende på skolans styrning, decentraliseringen 

och professionaliseringen av lärare och rektorer i skolan. Inledningsvis diskute-

ras en avgränsning av begreppet policy för att tydliggöra de följande resone-

mangen om relationen mellan policy och praktik på olika nivåer.  

2.1 Ett diskursivt perspektiv på policy 
Inom en övergripande ram handlar detta arbete om att studera relationen mellan 

utbildningspolicy och lärande i olika policysammanhang, men också omvänt om 

att relatera lärande till policy. Inom ramen för de olika policyinsatser som stude-

ras här, ingår praktikers försök att förstå och arbeta i riktning mot vissa utbild-

ningspolitiska intentioner om t.ex. professionalisering av läraryrket, projektarbe-

tet i gymnasieskolan eller kvalitetsutvecklingsarbete. I denna studie är innebör-

den av policybegreppet väsentlig vid analysen av reformarbetet i utbildningssy-

stemet. Begreppet förefaller dock svårfångat och beroende av ur vilket perspek-

tiv det betraktas. Enligt Nationalencyklopedin sägs policy innebära grundprinci-

per för ett företags eller en organisations handlande i allmänhet eller i något spe-

ciellt avseende, ofta yttre kontakter. Egidius (1995) definierar begreppet policy 

som att det handlar om ”Riktlinjer för en verksamhet som anger verksamhetens 

inriktning”. Dessa definitioner förefaller relativt snäva och för tanken till i första 

hand officiella texter om hur verksamheten ska bedrivas och vad den förväntas 

leda till. Samtidigt utesluter de ju inte att policy kan vara överenskommelser 

(även muntliga) av betydligt mer lokal karaktär. Olika forskare avgränsar och ut-

vidgar dock begreppet på olika sätt och ur skilda perspektiv. 

I sin analys av reformarbetet i svensk skola under 1990-talet använder sig t.ex. 

Falkner (1997) av begreppet utbildningspolitiska intentioner. Hon avgränsar det-

ta till sådant som kommer till uttryck i officiella utbildningspolitiska dokument i 

form av Statens offentliga utredningar (SOU), Departementsskrivelser (Ds), pro-

positioner, riksdagsskrivelser, betänkanden från Utbildningsutskottet eller svensk 

författningssamling (SFS). Man kan säga att detta visar på en sida av policy – 

texter som producerats inom den politiska och byråkratiska sfären på nationell 

nivå. I svenskt utbildningssammanhang förefaller även begreppet styrdokument 

ligga i linje med begreppet policy, dock utan att helt täcka detsamma, dvs. styr-

dokument inbegriper inte utbildningspolitiska dokument och texter utanför skol-

lag, läroplaner eller förordningar, ej heller politiska eller yrkesmässiga diskus-

sioner om policy. 
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Ball (2000) ser begreppet policy ur två skilda begreppsliga perspektiv – policy 

som text och policy som diskurs. Policy handlar således inte enbart om auktorita-

tiva texter eller styrdokument utan är, enligt Ball, i vid bemärkelse 

”…representations which are encoded in complex ways (via struggles, compro-

mises, authoritative public interpretations and reinterpretations) and decoded in 

complex ways (via actors’ interpretations and meanings in relation to their his-

tory, experiences, skills, resources and context)” (Ball, 2000, s. 1831). En kritisk 

policyanalys bör enligt Ball (2000) utgå ifrån att policytexter är resultatet av 

kompromisser och förhandlingar på olika nivåer. De ingår således i ett historiskt 

sammanhang samt skapas och tas emot av olika sociala praktiker, vilket innebär 

att de som formulerar policytexter inte kan kontrollera vilka innebörder texterna 

ges. Som jag tolkar Ball kan man t.ex. inte betrakta kopplingen mellan policy 

och praktik som linjär, inte heller förutsäga hur policy kommer att uppfattas och 

användas i praktiken. 

När man betraktar policy som processer eller kvalitativa utfall blir Ball’s and-

ra begreppsliga perspektiv – policy som diskurs – synnerligen aktuellt. Dessa 

diskurser handlar enligt Ball om ”…what can be said, and thought, but also – 

about who can speak, when, where and with what authority” (Ball 2000, s. 

1836).  Den konklusion Ball gör genom att uttrycka det som att ”We do not 

speak discourse, it speaks us” (a. a.) ser jag dock som statisk vilket blir proble-

matiskt i förhållande till syftet med denna avhandling.  När policy ses som en 

process tolkar jag det som att individer i en mening formas av, men också i en 

annan mening formar diskurser genom sina språkhandlingar. Därmed kan dis-

kursbegreppet användas mer dynamiskt, vilket betyder att diskurser är något som 

är möjligt för individer, grupper och organisationer att utmana och överskrida 

(jfr Fairclough, 1992).4 När jag i fortsättningen använder begreppet policy inne-

bär detta en bred tolkning av policy som officiella texter (såväl nationella som 

lokala) men också direkta åtgärder, tal, handlingar och förhandlingar som på oli-

ka sätt är knutna till dessa texter. En sådan vid tolkning av policybegreppet kan 

då innebära att policy också innebär förhandling om mening. 

Francia (1999) använder begreppet på ett liknande sätt i sin studie av likvär-

dighetsproblematiken i den svenska skolan. Hon menar att en vidare definition 

av policy inte undervärderar vikten av politiska texter för skolans praktik men 

den inkluderar praktiken som då betraktas som lokal policy, dvs. policy på 

kommun- skol- och klassrumsnivå.  

I detta avseende betraktar jag praktiken inte enbart som en imple-

menteringsinstans av utbildningspolitiska texter, utan också som 

––––––––– 
4 Se också Ozga (2000) som framhåller policys oförutsägbara och diskursiva karaktär och dessutom 

säger att lärare (och i viss mån elever) måste förstås som ”policy makers” eftersom de har ett starkt 

inflytande på tolkningen av policy och de berörs av policy på flera nivåer alltifrån den formella na-

tionella till den informella arenan av lärare-elevrelationer. Ozga gör med hänvisning till Dale en in-

delning av policyforskningen i tre kategorier: ”… the social administration project, the policy ana-
lysis project and the social science project.” (s. 39), av vilka den tredje närmast ansluter till ambi-

tionerna och tolkningen av policy i denna avhandling. 
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en plats där man kan motarbeta och fritolka dem (Francia, 1999 s. 

38). 

Att tolkningen av policy är diskursiv framhålls av Ball (2000) som en viktig 

aspekt för att förstå utbildningsreformer. Min förhoppning är att diskussionen om 

relationen mellan policy och praktik i form av ”förhandling om mening och lä-

rande” i en reflekterad praktik kan fördjupas genom belysningar av diskursiva re-

lationer och förskjutningar inom de policyområden som här är aktuella.5 Som en 

bakgrund till de studier som genomförts ges nedan en bred infallsvinkel på re-

formeringen av det svenska skolsystemet under det senaste decenniet.  

2.2 Utbildningsreformer i Sverige – del av en 
internationell reformkontext 
Den successiva omstruktureringen av utbildningssystemet i Sverige saknar inte 

motsvarighet i andra länder. Snarare tycks det vara mera regel än undantag att 

utbildningsreformer exporteras och anpassas till nationella omständigheter. Daun 

(2002) pekar på att utbildning och utbildningssystem alltsedan slutet av 1980-

talet har influerats av trender, såväl nationella som globala, vilka informerar po-

licyförfattare, forskare och stater om vilka inriktningar som är önskvärda och 

gångbara. Dessa trender med sina slagord (exempelvis utbildning för alla, kvali-

tet i utbildning, effektivitet, skolbaserat ledarskap, privatisering eller livslångt lä-

rande) som lyfts fram av internationella organ som t.ex. OECD, Världsbanken 

eller andra, innehåller rekommendationer – uttalade eller underförstådda – om 

vilka komponenter framtidens utbildningssystem bör innehålla. (a. a). I fram-

ställningen av ”The world model för education” beskriver Daun (2002, s. 19) de 

huvudsakliga komponenterna i trenderna för de globala omstruktureringsproces-

serna i utbildningssystemen på följande sätt (min översättning): 

––––––––– 
5 Begreppet praktik är på samma sätt som policy väsentligt i avhandlingen och förekommer i olika 

sammanhang. Grundläggande här är helhetsperspektivet på mönster av sociala relationer som ska-

pas mellan människor som agerar tillsammans i ett samhälle (jfr Chouliaraki & Faircluogh, 1999; 

Faircluogh, 1992), en s.k. social praktik.  För avhandlingens vidkommande är det närmast begrep-

pet pedagogisk praktik som står i förgrunden, dvs. ett sammanhang där deltagarna förväntas utveck-

las såväl kunskapsmässigt som socialt och där deltagarna för med sig olika föreställningar, anta-

ganden och perspektiv (jfr Carlsson, 2006; Fritzén, 1998; Fritzén & Fritzell, 1997).  Praktikbegrep-

pet utreds och diskuteras närmare i kapitel 3 om lärande och i kapitel 4 om metodologiska övervä-

ganden. 
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Punkt på dagordningen Kännetecken 

Syn på utbildning Utbildning för alla. Konsensusperspektiv. Ut-

bildning bidrar till utveckling, ekonomisk till-

växt, demokrati och rationella människor. Från 

livslång socialisation genom utbildning till ut-

bildning och lärande som är övervakad av sta-

ten. 

Utbildningssystem Sju till nio år obligatorisk skola. Minst tre års 

utbildning motsvarande högstadiet är att före-

dra. 

Läroplan En nationell ”kärna” i läroplanen; andra delar 

flexibla och anpassade till lokala förhållanden. 

Utbildning för global konkurrens, utbildning för 

likvärdighet, utbildning för möjligheter, demo-

krati, mänskliga rättigheter och medborgarskap,  

Finansiering Grundbidrag från staten men huvuddelen från 

lokal och regional nivå. Privat finansiering av 

utbildning. 

Organisation Nationellt ramverk. Decentralisering av beslut 

inom ramverket. Lokalt deltagande i kommu-

ner. 

Kontroll Inspektion och retroaktiv bedömning från sta-

ten. Valmöjlighet för föräldrar och elever. 

Mål Effektiv och rationell produktion av kompetens 

i form av mångsidiga människor men utbild-

ningen ska samtidigt ingjuta moral. 

Figur 1: Globala trender i utbildningssystemen 

Flera inslag i ovanstående beskrivning ligger i linje med utbildningsförändringar 

i Sverige under 1990-talet fram till nu som de beskrivs i policydokument. Det 

gäller såväl synen på utbildning, utbildningssystem och läroplan som organisa-

tion, kontroll och mål. Den retroaktiva bedömningen och inspektionen från sta-

ten har t.ex. blivit allt tydligare under de senaste åren genom kvalitetsgransk-

ningar och genom Skolverkets delning där inspektion och granskning blir hu-

vuduppgiften för Skolverket, medan Myndigheten för skolutveckling ska ägna 

sig åt stödjande och informerande verksamhet. Med hänvisning till en rad förfat-

tare beskriver Daun (2002) de motsättningar som ligger inbäddade i de omstruk-

tureringar som olika utbildningssystem genomgår. Den grundläggande motsätt-

ningen som finns mellan de lokala kulturerna i respektive land och de globala, 

internationaliserade aspekterna av utbildning kan visa sig genom konflikter mel-

lan exempelvis:  

nationell enhetlighet visavi nationell splittring  

utbildning för kvalificering visavi utbildning för personlighetsutveckling 

specialisering visavi allmän bildning och metakognition  
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individ visavi samhälle  

tävlan visavi solidaritet 

fokus på tester och prestationer visavi helhetsöverväganden i utbildningen 

elitism visavi demokrati (Daun, 2002, s. 20). 

2.3 Omstruktureringens fält – politik och/eller 
marknad
Decentralisering kombinerat med hårdare kontroll och övervakning av utbild-

ningssystem beskrivs av Daun (2002) som en generell trend i västvärlden och 

han drar slutsatsen att detta är en av statens nya funktioner i den globala kapp-

löpningens fotspår. Omstruktureringen av det svenska skolsystemet kan också 

beskrivas i termer av två olika fält – det politiska fältet och marknaden (Falkner, 

1997) – där marknaden under det senaste decenniet förefaller ha fått allt större 

betydelse i fråga om utbildningspolitiken. Friskolesystemet är idag etablerat, dvs. 

konkurrens mellan olika utbildningsanordnare, såväl privata som offentliga, in-

går i den generella bilden. Lindblad och Lundahl (1999), menade dock för sju år 

sedan att effekterna av dessa reformer än så länge var relativt begränsade, dvs. 

antalet friskolor var fortfarande blygsamt. Mina kontakter de senaste sex, sju 

åren med rektorer och lärare inom det offentliga skolväsendet i ett stort antal 

mindre och medelstora kommuner, bekräftar delvis Lindblads och Lundahls ut-

saga: Den reella konkurrensen från fristående förskolor eller skolor sägs i dessa 

kommuner än så länge inte vara alltför stor, ibland inte ens märkbar.  Föränd-

ringen förefaller snarare ligga på det ideologiska planet och i inblandade parters 

medvetande (jfr tidigare resonemang om diskurser). Faktum är dock att vi idag 

har ett jämförelsevis stort antal fristående skolor såväl inom grundskola som 

inom gymnasieutbildning. Under perioden 1999-2004 har dessutom antalet ele-

ver inom fristående grundskolor nästan fördubblats (från 35 175 till 65 039 ele-

ver) och inom fristående gymnasieskolor närmar sig ökningen en tredubbling 

(från 13 818 till 33 521 elever) (Skolverket, 2005c). Även om man kan förmoda 

att ökningen i hög utsträckning är knuten till storstadsområden och större kom-

muner (dvs. andra än de jag haft många kontakter med), tycks inget tyda på nå-

gon avmattning när det gäller marknadsorienteringen inom skolväsendet. 

Kravet på kvalitetsredovisning av skolverksamheten i landets kommuner och 

skolor sammanfaller med den begynnande marknadsorienteringen inom skolan. 

Ur det perspektivet kan kvalitetsredovisningen ses som en anpassning till när-

ingslivets sätt att marknadsföra och deklarera en vara. I ljuset av en marknads-

orientering kan motivet för kvalitetsredovisningen dessutom uppfattas som att 

den är ett led i ett rationellt mål- och effektivitetstänkande, där ”mätning” och 

redovisning av måluppfyllelse i termer av kvalificering för en framtida arbets-

marknad och differentiering till utstakade sociala positioner premieras. Det hand-

lar om att få ut största möjliga måluppfyllelse till lägsta möjliga kostnad för att 

uppnå konkurrensfördelar. Samtidigt framförs argument och motiv (jfr Skr 

1996/97:112) om att arbetet med kvalitetsredovisningen är ett sätt att utveckla 

den lokala skolan genom ett offentligt och öppet samtal om vilka förbättringsåt-
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gärder som kan vara lämpliga om man inte når målen för utbildningen. Flera 

forskare (bl. a. Goodson, 2005 och Hargreaves, 2004) framhåller att marknads-

anpassningen inom det pedagogiska fältet får paradoxala följder inte minst med 

tanke på lärarnas yrkesroll och professionalisering. Goodson (2005) skriver t.ex. 

att:

När moraliska och etiska aspekter på läraryrket får högsta prioritet 

blir det uppenbart att det är synnerligen olämpligt att införa affärs-

livets metoder när det gäller forskning och redovisning, liksom 

prestationslöner. Etik och moral har aldrig haft företräde när det 

gäller affärsuppgörelser  (Goodson, 2005, s.179). 

I min kommande analys av kvalitetsredovisningen och kvalitetsarbetet i skolorna 

finns dessa skilda villkor ständigt närvarande. De blir betydelsefulla för förståel-

sen av innebörderna i delaktigheten, kommunikationen och det lokala lärandet 

kring kvalitetsredovisningen. 

2.4 Globala och nationella trender som 
hybrider
Popkewitz (2000) använder begreppet hybrid i förhållande till globala trender i 

utbildningsreformer. Begreppet gör det, enligt Popkewitz, möjligt att tänka kring 

utbildningsreformer:   

… as plural assumptions, orientations, and procedures in which the 

practices of reform are effected (Popkewitz, 2000, s. 5).  

Dessa antaganden, inriktningar och aktiviteter innehåller alla de motsättningar 

som tidigare beskrivits, men också en kärna av kännetecken eller kategorier som 

förenar. Det kan handla om decentralisering, marknadsanpassning av skolan, ak-

tionsforskning etc. eller också om det som Popkewitz kallar pedagogiska helgon 

som Dewey, Vygotsky och Freire eller om samhällsteoretiker som Habermas och 

Foucault (a. a.). Problemet med dessa globala trender, pedagogiska helgon och 

hjältar är, enligt Popkewitz, att de framställs på ett abstrakt plan utan historiska 

referenser och praktisk förankring i den nationella kontexten: 

The national narratives circulate as if they were local and with no 

history except in the logic of the principles that the categories are 

to represent: the problem-solving child, the progressive curricu-

lum, the professional teacher, and the decentralized school. (Pop-

kewitz, 2000, s. 11).  

I svensk utbildningspolitik finns också spår av de globala trender som här refere-

rats. Förarbetena till grundskolans läroplan (LPO 94) (se t.ex. SOU 1992:94) in-

nehåller t.ex. flera kopplingar till liknande pedagogiska imperativ och de konkre-

ta kopplingarna till den nationella kontexten förefaller inte  helt självklara. Att 

globaliseringen men också (och kanske framförallt) marknadsorienteringen skul-

le komma att påverka utbildningsområdet i så hög grad förutsågs knappast för 
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femton år sedan. De särpräglat nationella lösningarna är idag därför svåra att 

identifiera. Det finns dock en historisk linje att följa i relationen mellan svensk 

utbildningsforskning och utbildningsreformer under efterkrigstiden (jfr Lundgren 

2002), där delar av 1990-talets reformer (målstyrningen) exempelvis har samspe-

lat med Lundgren med fleras forskning om ramfaktorer och tänkandet kring ut-

värdering av utbildning. Balansen mellan exempelvis forskning, politik och 

marknad inom utbildningsområdet ser möjligen annorlunda ut just i Sverige på 

grund av bl.a. ramfaktorforskningen. Den kan – som jag uppfattar det – t.ex. ha 

bidragit till en mer nyanserad syn på möjligheterna att utvärdera så komplexa 

processer som undervisning och lärande och samtidigt ha givit möjligheter till en 

lokal pedagogisk analys inom ramen för utbildningsförloppets komponenter (ra-

mar – processer – resultat). Detta kan då ha trängt undan mer marknadsoriente-

rade modeller för styrning och utvärdering.   

Den komplexa väv av internationell och nationell forskning, utvärdering, ut-

redningsverksamhet och politiska beslut som leder fram till reformer och natio-

nell policy kan på ett sätt tyckas ogenomtränglig. De mönster som ändå framträ-

der bidrar till att förstå den nationella kontexten bättre och kan skapa ett underlag 

för både beslutsfattande och möjligen även undervisningspraktik. Lundgren 

(2002) pekar dock på att  det i den svenska kontexten finns:  

… för lite forskning relaterad till dagens utbildningspolitiska frå-

geställningar. Betänk att dagligen 40 procent av befolkningen be-

finner sig i utbildning. Vad har detta för konsekvenser på sikt? Hur 

ska utbildning och livslångt lärande i framtiden finansieras? Hur 

ska olika former av utbildning och lärande valideras mot varandra? 

Och vad är lärande i ett informationsrikt samhälle? Det är studier 

kring dessa frågor som jag ser saknas och som är studier som är re-

laterade till dagens och morgondagens utbildningsreformer (s. 

241). 

Mitt forskningsarbete tangerar det som Lundgren efterfrågar – studier som är re-

laterade till utbildningsreformer och lärande – men där mitt intresse riktas mot i 

första hand relationen mellan policy och praktik i termer av lärande. Utgångs-

punkten är då inte att värdera i vilken grad praktiken stämmer överens med poli-

tiska intentioner, utan snarare att tolka vilken innebörd policy ges och vad som 

förstärker eller försvagar ett reflekterat lärande i samband med reformarbetet. 

Det som Lundgren själv framhåller som ett av sina bidrag till analysen av utbild-

ningspolitisk förändring – ramfaktorteorin – har framförallt kommit att förknip-

pas med målstyrningen och tänkandet kring utvärdering inom svenskt skolväsen-

de idag. I nästa avsnitt kommer jag med hjälp av de teoretiker jag här relaterar 

till, att problematisera skolans styrning och en del av dess organisatoriska och 

beslutsmässiga uttryck – exempelvis decentraliseringen. 
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2.5 Decentralisering och styrning av 
utbildning
I de fall policy förstås som riktlinjer eller grundprinciper för verksamhetens in-

riktning, så handlar styrning om medvetna försök att påverka andra att följa den-

na inriktning (Wallin, 1997). Styrning kan enligt Wallin ses ur minst två per-

spektiv när man diskuterar statlig styrning av utbildning. Dels handlar det ytterst 

om maktutövning, dvs. beslutsfattare kan påverka andras handlingsutrymme ge-

nom restriktioner och kontroll, dels är styrning en fråga om legitimiteten i policy 

(a. a.). Maktutövningen kan närmast knytas till begrepp som effektiv styrning,

medan det sätt på vilket t.ex. skollag, förordningar och läroplaner uppfattas eller 

bedöms av yrkesverksamma praktiker och allmänhet kan sägas avgöra hur legi-
tim styrningen är. Detta har under senare år undersökts av flera svenska forskare 

(jfr. t.ex. Scherp, 2002), som menar att trots intentioner om decentralisering och 

”bottom up-filosofier” för styrningen uppfattas dessa av lärare ha väldigt lite 

med skolutveckling att göra. Detta kan tolkas som att legitimiteten i styrningen 

är väldigt svag. Analysen av styrningen i det svenska skolsystemet kan dock för-

djupas. Andra forskare (jfr. Daun, 2002; Fullan, 2001) pekar på positiva inslag i 

utbildningsreformer med liknande inriktning som i Sverige – t.ex. ökad delaktig-

het och arbetstillfredsställelse. Frågan är hur de rektorer jag arbetat tillsammans 

med och samtalat med uppfattar det som Scherp talar om – arbetet med mål, ut-

värdering och kvalitetsredovisning. Uppfattar rektorerna kvalitetsredovisningen 

som ett viktigt verktyg för det interna skolutvecklingsarbetet eller kan ”tvånget” i 

de riktlinjer som staten givit i fråga om detta försvaga möjligheterna till reflek-

tion och fördjupat lärande? På samma sätt kan man ställa sig frågan hur aktions-

forskande lärare ser på sitt eget lärande i relation till nationella eller globala pe-

dagogiska trender eller hur lärare i gymnasieskolan uppfattar arbetet med kursen 

projektarbete.

Popkewitz (2000) menar att statens maktutövning via policy kan behöva be-

traktas ur flera perspektiv. Hans analys går ut på att samhällsförändringar föränd-

rat statens roll vid styrning av utbildning mot mera av pragmatiska lösningar och 

anpassning till lokala förhållanden. Detta medför att statens maktutövning ge-

nom policy får en annan karaktär – som exempelvis förhandlingar mellan olika 

parter och deltagande på olika nivåer. Det tidigare starkt centraliserade svenska 

skolsystemet har, enligt Popkewitz, utmanats av trender som mildrat centralise-

ringen – målstyrning, professionalisering av läraryrket, didaktik, kvalitativa ut-

värderingsmetoder etc. – men att det samtidigt pågår en i hög grad centraliserad 

uppföljning av skolresultat i form av elevprestationer, nyckeltal m m. Mot bak-

grund av tidigare teoretiska resonemang kan styrningen av skolan betraktas i ett 

spänningsfält där olika intressen och komponenter förstärks eller försvagas på 

olika sätt. Analyserna i kommande avsnitt kring policy och erfarenheterna från 

de i det här sammanhanget aktuella policyaktiviteterna i reformarbetet, kommer 

att belysa detta spänningsfält ur olika perspektiv. Den utveckling som författaren 

här beskriver har i stora drag fortsatt, givetvis med vissa förskjutningar. Det som 

är angeläget för min del är att med utgångspunkt i praktisk pedagogisk verksam-
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het (framförallt lärarnas och rektorernas samtal) och i policy se på vilket sätt dis-

kursiva förskjutningar framträder.      

Bergs (1999) resonemang om den ”starka” respektive ”svaga” statens kopp-

ling till olika styrformer, anknyter till Popkewitz analys av statens förändrade 

position i dagens utbildningsreformer. De styrformer som idag sägs råda i svensk 

skola är målstyrning och resultatstyrning vilka, enligt Berg, kan kopplas till en 

”svag” stat. Tidigare styrformer – regelstyrning och ramstyrning – förknippas te-

oretiskt med en ”stark” stat. Oavsett vilken strategi för beslutsfattande och an-

svar som råder – t.ex. centraliserad eller decentraliserad förvaltning – förefaller 

det vara en öppen empirisk fråga i vilken grad olika typer av styrformer reellt 

dominerar, på samma sätt som när det gäller det påstådda systemskiftet (jfr Berg, 

1999). Den slutsats Berg (2003) drar när det gäller styrningen av skolan som in-

stitution i en postindustriellt orienterad samhällsstruktur, är dock att gränsen mel-

lan exempelvis centralisering – decentralisering är mer diffus till sin karaktär än 

den tidigare varit. 

Dagens bild när det gäller kvalitetsarbetet i svensk skola kompliceras t.ex. av 

att den tidigare relativt öppna resultatstyrningen nu kan vara på väg att kombine-

ras med detaljbestämmelser – dvs. regelstyrning – om vilka resultat som öppet 

måste redovisas. Om det omfattande utredningsarbete kring nationella kvalitets-

indikatorer vid kvalitetsredovisning (jfr Skolverket, 2005d) så småningom blir 

verklighet bestäms också delvis vilka mål som är särskilt viktiga och hur målen 

ska tolkas. Då kommer också vissa av grunderna för den ansvarsfördelning och 

decentralisering som råder på skolområdet sedan början av 1990-talet att utma-

nas – de som handlar om att kommunen och den enskilda skolan har första-

handsansvaret för att avgöra vad som ska följas upp och utvärderas i den egna 

skolverksamheten. 

Decentralisering som strategi för utbildningsreformer är som tidigare nämnts 

en av de trender som präglat omstruktureringen av utbildning globalt. Oavsett 

hur ländernas utbildningssystem förändrats när det gäller decentralisering och 

centralisering kan man notera att resultatet av omstruktureringen blivit likartad 

och då särskilt med avseende på de utvärderingssystem som utvecklats i de olika 

länderna. I kölvattnet på globaliseringen har behovet av, eller snarare kravet på , 

jämförbarhet mellan länder och inom länder blivit allt större.  Daun (2002) me-

nar att decentralisering av utbildning startade i stor skala på 1980-talet och att det 

sedan dess blivit ”… the most commonly implemented restructuring policy” (s. 

75).  Med hänvisning till Hansson (1995) delar Daun in begreppet i politisk re-

spektive administrativ decentralisering. Den administrativa decentraliseringen 

sönderfaller, enligt Daun, i tre olika typer: 

delegering av beslut till autonoma enheter som kan agera oberoende. 

delegering av beslutsfattande från högre till lägre hierarkiska nivåer. 

överföring av arbete (inte makt) från högre till lägre organisatoriska nivåer. 

I Sverige har den administrativa decentraliseringen i huvudsak skett från den na-

tionella nivån till skolnivån, dvs. de tidigare länsskolnämnderna som fungerat 

som statens antenner på regional nivå försvann och ersattes av Skolverket med 

ett annat uppdrag. Decentralisering från statlig nivå till skolnivå kan innehålla 
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alla eller delar av punkterna ovan och benämns i den anglosaxiska forskningen 

t.ex. som ”…site based management (SBM), shared decision-making (SDM) or 

school-based decision-making (SBDM)” (Daun, 2002). Motiven för decentralise-

ring av utbildningssystem i olika delar av världen är flera och inrymmer t.ex. syf-

ten i form av mer flexibilitet, ökat lokalt ansvar, högre produktivitet, professio-

nellt utförande av tjänster och lokal mobilisering av resurser. Andra mer dolda 

syften kan handla om att staten genom att delegera och förflytta beslutsfattande 

försöker öka sin legitimitet eller helt enkelt förskjuta intressekonflikter från en 

nivå till en annan (a. a.).  

På det pedagogiska planet i den svenska kontexten förefaller det tydligaste ut-

trycket för decentraliseringen vara konstruktionen av läroplanerna som med sin 

”deltagande målstyrning” utgår från att precisering av mål, beslut om arbetsme-

toder, organisation och resursfördelning bäst görs på skolnivån. Den obönhörliga 

kopplingen till den s.k. resultatstyrningen via olika krav på uppföljning och ut-

värdering gör dock att bilden av den decentraliserade svenska skolan komplice-

ras. Popkewitz (2000) använder termen ”styrning på distans” när det gäller om-

struktureringen av både Sveriges och USA: s skolsystem, fast med olika historis-

ka förtecken. Karaktären på den ”distanserade styrningen” av t.ex. utvärderings-

verksamheten i svensk skola kan ha förskjutits mot en slags ”centraliserad de-

centralisering” under den tid då decentraliseringen sägs ha pågått. Fendler (2003) 

påpekar att:  

When these reform movements are examined in their historical 

circumstances and in relation to one another, it becomes more dif-

ficult to draw sharp analytic distinctions between centralizing and 

decentralizing reform efforts (Fendler, 2003, s. 189).   

Inom ramen för denna avhandling förefaller det heller inte betydelsefullt att göra 

en skarp åtskillnad mellan centralisering och decentralisering. Utifrån tidigare re-

sonemang om förståelsen av policy som diskursiv kan begreppen centralisering 

och decentralisering förstås som en helhet inom ramen för ett dialektiskt per-

spektiv (jfr Israel, 1980).6 Istället för att resonera om centralisering och decentra-

lisering som antingen det ena eller det andra eller att det finns vissa orsakssam-

band dem emellan, förefaller det ur mitt perspektiv mer fruktbart att uppmärk-

samma och analysera den motsägelsefulla praktik som relationen mellan centra-

liserad respektive decentraliserad styrning av skolan innebär. 

2.6 Decentraliseringens nationella följder i ett 
internationellt perspektiv 
När Daun (2002) sammanfattar internationell forskning om effekterna av decent-

ralisering finner han några gemensamma drag t.ex. att decentraliserat beslutsfat-

tande tenderar att fungera bättre när det blir en del av en redan väl fungerande 

––––––––– 
6 Se kapitel 4 om metodologiska överväganden. 
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organisation, att lärare och rektorer upplever större delaktighet och tillfredsstäl-

lelse i arbetet men att de samtidigt känner en ökad stress. Skillnaden mellan cent-

ralisering och decentralisering beskrivs av amerikanska lärare som att i den cent-

raliserade skolan var inte gott arbete uppskattat och dåligt arbete inte kritiserat, 

medan i den decentraliserade skolan de yttre kraven från t.ex. föräldrar ökade 

men att samtidigt uppmärksamheten och stödet ökade (a. a.). Daun (2002) pekar 

också på att decentraliseringsivern i de globala utbildningssystemen knappast 

drivits av i första hand pedagogiska motiv, snarare politiska och möjligen eko-

nomiska. Effekterna av decentralisering i form av förbättrade elevprestationer (i 

olika ämnen) i skolan är, enligt Daun, sällan undersökt, men de resultat som 

finns tillgängliga visar inga skillnader mellan centraliserade och decentraliserade 

skolsystem. En rapport från Skolverket (2004b) pekar dock på brister i just äm-

neskunskaper, men å andra sidan goda resultat när det gäller samarbetsförmåga 

och problemlösning hos de svenska grundskoleeleverna. Detta resultat kan man 

givetvis fundera över i ljuset av relationen mellan decentraliseringen och de för-

mågor elever utvecklar i skolan. Enligt Daun finns inte något stöd för antagandet 

om att det finns en tydlig relation mellan t.ex. decentralisering och undervisning-

ens kvalitet. Det tycks vara andra faktorer som avgör om förändringar i klass-

rumsmiljön ska komma till stånd (a. a.). Liknande resonemang förs av Fullan 

(2001), som menar att utbildningsreformer i allmänhet – inte bara de som bygger 

på decentraliseringsstrategier – alltid är beroende av i vilken kontext de hamnar i 

och att de undersökningar som görs av desamma sällan entydigt pekar i en rikt-

ning: 

In other words, initiation of change does represent difficult dilem-

mas. The relationship between initiation and implementation is 

loosely coupled and interactive. The process of initiation can gen-

erate meaning or confusion, commitment or alienation, or simply 

ignorance from the part of participants and others affected by the 

change. Poor beginnings can be turned into success depending on 

what is done during implementation. Promising startups can be 

squandered by what happens afterward (Fullan, 2001, s. 67). 

Decentraliseringsprojektet i den svenska utbildningspolitiken utmanas förstås av 

olika faktorer liknande dem Fullan beskriver i citatet ovan. När det gäller t.ex. 

införandet av projektarbetet i gymnasieskolan förefaller stödet från Skolverket 

och de flesta av landets universitet och högskolor i implementeringen, ha haft 

viss betydelse för mottagandet lokalt. Andra faktorer som exempelvis program-

strukturer, skolledning eller skolkulturer7 visar sig dock minst lika betydelsefulla 

när man granskar hur projektarbetet faktiskt realiseras i undervisningen (jfr Ger-

revall & Håkansson, 2004). Av tidigare genomgång framgår att förståelsen av 

––––––––– 
7 Berg (2003) diskuterar skolan som organisation i spänningsfältet mellan uni- och multiprofessiona-

lism, där det uniprofessionella exempelvis står för en strikt arbetsdelning mellan skolledare och lä-

rare och en specialistkunskap i form av ämneskunskap, metodik etc. för läraren. I den multiprofes-

sionella organisationen är exempelvis lärarens yrkesroll en kombinerad specialist- och generalist-

roll, medan skolledarens funktion är att agera utmanande i förhållande till de rådande kulturerna (s. 

219). 
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vad som sker globalt, nationellt och lokalt när det gäller omstrukturering och för-

ändring av utbildning i hög grad är beroende av vad förändringen består i och 

hur den genomförs, men också ur vilket perspektiv och på vilken nivå den be-

traktas. Fullan (2001) ger ett bidrag till försöken att bringa ordning i hur utbild-

ningsreformer kan analyseras genom att bl. a. använda sig av begreppen subjec-

tive meaning, objective meaning och shared meaning. Den subjektiva meningen 

står för hur individer på olika nivåer i utbildningssystemen förstår reformer och 

förändring, medan den objektiva meningen handlar om de sociopolitiska proces-

ser som omgärdar utbildningsreformer. Det tredje begreppet, shared meaning 

handlar om hur kollektiv mening skapas i samband med förändringar i utbild-

ning, vilket anknyter till en av mina forskningsfrågor – på vilket sätt vissa aspek-

ter av reformarbetet bidrar till gemensamt reflexivt lärande hos lärare och rekto-

rer. Även om policydokument kan analyseras avgränsat, liksom lärares och rek-

torers subjektiva mening individuellt och kollektivt och sociopolitiska processer, 

blir det intressant att sammanföra dessa stora och små bilder på så sätt att policy 

betraktas som en del av praktiken så som den framträder på vissa praxisfält. 

2.7 Policy, praktik och lärande: Rektorers och 
lärares professionalisering 
Diskussionerna kring läraryrkets professionalisering och lärarnas professiona-

lism8 men även rektorers förmåga att leda s.k. lärande organisationer har varit 

och är en viktig del av den svenska reformkontexten under senare år (jfr Alexan-

dersson, 1999; Englund, 1992 m.fl.). Flera reformambitioner har knutits just till 

lärarnas och/eller rektorernas utveckling i sitt arbete med ledord som aktions-

forskning, skolbaserad utvärdering eller reflekterad praktik i fokus. I en studie 

(Falkner, 1997) av hur grundskollärares möte med utbildningspolitiska intentio-

ner tar sig uttryck beskrivs hur professionaliseringsprojektet knutits till reform-

strategin genom bilden av dagens lärare som ”problemlösare” snarare än ”verk-

ställare”. Läraren förväntas genom sitt yrkeskunnande och etiska förhållningssätt 

utveckla lösningar på det pedagogiska området och därigenom bli mer delaktiga 

och ta ett större ansvar för helheten i skolan. De slutsatser Falkner (1997) drar ut-

ifrån sin intervjuundersökning antyder dock ett professionaliseringsprojekt på 

avvägar. De tendenser författaren menar framträder handlar snarare om en ”pro-

letarisering” av läraryrket som visar sig som en ny form av verkställarroll, en lä-

rarkompetens på undantag och en underordning som arbetstagare. 

Fullan (2001) beskriver liknande resultat från studier i USA och Storbritanni-

en, men hans bild fördjupas dock av andra komponenter som har visat sig fram-

gångsrika när man studerar utbildningsreformer och läraryrkets utveckling. En 

nyckelfaktor som Fullan tar upp är det upplevda behovet av en viss förändring. 

––––––––– 
8 Professionalisering uttrycker i första hand en yrkesgrupps strävan efter position och status i samhäl-

let, medan professionalism pekar mot yrkesgruppens kvaliteter i termer av kompetens för att utöva 

yrket framgångsrikt. Begreppet didaktisk kompetens har kommit att användas just om lärares yr-

kesmässiga förmåga.(jfr t.ex. Falkner, 1997; Englund, 1992; Goodson, 2005)) 
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Motivationen för förändring av t.ex. klassrumspraktiken kan framträda i den 

stund lärare ser att den aktuella förändringen är meningsfull, ger större arbetstill-

fredsställelse eller förbättrar elevernas prestationer. Detta framträder inte alltid i 

början av mer komplexa förändringar. Fullan (2001) skriver: ”People often be-

come clearer about their needs only when they start doing things; that is, during 

implementation itself” (s. 76). En del av detta visade sig också under införandet 

av projektarbetet i den svenska gymnasieskolan (Gerrevall & Håkansson, 2004), 

där lärare efter hand som kursen framskred upptäckte behov av vidgade kunska-

per i t.ex. handledning, bedömning av processer eller projektmetodik. 

För att återvända till frågan om hur utbildningsreformer samspelar med lärar-

yrkets förändring i professionell riktning talar Fullan (2001) om en rad exempel 

som handlar om lärares interaktion med varandra som en av de viktigaste förut-

sättningarna för att utveckla professionalism. Det rör sig inte bara om deltagande 

i fortbildning, gemensam planering eller om teknisk support utan också om 

”…simply to converse about the meaning of change” (Fullan, 2001, s. 124). Det 

som Fullan beskriver som ”collaborative work cultures” är väl dokumenterat i 

forskning om läraryrkets förändring och handlar om att den säkerhet som blir 

följden av gemenskap och stöd från kollegor, gör läraren mer benägen att expe-

rimentera och se kontinuerlig utveckling som en del av yrket (jfr också Hargrea-

ves, 1998; Madsén & Håkansson 1999). Fullan (2001) lyfter resonemanget om 

lärarens individuella utveckling till vad han beskriver som en systemnivå som 

innebär att man på alla plan behöver arbeta för förändringar i skolkulturer – en 

process för att påverka lärarprofessionalismen och skapa lärande organisationer.  

It is possible to obtain short-term gains in student achievement 

scores without reculturing, but these less powerful strategies pro-

duce superficial gains. They do not get at the heart of learning, 

which is what students need. They have no depth and they have no 

staying power. The development of professional learning commu-

nities does have depth, and the beauty is that these communities 

integrate development and accountability seemlessly in new cul-

tures of improvement (Fullan, 2001, s. 136). 

Popkewitz (2003) sätter in detta i en annan typ av teoretiskt resonemang där t.ex. 

lärarsamarbete ingår som en del av “…the new pedagogical narratives of the tea-

cher map…”, som också innehåller bilden av läraren som problemlösare, coach, 

aktionsforskare eller reflekterande praktiker. Jag tolkar detta som att Popkewitz 

mera är inne på det som Fullan beskriver som sociopolitiska processer, diskurser 

om hur läraren konstrueras i policytexter och tal vilka innehåller historiska för-

klaringar, frågor om hur makt upprätthålls och bibehålls osv. En del av de didak-

tiska konstruktionerna kring lärares professionalism upprätthålls även, enligt 

Popkewitz (2000), genom lärarutbildningen och det ”praktiska” reformgenomfö-

randet. 

Without arguing a correspondance, it can be seen that strategies 

described here as didactics and the ”autonomous” professional 

teacher who is self-reflective are related to the teaching disposi-
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tions inscribed in the state goal-steering practices discussed earlier 

(Popkewitz, 2000, s. 179). 

Den här typen av resonemang sätter också fingret på hur pedagogisk och psyko-

logisk metateori – t.ex. konstruktivism – bäddar in reformambitioner för lärares 

arbete i den pedagogiska kontexten. Precis som Popkewitz (2000) påpekar, är 

dessa inte neutrala utan ingår i ett större sammanhang där den diskursiva föränd-

ringen består i:  

… from the individual defined as having particular sets of compe-

tencies, skills and knowledge (such as those for cognitive mastery) 

to the individual who embodies pragmatic capabilities and disposi-

tions, these changes in the loci of regulation are related to changes 

in arenas other than those in education. (Popkewitz, 2000, s. 188). 

2.8 Rektorn som ”reformagent” 
Rektorers betydelse i olika reformprogram för utbildning är allmänt omvittnad i 

såväl forskning som praxis. Stora förhoppningar och krav ställs ofta på rektorns 

förmåga att implementera läroplansförändringar, ny typ av styrning, ledning, un-

dervisnings- eller samarbetsformer. Sverige är inget undantag, snarare har rek-

torn kommit att stå alltmer i fokus som agent för framgångsrikt förändringsarbe-

te. Fullan (2001) beskriver detta som ett led i den globala strategin för skolbase-

rat ledarskap där ansvaret för initiering av reformer har landat på rektorns tröskel 

och där rektorerna nu är ”… expected to lead change, and thus they have become 

a critical source of initiation” (a. a. s. 59). I en studie kring rektorsrollen, organi-

sationen och förändrade undervisningsmönster konstaterar t.ex. Scherp (1998) att 

”… utvecklingskraften i lärande organisationer samt effektiviteten i decentralise-

ringen och ’bottom-up’-strategin kan dock visa sig vara överdrivna, åtminstone 

på kort sikt” (a. a. s 157). Argument för detta påstående hämtar Scherp i sina re-

sultat som visar att: ”Rektorerna på de skolor som förändras minst, inväntar lära-

res initiativ till förändringar, är mycket lyhörda gentemot lärarönskemål och för-

litar sig på lärarnas bedömningar av hur undervisningen ska skötas” (a. a. s 157). 
9

Scherps resonemang blir således en slags motbild till den utvecklingsopti-

mism som präglar t.ex. skolpolitikers och administratörers retorik kring rektorns 

möjligheter att initiera reformer, driva och utveckla verksamheten i skolan. I ut-

värderingen av projektarbetets införande (Gerrevall & Håkansson, 2004) rappor-

teras dock att framgång i hög grad varit beroende av skolledares aktiva medver-

kan. Det gäller såväl deltagande i utbildningen av resurspersoner på skolan, som 

ledning och stöd i arbetet på skolan. De skolor som haft aktiva skolledare i sin 

grupp har lättare kunnat lösa praktiska och organisatoriska problem under ut-

––––––––– 
9 Jfr här även (Berg, 2003), som visar på möjligheter att med hjälp av begreppen uni- respektive mul-

tiprofessionell organisation analysera och förstå delar av de förändringar som skolor genomgår och 

har genomgått. 
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bildningens gång, vilket sägs ha underlättat genomförandet av kursen projektar-

bete i praktiken. Om sättet att genomföra själva undervisningen påverkats nämn-

värt av rektorns aktiviteter finns inga uppgifter om i denna utvärdering, men tidi-

gare studier kring rektorsfunktionen har visat att rektorns påverkansmöjligheter 

på undervisningens kärna – alldeles oavsett vilka reformprogram man försöker 

genomföra – inte är särskilt stora (jfr Scherp, 1998; Fullan, 2001). Fullan (2001) 

hänvisar till en rad studier där rektorns ledarskap i samband med skolreformer 

sätts i fokus. Författaren menar att ett framgångsrikt ledarskap på sikt kan inver-

ka indirekt på undervisningen genom förändringar i skolkulturen och kulturen 

för lärande i arbetet. Rektorns förmåga att stödja lärares gemensamma arbete

med att utveckla det egna arbetet anges som en väsentlig faktor för att föränd-

ringar i riktning mot reformintentioner ska komma till stånd. Några av de kriteri-

er som Fullan för fram som exempel på ett ”gott ledarskap” i skolan innehåller 

punkter som handlar dels om att skapa en vision för lärande som omfattas av 

hela skolan, men också om att kreera en skolkultur som kan främja elevernas lä-

rande och lärarnas professionella utveckling (Fullan, 2001, s. 261). 

Hultman (1998) redovisar från sin forskning om skolans ledarskap och kun-

skapsbildning resultat som tar sin utgångspunkt i skolor som kulturer. Författaren 

diskuterar bl.a. hur relationen mellan ”det officiellt påbjudna” – t.ex. i läroplanen 

– och de situationer som uppstår i vardagen innehåller ett lärande. Det handlar 

alltså mindre om att skapa lärande organisationer än om att förstå att de ”…redan 

är lärande enheter” (Hultman, 1998, s. 90). Enligt Hultman konstrueras skolans 

kunskap lokalt, men styrs samtidigt av såväl osynliga som självklara påverkans-

krafter i samhället. Ur mitt perspektiv framstår behovet av att analysera såväl de 

osynliga (implicita) som de manifesta uttrycken för lärande i olika policysam-

manhang som angeläget. Inte minst med tanke på med rektorns position (i bl.a. 

arbetet med kvalitetsredovisningen) blir det intressant att analysera vad som legi-

timerar delaktighet och ett lärande i den eller den andra riktningen. 

Studier av utbildningspolitiska processer och praktiskt reformgenomförande 

kräver, som jag uppfattar det, teoretiska verktyg av olika karaktär. I mitt eget 

tolkningsarbete blir de resonemang som forskarna för om reformstrategier i ut-

bildningssammanhang utifrån detta kapitel, väsentliga som en del av en fördju-

pad förståelse. Innehållet i det avsnitt jag här presenterat kan ses som en bak-

grund, en slags reformpolitisk fond, mot vilken mina analyser kan diskuteras. 

Helhetsförståelsen av policy i relation till lärares och rektorers lärande är, enligt 

min uppfattning, en väsentlig pedagogisk infallsvinkel på de senaste årens ut-

veckling i den svenska skolan. I kommande kapitel dels om olika perspektiv på 

lärande, dels om vilka metodologiska frågor som varit väsentliga att hantera un-

der arbetet med denna studie, kompletteras denna ram med mer specificerade 

perspektiv på begreppet lärande och hur inspirationen från ett kritiskt aktions-

forskningsperspektiv kan bidra till att kasta ljus över en mångfacetterad praktik. 
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3 Perspektiv på lärande 

Avsikten i detta kapitel är att diskutera lärandeaspekter i policyarbetet inom ra-

men för ett brett perspektiv på pedagogik. Samtidigt som det är viktigt att se 

bredden inom pedagogiken och skolforskningen, framstår det som särskilt vä-

sentligt att i det här sammanhanget belysa perspektiv på pedagogik och lärande 

som kan bidra till en fördjupad reflektion kring de empiriska studierna. Dessa 

studier hålls bl.a. samman av ambitionen att analysera villkoren för rektorers och 

lärares lärande där vissa nyckelbegrepp som reflekterad praktik, kommunikativt 
handlande och deliberativt lärande följer både intentioner i policy, sättet att 

genomföra forskningen, samtal och efterföljande analyser. I följande avsnitt är 

dessutom ambitionen att knyta vissa teoretiska utgångspunkter för analyser av 

policy och lärande inom de områden som här är aktuella, till några relevanta di-

daktiska perspektiv. Min utgångspunkt är att det inte enbart är lärarnas eller rek-

torernas enskilda kunskapsutveckling som är i fokus när man diskuterar senare 

tids policy och reformarbete i skolan (jfr Madsén, 1994)10. Det handlar lika 

mycket om lärarnas och rektorernas gemensamma lärande och inte minst en ana-

lys av det vidare sammanhang av lokala sociala villkor och förhållanden som på-

verkar skolpersonalens lärande, men också den historiska, skolpolitiska och 

samhälleliga utvecklingen (jfr begreppet kontextuella villkor). Nedan diskuteras 

de aktuella policysammanhangens kopplingar till skolpersonalens lärande. Där-

efter analyseras lärandebegreppet inom ramen för tidigare nämnda begrepp. Det-

ta följs av ett försök att sammanföra diskussionen om policy och praktik från det 

tidigare kapitlet med tolkningar av lärandebegreppet just i det här sammanhang-

et.  Slutligen görs en didaktisk problematisering med sikte på de aktuella delstu-

dierna. 

––––––––– 
10 Madsén (1994) skriver apropå decentralisering, nya läroplaner och lärares kompetensutveckling 

att:

Den nya ansvarsfördelningen leder till att lärarnas egen kunskapsutveckling hamnar 

i skolutvecklingens centrum. En grundlig analys av fortbildningsbegreppet är därför 

nödvändig. En decentraliserad skolutveckling förutsätter ökat stöd för lokal utvär-

dering och reflektion. Lärarnas möjligheter till vardagsinlärande måste främjas, 

både genom olika organisatoriska åtgärder (t.ex. fungerande arbetsenheter och ut-

värderingsrutiner) och genom utrymme för försöksverksamhet (s..33). 

Madséns (1994) utgångspunkt var att det i det skolsystem som tog form under 1990-talets början 

krävdes alternativ till de traditionella former av organisation för personalens lärande (exempelvis 

studiedagar), som sällan ledde till annat än begränsade resultat. Som information och underhållning 

har de haft och har sitt värde, men om man talar om läroprocesser som skulle kunna leda till reflek-

terad eller fördjupad kunskap hos de inblandade, finns mycket i övrigt att önska. 
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3.1 Policy och skolpersonalens lärande 
I den policy jag här refererar till finns såväl uttalade som delvis underförstådda 

föreställningar om att dessa ska leda till lärande hos skolpersonalen. I strategier-

na för lärares kompetensutveckling är t.ex. utgångspunkten att lärares teoretise-

ring av sin vardagspraktik ska innebära en utvidgad förståelse hos läraren av vad 

det innebär att vara lärare i det samhälle vi lever i idag. Utgångspunkterna för det 

som ibland beskrivs som ”den förnyade lärarrollen” finns bl.a. beskrivet i Lära 

och leda (SOU 1999:63). Man diskuterar där bl.a. den traditionella lärarrollen 

som ”läraren som tekniker” och den förnyade lärarrollen som ”läraren som den 

reflekterande praktikern”. I avsiktsförklaringen till projektet Attraktiv skola lyfts 

lärarnas individuella och kollektiva reflektion fram, men också lärandets mål 

(krav) i form av didaktisk kompetens: 

Att kunna problematisera i undervisningen, reflektera över sitt ar-

bete, utvärdera sin verksamhet och ompröva sin undervisning in-

nebär krav på en vid didaktisk kompetens. Gemensam professio-

nell reflektion över den egna praktiken och dokumentation av det 

samlade lärarkunnandet kräver en djup teoretisk kompetens. 11

Komplexiteten är som synes stor i det lärandebegrepp som framträder i officiella 

dokument om lärares utveckling i yrket. Frågan är vilka innebörder man kan läg-

ga i begrepp som ”didaktisk kompetens”, den ”gemensamma professionella re-

flektionen” eller en ”djup teoretisk kompetens” och vilka faktorer som påverkar 

villkoren för den utveckling som dessa begrepp pekar mot. I policy för kvalitets-

redovisning är utgångspunkterna likartade: skolpersonalen ska genom systema-

tiska kvalitetsbedömningar av sin egen verksamhet arbeta med lokala kvalitets-

förbättringar (Skr. 1996/97:112). Det som påbjuds kan sägas vara en form av or-

ganiserat lokalt lärande, dvs. den uppföljning och utvärdering som pågår i en 

skola eller i en kommun ska genom efterföljande analys och reflektion möjliggö-

ra kvalitetsutveckling via de förbättringsåtgärder man tänker genomföra.    När 

det gäller införandet av projektarbetet i gymnasieskolan (PA 1201)12 har detta 

inneburit en ny infallsvinkel på hur kursplaner utformas i gymnasieskolan. Hela 

kursen handlar om att en arbetsform – projektarbetet – förväntas bära olika typer 

av innehåll i gymnasieskolans olika program. Kursplanen betonar likartade ar-

betsprocesser och arbetssätt oberoende av projektets karaktär. I betygskriterierna 

talas nästan utan undantag om kvaliteter som visar sig under processens gång, 

först på mvg-nivå finns formuleringar om elevernas skicklighet i utförandet av 

slutprodukten.  

––––––––– 
11 En del av avsiktsförklaringen (1998-08-31) om åtgärder för att främja läraryrkets utveckling och 

rekrytering där parterna Utbildningsdepartementet, Svenska Kommunförbundet, Lärarförbundet, 

Lärarnas Riksförbund och SKOLLEDARNA åtar sig att verka i enlighet med denna. 

(www.skola.se/avsiktsförklaringen 2006-06-19) 

12 Se Skolverkets hemsida www.skolverket.se/lagar & regler/kursplaner (Skolverket 2006-06-19) för 

innehållet i denna kursplan. 
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Den syn på lärande som ligger bakom detta kan tolkas som att processen är 

viktigare än produkten, dvs. det är viktigare hur man lär (i projektform) än vad 

man lär (innehållet). Programmålen lyfts dock fram i sammanhanget som väsent-

liga för valet av projektinnehåll. Dessutom framgår av kursens syfte att arbets-

processen och slutprodukten är lika viktiga.  Införandet av denna kurs inrymmer 

även förväntningar om förändringar i lärarnas sätt att undervisa genom att tydligt 

visa att vissa procedurer – av typen handledning under arbetets gång, formule-

ring av arbetsplaner för projektarbetet etc. – är tänkta att bidra till utveckling av 

kompetenser som sägs premieras i ett framtida samhälle. Dessa förväntningar 

förtydligas också genom de insatser som Skolverket gör för att stödja införandet 

av projektarbetet i gymnasieskolan (Skolverket, 2002b). 

Om man på det här sättet översiktligt betraktar policy i relation till skolperso-

nalens lärande förefaller lösningarna tämligen oproblematiska. Man kan dock 

fundera över vilka frågor som dessa strategier är ett svar på. Den nationella poli-

cyn får mening och innebörd i en komplex och motsägelsefylld verklighet som 

jag försökt att diskutera i de inledande kapitlen. Det är t.ex. inte oproblematiskt 

att resonera om skolpersonalens lärande utan att ha i beaktande de historiska fö-

reställningar om vad som är ett gott lärande eller de samhälleliga och sociala 

villkor som är närvarande i all mänsklig verksamhet. Frågan är då vilka perspek-

tiv på lärande som kan bidra till att kasta ljus över det reformarbete som jag in-

tresserat mig för och deltagit i under åren 1999 till 2004. I det följande är avsik-

ten att utifrån vissa perspektiv diskutera begreppet lärande med sikte på de prak-

tiker där mina delstudier genomförts. 

3.2 Lärande ur skilda perspektiv 
Enligt Fritzén (1998) har den syn på lärande som betraktar individen likt en tom 

tavla där erfarenheter och undervisning appliceras, historiskt sett fått stort ge-

nomslag. Det som de flesta av oss också känner igen sedan vår egen skoltid är de 

teorier som utgår från att kunskap är objektiv och kvantitativ och att lärande sker 

genom att små kunskapsbitar läggs till varandra och ackumuleras (jfr Dysthe, 

2003).13  När det gäller lärares och rektorers fortbildning och kompetensutveck-

ling känns detta igen i tidigare nämnda studiedagsorganisation som i hög ut-

sträckning varit en isolerad företeelse i skolans arbete, utan krav på vare sig sär-

skilda procedurer, återkoppling, långsiktighet eller anknytningar till den vardag 

som lärare och rektorer befinner sig i. På ett ytligt eller retoriskt plan tycks de 

flesta vara överens om att den typen av syn på lärande idag inte är så relevant. 

Likväl kan man i praktiska tillämpningar i olika utbildningssammanhang idag 

känna igen dess karaktäristika: isolerade kunskapsfragment som överförs via en-

––––––––– 
13 Dysthe (2003), gör en genomgång av de behavioristiska teorier som dominerat synen på kunskap 

och lärande under en stor del av 1900-talet. Konsekvenserna för undervisning och bedömning av 

kunskaper blir i ett behavioristiskt perspektiv enligt Dysthe att a) inlärning måste ordnas sekventi-

ellt och hierarkiskt b) varje mål måste undervisas särskilt c) täta test måste ges för att garantera full 

behärskning innan nästa moment d) motivation ses som något yttre och grundar sig på positiv för-

stärkning (s. 35). 
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vägskommunikation förväntas leda till lärande hos den enskilde individen. Den 

syn på kunskap som ligger bakom hanteringen av ett sådant lärande innebär att 

kunskap reduceras till en bild av en objektiv verklighet snarare än att kunskap – 

som den t.ex. beskrivs i de senaste decenniernas sociokulturella perspektiv på lä-

rande – handlar om något som finns mellan människor och som utvecklas inter-

subjektivt av individer som tillsammans försöker förstå och hantera sin omvärld 

(a. a.). 

Illeris, (2001) anser att allt lärande omfattar tre olika dimensioner: en kogni-

tiv, en psykodynamisk och en social/samhällelig dimension. Den kognitiva be-

rör, enligt Illeris tillägnandet av färdigheter och betydelser, medan den psykody-

namiska handlar om processer knutna till känslor, attityder och motivation. Den 

sociala och samhälleliga dimensionen utgörs av två sammanhängande nivåer, 

dels interaktionen mellan människor som ett slags lärandets samspelsnivå, dels 

en samhällelig påverkansnivå som inverkar såväl på samspelsprocessernas karak-

tär som på de enskilda individerna (Illeris, 2001, s. 17). Framförallt den sist-

nämnda dimensionen anknyter till mitt arbete, i form av kollektivt utvecklingsar-

bete inom ramen för nationell och lokal policy. Det Illeris visar är hur flerdimen-

sionellt lärandebegreppet är och att alla delar komplext hänger samman, men han 

visar också på behovet av teoretiskt genomföra en analytisk uppdelning av läran-

debegreppet enligt ovan. 

Marton och Booth (2000), ger i en översikt av den fenomenografiska forsk-

ningstraditionen en bild av hur lärande uppfattas inom ramen för detta perspek-

tiv. Lärande beskrivs då i termer av förändringar i vårt sätt att vara medvetna om 

olika företeelser, att erfara omvärlden på kvalitativt skilda sätt. Enligt Marton, 

Booth (2000) kan dominerande pedagogiska forskningstraditioner som individu-

ell konstruktivism eller social konstruktivism inte ge tillfredsställande svar på de 

frågor som handlar om hur vi lär. Författarna menar att dessa forskningsperspek-

tiv gör en åtskillnad mellan ”det inre” och ”det yttre” eller om man så vill ”det 

subjektiva” och ”det objektiva”, medan de själva anser att: 

Världen konstrueras inte av den lärande, som inte heller påtvingas 

den; världen konstitueras som en intern relation mellan dem (Mar-

ton, Booth, 2000, s. 30). 

Detta perspektiv knyter tydligt an till lärande som fenomen och enskilda indivi-

ders skilda uppfattningar av fenomen i omvärlden, vilket inte i första hand är 

mitt intresse. Olika sociokulturella perspektiv på lärande har dock anknytning till 

den typen av forskning som Marton och hans efterföljare bedrivit, men de har i 

högre utsträckning den sociala kontexten som föremål för forskningsintresset, 

dvs. samspelet i grupper, relationer mellan människor eller språkanvändning.  De 

sociokulturella perspektiven på lärande har sina rötter i pragmatismen med före-

trädare som Dewey14 och Mead och i den kulturhistoriska skola där Vygotskij, 

––––––––– 
14 Jfr t.ex. Dewey (1916) som i sin bok Demokrati och utbildning beskriver kopplingen mellan kom-

munikation och lärande: ”Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan 

all kommunikation (och därmed allt verkligt socialt liv) är bildande. Att kommunicera med sin om-

givning innebär att man får en utvidgad och förändrad erfarenhet. Man får ta del av vad andra har 

tänkt och känt, och påverkas, på ett eller annat sätt, av detta” (s. 39). 
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Luria och Leontjev kan nämnas. Enligt Dysthe (2003) bygger sociokulturella 

perspektiv på en konstruktivistisk syn på lärande, men då i första hand som kun-

skapskonstruktion genom samarbete i en kontext. Det väsentliga är då att delta i 

en social praktik där lärande äger rum. Det handlar t.ex. om situerat lärande, dvs. 

att lärande alltid är knutet till en fysisk och social kontext och om lärande som 

socialt och distribuerat, dvs. kunnande uppstår inte i hjärnan som sådan utan som 

mening emellan människor i en grupp. Språket som medierande verktyg för 

människan är en annan central tankegång i sociokulturell teoribildning. Språk 

och kommunikation ses i det sammanhanget som grundläggande för såväl indi-

viduellt, interaktivt som kollektivt deltagande i läroprocesser. Det sociokulturella 

perspektivets betoning på språk och kommunikativa processer kan ses som ett 

ställningstagande för ett alternativ till rationalistiska idéer om tänkandet som en 

abstrakt inre process. Flera forskare (bl.a. Säljö, 2000) anser att ”överföringsme-

taforen” och nämnda ”tavelmetafor” inom pedagogiken är starkt förenklade och 

att studier av interaktionsprocesser och språkliga kommunikationsmönster istäl-

let är angelägna för att dokumentera hur dessa medierar lärande.  

3.2.1 En social teori om lärande 
Ett perspektiv på lärande som anknyter till, men också ger möjlighet till fördjup-

ning av mitt forskningsintresse är Wengers (1998) teori om socialt lärande. En-

ligt Wenger kan man precisera grundantaganden om vad som har betydelse för 

lärande och för kunskapens natur med följande premisser: 

1) We are social beings. Far from being trivially true, this fact is a 

central aspect of learning. 

2) Knowledge is a matter of competence with respect to valued en-

terprises – such as singing in tune, discovering scientific facts, fix-

ing machines, writing poetry, being convivial, growing up as a boy 

or a girl, and so forth. 

3) Knowing is a matter of participating in the pursuit of such en-

terprises, that is, of active engagement in the world.  

4) Meaning – our ability to experience the world and our engage-

ment with it as meaningful – is ultimately what learning is to pro-

duce (Wenger, 1998, s. 4). 

Wenger definierar således lärande som socialt deltagande och han karakteriserar 

lärandeprocessen i form av de nödvändiga komponenterna mening, praxis, ge-

menskap och identitet. Dessa komponenter formar det som Wenger benämner 

”Communities of practice”. Deltagandet i olika praxisgemenskaper uppfattar jag 

som centralt i Wengers teori och hans utgångspunkt är att vi ständigt befinner oss 
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i dessa praxisgemenskaper där lärande är en integrerad del av dessa.15 Lärande 

kan inte betraktas isolerat eller som enbart knutet till institutionaliserade aktivite-

ter utan: 

… learning is an integral part of our everyday lives. It is part of 

our participation in our communities and organizations (Wenger, 

1998, s. 8). 

I mina empiriska delstudier kan jag se flera beröringspunkter till Wengers teorier 

om lärande som deltagande i praxisgemenskaper. Lärare och rektorer som är in-

blandade i aktionslärande och aktionsforskning, införandet av projektarbetet i 

gymnasieskolan eller i arbetet med kvalitetsredovisningen deltar tillsammans i 

detta på olika sätt, skapar mening och interagerar, dvs. i någon mening lär i sin 

praktik. Det intressanta i detta sammanhang är att se vilka innebörder lärandet 

ges i dessa gemenskaper. Det är även intressant att se vad som på olika sätt 

”stör” lärandet i de sammanhangen. De olika policyinsatserna kan ju dels ”landa” 

i olika praxiskulturer med sina speciella villkor, dels kan de i sig gynna eller 

missgynna utvecklingen av olika kvaliteter i lärandet. Wenger menar att en social 

teori om lärande bör förhålla sig till följande teorier: 

Teorier om social struktur, vilka i första hand svarar mot institutioner, normer 

och regler inbakade i kulturella system, diskurser och historia. 

Teorier om situerad erfarenhet, vilka framhåller interaktiva relationer mellan 

människor, den omgivande miljön och vardagserfarenheter. 

Teorier om social praxis, som handlar om produktion och reproduktion av 

speciella sätt att koordinera aktiviteter, relationer och tolkningar av världen. 

Teorier om identitet, vilka berör hur människor formas som personer och ut-

veckling av det som karakteriserar tillhörighet i en grupp t.ex. kön, klass, et-

nicitet och ålder (Wenger, 1998). 

Det som håller samman dessa utgångspunkter är enligt Wenger, lärande som del-

tagande. När det gäller det första teoriparet – social struktur och situerad erfaren-

het – hålls det samman av att lärande sker genom engagemanget i gemensamma 

handlingar, men att detta samtidigt reproducerar och formar den sociala struktur i 

vilken det sker. Det andra teoriparet – social praxis och identitet – kompletterar 

de andra genom att de: 

… constitute forms of social and historical continuity and discon-

tinuity that are neither as broad as sociohistorical structure on a 

grand scale nor as fleeting as the experience, action and interaction 

of the moment (Wenger, 1998, s. 13). 

––––––––– 
15 Fritzén (1998) använder begreppet praxis som exempel på ett kollektivt handlande där vi utvecklar 

förståelse om oss själva och om den kontext vi är en del av. I mina delstudier består kontexten av 

de pedagogiska sammanhang där lärare och rektorer samtalar och agerar i förhållande till reformer-

na, men också det vidare sammanhanget av nationell policy, sociala, kulturella och historiska vill-

kor som omger mänsklig interaktion. 
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Wenger redovisar för var och en av dessa teoretiska grunder för en social teori 

om lärande, en omfattande notapparat med referenser från vilka han hämtat in-

spiration till denna breda infallsvinkel på lärande.16 Wenger berör inte i så stor 

utsträckning språklig interaktion eller språkliga aspekter, utan det är snarast 

handling som står i centrum i denna teoribildning. Andra varianter av de socio-

kulturella perspektiven berör i högre grad det språkliga samspelet mellan männi-

skor. Detta språkliga samspel blir i det här sammanhanget också betydelsefullt 

eftersom mitt deltagande i samtal med rektorer och lärare varit det mest typiska 

inslaget. Som jag uppfattar Wengers begrepp deltagande kan det tolkas som en 

form av delaktighet i en språklig och lärande gemenskap. En framkomlig väg för 

analys och förståelse av lärandeprocesser kan då, enligt min uppfattning, vara att 

sammanföra delar av Wengers sociala teori om lärande med teorier som berör 

språkligt handlande i pedagogiska kontexter. 

3.3 Lärandeaspekter inom ramen för 
samhällsteoretiska perspektiv på pedagogik 
Policyarbete och lärandeprocesser i vissa pedagogiska kontexter står i fokus för 

detta avhandlingsarbete. De forskningsfrågor jag har formulerat och den praktik 

jag har mött har inneburit att vissa principiella utgångspunkter och perspektiv 

mer än andra har kommit i förgrunden. Det gäller t.ex. relationen mellan individ 

och samhälle som på många sätt skapas genom språklig interaktion i olika for-

mer, såväl mellanmänsklig som textburen. Som tidigare påpekats ligger mitt in-

tresse att se på lärande ur ett socialt och samhälleligt perspektiv (jfr Illeris, 

2001), vilket innebär att det i det här sammanhanget blir mer intressant att se på 

individer som deltagare i intersubjektiva och kommunikativa lärandeprocesser än 

som individuella subjekt. 

Begreppet kommunikativt handlande som utvecklats av samhällsteoretikern 

Jürgen Habermas ses i det här sammanhanget som en möjlig väg för en pedago-

gisk analys av samtal och texter. Analysen av relationerna mellan det kommuni-

kativa och det strategiska handlandet eller snarare den kommunikativa respektive 

den strategiska rationaliteten kan då leda fram till begrepp som beskriver läran-

dets skilda karaktärer. Grunden för Habermas utveckling av begreppet kommu-

nikativt handlande brukar hänföras till Weber och rationalitetsbegreppet (jfr 

Eriksen, Weigård, 2000; Fritzén, 1998). Weber tar i sitt rationaliseringsbegrepp 

hänsyn till både utvecklingen av det mänskliga handlandet och samhällsinstitu-

tioners och människors inordnande i organisatoriska strukturer. Han delar dock 

in begreppet i en formell (ändamål) och en substantiell (värde) sida, där den 

förstnämnda med krav på resultat och effektivitet hävdar sin dominans på be-

kostnad av ideal, moral och värden. Weber talar om ett hot från den växande by-

––––––––– 
16 Se noterna för sidan 4-13 (Wenger, 1998) för en mer detaljerad genomgång av inspirationskällorna 

med namn som Foucault, Giddens (social struktur), Dreyfus, Gibson, Dewey, Schön, Blumer (situ-

erad erfarenhet), Marx, Bourdieu, Habermas, Vygotskij  (social praxis) samt Strauss, Giddens 

(identitet).
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råkratiseringen i samhället, där individen förvandlas till en kugge i maskineriet 

(Fritzell, 1989).  

Jag tolkar Webers teorier om rationaliseringsprocesser som att utbildning och 

pedagogik brottas med liknande inneboende motsättningar som de som beskrivits 

ovan. Även om ideal, moral och värden inom utbildningssystemet är sanktionerat 

t.ex. i nationell policy, finns en motkraft i form av krav på resultat, kvalificering 

och effektivitet som har stor och oftast större genomslagskraft. Det som blir pa-

radoxalt och svårförståeligt när det gäller analysen av det senmoderna samhällets 

utbildningssystem är att dessa rationaliteter åtminstone i retoriken framträder på 

lika villkor. Samhällets krav på resultat inom exempelvis grundskoleutbildningen 

gäller ju inte enbart expert- eller ämneskunnande utan i lika hög grad demokra-

tisk kompetens och bildning i vidare bemärkelse (jfr t.ex. Lpo 94). På samma sätt 

framträder i nationell policy om kvalitetsredovisning idéer om utvärdering som 

grund för lokal kvalitetsutveckling och delaktighet för personal, elever och för-

äldrar, samtidigt som marknads- och konkurrensorienterade argument för kvali-

tetsredovisningen förs fram. 

Habermas fokusering på språkets funktion som sammanhållande och integre-

rande element i samhällets reproduktion innebär att rationalitetsbegreppet får en 

förnyad innebörd. Enligt Eriksen, Weigård (2000) är Habermas allmänna poäng 

att distinktionen mellan ett målrationellt (positivistiskt) respektive ett kontextua-

listiskt-interpretativt (hermeneutiskt) angreppssätt för att visa på aktörernas rela-

tioner till sin omgivning, inte är tillräckligt sammansatt. Rationalitetsbegreppet 

behöver vara så komplext att vi kan skilja mellan tre olika former av verklighets-

erfarenhet: den objektiva, den sociala och den subjektiva världen (a. a.). Den 

specifika form av interaktion som Habermas benämner kommunikativt handlan-

de, har riktning mot ömsesidighet och gemensam förståelse i motsats till det stra-

tegiska handlandet som är inriktat mot effektiva strategier i förhållande till givna 

mål och den knyts också till de tre formerna av giltighetssfärer.  Habermas 

(1995) skriver om begreppet kommunikativt handlande att det: 

… tvingar oss att betrakta aktörerna också som talare och lyssnare, 

vilka relaterar sig till något i den objektiva, sociala eller subjektiva 

världen och därvid ömsesidigt reser giltighetsanspråk som anting-

en kan accepteras eller bestridas. Aktörerna relaterar sig inte läng-

re direkt till något i den objektiva, sociala eller subjektiva världen, 

utan relativerar sina yttranden om något i världen i förhållande till 

möjligheten att deras giltighet kan bestridas av andra aktörer (Ha-

bermas, 1995, s. 125). 

Habermas resonemang innebär att aktörernas inbördes förståelse bygger på enig-

het om giltigheten hos sina yttranden. Dessa giltighetsanspråk som enligt Ha-

bermas är knutna till talhandlingar handlar om att a) utsagan är sann b) talhand-

lingen är riktig i relation till den normativa kontexten c) talarens avsikt är avsedd 

så som den uttrycks. Giltighetsanspråken knyts därmed till de tre rationalitetskri-

terierna objektiv sanning, normativ riktighet samt subjektiv sanningsenlighet 

som i sin tur förhåller sig till den objektiva, den sociala respektive den subjektiva 

världen. (a. a.) 
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Habermas distinktion mellan livsvärld och system – två olika perspektiv av 

samhället på en övergripande principiell nivå – är kopplade till det kommunika-

tiva handlandet respektive det strategiska. Det kommunikativa handlandet upp-

rätthålls genom grundläggande principer för språkanvändning, ytterst de möjlig-

heter till ömsesidig förståelse deltagarna i en samhällsgemenskap ger varandra, 

medan det strategiska handlandet har sin grund i styrningsmedia som exempelvis 

makt och pengar. 

Den empiriska hypotes Habermas utgår ifrån är att det i samhällsutvecklingen 

sker – och har skett – en systematisk kolonisering av livsvärlden till förmån för 

systemet. Analyser av denna kolonisering och ett ställningstagande för föränd-

ring av relationerna mellan livsvärld och system förefaller vara en del av Haber-

mas projekt där det ytterst handlar om att värna demokratiska principer och insti-

tutioner mot globaliserade marknader och kapitalismens negativa sidor (jfr Ha-

bermas, 2000). Sett ur ett kognitivt perspektiv kan man se livsvärldsbegreppet 

som ett verktyg för att förklara hur ett förståelse- och konsensusinriktat sätt att 

kommunicera är möjligt och uppnåeligt (jfr Eriksen, Weigård, 2000). Det är ock-

så ur det perspektivet jag i det följande avsnittet diskuterar hur begreppen delibe-

ration och lärande kan kopplas samman för att användas vid en analys av lärande 

i de pedagogiska kontexter där vissa aspekter av nationell och lokal policy möts.  

3.3.1 Deliberativa tolkningar av demokrati och lärande 
Habermas teori om det kommunikativa handlandet har på senare tid fungerat 

som inspirationskälla till politiska och pedagogiska deliberativa tolkningar av 

såväl demokrati som lärande (jfr Englund 2000a; Roth 2000; Fritzén 1998; Frit-

zell, 2003a; b).17 Utgångspunkten är här ömsesidigheten i relationerna mellan 

olika parter, oavsett om det handlar om en demokratisk process eller en lärande-

process. Det deliberativa står då för ett alternativ till eller ett komplement till 

andra demokratitolkningar (t.ex. liberal demokrati) och andra lärandeperspektiv 

(jfr tidigare nämnda metaforer om lärande). Begreppet deliberation – som dock 

inte i första hand utvecklats i pedagogiska sammanhang – visar på en möjlig för-

djupning av de intersubjektiva perspektiven på pedagogik och lärande och har 

just i det här sammanhanget blivit intressant som en brygga i resonemanget om 

policy, praktik och lärande.  Grundbetydelsen kan sägas bestå av dels individens 

reflektion vid övervägandet av alternativa synsätt och möjligheter kring något 

väsentligt, dels ett offentligt och kritiskt utbyte av ståndpunkter och perspektiv 

vid problemlösning eller viljebildning ( Fritzell, 2003a). Frågan är dock hur detta 

kan knytas till ett pedagogiskt sammanhang med begrepp som lärande och kom-

petensutveckling. 

Enligt Fritzell (2003a) är det inte tillräckligt att i pedagogiska kontexter enbart 

nå en överenskommelse, utan överenskommelser måste kvalificeras som en tro-

värdig övertygelse hos den som lär. Det innebär att man själv utan övertalning 

––––––––– 
17 Flera forskare vid institutionen för pedagogik vid Växjö universitet (se t.ex. Fritzén, 1998; Fritzell, 

2003a; b,  Croona, 2003;  Linnér, 2005;  Lund, 2006; Carlsson, 2006), har använt sig av delar av 

Jürgen Habermas teoribygge för att förklara och förstå pedagogiska frågeställningar. 
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eller yttre påverkan blir övertygad om att ståndpunkter eller perspektiv som ut-

vecklats diskursivt verkligen handlar om personligt lärande. Detta utesluter i så 

fall att man återvänder till tidigare mindre genomarbetade ståndpunkter eller 

former av förståelse i det deliberativa utbytet med andra. Fritzell menar att deli-

beration, både i form av individuell reflektion och intersubjektiv argumentation 

kan involvera lärande: 

… to the effect that your new position as to the issue at hand is not 

only changed but actually considered better than the one you pre-

viously entertained. You are then able to give reasons and explain 

to someone else why your present knowledge, skills, values, norms 

etc. represent progress and a deeper understanding with regard to 

cognitive, instrumental, practical, moral, expressive or aesthetic 

positions and so on (Fritzell, 2003a, s. 100). 

Som jag uppfattar detta är syftet inte att ensidigt eller systemmässigt definiera 

vad som kan förmodas vara ett “bättre” lärande utan snarare uppfatta proceduren 

(deliberationen) som ett argumentativt lärande. Det är också så jag kommer att 

använda detta begrepp för att analysera förskjutningar (mot en förstärkning eller 

en försvagning) i den s.k. reflekterade praktiken. Den reflekterade praktiken är 

då ett exempel på en idealtyp av lärande i deliberativ mening. Intresset förskjuts 

därmed också ifrån reflektion i olika former som i första hand ett individuellt 

projekt till intersubjektiv kunskapsbildning och gemensamt meningsskapande.18

Fritzell (2003b), menar att genom kopplingen av begreppet deliberation till lä-

randebegreppet ställs vissa ”epistemiska försanthållanden” på sin spets: 

Deliberation kan då inte ses som blott samtal, eller ens argumenta-

tion utifrån kunskapsanspråk som redan är etablerade, utan som i 

sig ett sätt att söka välgrundade giltighetsanspråk. Genom att en-

gagera sig i argumentationen om vad som är sant, riktigt, vackert, 

värdefullt osv. i konkreta sammanhang kan deltagarna i det delibe-

rativa samtalet själva, och givetvis med hjälp av all den expertis 

som lärare och andra kan bidra med, nå mer eller mindre fasta 

övertygelser (Fritzell, 2003b, s. 42). 

Även om ovanstående resonemang närmast är kopplat till samtal som förs inom 

ramen för institutioner där lärare och elever möts (t.ex. i grundskola och gymna-

sieskola), kan jag se att den kunskaps- och vetenskapssyn det representerar kan 

bidra till att motivera de metodologiska vägval jag gjort under arbetets gång.19

Deliberationen som en särskilt kvalificerad form av dialog kan på så sätt motive-

ras ur såväl ett demokratiskt, pedagogiskt som ett metodologiskt perspektiv. 

Dessutom kan deliberationsbegreppet som jag ser det användas som ett analys-

verktyg för att se relationen mellan policy och praktik som en helhet. Analysen 

––––––––– 
18 Även om det individuella perspektivet givetvis är relevant i vissa sammanhang (jfr  t.ex. Schön, 

1987; 1991) så är det inte mitt huvudsakliga fokus när jag betraktar relationen mellan policy och 

praktik som deliberativt lärande. 
19 Se kommande kapitel om metodologiska utgångspunkter. 



44

av policy och praktik kan då leda fram till pedagogiska begrepp som beskriver 

lärande av mer eller mindre deliberativ karaktär. 

3.4 Didaktiska perspektiv
I pedagogisk forskning som är riktad mot den institutionaliserade skolverksam-

heten finns kopplingar till olika former av didaktiska forskningsperspektiv.20

Vilka didaktiska perspektiv har bäring på den tolkningen av lärandebegreppet jag 

gjort i ovanstående avsnitt? Vad kan dessa didaktiska perspektiv bidra till både 

när det gäller att analysera policy och lärande i speciella avseenden och när det 

gäller de didaktiska konsekvenserna för det fortsatta reformarbetet? Det kan t.ex. 

handla om den fortsatta utvecklingen av en didaktisk begreppsapparat som kan 

bidra till en fördjupning av rektorers och lärares samtal om skolans utveckling 

och deras individuella och gemensamma lärande.  

En generell indelning av didaktikens forskningsfält brukar göras i en allmän-

didaktisk respektive en ämnesdidaktisk sida, varav den första allmänt kan betrak-

tas som en utlöpare av den pedagogiska filosofin. I den svenska kontexten har en 

fenomenografisk respektive en läroplansteoretisk tradition inom didaktiken vuxit 

fram under de senaste decennierna. Med relativt skilda utgångspunkter har fors-

kare som Lundgren, Marton, Säljö och Englund närmat sig frågeställningar som 

rör såväl individers uppfattningar av lärande och skolämnesinnehåll som socio-

politiska villkor för skolämnens status och framväxt med anknytning till stude-

randes meningsskapande.21  Englund (2004) talar i det sammanhanget om en 

”didaktisering” av svensk pedagogisk forskning under de senaste decennierna 

och avser då utvecklingen från Urban Dahllöfs ramfaktorteoretiska arbeten på 

1960-talet, via Lundgren och Marton under 1970- och 80-talen mot mer av 

kommunikativa perspektiv och innehållslig pluralism inom olika ämnen under 

1990-talet.

Klafki (1997)22 urskiljer i såväl didaktisk forskning och teoribildning som di-

daktisk praktik två nivåer som står i växelverkan med varandra. På läroplansni-

vån framträder dels de beslut som fattas och de motiveringar som finns bakom 

besluten, dels de processer som förverkligar beslut och motiv. På en praktisk 

nivå finns frågan om planering och genomförande av det som eftersträvas, men 

även oönskade resultat och processer i den konkreta undervisningen. Klafki iden-

tifierar fem huvudaspekter oavsett nivå i denna ”inre indelning av didaktikens 

––––––––– 
20 Fritzén (1998), gör en generell avgränsning mellan pedagogik och didaktik genom att säga att: ”… 

medan pedagogik mera generellt kan anses handla om den aspekten av mänskligt handlande som 

har med kunskapsutveckling att göra, avgränsas didaktiken här till den delen av pedagogiken som 

är institutionaliserad i skolan” (s. 25). 
21 För det senare se t.ex. Englunds (1986) avhandling som beskriver utbildningssystemets framväxt 

genom läroplanstexter i tre skilda konceptioner: den patriarkala, den vetenskapligt-rationella och 

den demokratiska 
22 Jfr även Klafki (2000) där han beskriver hur han influerats av diskussionerna om socialt lärande 

och av idéerna om en kommunikationscentrerad eller en kritiskt-kommunikativ didaktik som inten-

sifierats i Tyskland sedan 1970-talet. 
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problemfält”, nämligen: ”a) frågan om målet med inlärning och undervisning, b) 

frågan om urval av innehåll och tema för undervisningen i förhållande till dessa 

mål, c) frågan om organisationsformer, metoder och tillvägagångssätt i de av-
siktliga inlärnings- och undervisningsprocesserna […], d) frågan kring inlärning-

ens och undervisningens medier […], e) frågan om former för att kontrollera och 

bedöma elevernas inlärningsresultat och inlärningssätt” (Klafki, 1997, s.219).   

De delstudier jag genomfört anknyter på olika sätt till dessa aspekter, beroen-

de på vilket innehållsområde de berör. Poängen som jag har sett med Klafkis di-

daktiska kategorisering är att policy och praktik egentligen hanterar likartade 

aspekter men på skilda nivåer, med olika uttrycksformer och ibland med olika 

parter som är inblandade. Här finns även en möjlighet att betrakta policy och 

praktik som en helhet, inte som två skilda arenor av typen formulerings- respek-

tive realiseringsarena (jfr Lindensjö, Lundgren, 1986). Den växelverkan som 

Klafki (1997) skisserar kan då beskrivas som en intern relation där policy i vissa 

avseenden är praktik och där praktik i vissa avseenden är policy. 

3.4.1 Kommunikativa perspektiv på de didaktiska frågorna 
Som jag uppfattar det försöker de kommunikativa perspektiven överskrida den 

något abstrakta indelningen i ämnes- respektive allmändidaktik. Genom att – 

som t.ex. Englund och hans kollegor – problematisera mötet läraren, den stude-

rande och innehållet via kommunikativa och diskursiva perspektiv kommer di-

daktiken att handla om betydligt mer än att överföra eller lära in (ett givet) kun-

skapsinnehåll (Englund, 2004). I Fritzells (2004) diskussion om ett bildningsdi-

daktiskt perspektiv riktas också blicken mot de kommunikativa aspekterna av di-

daktiken. Om lärandet då granskas inte enbart ur den enskilde studerandes syn-

vinkel utan också med tanke på lärandets samhälleliga och kulturella villkor, blir 

den didaktiska interaktionen väsentlig.  Enligt Fritzell (2004) innebär ett integra-

tivt perspektiv på didaktik och lärande att demokratisk bildning kan stå i för-

grunden, dvs. demokratins uttryck är knutet till olika ämnen som värde och bild-

ningsgrund. Bildning som process skulle i ett sådant perspektiv handla om att 

delta i kvalificerade eller ”bildande” samtal där det finns: 

… tid och intresse för att lyssna på vad den andre verkligen vill få 

sagt, att tillåta att alla och allt får komma till prövning samtidigt 

som i princip inga anspråk på vad som är sant, korrekt, önskvärt 

eller uppriktigt får undantas från en kritisk granskning i ett allt vi-

dare perspektiv (Fritzell, 2004, s. 8). 

Uljens (1997) å sin sida urskiljer (minst) tre perspektiv inom vilka den didaktiska 

forskningen ska utveckla kunskap: Läroplansdidaktiken, lärarutbildningsdidakti-

ken och klassrumsdidaktiken, vilka betonar olika intressen och har delvis skilda 

fokus. I lärarutbildningsdidaktisk forskning har t.ex. varianter av den didaktiska 

tringeln med läraren,  eleven och innehållet förekommit, framförallt i Tyskland 

och de nordiska länderna (jfr Hopmann, 2000). Snävt betraktad kan de olika 

formerna av den didaktiska triangeln kopplas till en ämnesdidaktisk tradition. 

När den kompletteras med teorier om samhälleliga och kulturella villkor som på-

verkar utbildning och lärande närmar man sig läroplansteoretiska perspektiv på 
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didaktiken. Enligt Uljens (1997) är den didaktiska teorins uppgift att tillhanda-

hålla ett språk som på ett systematiskt sätt kan användas i undervisnings- och 

fostransverkligheten. På samma sätt är då den didaktiska forskningens uppgift att 

skapa ett sådant språk så att: 

… både lärare, elever, föräldrar, skoladministratörer och forskare 

kan tala om undervisning på ett för den pedagogiska verksamheten 

rättvisande sätt (Uljens, 1997, s. 166). 

I det material jag presenterar i mina delstudier blir kopplingen till den s. k. un-

dervisningsverkligheten inte så omedelbar som när man inom didaktiken talar 

om lärares planering utifrån mål, innehåll, arbetsmetoder etc. eller om elevers 

förståelse av ett visst ämnesinnehåll. Min didaktiska infallsvinkel hamnar snarast 

i den läroplansteoretiska delen av detta breda fält, med ett förändrings- och hand-

lingsinriktat (jfr emancipatoriskt) kunskapsintresse. Ett sådant kunskapsintresse i 

relation till de didaktiska kategorierna mål, lärostoff, arbetssätt, läromedel och 

utvärdering samt ramfaktorer som elev- och lärarförutsättningar (jfr Gundem, 

1997), skulle i så fall innebära möjligheter att analysera lärares och rektorers di-

daktiska kompetens ur ett policy- och lärandeperspektiv, där framförallt karaktä-

ren i den gemensamma reflektion uppmärksammas. Då kan förhoppningsvis de 

deliberativa villkoren för lärares och rektorers didaktiska samtal framträda och 

bidra till utvecklingen av begrepp som kan knytas till en fördjupad form av ”di-

daktisk bildning”. 

3.4.2 Didaktiska nivåer i lärares samtal 
Uljens (1997) modell för det didaktiska tänkandets olika nivåer och karaktär, kan 

i det här sammanhanget vara användbar för en analys enligt ovan. De tre nivåer 

som modellen beskriver symboliserar, enligt Uljens, olika typer av reflektion. 

Den första nivån (I. Praktik) liknar på flera sätt andra modeller för erfarenhetsba-

serad inlärning, men den skiljer på reflektion och självreflektion. I det ena fallet 

handlar det om att reflektera över sina upplevelser, i det andra om att reflektera 

över sina erfarenheter. Enligt Uljens är dock denna första nivå av didaktiskt tän-

kande ”…så allmän att dess nytta för att förstå det specifika pedagogiska tän-

kandets och handlandets utveckling blir begränsad” (Uljens, 1992, s. 192). Den 

andra nivån (II. Teori) handlar om att använda didaktisk teori för att reflektera 

över egna pedagogiska erfarenheter. Denna s.k. ”problematiserande attityd” in-

nebär att jämföra de privata erfarenheterna med kollegors och/eller vetenskapliga 

modeller om samma företeelser. Enligt Uljens kan denna ”hermeneutiska reflek-

tion” leda till dels att den subjektiva förståelsen eller teorin hos läraren förändras, 

dels till en kritik av den modell man jämfört sitt tänkande med. Steget i det sist-

nämnda fallet är då inte långt till den tredje nivån (III. Vetenskapsteori), då lära-

ren reflekterar ”meta-teoretiskt” över karaktären av den egna teorin eller andra 

teorier. Denna problematiserande attityd i förhållande till den didaktiska teorin 

syftar till att förändra en etablerad modell eller teori med orientering antingen 

mot tänkandet och handlandet i den egna vardagen eller mot den didaktiska teo-

rin som sådan, dvs. mot vetenskapssamhället (a. a.). 
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På framförallt nivå II och III i Uljens modell har jag sett möjligheter att inom 

ramen för de studier jag genomfört, anknyta till de kommunikativa aspekterna av 

lärande och reflektion. Som jag uppfattar Uljens teoretiska modell beskriver den 

dock i huvudsak den enskilde lärarens didaktiska tänkande och utveckling. I mitt 

arbete läggs – utöver den enskilde lärarens reflektion och utveckling – huvudsak-

ligt fokus på villkoren för rektorers och lärares intersubjektiva och deliberativa
reflektion, men också de diskursiva lärandeaspekterna i denna reflektion. Det 

finns därför anledning att fundera över hur Uljens resonemang kan utvecklas och 

fördjupas. Med en delvis annan terminologi beskriver Fritzell (2003a) – i vad 

som sägs vara en alternativ modell för relationen mellan pedagogisk forskning 

och praktik – formerna för en successiv och intersubjektiv rekonstruktion av det 

aktuella didaktiska problemet. Till skillnad från traditionella modeller av typen 

sändare-mottagare, har de kommunikativa perspektiven här en mer framskjuten 

position. Även om det naturligtvis är enskilda individer som samtalar, utvecklas 

och lär innebär detta att analysen av lärares och rektorers lärande i huvudsak rik-

tas mot den ömsesidiga förståelsen av ett aktuellt pedagogiskt tema. Analysen 

riktas också mot hur lärarnas och rektorernas ömsesidiga förståelse av det aktuel-

la problemet påverkas av sociala, kulturella och historiska villkor.23 I det sam-

manhanget kan det finnas anledning att åter nämna Wolfgang Klafki som, i vad 

han betecknar som en kritisk konstruktiv didaktik, orienterar sig mot begreppen 

självbestämmande, medbestämmande och solidaritet.  Det kritiska kunskapsin-

tresset består för didaktiken i att t.ex. granska hur samhälleliga villkor kan hindra 

utvecklingen mot dessa begrepp inom ramen för en gemensam samhällelig strä-

van mot ett mer demokratiskt samhälle. Samtidigt innebär det konstruktiva insla-

get en praktikinriktning som inbegriper förslag till en möjlig praktik med idéer 

om en förändrad och en förändrande praktik på vägen mot en human och demo-

kratisk skola (jfr Klafki, 1997).  

Enligt Klafki förenas forskning i en kritisk-konstruktiv didaktik den historisk-

hermeneutiska ansatsen, den erfarenhetsvetenskapliga (empiriska) ansatsen och 

den samhällskritiska-ideologikritiska ansatsen. Precis som Westbury (2000) på-

pekar i sin analys av den tyska didaktiktraditionen (som Klafki representerar) 

och den anglosaxiska curriculumtheorytraditionen, framträder de deliberativa in-

slagen i lärares reflektion kring undervisningsinnehållet tydligare i den tyska tra-

ditionen.  Inom ramen för denna avhandling ses den kritiskt konstruktiva didak-

tiska hållningen som en inspirationskälla att förhålla sig till i såväl forskning som 

praktik. Detta i kombination med de perspektiv på lärande som här diskuterats.

––––––––– 
23 I det sammanhanget kan nämnas att begreppet kontext inbegriper den typen av villkor som här an-

ges, dvs. de förhållanden som råder i ett visst sammanhang (kontext) antas ge innebörd åt exempel-

vis lärares och rektorers lärande i samband med arbetet kring olika policyområden (jfr Fritzén, 

1998; Egidius, 1995). 
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4 Metodologiska 
överväganden

Sökarljuset riktas i detta kapitel mot ett metodologiskt gränsland där vissa per-

spektiv i den pedagogiska forskningen, metoder för datainsamling och hantering 

av empiriska data vävs samman på en nivå där dessa delar kritiskt granskas och 

där motiv för egna ställningstaganden diskuteras. De metodologiska övervägan-

den jag gör i detta avsnitt handlar inte om att fokusera enskilda metoder eller 

tekniker, utan snarare om att sätta in dessa i ett sammanhang med avsikt att klar-

göra hur just detta vetenskapliga arbete ska förstås och rättfärdigas. Olika meto-

der kan därför i detta sammanhang snarare ses som olika angreppssätt vilka inne-

fattar teoretiska utgångspunkter, databildning och bearbetning av empiriskt mate-

rial inom ramen för vad man skulle kunna kalla en reflekterande pedagogisk 

forskning.24 Min avsikt är här att diskutera några av de metodologiska ställnings-

taganden jag gjort i förhållande till den egna forskningsfrågan genom att belysa 

strategier med anknytning till aktionsforskning i skolan, begrepp som teori, prak-

tik, metod och empiri och deras inbördes relationer. Aktionsforskningsperspekti-

vet kombinerat med dessa begrepp blir då den infallsvinkel som förhoppningsvis 

kan knyta samman det teoretiska med det empiriska (jfr Alvesson, Deetz, 2000). 

Tillvägagångssättet i arbetet med avhandlingens tre empiriska delar – aktions-

forskande lärare, projektarbetet i gymnasieskolan och kvalitetsredovisning inom 

skolväsendet – beskrivs mera ingående inom ramen för respektive delstudie (A-

B-C), medan fokus här ligger på redovisning av bakomliggande idéer i fråga om 

de metodologiska utgångspunkterna.  

––––––––– 
24 Jfr Alvesson, Sköldberg (1994) som talar om reflekterande kvalitativ samhällsvetenskaplig forsk-

ning som de anser handlar om att ”… forskaren är medveten om och söker i sitt empiriska arbete 

inarbeta insikter om tolkningsakter, samhällsvetenskapens politiska, ideologiska och etiska frågor 

samt forskarens konstruerande av det han/hon önskar säga något om.” (s. 5). Begreppet kvalitativ 

utelämnas här för att undvika den starka kontrasten till kvantitativ. Min avsikt är att låta de metodo-

logiska utgångspunkterna leda fram till relevanta ställningstaganden kring konkreta metoder snarare 

än att placera in detta arbete utifrån förhållandet mellan kvantitativa och kvalitativa metoder.  Jfr 

också Alvesson, Deetz (2000) som beskriver hur olika intellektuella strömningar sammanförs som 

ett sätt att knyta samman teoretiska ambitioner med empiriska miljöer. 
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4.1 Aktionsforskning som metodologisk 
utgångspunkt och inspirationskälla i 
avhandlingsarbetet
Aktionsforskning beskrivs i allmänhet som en bred infallsvinkel i social forsk-

ning där gränsen mellan handling (action) och forskning (research) flyter sam-

man (Cohen & Manion, 1994). Begreppet används för en rad aktiviteter som 

handlar om förändringar, förbättringar eller undersökningar i olika praktiker 

(skolan inkluderad). Aktionsforskningen har sina rötter i den amerikanske soci-

alpsykologen Kurt Lewins arbete, som enligt Rönnerman (2004), inriktade 

forskningen mot social handling och förändring. Deltagarnas (forskares och 

praktikers) engagemang och delaktighet i förändringsprocessen och i forskning-

en var ett av kännetecknen i denna tidiga form av aktionsforskning (a. a.). Ak-

tionsforskning som strategi för skolutveckling och kompetensutveckling i skolan 

har också historiska rötter framförallt i England (jfr Elliot, 1991) med lärare som 

utforskare och medforskare, men även i USA och Australien med lite olika ut-

gångspunkter.25 Reflektion kring handlingar och observationer i den egna prakti-

ken förefaller dock vara ett viktigt och gemensamt inslag i alla typer av aktions-

forskning. Den s.k. aktionsforskningsspiralen (se t ex Axelsson, 1997 s. 99) som 

Kemmis och Mc Taggart (1981) utvecklade i början av 1980-talet, kan ses som 

en form av teoretisering av nämnda komponenter i aktionsforskningen.  

Många av de kompetensutvecklingsinsatser och program som genomförts i 

svenska skolor de senaste åren bygger på ett samarbete mellan universi-

tet/högskolor och enskilda skolor eller kommuner, där flera av aktionsforskning-

ens kännetecken sägs stå i fokus: planering, handling, observation, reflektion, ut-

värdering, deltagarinflytande etc. (se t ex Håkansson 1998; Håkansson & Mad-

sén, 1999). Utbildningsdepartementets s.k. ”Ylva-pengar”, Skolverkets ”Stöd till 

kompetensutveckling” och ”Attraktiv skola” är exempel på just sådana satsning-

ar med aktionsforskningsinslag. I mina empiriska studier av lärares aktionsforsk-

ning finns tydliga inslag av den typen av skolutvecklingsstrategier som är kopp-

lade till aktionsforskningsmetoder t.ex. lärarnas gemensamma reflektioner kring 

den egna undervisningen och arbetet med utveckling av det egna lärararbetet. I 

mina delstudier är det tydligaste exemplet på en aktionsforskningsinsats av den 

typen, det som beskriver en grupp lärares ”forskning” och aktionslärande i prak-

tiken under ett tvåårigt samarbetsprojekt med Växjö universitet (se delstudie A 

––––––––– 
25 I England sägs traditionen vara kopplad till lärares och forskares arbete med läroplansreformer med 

början på 1970-talet, medan aktionsforskningen i USA knyter an till progressivismen och John 

Dewey. I Australien förekommer bl.a. en tradition som har anknytning till kritisk teori med frigö-

relse av förtryckta och underpriviligierade grupper som ett av målen (Rönnerman, 2004). Zeichner 

(2001) gör en liknande indelning av aktionsforskningsfältet och nämner liksom Rönnerman (2004) 

även en relativt ny infallsvinkel inom aktionsforskningen (Self-study) som utvecklats inom lärarut-

bildningarna. 
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II), medan andra delar har inspirerats i olika grad av aktionsforskningens princi-

per och metoder.26

Grundläggande för aktionsforskning är underifrånperspektivet, där deltagare 

och forskare samarbetar som subjekt med gemensamt ansvar för forskning och 

utveckling. Båda parter agerar och forskar samtidigt fast på olika plan. Historiskt 

har också aktionsforskningen ofta kopplats samman med kampen för social rätt-

visa och syften som handlar om att frigöra utsatta och svaga grupper i samhället. 

Kemmis, Wilkinson (1998) använder sig av begreppet ”Participatory action rese-

arch” för att understryka att det handlar om att engagera människor i att undersö-

ka t.ex. sin egen förståelse och sina tolkningar av egna handlingar under skilda 

sociala, materiella och historiska omständigheter. Målet är att undersöka verklig-

heten för att förändra den.

4.1.1 En kritisk aktionsforskning 
En något fördjupad utgångspunkt ger Carr, Kemmis (1983) uttryck för och me-

nar att aktionsforskning är:  

... a form of self-reflective inquiry undertaken by participants in 

social (including educational) situations in order to improve the ra-

tionality and justice of a) their own social or educational practises, 

b) their understandings of these practises, and c) the situations in 

which the practises are carried out (Carr, Kemmis, 1983, s.152).  

De skiljer också ut aktionsforskningen från andra tolkande ansatser genom att 

använda begreppet kritisk aktionsforskning. Minimikraven på en aktionsforsk-

ningsprocess enligt Carr, Kemmis (1983) är följande: 

Firstly, a project takes as its subject-matter a social practice, re-

garding it as a strategic action susceptible of improvement; sec-

ondly, the project proceeds through a spiral of cycles of planning, 

acting, observing and reflecting, with each of these activities being 

systematically and self-critically implemented and interrelated; 

thirdly, the project involves those responsible for the practice in 

each of the moments of the activity, widening participation in the 

project gradually to include others affected by the practice, and 

maintaining collaborative control of the process (Carr, Kemmis, 

1983, s. 155). 

Det som Carr och Kemmis säger innebär att aktionsforskningen har sin plats i ett 

fält, där det inte enbart handlar om att tolka handlingar retrospektivt utan också 

om att: ”… shaping history through the right action.” (Carr, Kemmis, 1983, s. 

160). Aktionsforskarens sökande efter mening och betydelser i handlingar ge-

nom tolkning är bara en bit på vägen mot målet. Målet är att via förståelse av 

––––––––– 
26 Samtliga delstudier har haft ambitionen att upprätthålla en relativt öppen kommunikation mellan 

forskare och andra deltagare vilket kan sägas vara en allmän princip för kvalitativa forskningsprak-

tiker (jfr Alvesson, Deetz, 2000) och inte specifikt för aktionsforskningen. 
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praktiken förändra densamma (a. a.). Carr och Kemmis snävar alltså in aktions-

forskningsbegreppet som sådant, men öppnar samtidigt för kopplingar till teorier 

som kan sätta in resultaten i en vidare samhällelig, historisk och politisk kontext. 

Enligt Kemmis (2001) kan detta handla om att överskrida eller fördjupa varianter 

av aktionsforskning som är inriktade på praktikerns självreflektion 27 och istället 

rikta uppmärksamheten mot hela den situation som omgärdar sociala handlingar.  

So emancipatory action research aims towards helping practioners 

to develop a critical and self-critical understanding of their situa-

tion – which is to say, an understanding of the way both particular 

people och particular settings are shaped and re-shaped discur-

sively, culturally, socially and historically (Kemmis, 2001, s. 92). 

Greenwood, Levin (1998) talar om tre grundläggande element i aktionsforsk-

ning: forskning, handling och deltagande, där social förändring och analys av 

förändringen är huvudsyftet. De menar också att aktionsforskning inte separerar 

tanke och handling eller med andra ord, teori och praktik. ”Valid social know-

ledge is derived from practical reasoning engaged in through action” (Greenwo-

od, Levin, 1998, s. 6). Författarna förespråkar, med hänvisning till Dewey, be-

greppet pragmatisk aktionsforskning som kännetecken på förändringsprocesser 

där demokratiska spelregler styr beslutsfattandet och där demokrati innebär ska-

pandet av arenor för livlig debatt och beslut som respekterar och uppmuntrar 

olikheter i grupper (a. a.). Forskning kan i ett sådant sammanhang inte separeras 

från demokratiska handlingar, utan är som alla former av kunskap: ”… a product 

of continuous cycles of action and reflection” (a. a. s. 74).  

Det kritiska perspektiv som bl.a. Carr (1995) anser att aktionsforskning borde 

innehålla, förefaller delvis ligga i linje med ovan nämnda pragmatiska hållning, 

dvs. ett ställningstagande mot ojämlikhet och en analys av de makt- och värde-

frågor som bäddar in både forskning och mänskliga handlingar. Detta perspektiv 

på aktionsforskning anknyter också till den ansats jag själv skisserat kompletterat 

med ett övergripande samhällsteoretiskt perspektiv. En form av metodologisk 

ansats med inspiration av aktionsforskning som kan fungera både demokratise-

rande och forskande samtidigt.  Ambitionen är då att nå en djupare förståelse av 

lärandets villkor och dess olika aspekter i termer av en reflekterad praktik genom 

att använda praktiken som utgångspunkt och pröva de empiriska tolkningarna 

mot teorier om samhällsförändring, skolförändring, språk- och samtalsanalys. 

Även om mina utgångspunkter ovan mer knyter an till vissa företrädare inom ak-

tionsforskningen, förefaller det väsentligt att framhålla aktionsforskningen som 

en mycket bred fåra i både forsknings- och skolutvecklingssammanhang. Be-

nämningar som praxisorienterad forskning (Axelsson, 1997), forskning i skolans 

vardag (Tiller, 1999), ”Teachers as researchers” (Elliot, 1991) eller ovan nämnda 

kritiska aktionsforskning bildar en löst sammanhållen enhet med några gemen-

samma beröringspunkter. Denna metodologiska ”bredd” och aktionsforskningens 

”praktiska ambitioner” innebär att aktionsforskningen kan möta kritik för en allt-

för oproblematisk hållning till vetenskaplig kunskapsbildning. Det kan finnas en 

––––––––– 
27 Kemmis tar som exempel aktionsforskning som inspirerats av Schöns (1987) arbeten. 
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risk att aktionsforskning som strategi och metod i sin strävan att i demokratisk 

anda sammanföra praktik och vetenskaplig kunskapsbildning väjer för krav på 

saklighet, stringens, analys och reflektion. I studier av förändringsprocesser i 

samhället finns även en inbyggd problematik som rör såväl vetenskaplig som po-

litisk praxis och relationerna dem emellan.  

Det tycks vara något av en balansakt där forskningens närhet till praktiken, en 

komplex väv av forskning och handling eller relativt snabba förändringar i kom-

bination med datainsamling och reflektion, kan generera variationer av utfall be-

roende på variationer av (fördjupande) teoretiseringar och kritiskt förhållnings-

sätt. Följaktligen förekommer också en variation i hur de metodologiska frågor-

nas hanteras i den rika floran av litteratur om aktionsforskning. På ett ytligt plan 

förefaller fokus ligga i första hand på detaljerade anvisningar för praktikerns de-

sign och analys i aktionsforskning (jfr Altrichter et al, 1993; Cohen & Manion, 

1994), medan de mer kritiska infallsvinklarna tar sin utgångspunkt i social för-

ändring och övergripande analyser (jfr t.ex. Carr 1995; Greenwood, Levin, 1998; 

Kemmis 2001). 

4.1.2 Aktionsforskning som deliberativ diskurs 
I min orientering i det metodologiska fältet mot fördjupade former av aktions-

forskning som en framkomlig strategi har begreppet deliberation28 framstått som 

fruktbart såväl praktiskt som teoretiskt. De praktiskt-pedagogiska sammanhang 

jag har befunnit mig i under arbetet med de olika delstudierna, har i stor ut-

sträckning präglats av försök att upprätthålla en ömsesidig kommunikation både 

på teoretisk och på praktisk grund. Detta har inneburit en form av samtals- eller 

handledningssituation där ambitionen har varit att skapa ett öppet och kritiskt ut-

byte av argument och perspektiv.29 Fritzell (2001) beskriver användningen av de-

liberation som ett pedagogiskt begrepp genom att teori deliberativt förs in i den 

praktiska verksamheten som ett sätt att: ” …questioning common assumptions 

and shared understandings in practical settings…” (Fritzell, 2001, s. 6). Ambi-

tionerna i samtalen och relationen mellan praktiker och forskare kan i en kritisk 

aktionsforskningsansats ses som en strävan mot en deliberativ diskurs. Aktions-

forskningsstrategin möjliggör en typ av ömsesidighet mellan teori/reflektion och
praktik/handling där intresset i första hand riktas mot just relationen mellan dessa 

begrepp. Det pedagogiska i sammanhanget – det deliberativa lärandet – som en 

följd av såväl individuell reflektion som intersubjektiv argumentation, skulle då 

innebära att inblandade parter kommer fram till förnuftsmässiga övertygelser om 

när och varför djupare förståelse uppstår eller utveckling pågår (a. a). 

Utifrån ett sådant perspektiv framstår den kommunikativa grunden för forsk-

ningsprocessen i allmänhet och för relationen mellan forskare och praktiker i 

synnerhet som väsentlig. Den metodologiska modell för successiv kunskapsbild-

ning och diskursiv rekonstruktion i relationen teori-praktik-empiri som utveck-

––––––––– 
28 Jfr kapitlet om perspektiv på lärande. 
29 Mötet mellan praktiker och forskare är givetvis inte helt oproblematiskt, vilket jag återkommer till. 
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lats vid Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet30 har i mitt fall fungerat 

som en möjlig väg att fördjupa aktionsforskningsstrategin. Linnér (2005) skriver: 

Forskningsprocessen enligt denna modell bygger på tanken att 

kunna växla abstraktionsnivåer, att växla mellan analys av proces-

sen och agerande i verkligheten. Forskaren är inte bara en forskare 

som på distans försöker förklara olika samhällsförhållanden eller 

förstå mänskligt handlande. Han eller hon är också en aktiv delta-

gare i det samhälleliga livet. Samtidigt som det är forskarens upp-

gift att genomföra teoretiska analyser, lever denne i den verklighet 

han eller hon studerar. Detta innebär att man måste kunna växla 

mellan olika abstraktionsnivåer alltifrån det mest konkreta vardag-

liga sammanhanget, över nivån där man med hjälp av teorier 

genomför analyser av dessa vardagliga situationer (Linnér, 2005, s. 

49-50). 

En forskningsprocess som utgår från dessa principer innebär att den ”lokalt kon-

textuella” pedagogiska frågan efter hand fördjupas och sätts in i ett vidare teore-

tiskt ramverk (jfr Carlsson, 2006). Verktyget i denna forskningsprocess är i för-

sta hand kommunikationen mellan forskare och praktiker, dvs. det är inte 

”…fråga om att tillämpa en metod utan mer att ha tillägnat sig ett väl grundat 

förhållningssätt i det konkreta språkliga samspelet med andra människor” (Carls-

son, 2006, s. 49). 

Englund (2000b) å sin sida använder begreppet deliberativ kommunikation 

(jfr också Englund, 1999) som ett exempel på de meningsskapande möjligheter 

som finns inbyggda i kommunikativa processer. Det finns, enligt Englund, en 

potential i språkakter och samtal som kan bidra till utveckling av en intersubjek-

tiv grund för handling. De delvis dolda föreställningar om praktik och teori31

som jag noterat i mina samtal med praktiker kan i ett sådant sammanhang bli fö-

remål för gemensam reflektion och en grund för fördjupad förståelse eller nya 

handlingar i en aktionsforskningsprocess. Den deliberativa aspekten av handled-

ning och forskning blir så att säga en förutsättning för att diskussionen kan fort-

sätta och samtalets eller handledningens karaktär avgörande för hur relationen 

mellan praktik och teori successivt kan fördjupas. 

4.2 Databildning och empiriskt material 
Databildning eller produktion av empiriskt material32 i aktionsforskning känne-

tecknas av fortlöpande observationer, intervjuer, inspelningar etc. som grund för 

analyser, utvärderingar och samtal mellan aktörerna (Axelsson, 1997). Det är 

alltså inte fråga om en rigorös metod utan snarare ett ständigt sökande med ut-

––––––––– 
30 Se t.ex. Fritzell (2003a), Croona (2003), Linnér (2005), Lund (2006), Carlsson (2006) för en mer 

ingående presentation av modellen. 
31 Det kan t.ex. röra sig om svårigheterna att hantera formella krav på skrivande om sin praktik i en 

kvalitetsredovisning eller i en uppsats som dokumenterar en aktion/handling i undervisningen. 
32 Se t.ex. Alvesson, Deetz (2000)  
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gångspunkterna tydligt som en fond mot den empiriska bilden (och analysen av 

denna) som växer fram. Folkesson (2004), framhåller även att ett grundantagan-

de inom aktionsforskningen är tilltron till praktikernas möjligheter att bidra till 

kunskapsbildning genom reflektioner över erfarenheter i den egna praktiken. I 

praktikerforskningen omnämns dock dilemmat med bristen på systematisering av 

dessa erfarenheter och reflektioner (a. a.). Tiller (1999), anser att begreppet ak-

tionslärande är mer adekvat när det gäller det som praktikern står för i en ak-

tionsforskningsprocess. Gränsen mellan aktionsforskning och aktionslärande har 

inte varit så tydlig i de studier som här redovisas. Min uppfattning är att det har 

rört sig om båda delar och i de praktiska sammanhangen har det oftast inte varit 

meningsfullt att göra distinktionerna mellan forskning och praktik tydliga. Båda 

delar har varit närvarande fast på olika sätt och med olika utgångspunkter. I för-

hållande till den metodologiska modell jag kortfattat beskrivit ovan är troligen 

den viktigaste faktorn i sammanhanget att forskare och praktiker delar ett ge-

mensamt intresse för det som samtalet eller studien handlar om (Lund, 2006).  

Inspirationen från aktionsforskningen och det metodologiska utvecklingsarbe-

tet på den egna institutionen har för mitt avhandlingsarbetes vidkommande inne-

burit att metodfrågorna fokuserat förhållningssätt till praktiskt pedagogiskt arbe-

te och vetenskapligt arbete snarare än särskilda metoder som appliceras på olika 

typer av undersökningar. Det finns en tydlig koppling till aktionsforskningen 

med sin kontinuerliga databildning, reflektion och analys som grund för ny hand-

ling eller undersökning, men också i ett demokratiskt perspektiv deltagarnas in-

flytande och kontroll över forskningsprocessen (jfr resonemangen om deliberati-

va samtal). Även om flertalet av mina empiriska delstudier inte uttalat anslutit 

sig till någon typ av aktionsforskningsprojekt har det ur mitt perspektiv varit na-

turligt att förhålla mig till praktik och teori på ett sätt som hämtat inspiration från 

bl.a. aktionsforskningen. Jag har också öppet redovisat detta för de personer som 

varit inblandade. Greenwood, Levin (1998) menar att aktionsforskning inte sätter 

upp gränser för vilka metoder eller tekniker som bör eller kan användas. Design 

och metoder som tekniker för datainsamling kan dock inte i sig göra resultatet av 

en aktionsforskningsprocess trovärdigt. I en aktionsforskningsprocess handlar 

det om att inhämta samtycke från deltagare och om att metoder används: ” … in 

a way that not oppress the participants” (Greenwood, Levin, 1998, s. 7). Detta 

innebär samtidigt att viktiga etiska dimensioner i forskningsarbetet tillgodoses.   

I samband med de delstudier som redovisas i avhandlingen har jag kontinuer-

ligt informerat om mina intressen att som forskare använda det material som på 

olika sätt skapas utifrån de samtal och möten som genomförs. När jag gjort band-

inspelningar har jag försäkrat mig om samtycke från de inblandade (jfr Herme-

rén, 1986).33 Det är givetvis svårt att utesluta att ingen känt sig tvingad att delta. 

––––––––– 
33 Jag refererar här närmast till den s.k. informationspliktsregeln och samtyckesregeln inom forsk-

ningsetiken (Hermerén, 1986 s. 160, 162).  När det gäller god forskningssed och grundläggande 

krav på forskning har på senare tid (jfr Gustafsson, Hermerén, Petersson, 2005) föreslagits en upp-

delning i begreppen forskningsetik respektive forskaretik. Det förstnämnda rör då exempelvis frå-

gor om urval, information till deltagare, påverkan av undersökningspersoner eller tredje man, me-

dan det andra handlar om forskningens kvalitet, forskarens hederlighet och integritet och forskarens 

agerande utanför forskningen (a. a. s. 19). 
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Jag har dock utgått från att ja-svar, nickanden och instämmande blickar handlat 

om att man godtagit mina anspråk på att successivt och i efterhand använda ma-

terialet som utgångspunkt för analyser. Ambitionen att genomföra samtalen med 

ömsesidighet och jämbördighet som mål ser jag också som en forskningsetisk 

aspekt kopplad till aktionsforskningen. Utgångspunkten har inte varit att i första 

hand samla data utan att diskutera pedagogiska frågeställningar med kopplingar 

till deltagarnas praktisk verksamhet, vilket innebär att min ställning som forskare 

förhoppningsvis inte stört ömsesidigheten i relationen. Det angreppssätt jag har 

använt mig av har anknytning till deliberation som en särskilt kvalificerad form 

av samtal och i takt med tidigare nämnda utvecklingsarbete på den egna institu-

tionen har denna strategi successivt fördjupats (jfr Fritzell, 2003a). En form som 

kan sägas överskrida intervjun som datainsamlingsmetod för att snarare bli en 

del av ett metodologiskt helhetsgrepp anpassat till just denna forskningsfråga.  

En ansats som i metodologiskt avseende på flera sätt liknar aktionsforskning-

en är etnografin. Den sägs i pedagogiska sammanhang, på liknande sätt som ak-

tionsforskningen, undersöka processer som handlar om förändring och utveck-

ling (Kullberg, 1996). Quarsell (1996) nämner också etnografin som en infalls-

vinkel när man vill studera pedagogisk utveckling och förändringsprocesser. När 

det gäller data i etnografiska studier skapas de enligt Kullberg (1996) genom 

framförallt deltagande observation, men också genom formella och informella 

intervjuer, artefakter och skilda dokument av och om fältet och dess aktörer. 

Både Kullberg och Quarsell beskriver tillkomsten av empiriska data i etnografis-

ka studier snarare som att data bildas än att man samlar in data. I en mening finns 

anknytningen till etnografin i det empiriska material som denna avhandling byg-

ger på: ett sammelsurium av utsagor från samtal, observationer, minnesanteck-

ningar, dokument etc. Min uppgift har varit att lyfta fram de data (som delvis re-

dan ”finns” eller ”bildats”) som är relevanta med hänsyn till undersökningens 

syfte, men också skapa nya med hjälp av de tekniker som är lämpliga.  

Carspecken (1996) talar om s.k. ”thick descriptions” i etnografisk forskning, 

vilket innebär en ganska detaljerad dokumentation av t.ex. miljöer, observationer 

av interaktioner och möten, utskrifter av samtal etc. Den empiriska material som 

ligger till grund för denna avhandling bildar underlag till en form av ”thick desc-

riptions” – dock inte lika rigorös som Carspecken beskriver den -  en slags data-

bank som kontinuerligt analyserats, givit uppslag till nya frågor och fortsatt tolk-

ningsarbete.34

4.2.1 Kritiska perspektiv 
Analys och tolkning av data i aktionsforskning (se t.ex. Cohen och Manion, 

1994) men också i etnografiska studier (se t.ex. Quarsell, 1996) sägs vara en 

svag punkt. Att applicera en kritisk dimension – om jag förstår bl.a. Carr och 

Kemmis (1983) och Carspecken (1996) rätt – innebär bl.a. att hämta inspiration 

från teorier som tar sin utgångspunkt i språkets alla former och som söker efter 

mer eller mindre situationsbundna strukturer i människors språk och handlande. 

––––––––– 
34 En översikt över empiriska materialet presenteras i inledningen av Del II. 
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Det handlar även enligt min uppfattning om den kritiska reflektionen kring sina 

egna utgångspunkter, metoderna och resultaten. Finns det alternativa möjlighe-

ter? Vad skapar den interna logiken i resonemangen?  

Vad är det då man som kritisk forskare förväntas vara kritisk mot? Först och 

främst sina egna värderingar som enligt Carspecken: ”…enter intrinsically and 

inseparably into the methods, interpretations, and epistemology of critical rese-

arch” (Carspecken, 1996, s. 5), men också andras värderingar som påverkar såväl 

empiri som tolkningar under hela forskningsprocessen. För det andra handlar det 

om ett kritiskt förhållningssätt till etablerade forskningstraditioner där man sve-

pande skulle kunna inkludera positivistiska ansatser men också kvalitativa ”ma-

instream”-strategier som i huvudsak rör sig på en deskriptiv nivå med s.k. ak-

törsperspektiv som kännetecken. Carspecken uttrycker kritiken mot det sistnäm-

nda som att: ”We use our research, in fact, to refine social theory rather than 

merely to describe social life” (s.  3). Alvesson, Deetz (2000) anser å sina sida att 

den kritiska forskningen har tre överordnade uppgifter – insikt, kritik och trans-

formativ omvärdering – som håller samman lokal förståelse av människors liv, 

kritik av denna i skenet av sociala, historiska och politiska processer samt ut-

veckling av kritisk kunskap och praktisk förståelse som möjliggör förändring. 

För det tredje framstår frågan om kritik eller opposition mot ojämlikhet eller 

frågan om makt central i det som sägs vara typiskt för kritisk forskning. Frågan 

är vilka uttryck ojämlikheten tar sig i de sammanhang jag har använt som empi-

riskt område och vilken betydelse den i så fall har. Är det tydligast i relationen 

mellan staten och skolpersonalen eller finns det andra betydelsefulla ojämlika re-

lationer? Med tanke på att aktionsforskning så tydligt sägs kännetecknas av ett 

underifrånperspektiv är det intressant för min del att fundera över det paradoxala 

förhållande som framträder när utbildningspolicy och insatser för t.ex. kompe-

tensutveckling och kvalitetsutveckling i skolan delvis tar över en ansats som från 

början har anknytning till social rättvisa och frigörelse. Vems sociala rättvisa och 

frigörelse handlar det om egentligen? Och vems ärenden går jag själv i detta 

sammanhang? Kan dessutom aktörernas bidrag till analys och tolkning av det 

empiriska materialet leda in på vägar som skymmer andra trovärdiga tolknings-

möjligheter? Utan att föra denna diskussion alltför långt här, kan sägas att jag 

burit den här typen av frågeställningar med mig under hela forskningsprocessen 

som ett sätt att förhålla mig kritisk till det arbete jag själv genomfört. Några slut-

giltiga svar på dessa frågor går knappast att ge, men ambitionen är att låta redo-

visningen av de empiriska delstudierna i någon mån belysa den problematik jag 

skisserar. 

I nästa avsnitt är avsikten att lyfta blicken från databildningen i för att se vilka 

konsekvenser ovanstående kan få för hanteringen av det empiriska materialet. 

Det handlar då om att redogöra för hur tolkning av texter och analys av samtal 

kan relateras till teoribildning som kan bidra till att öka förståelsen, abstraktions-

nivån och trovärdigheten i resultaten. 
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4.3 Kunskapsbildning och behandling av 
empiriska data: tolkning, diskurs och kritik 
Reflekterande forskning kännetecknas enligt Alvesson, Sköldberg (1994) av två 

grundelement: tolkning och reflektion. Det förstnämnda innebär t.ex. att alla re-

ferenser till empirin är tolkningsresultat dvs. det finns ingen entydig relation 

mellan empiri och ”verklighet”, medan reflektionen står för forskarens självkri-

tiska tolkning av de egna tolkningarna av det empiriska materialet (a. a.). Min 

utgångspunkt är att pedagogisk forskning i grunden är en tolkande aktivitet, där 

sökandet efter djupare förståelse av sociala relationer, handlingar och förändring 

står i centrum.  Hermeneutiken som tanketradition och metod sätter förståelse i 

första rummet genom att i flera olika varianter använda sig av del- och helhets-

tolkningar av det empiriska materialet för att uppnå denna förståelse (se t.ex. Al-

vesson, Sköldberg, 1994; Föllestad, Walloe, Elster, 1993; Ödman, 2004).  

Föllestad, Walloe, Elster (1993) beskriver i huvudsak hermeneutiken som en 

metod, men som jag uppfattar det handlar hermeneutiken lika mycket eller mer 

om en filosofi om hur forskning kan bedrivas för att uppnå djup och förståelse. 

Föllestad,Walloe,Elster (1993) menar att behovet av hermeneutiken uppstår först 

när vi inte förstår – som de uttrycker det – det meningsfulla materialet. Pendling-

en mellan del och helhet eller tolkning av fakta som man har viss förståelse av 

skulle då kunna fördjupa förståelsen (den hermeneutiska cirkeln).35 I skenet av 

anknytningen till den ovan grovt skisserade kritiskt reflekterande aktionsforsk-

ningsstrategin har det för min del funnits skäl att fundera över teorier som för-

djupar och förnyar hermeneutikens tolkningsansatser. Det rör sig här om en dia-

lektisk samhälls- och kunskapssyn och ett diskursanalytisk perspektiv, som 

ställts i relation till det egna forskningsarbetet. 

4.3.1 Ett dialektiskt perspektiv 
Dialektiken utgår från att sociala fenomen bör förstås i ett historiskt samman-

hang, dvs. det är omöjligt att genom teorier återspegla verkligheten, snarare bi-

drar dessa teorier till den sociala världens konstruktion, legitimerar eller bidrar 

till förändring av den (Israel, 1980). En annan utgångspunkt är att språket är en 

del av verkligheten, vilket innebär att språk och sociala processer är förknippade 

med varandra. Detta – parat med intersubjektivitet som förutsättning för socialt 

handlande – är något som enligt Israel (1980) får: ”… djupt gående konsekven-

ser för samhällsvetenskaperna” (s. 18). Detta förefaller rimligt om man – som i 

mitt fall – studerar sociala förändringsprocesser där människor interagerar och 

samspråkar, men också står i relation till samhälleliga och politiska intressen. Is-

––––––––– 
35 Jfr tidigare nämnda metodologiska modell (Fritzell, 2003a; Croona, 2003; Linnér, 2005; Carlsson, 

2006; Lund, 2006) som även inbegriper en gemensam tolkning (rekonstruktion) i ett växelspel mel-

lan praktik, teori och empiri.  Se också Alvesson, Sköldberg (1994 s.41-42) som för fram begreppet 

abduktion som ett exempel på att induktiva och deduktiva tolkningsansatser förenas. Dessutom kan 

man se hur den s.k. aktionsforskningsspiralen uppvisar vissa likheter med nämnda hermeneutiska 

cirkel.
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raels tes om att språklig interaktion står i klar motsatsställning till perception och 

sinneserfarenhet som grund för vår kunskap tolkar jag som att kunskap aldrig är 

privat eller existerar utan relation till såväl andra människor som samhället. Det-

ta borde också innebära att man inte som forskare med säkerhet t.ex. kan uttala 

sig om vad människor tänker, känner eller upplever. Däremot borde man – som 

jag uppfattar Israels beskrivning av dialektiken – kunna yttra sig om hur sociala 

relationer konstitueras och förändras utifrån vad människor säger vid vissa tid-

punkter och i speciella sociala sammanhang. En reflekterad praktik i skolan kan 

därmed ses som en social praktik där sociala relationer formar innebörden i den-

na och där undersökningar i och om den reflekterade praktiken kan bidra till att 

fånga regelbundenheter och förändringar i sättet att kommunicera (jfr Fairclough, 

1992). Vardagsspråket utgör det analyselement som det vetenskapliga språket 

baseras på och det är också – enligt Israel (1980) – i sig självt ett regelsystem 

med vars hjälp vi spelar det samhälleliga spelet. I detta spel ingår att vi samtidigt 

är både subjekt och objekt, vi både handlar och är utsatta för andras handlingar.36

Börjesson (2003) diskuterar i samband med vad som brukar betecknas ”den 

språkliga vändningen”, hur materialanvändningen breddats inom framförallt 

samhällsvetenskaperna och hur synen på korrespondensen mellan språk och 

verklighet förändrats och nyanserats. Enligt Börjesson har det funnits en ständigt 

vetenskaplig förhoppning om en direkt överensstämmelse mellan det som sägs 

och det som är, en vision om ett språk som är förutsägbart, entydigt och verklig-

hetsanvisande. “Att språk representerar är nog de flesta överens om, vi skriver 
om verkligheten”, säger Börjesson (2003, s. 17), men det vi inte är överens om är 

möjligheterna till en entydighet inom språket och mellan språk och verklighet. 

Med ett dialektiskt språkbruk kan språket snarast sägas vara konstitutivt för verk-

ligheten (jfr Carlsson, 2006), vilket delvis skulle kunna ”lösa upp” frågan om 

korrespondensen mellan språket och verkligheten. Det är därmed: 

… på språkfilosofisk grund möjligt att hävda, att språkligt formu-

lerade perspektiv och värderingar inte utan vidare kan överges i 

konkret handlande. Aktören är i sitt sätt att handla starkt socialt 

bunden till innebörden i sina egna yttranden. Samma bundenhet 

gäller för den som lyssnar till andras utsagor och samtycker till 

dessa (Carlsson, 2006, s. 43). 

Säfström, Östman (1999) diskuterar pragmatismens förhållande till bl.a. kun-

skap och språk som relationer mellan makt, ideologi, språkanvändande och kun-

skapande. Relationer som vi kan hantera på olika sätt i olika situationer – inte 

använda för att skapa en generell teori om kunskapens och språkets natur. Inter-

subjektiviteten i form av överenskommelser är här central som ett sätt att hantera 

t.ex. makt och ideologi. Dessa överenskommelser betraktas inom pragmatismen 

som tillfälliga och möjliga att utsätta för kritisk granskning (a. a.). Englund 

(1999) beskriver på liknande sätt den historiska pragmatismen som en teoretisk 

utgångspunkt för att t.ex. analysera: ”…språkliga överenskommelser och kon-

––––––––– 
36 Jfr tidigare resonemang om aktionsforskning i skolan där man inte drar en skarp gräns mellan t.ex.  

forskare och lärare/rektor eller mellan lärare – elev.  
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ventioner i relation till samhälleliga förändringar över tid” (Englund, 1999, s. 

326).  

Om man godtar Israels – och övrigas ovan – resonemang om språket som ut-

gångspunkt för samhällsvetenskaplig kunskap får detta metodologiska konse-

kvenser. Frågor som handlar om vilka innebörder och betydelser utsagor, texter 

och observationer har, blir därmed relevanta men också frågor som söker sätta in 

dessa betydelser och innebörder i ett större sammanhang där abstraktioner av 

språket sätts i samband med värderingar och intressen av olika karaktär (makt, 

ideologier, politisk styrning, professionella intressen etc.). 

4.3.2 Analys av språk i sociala situationer 
Diskursanalys används inom ett brett vetenskapligt fält för att studera språkan-

vändning, men också i en vidare bemärkelse för att sätta in språkanvändningen i 

t.ex. sociala relationer, mönster eller strukturer. Fairclough (1992) beskriver en 

analys av diskursiva praktiker på två skilda nivåer, mikro och makro: 

The former is the sort of analysis which conversation analysts ex-

cel at: the explanation of precisely how participants produce and 

interpret texts on the basis of their members resources. But this 

must be complemented with macro-analysis in order to know the 

nature of the members’ resources (including orders of discourse) 

that is being drawn upon in order to produce and interpret texts, 

and whether it is being drawn upon in normative or creative ways 

(s. 85). 

Dessa dubbla analyser anser Fairclough är nödvändiga bl. a. på grund av att 

språkets form och dess mening hänger ihop. Ibland innebär dock en kritisk dis-

kursanalys att dessa enheter dras isär (a. a). 

Hur viktiga är då dessa rent språkliga analyser i detta sammanhang? Vad in-

nebär den diskursanalytiska betoningen av språkanvändning för det material jag 

använder i forskningen? Problematiseringen av korrespondensen mellan språk 

och ”verklighet”, men även forskarens/betraktarens språk, roll och funktion är 

det som för min del har varit väsentligt att reflektera över i diskurstermer. Kan-

ske ännu viktigare har varit att sätta in forskningen och resultaten av den i ett 

sammanhang – historiskt, socialt och pedagogiskt. Jag gör heller inte i redovis-

ningen av de empiriska studierna anspråk på att genomföra en diskursanalys. 

Däremot ser jag lärandet mellan policy och praktik som en diskursiv process i 

betydelsen språkligt tolkande. I mitt arbete har det funnits ett behov av att 

överskrida den rent språkliga nivån och kombinera den med teoretiska utgångs-

punkter med större bredd, något som också förespråkas av andra forskare (jfr 

Cherryholmes 1988; se även Quarsell, 1996). Fairclough (1992) beskriver också 

praktisk diskursanalys som en tvärdisciplinär aktivitet där:  

… one can no more assume a detailed linguistic background from 

its practioners than one can assume detailed backgrounds in soci-

ology, psychology or politics (Fairclough, 1992, s.74). 
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Cherryholmes (1988) använder begreppet diskursiva praktiker och då i betydel-

sen regelbundenheter i ord och handlingar baserat på exempelvis gemensamma 

uppfattningar och värderingar. Dessa regelbundenheter skapar diskursiva prakti-

ker som alltid är relativa till tid och rum (a. a.). Säljö (1999) talar på samma sätt 

om att diskursiva praktiker rymmer både kontinuitet och variation och att regel-

bundenheten i språk och kommunikation gör att vissa av dem lätt känns igen. 

Säljö tar undervisning som ett exempel på en diskursiv praktik. Cherryholmes tar 

– till skillnad från Säljö – också upp en dimension som anknyter till Carr, Kem-

mis och i viss mån Carspeckens resonemang om en kritisk position i förhållande 

till det som utforskas, sina egna och andras värderingar och intressen. Han kallar 

detta en kritisk praktik som innehåller minst två komponenter. För det första 

handlar det om:  

… the construction and deconstruction of educational texts and 

discourses-practises. It is continual movement between construc-

tion of a practice, which justifies why things are designed as they 

are, and deconstruction of that practice, which shows its incom-

pleteness and contradictions. Second construction and deconstruc-

tion of discursive practises reflect upon and analyze these activi-

ties. Critical discourse is continual movement between the consti-

tution of a methodology designed to reveal distortive influences of 

interests, ideology, and power and subsequent criticism of that ap-

proach (Cherryholmes, 1988, s. 97). 

Som jag uppfattar det försiggår vare sig utbildningspolitik, aktionsforskning eller 

kvalitetsarbete i skolan i ett tomrum. Där existerar dessa – med Cherryholmes 

språkbruk – störande influenser från olika intressen, ideologier och maktförhål-

landen som påverkar både språk och handlingar. Samtidigt hänger de kritiska in-

fallsvinklar som diskuterats samman med det egna forskningsarbetet. En fors-

karutbildning och en forskningsprocess inrymmer på sätt och vis också ett dis-

kursivt lärande med såväl explicita som implicita premisser för val av forsk-

ningsfält, epistemologiska ställningstaganden och metodologier som tycks vara 

för handen.  Dessa kan behöva lyftas fram i ljuset så att den kritiska distansen 

både till de egna värderingarna och till forskningsmiljön upprätthålls. Forskning 

kan på samma sätt som en skolas verksamhet betraktas som en diskursiv praktik, 

där regelbundenheter i språklig kommunikation och handling skapar ett hand-

lingsutrymme att förhålla sig till. Forskarens förmåga att hålla samman sina teo-

retiska utgångspunkter, databildning, tolkning och reflektion där kritiken mot 

den egna diskursiva praktiken inkluderas, kan då bidra till trovärdigheten och 

tillförlitligheten i resultaten. 

Min ambition under hela forskningsarbetet har varit att skapa en metodologisk 

logik för min egen forskningsfråga. Karaktären på denna logik har haft en ten-

dens att bli provisorisk – snarast som en del av en pågående process utan en slut-

giltig ”metodologisk lösning”. Samtidigt har jag dock gjort vissa medvetna val 

som påverkat forskningsprocessen. Öppenheten genom hela forskningsproces-
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sen37 har haft som mål att – så långt det är möjligt – bibehålla en bred infallsvin-

kel på frågan om skolans reflekterade praktik i relation till olika policysamman-

hang, där såväl individuella, relationella som samhälleliga dimensioner blir syn-

liga. I det sammanhanget blir det givetvis viktigt i vilket teoretiskt ljus forsk-

ningsmaterialet betraktas. Ur min synvinkel blir det viktigare än på vilket sätt 

data tillkommit.  

4.3.3 Praktik och teori 
I nära anslutning till de resonemang som tidigare förts kring metodologiska an-

greppssätt inkluderande hanteringen av det empiriska materialet, finns frågor 

som berör begreppen teori, praktik, metod och empiri. Innebörden i och relatio-

nerna mellan dessa begrepp är i hög grad beroende av forskningens teoretiska 

och metodologiska utgångspunkter. Relationen mellan teori och praktik har tra-

ditionellt betraktats som extern, dvs. forskningen studerar praktiken, tolkar eller 

förklarar denna och skapar teorier som kan tillämpas i praktiken. För denna av-

handlings vidkommande är en sådan uppdelning av begreppen teori och praktik 

inte så intressant. Forskare och deltagare i de studier jag genomfört är både teore-

tiker och praktiker samtidigt fast på olika sätt (jfr tidigare avsnitt). I en renodlad 

aktionsforskningsprocess förutsätts de dessutom vara jämbördiga parter i ett ar-

bete med social förändring som mål (jfr Carr, Kemmis, 1983). Den kontinuerliga 

reflektionen som sägs vara ett kännetecken i aktionsforskning kan beskrivas som 

den ”brygga” som håller samman teori och praktik till en helhet.  

Relationen mellan praktik och teori betraktas i denna studie som intern, dvs. 

begreppen är ömsesidigt beroende av varandra och påverkas av varandra (jfr Is-

rael, 1980).38 I det här sammanhanget innebär detta t.ex. att forskarens och prak-

tikerns intressen i huvudsak är gemensamma och utgör en grund för gemensamt 

lärande, men också att forskningsproblem i pedagogisk forskning uppstår i första 

hand som ”…reflections of a gap between theory and practice” (Carr, 1995, s. 

81). En dialektisk utgångspunkt innefattar en helhetssyn på fenomen i omvärlden 

och att exempelvis kunskapsproduktionsprocessen uppfattas som en intern rela-

tion mellan subjekt och objekt (se Israel, 1980, s. 115). Teori och praktik i dia-

lektikens begreppsvärld är således ömsesidigt beroende av varandra och påver-

kas dessutom i hög grad av varandra. En dualistisk uppdelning mellan teori och 

praktik är därmed inte meningsfull inom ramen för ett dialektiskt synsätt. Cher-

ryholmes (1988) menar t.ex. att teorier inte kan finnas utan en praktik därför att: 

”… constitutive elements of practice are represented in some way in those theo-

ries and explanations” (s. 82). Cherryholmes förespråkar nödvändigheten i att 

beakta de regler, överenskommelser, intressen och maktstrukturer som också på-

verkar relationen mellan teori och praktik. 

––––––––– 
37 Den konkreta forskningsprocessen beskrivs i anslutning till varje delstudie. Se också översikten av 

det empiriska material i slutet av detta kapitel. 
38 Jfr även den tidigare beskrivna metodologiska modellen där teori och praktik begreppsligt hanteras 

inom ramen för en pedagogisk praktik och en stegvis pendling mellan empiri, kontextuell abstrak-

tion och teoretisk rekonstruktion (jfr Fritzell, 2003a). 
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Även om jag i delstudierna har haft ambitioner att arbeta i riktning mot en dia-

lektisk syn på teori och praktik, ser jag svårigheter som kan innebära att distink-

tionen mellan teori och praktik består i traditionell eller extern mening. Det finns 

således ett behov av att som forskare kritiskt reflektera över sin egen roll som 

akademisk representant ute på skolorna. Berlin (2004) menar att aktionsforsk-

ningens teoretiska och praktiska sida kan göra att det uppstår en rollproblematik. 

Risken finns att forskaren styr undan problem med t.ex. publicering och veten-

skaplig spridning genom att omnämna studien enbart i positiva termer. I rappor-

teringen av delstudierna är min avsikt att något tydliggöra innebörden av de svå-

righeter som kan uppkomma i förhållande till strategier närliggande aktions-

forskning, studier av utvecklingsprocesser i skolan och samverkan mellan fors-

kare och praktiker. Carr (1995) menar att frågan om teori och praktik i utbildning 

aldrig kan negligera praktikers egen förståelse av vad de gör, dvs. teoribildning i 

pedagogisk forskning och aktionsforskning i synnerhet bör kopplas till en prak-

tisk förståelse av handlingar. Carr drar dock slutsatsen att pedagogisk forskning 

aldrig kan stanna vid beskrivning eller tolkning av praktikers egen förståelse av 

praktiken. Uppgiften för den kritiska aktionsforskningen blir att lyfta fram och 

utmana oklarheter i denna förståelse, dvs. 

…such research will be critical of practioners´ interpretations and 

seek to create alternative theories that are incompatible with them 

(Carr, 1995, s. 82). 

Om detta ska komma till stånd i en aktionsforskningsprocess framstår resone-

manget om en deliberativ diskurs som ett idealt exempel på relationen mellan 

praktik och teori, som särskilt intressant. Det handlar då mindre om att upprätt-

hålla en ”störningsfri” kommunikation i relationen mellan praktik och teori eller 

om att genomföra en ”objektiv datainsamling”, utan snarare att gemensamt upp-

märksamma vad ”störningarna” består i och lyfta fram det empiriska materialets 

eventuella brister.  

4.3.4 Empiri, metod och teori 
I de studier jag här redovisar har inte heller gränsen mellan teori och metod varit 

meningsfull att upprätthålla. Utsnitten ur det vi kallar ”verkligheten” kan inte gö-

ras mekaniskt med hjälp av särskilda metoder, inte heller enkelt förklaras med en 

teori som är frikopplad från verkligheten själv. Säfström (1999) uttrycker detta 

som att:  

Teori och metod är i den meningen inte strängt avgränsade från 

varandra om vi inte uttalar oss tekniskt, så att vi med metod menar 

ett visst antal handgrepp eller rörelser i rummet. Dessa handgrepp 

och rörelser blir dock bara begripliga om de sätts i relation till an-

taganden, som alltid finns närvarande, om hur världen är beskaffad 

och hur den därmed kan förstås (s. 237-238).  
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Även om de metoder jag använder mig av inte är slumpmässigt valda, blir de i 

detta sammanhang mer spontana och beroende av vilken teoretisk referensram 

som hela forskningsarbetet vilar på.39 Mina möjligheter att ”styra” och ”kontrol-

lera” det empiriska materialet har möjligen varit mindre än vid en konventionellt 

upplagd studie, vilket skulle kunna inverka negativt på materialets kvalitet. För-

ändringsaspekter och lärande i den pedagogiska praktiken har här stått i förgrun-

den, vilket delvis har påverkat mina möjligheter att tydligt på förhand avgränsa 

frågeställningar eller påverka kvantitet eller kvalitet i materialet. Fördelen med 

det metodologiska angreppssätt jag använt är att jag (nästan alltid) mot bakgrund 

av de grundläggande forskningsfrågorna, har kunnat väcka nya frågor i samband 

med nya möten med lärare eller rektorer. Jag har då dessutom kunnat skönja 

mönster i förändrade tolkningar eller en förändrad förståelse av de aktuella pro-

blemen. 

Relationen mellan teori och empiri i sin tur är inte på något sätt oproblema-

tisk. I de riktningar och perspektiv som jag i detta kapitel diskuterat, spelar dock 

empiriskt material olika roller och har olika tyngd. I såväl aktionsforskning som 

etnografi förefaller en empirisk grund central. Den gemensamma reflektionen 

kring databildning i praktiken, teoretisering, tolkning, tillförande av ny empiri 

osv. ingår som en väsentlig faktor. Mitt intryck är att ett kritiskt perspektiv är 

förenligt med empiriska intressen. Carspeckens (1996) och Carr, Kemmis (1983) 

arbeten visar att försök i den riktningen kan vara fruktbara. Poängen med en så-

dan ansats skulle då vara att balansera riskerna med antingen en ensidig empiri-

cism eller en överdriven antiempiricism.  

Frågan är dock vilken teoretisk grund aktionsforskningen och andra praktiknä-

ra forskningsstrategier har att stå på. Carr (1995) noterar att aktionsforskningen 

ofta anklagas för att sakna en sammanhängande teoretisk grund, något som inne-

bär att den enbart skulle kunna försvaras retoriskt eller ur en nyttoaspekt. Ak-

tionsforskningen har, enligt Carr, ett behov av att skapa en teoretisk självförstå-

else som skulle kunna leda till en uppsättning teoretiska problem om hur exem-

pelvis relationen teori-praktik ska förstås (a. a.). Carr’s (1995) utgångspunkt är 

att dessa båda begrepp bör förstås dialektiskt, men också i termer av reflexivitet 

– självkritisk reflektion. Detta betyder att teori i en fördjupad ansats av aktions-

forskning inte kan leva sitt eget liv oberoende av praktiken. Teorin är snarare 

grundad i den kritiska förståelsen av den pedagogiska praktiken. Greenwood, 

Levin (1998) uttrycker detta som nödvändigheten av att det finns en koppling 

mellan den lokala förståelsen av praktiken och teorin. Granskningen av de under-

förstådda institutionella och sociala relationer som styr utbildning och utbild-

ningsforskning blir därmed centrala (a. a.). 

En ambition i den riktningen i denna studie har varit att pröva relationen mel-

lan det tidigare redovisade deliberativa perspektivet på pedagogiken och aktions-

forskningen som metodologisk ansats. Utvecklingen och utforskandet av en ak-

tionsforskning på deliberativ grund skulle då kunna bli ett projekt som just upp-

märksammar vissa typer av teoretiska problem. Den genomgång jag själv gjort 

––––––––– 
39 Jfr tidigare resonemang om att data ”bildas” snarare än ”samlas in” med en uppsättning speciella 

tekniker och redskap. 
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antyder vissa svårigheter att hantera begreppet teori inom ramen för aktions-

forskning om den enbart betraktas som en samling metodologiska tekniker. Min 

uppfattning är dock att införlivandet av teorier om språk, samtal, samhälls- och 

skolutveckling skulle kunna bidra till en kritisk aktionsforskning för utbildning 

och bildning där handling och forskning dvs. praktik och teori är varandras förut-

sättningar.  

Jag tolkar ambivalensen kring aktionsforskningens koppling till bakomlig-

gande teorier som att det finns ett behov av nya begrepp och förklaringsmodeller 

där aktionsforskningens praktik-teoridiskussion kan stå på egna ben och utveckla 

en praktisk-teoretisk grund som inte är beroende av vetenskapsideal som har del-

vis andra utgångspunkter.40 I så fall kan ambitionerna – t.ex. hos Carr (1995) – 

att föra diskussionen ett steg längre än till distansering från positivistiska posi-

tioner i fråga om teori och praktik leda till en större självständighet för ansatser 

av aktionsforskningskaraktär.  

4.3.5 Validitetsbegreppet i kvalitativa studier
Begreppet validitet ges en bestämd innebörd i framförallt kvantitativa studier där 

validitet sägs ange hur väl man mäter det som avses att mätas. I kvalitativ forsk-

ning är begreppet omdiskuterat såtillvida att andra begrepp – som t.ex. autenci-

tet, trovärdighet eller förståelse – anses som mer relevanta att använda när forsk-

ningen har andra syften än mätning och prediktion. Svensson & Starrin (1996), 

som studerat användningen av begreppet validitet i kvalitativ forskning anser att 

det är användbart – om än i utvecklad form – som ”…en eller flera aspekter av 

bedömd giltighet; de som avser 

undersökningsuppläggning 

datainsamlingsmetodik 

analys av data 

resultat” (Svensson & Starrin, 1996, s. 211). 

I avhandlingens delstudier hamnar tyngdpunkten framförallt på de två sistnämn-

da punkterna, medan de två första snarare får en annan innebörd än vad man i 

första hand tänker sig. Undersökningsuppläggning som begrepp ersätts av be-

skrivningar av det sätt på vilket min medverkan i förändringsprocesserna sker, 

medan datainsamlingsmetodik i hög grad handlar om att öppet redovisa hur data 

på olika sätt bildats. Att tala om avhandlingens samlade källor förefaller rimliga-

re än att enbart beskriva hur man samlar in data med tanke på att det material jag 

använder delvis är ett utsnitt ur ett virrvarr av utsagor, samtal, observationer, 

nedtecknade dokument etc. Denna redovisning av källor kan då bedömas med 

hjälp av en analys av karaktären på de data som används i forskningen. Aspekter 

av bedömd giltighet när det gäller analys av data och av resultat blir i det per-

spektivet centrala. Det finns ett behov av att sätta in såväl analys som resultat i 

––––––––– 
40 Försök i den riktningen gör t.ex. Kemmis (2001) som använder Habermas teori om system och 

livsvärld inom aktionsforskningen, men också i ett bredare perspektiv Alvesson, Deetz (2000). 
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ett socialt och samhälleligt perspektiv. Inom aktionsforskningen finns ett ofrån-

komligt socialt perspektiv i form av närheten mellan praktik och teori och be-

dömningen av resultat blir då en fråga om att kontinuerligt och systematiskt un-

dersöka relationen mellan tanke och handling för att utröna om de resultat man 

får fram är meningsfulla. Den grundläggande föreställningen är då att de lös-

ningar man når endast är de bästa möjliga vid den tidpunkten med det material 

man har tillgängligt (jfr Greenwood, Levin, 1998). Samtidigt finns dock ett krav 

på empiriska belägg och att man som forskare gjort en rimlig tolkning (Svensson 

& Starrin, 1996). När det gäller extern validitet får den i kvalitativa studier en 

innebörd av att begrepp och teorier som utvecklats i en studie på ett meningsfullt 

sätt kan användas i liknande situationer och med andra personer, dvs. det är inte 

som i kvantitativa studier en fråga om en systematisk generalisering till en vidare 

population (jfr Svensson & Starrin, 1996). Inom ramen för de studier jag själv 

genomfört skulle frågan om generalisering kunna handla om att finna en generell 
problematik i eller en diskursiv förståelse av policyarbetet utifrån den lokala 

kontexten. Fritzell (2003a) skriver i fråga om deliberativa relationer mellan teori 

och praktik att:  

Generalisation here is rather a matter of discursive understanding 

of the particular problem as a manifestation of a principled con-

ceptualisation in an orientation towards more impartial ways of 

comprehending the issue (Fritzell, 2003a, s. 96). 

I sina resonemang om validitet tar Kvale (1997) en filosofisk utgångspunkt i 

sanningsbegreppets tre kriterier för korrespondens, koherens och pragmatisk nyt-

ta, som vart och ett präglat olika filosofiska traditioner som t.ex. positivismen, 

hermeneutiken och marxismen. Kvale analyserar den historiska förskjutningen i 

innebörden av begreppet validitet framförallt i förhållande till intervjuforskning. 

Kunskap som en spegling av en objektiv verklighet har ersatts av teorier om kun-

skap som en social konstruktion av verkligheten, vilket innebär att: 

Sanning skapas genom dialog; valida kunskapsanspråk framträder 

när konkurrerande tolkningar och handlingsalternativ diskuteras 

och blir föremål för handlingar bland medlemmarna av en gemen-

skap (Kvale, 1997, s. 216). 

Validitet i kvalitativ forskning vilar, enligt Kvale, på tre aspekter: Forskarens 

hantverksskicklighet, kommunikation av kunskap och pragmatisk bekräftelse. I 

dessa ligger t.ex. forskarens förmåga att kontrollera och kritiskt granska sig själv, 

att pröva kunskapen i dialog eller att lägga tonvikten på förändring genom hand-

ling. När det gäller kontroll och kritisk granskning menar Kvale att validering 

inte är en slutgiltig verifiering utan en ständigt pågående kontroll av forskning-

ens resultat, trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. Kvale lyfter också fram 

teoretisering som ett exempel på validitet som hantverksskicklighet där fokus 

förskjuts från metodfrågor till klargöranden av teoretiska föreställningar om de 

problem som undersöks. Det som Kvale beskriver som kommunikativ validitet 

uppfattar jag vara relevant för de studier jag genomfört. Kunskap valideras såle-

des genom samtal och dialog i olika tolkningskontexter t.ex. genom feed-back 

från informanterna (jfr också Svensson & Starrin 1996), ”allmänheten” eller ge-
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nom förhandlingar inom forskarsamhället. I dessa sammanhang prövas kunska-

pen genom argumentation och diskussion. Detta anknyter till det som Greenwo-

od, Levin (1998) beskriver som ”transcontextual credibility”, ett sätt att förflytta  

historiska och tillfälliga tolkningar av vad som hänt i varje specifik situation från 

en kontext till en annan och därmed också pröva giltigheten i dem. 

Ett exempel på hur forskarens tolkning kan nyanseras genom samtal och ar-

gumentation är några av mina samtal med rektorerna (i delstudie C) om vad det 

egentligen är som styr deras arbete med utvärdering och kvalitetsredovisning. En 

av mina utgångspunkter efter att ha gått igenom deras första försök till kvalitets-

redovisning var att det utifrån texterna tycktes som om de var hårt styrda av krav 

från statlig och kommunal administration. Den tolkning de själva gjorde – nära 

nog samstämmigt i alla grupper – var att de inte uppfattade sig så låsta vid yttre 

krav som det framstod i deras egna texter. Det de istället lyfte fram var vilken be-

tydelse detta arbete hade haft för exempelvis deras egen och personalens förstå-

else för hur utvärdering kan användas som redskap för skolutveckling. Genom 

att betrakta rektorernas arbete med kvalitetsredovisningar ur olika perspektiv och 

föra samtal kring provisoriska tolkningar, såg jag en form av validering äga rum 

parallellt med forskningsprocessen. Det handlade här mindre om att reda ut vem 

som hade uppfattat det hela rätt, utan mera om att nyansera båda parters förståel-

se av vad som pågick.  

4.3.6 Forskningens provisoriska karaktär 
Carr (1995) betonar den samhällsvetenskapliga forskningens provisoriska karak-

tär och framhåller att resultat ska bedömas i förhållande till den kontext de berör 

och till de specifika problem de handlar om: 

And it is the norms and principles governing this process of inter-

pretation that provide the paradigm of scientific rationality (Carr, 

1995, s. 85).  

Carr´s slutsats är att vad som behövs är:  

… a view of educational research which is ’interpretive’ in the 

sense that its theories are grounded in the perspectives of educa-

tional practice and ’scientific’ in the sense that these theories pro-

vide a coherent challenge to the interpretations which practioners 

actually employ (Carra, 1995, s. 83). 

Det finns dock risker med en alltför stark tilltro till intersubjektiv eller kommu-

nikativ validering. Enligt Kvale (1997), kan detta vara ett tecken på ett bristfäl-

ligt arbete eller att forskaren ”… inte litar på eller vågar ta ansvar för sina tolk-

ningar” (s. 223). Jag tolkar detta som att forskaren trots allt har det slutliga avgö-

randet i sin hand. Rimligheten i skilda tolkningar kan och bör diskuteras, men det 

vetenskapliga ligger i att kunna föra filosofiska resonemang och argumentera 

kring resultaten både i relation till teoribildning och till värderingar. Enligt Carr 

(1995) framstår till och med: ”… educational research as a genuine ’moral sci-

ence’ in which the relevance of both normative and empirical considerations is 

given full recognition” (s. 98). Att resonera om vetenskaplighet i termer av åt-
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skillnad mellan teori och praktik eller empiri och värderingar är därför inte me-

ningsfullt, enligt Carr. Pedagogisk aktionsforskning är värdeladdad och att bort-

se från det är mindre vetenskapligt än att faktiskt ta hänsyn till och kritiskt 

granska dessa värderingar (a. a.). Man kan därför inte begära att en pedagogisk 

forskare ska motivera vetenskaplighet på samma sätt som en forskare inom na-

turvetenskapen eller på naturvetenskapens premisser.  

Tiller (1999) anser att de vetenskapliga kraven i aktionsforskning ska ligga på 

den eller de forskare som deltar i ett gemensamt analys- och förändringsarbete i 

skolan. För att avdramatisera och klargöra vilka uppgifter olika parter har, före-

språkar han användandet av det tidigare nämnda begreppet aktionslärande för det 

som lärare och rektorer sysslar med, medan forskaren står för aktionsforskning-

en. Risken för ”akademisk imperialism” kan därmed, enligt Tiller, minska och 

förutsättningarna för ett verkligt partnerskap mellan forskare och praktiker kan 

bli mer realistiska (a. a.). Aktionsforskning förefaller dock i hög utsträckning 

vara en verksamhet där praktik och teori begreppsligt måste hanteras samtidigt – 

med de konsekvenser detta medför. Samtidigt är det där som utmaningen ligger: 

att på en och samma gång tillgodose praktiska och teoretiska intressen där po-

ängen är att skapa praktiska teorier som bidrar till social förändring och utvidgad 

förståelse av sociala fenomen. 

4.3.7 Analys av det empiriska materialet – några anmärkningar 
Arbetet med denna avhandling har tydligt tagit sin utgångspunkt i en pedagogisk 

praktik, där mina men också andras frågor och arbetsuppgifter har stått i för-

grunden. Med inspiration från ett kritiskt aktionsforskningsperspektiv och den 

metodologiska modell (jfr Linnér, 2005) som tidigare diskuterats har teoretise-

ringar sedan skett successivt och ibland gemensamt i samtal, reflektion och 

handlingar från olika parter som deltagit (inklusive jag själv). Att i förväg plane-

ra, men även i efterhand beskriva den här typen av forskningsprocess och i syn-

nerhet analysarbetet i denna process är relativt problematiskt men ändå nödvän-

digt för att skapa någon form av genomskinlighet. För förståelsen av läsningen 

av de olika delstudierna och mitt sätt analysera det empiriska material som 

kommit att användas har jag prövat några begrepp som är tänkta att visa hur en 

successiv analys och konkretisering av en mycket komplex praktik genomförts i 

just detta arbete. 

För det första kan delstudierna sägas bestå av empiriska beskrivningar i kom-

bination med en praktisk hermeneutisk tolkning.  Utgångspunkten är här att verk-

ligheten som den beskrivs i olika former av språkhandlingar alltid är mångtydig, 

full av motsättningar och tolkningsbar. Även om min ambition har varit att ge en 

så trovärdig bild som möjligt av de pedagogiska kontexter jag befunnit mig i, in-

ser jag att allt som framträder i utsagor och dokument innehåller värdeladdningar 

och osäkra element. De ”simultana” analyser och tolkningar jag och andra gjort 

under forskningsprocessen har jag försökt fånga genom att i skrivarfasen av ar-

betet dela in analysen i flera steg. Istället för att reducera det empiriska materia-

let har jag försökt att kondensera data så att rikedomen i materialet blir kvar men 

i mer förtätad form (jfr, Gummesson 2004). Samtidigt har jag då prövat att i viss 

utsträckning generera tentativa begrepp som på en något mer allmängiltig nivå 
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kunnat bidra till förståelsen av det aktuella problemet i respektive delstudie. 

Ödman (2004) skriver att: 

Det är en av hermeneutikens viktigaste uppgifter att rekonstruera 

den kontext, av vilken det tolkade spåret är en del. Kännedom om 

kontext ger stadga åt våra tolkningar. Att rekonstruera det sam-

manhang av vilket tolkningsobjektet är en del blir därför också ett 

led i arbetet att konstruera rimliga tolkningar. Kunskap om kontext 

ökar på detta sätt sannolikheten för att vi ska kunna öka giltigheten 

hos våra tolkningar (Ödman, 2004, s.80). 

Under den ganska utdragna forskningsprocess som detta avhandlingsarbete har 

inneburit har jag ibland upplevt att min kännedom om och närhet till kontexten 

har överskuggat mer teoretiska och abstraherade perspektiv på den praktik jag 

försökt undersöka och förstå. I efterhand kan jag nu ändå se vilka förtjänster det 

inneburit för tolkningsarbetet. Genom att rapportera från kontexter som jag kän-

ner riktigt väl och dessutom samtidigt vid sidan av dessa befinna mig i ett antal 

andra likartade kontexter att relatera till, har jag successivt kunnat förändra och 

fördjupa min förförståelse utifrån en pendling mellan del och helhet och mellan 

praktik och teori (jfr Ödman 2004 s. 78-79; Fritzell, 2003a). Bristerna skulle å 

andra sidan kunna bestå i att alltför många konkurrerande tolkningar och per-

spektiv har kunnat breda ut sig utom räckhåll för mig själv som forskare med 

risk att fruktbara infallsvinklar gått förlorade.  

För det andra analyseras delstudierna med hjälp av, vad jag har valt att be-

nämna, summerande, men också fördjupade och kritiska analyser. Grunderna för 

detta har jag presenterat i första hand i föregående avsnitt om metodologiska 

överväganden i detta avhandlingsarbete, men som tolkningsbas finns också de 

olika perspektiven på skolreformer och lärande jag redogjort för i tidigare kapi-

tel. Idén bakom detta förfaringssätt handlar om att jag har velat fördjupa aktions-

forskningsstrategins praktiska karaktär mot en något bredare teoretisk ram i för-

hållande till det empiriska materialet, vilket i stor utsträckning har en karaktär av 

fallstudiedata. Rent praktiskt har dessa teoretiseringar pågått under hela forsk-

ningsprocessen, men de har mot slutet av avhandlingsarbetet och i skrivarfasen 

successivt skärpts. Det är i det skedet jag har prövat vissa samhällsteoretiska per-

spektiv på pedagogik i just dessa kontexter, men även mer uttalat diskursiva per-

spektiv och analyser. Framförallt blir detta tydligt i anslutning till den tredje del-

studien om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Jag har prövat begrepp och 

modeller i förhållande till tidigare forskning och teorier, men även diskuterat 

med praktiker och forskare om möjliga tolkningar och teoretiseringar. I det läge 

när jag nu presenterar resultaten av de delstudier jag tillsammans med lärare, rek-

torer och andra inblandade genomfört under de senaste åren får min egen ambi-

valens för att ”skriva in mig” i ett visst perspektiv men också forskningens provi-

soriska karaktär, stå tillbaka för en redovisning som – åtminstone tillfälligtvis – 

är färdig. Ödman (2004) ger mot bakgrund av vad bland andra Gadamer, Haber-

mas och Ricoeur säger om vetenskaplig kunskapsbildning, ett visst stöd för hur 

jag själv har förhålligt mig till en vetenskaplig forskningsprocess i allmänhet och 

en tolkande process i synnerhet: 
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Vår existens är flytande och kaotisk, och vår identitet förändras 

ständigt. [  ] Mitt i denna flytande och ovissa situation är det nöd-

vändigt att tolka för att åtminstone några aspekter av verkligheten 

omkring oss ska bli gripbara, och vi måste också avgöra om våra 

tolkningar är någorlunda hållbara. [  ] Som tolkande subjekt kan vi 

urskilja mening och på detta sätt skapa öar av begriplighet i de 

oceaner av obegriplighet som omger oss. Längre kan vi inte kom-

ma, och det får duga (Ödman, 2004, s. 91).
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DEL II – Undersökningens 
delstudier

Inledning - det empiriska materialet i 
delstudierna A-B-C 

Uppställningen på nästa sida är en kortfattad beskrivning av det empiriska mate-

rialets omfattning och kronologi i anslutning till respektive delstudie. En mer de-

taljerad beskrivning av det empiriska materialet och tillvägagångssätt ges i an-

slutning till redovisningen av respektive delstudie. Där redovisas även de olika 

policydokument som ingår i det empiriska underlaget för varje delstudie. Som 

framgår av uppställningen har samtliga delstudier överlappat varandra i tid, var-

för den inbördes ordningen i denna framställning inte har varit självklar. Jag har 

nu valt att placera delstudierna som haft lärarnas yrkesutveckling och lärande i 

fokus först, medan frågan om kvalitetsredovisning inom skolan kopplat till rekto-

rernas lärande placerats på slutet. 
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Del-

studie

År Policysammanhang Nivå/målgrupp Typ av empiriskt 

material 

Analys/ rapportering/ 

teoretisering

      

A I 1999 ”Ylva-projekt” Lärares 

professionalism – kompe-

tensutveckling

Grundskola/ 

ca 60 lärare 

Loggböcker/ 

reflektioner 

Kvalitativ bearbetning 

/teman/återföring 

A I 2000 ”Ylva-projekt” Lärares 

professionalism – kompe-

tensutveckling

Grundskola/ 

ca 60 lärare 

Högskola/5 utbildare 

Loggböcker/ 

reflektioner 

Reflektioner 

Kvalitativ bearbetning 

/teman/återföring 

A I 2001 ”Ylva-projekt” Lärares 

professionalism – kompe-

tensutveckling

Grundskola/ 

ca 60 lärare 

Högskola/5 utbildare 

Enkäter + öppna 

utsagor, fältan-

teckningar 

Reflektioner 

Utvärderingsrapport 

1999-2001 

A II 2002 Attraktiv skola Aktions- 

lärande – kompetens- 

utveckling

Gymnasieskola/ 

9 lärare 

Dokument/samtals-

anteckningar 

Återkommande samtal 

A II 2003 Attraktiv skola Aktions- 

lärande – kompetens- 

utveckling

Gymnasieskola/ 

9 lärare 

Bandade samtal 2 

timmar 

Återkommande samtal 

A II 2004 Attraktiv skola Aktions- 

lärande – kompetens- 

utveckling

Gymnasieskola/ 

9 lärare 

Bandade samtal 4 

timmar 

Kvalitativ bearbetning 

utifrån tidigare samtal 

B 2002 Projektarbetets införande i 

gymnasieskolan 

15 gymnasieskolor  

geografiskt spridda/ 

elever, lärare, rek-

torer,bibliotekarier

Bandade samtal  

ca 100 timmar, 

urval  av lärarinter-

vjuer 

Delrapport initialskedet 

B 2003 Projektarbetets införande i 

gymnasieskolan 

15 gymnasieskolor 

geografiskt spridda/  

elever, lärare, rekto-

rer

Bandade samtal  

ca 100 timmar,  

urval  av lärarinter-

vjuer 

Återföring/Samtal 

B 2004 Projektarbetets införande i 

gymnasieskolan 

  Slutrapportering 

C 2000 Kvalitetsredovisning Grundskola, förskola/ 

ca 30 rektorer 

Dokument Återföring/samtal  

C 2001 Kvalitetsredovisning Grundskola, förskola/ 

ca 30 rektorer 

Dokument/samtals-

anteckningar 

Återföring/Samtal 

C 2002 Kvalitetsredovisning Grundskola, förskola/ 

ca 30 rektorer 

Dokument/samtals-

anteckningar 

Återföring/Samtal, e-

post

C 2003 Kvalitetsredovisning Grundskola, förskola/ 

ca 30 rektorer 

Dokument/samtals-

anteckningar 

Återföring/Samtal, e-

post

C 2004 Kvalitetsredovisning Grundskola, förskola/ 

9 rektorer 

Bandade samtal 4 

timmar 

Återföring/Samtal 

Figur 2: Det empiriska materialet i delstudierna 
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5 Delstudie A – Lärares 
yrkesutveckling som policy, 
praktik och lärande 

Under 1990-talet har inriktningen och ambitionerna för lärarnas yrkes- och kom-

petensutveckling förändrats jämfört med situationen före 1990. Decentralisering-

en och nya läroplaner för samtliga skolformer har exempelvis inneburit att fokus 

hamnat på en förändrad lärarroll och lärarnas eget ansvar för sitt lärande och 

kunskapsutveckling, snarare än på lärarnas deltagande i fortbildning eller på lä-

rarna som mottagare av forskningsinformation. Skolkommitténs slutbetänkande 

(SOU 1997:121) beskriver förskjutningen under efterkrigstiden när det gäller lä-

rares vidareutbildning som en rörelse från en i huvudsak statligt styrd fortbild-

ning till begrepp som kompetensutveckling eller lärande i arbetet. Parallellt med 

dessa nationella förskjutningar verkar också de globala trender i utbildningspoli-

tiken som tidigare beskrivits (jfr Popkewitz, 2000). I detta kapitel är avsikten att 

utifrån ett urval nationella policydokument41 dels analysera förskjutningar över 

tid med avseende på såväl begreppsparet decentralisering-centralisering som lä-

rarnas reflektion och lärande, dels redovisa erfarenheterna från två olika typer av 

lokala projekt som utgått ifrån nationell policy för lärares yrkesutveckling och 

kompetens. Det ena av projekten ingår i satsningen på ”Utvecklingsprojekt för 

lärare”, där 168 skolor i landet fick dela på 75 miljoner kronor för utveckling av 

lärarrollen, medan det andra tar sin utgångspunkt i ”Attraktiv skola” med huvud-

syftet att stimulera rekryteringen till läraryrket i framtiden men också bl.a. bidra 

till att utveckla lärarnas didaktiska kompetens.  

Gemensamt för dessa båda exempel är att de har byggt på ett ansökningsförfa-

rande, där kommuner (Attraktiv skola) och skolor (Utvecklingsprojekt för lärare) 

har formulerat sina ambitioner och hur man har tänkt arbeta för att nå dessa. I de 

sistnämnda projekten var dock kravet att man skulle samverka med högskolor 

och/eller universitet vid ansökan och genomförande av utvecklingsprojekten, 

medan i Attraktiv skola-projekten ett av fem målområden tydligt riktades mot 

högskolesamverkan. I jämförelse med övriga delstudier som redovisas (Delstudie 

B och C) finns här en skillnad som kan ha kommit att innebära olikheter i hur 

den lokala policyn realiserats. I delstudie B och C granskas lärandeaspekterna i 

sammanhang som styrts av införandet av nationella och generella bestämmelser 

dels om en ny kursplan i gymnasieskolan, dels om kvalitetsredovisning, dvs. i de 

fallen har man inte på samma sätt haft möjlighet att påverka valet av medverkan i 

policyarbetet.

––––––––– 
41 I huvudsak Regeringens skrivelser Skr 1996/97:112, Skr 1998/99:121, Skr 2001/02:188, men även 

andra relevanta källor (t.ex. SOU 1997:121) som belyser diskussionen om lärarnas yrkesutveckling. 

I viss mån berör detta även förändringar i skolledares roll och funktion i en decentraliserad skola. 
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5.1 Lärares yrkesutveckling som nationell 
policy
Intentionerna för lärares yrkesutveckling utgår i nationell policy från att skolper-

sonalen är aktiva och skapande subjekt, dvs. lärare och rektorer förutsätts – för-

utom att tillägna sig vidgade teoretiska kunskaper – även kunna producera kun-

skaper och ta ansvar för sin egen kompetensutveckling. Skolkommitténs slutbe-

tänkande (SOU 1997:121) kan sägas förespråka ett  underifrånperspektiv på lä-

rarnas yrkesutveckling och ett försök till avdramatisering av relationerna mellan i 

första hand pedagogisk forskning och praktisk skolverksamhet. För att i någon 

mån avgränsat kunna följa hur den nationella policyn kring lärarrollen och lärar-

nas yrkesutveckling har beskrivits över tid har regeringens skrivelser 

Skr.1996/97:112, Skr. 1998/99:121 och 2001/02:188 använts som huvudsakliga 

källor. Dessutom har några dokument från Skolverket42 använts för att belysa hur 

inspektionsmyndigheten beskriver de framtida behoven med avseende på lärar-

kompetens. Skälet till att jag använt källor från den här tidsperioden är att utbild-

ningsdepartementets skriftliga produktion43 ägnar frågan om lärares professionel-

la utveckling förhållandevis stort utrymme under åren 1996-2002 framförallt i 

dessa regeringsskrivelser. Skollagskommitténs slutbetänkande (SOU 2002:121) 

som presenterades i slutet av perioden  (december 2002) tar visserligen i sam-

band med frågan om ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och skola, upp 

lärarnas professionella yrkesutveckling och ansvarstagande i form av ”…ett lo-

kalt läroplansarbete, byggt på det professionella  samtalet och erfarenhetsutbytet 

om hur de nationella målen skall förverkligas” (SOU 2002:121, s. 118). Dessut-

om görs i en departementsskrivelse (Ds 2005:16) en översyn av villkoren för 

skolledare och lärare att ta del av systematiskt framtagen kunskap om utbild-

ningsverksamhet, vilket tangerar frågan om lärarroll och yrkesutveckling med 

avseende på forskningsanknytningen av läraryrket. Dessa källor analyseras dock 

inte särskilt här. 

I ”Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning – kvalitet och lik-

värdighet” (Skr 1996/97:112) beskrivs en lärarroll i stark förändring. Grunderna 

för detta finns enligt regeringen i skolans förändring med förändrade läroplaner 

och kursplaner som framhåller läraren som handledare för elevernas lärande sna-

rare än läraren som en kunskapsförmedlare. Dessutom påkallar samhällsutveck-

lingen ett närmre samarbete mellan hem och skola och mellan skolan och det 

omgivande samhället. Förändringar som handlar om ”…nya sätt att organisera 

skolarbetet…” ställer, enligt skrivelsen,  krav på utveckling av lärarrollen som 

berör såväl lärarnas sociala och teoretiska kompetens som den didaktiska. Kom-

munikativ förmåga i både tal och skrift lyfts fram som allt viktigare eftersom ”… 

den nya lärarrollen innebär mer av analys, formulering och reflektion” (Skr 

––––––––– 
42 Bl.a. Skolverket (2005a) Resultatförbättring i grundskolan ett internt arbetsmaterial om kompe-

tensutveckling för lärare mot bakgrund av läget i grundskolan och Skolverket (2005b) som belyser 

hela skolväsendet. 
43 Offentliga utredningar (SOU:er), regeringsskrivelser (Skr), Departementsserien (Ds) eller proposi-

tioner. 
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1996/97:112, s. 42). Dessa vida kompetenser (social, teoretisk och didaktisk 

kompetens) för lärares yrkesutveckling innefattar enligt utvecklingsplanen lärar-

nas förmåga att: 

Skapa goda relationer till eleverna genom att utveckla sina egna sociala och 

allmänmänskliga egenskaper. 

Analysera undervisningens uppläggning och innehåll samt bedömningen av 

eleverna på annat sätt än tidigare. 

Ta del av ny litteratur och forskning samt samarbeta kring läroprocessen. 

Problematisera i undervisningen och tillsammans med kollegor reflektera, ut-

värdera och ompröva sin undervisning och sitt arbete (a. a. s. 42). 

Ansvaret för kompetensutveckling beskrivs av regeringen som delat mellan stat 

och kommun – staten ska se till att det finns tillgång till fortbildning av bra kvali-

tet i alla delar av landet, medan kommunen har ansvar för att fortbildning anord-

nas. Betydelsen av att kompetensutveckling för lärare ingår i en kommunal stra-

tegi för utvecklingen av skolan mot ett förverkligande av skolreformerna beto-

nas. I det sammanhanget aktualiseras ett stort antal möjliga innehållområden och 

teman för fortbildningsinsatser och vikten av att aktuell skolforskning blir känd i 

skolorna. Dessutom poängteras den pedagogiska forskningens betydelse som 

stimulans för lokalt utvecklingsarbete. I ”Utvecklingsplan för förskola, skola och 

vuxenutbildning – samverkan, ansvar och utveckling (Skr 1998/99:121) klargörs, 

på samma sätt som i tidigare nämnda dokument (Skr 1996/97:112), att skolans 

förändringar ställer delvis nya krav på lärarna i form av utveckling av ett antal 

”kompetenser”. Regeringen påpekar dock att ”Läraryrket karakteriseras av ett 

samspel mellan tydliga krav på resultat och en professionell pedagogisk bedöm-

ning av vägarna till målen” (Skr 1998/99:121, s. 54), vilket innebär att samtidigt 

som läraren alltmer ska fungera som handledare för elevernas lärande, ska lära-

ren vara en pedagogisk ledare för dessa elever. Läraren ska alltså inte abdikera 

från ledarrollen men de handledande inslagen i lärararbetet förväntas öka i alla 

skolformer med allt högre krav på individuell anpassning av undervisningen.  

Vikten av kontinuerlig kompetensutveckling för lärare betonas på samma sätt 

som i tidigare skrivelse, men regeringen framhåller i det sammanhanget att ”… 

det behöver tas ett samlat initiativ kring kompetensutveckling av lärare i alla 

skolformer” (Skr 1998/99:121, s. 58). Det pågående arbetet med uppbyggnaden 

av s.k. regionala pedagogiska utvecklingscentrum beskrivs som angeläget, men 

också att det stött på hinder i form av revirtänkande och kommunikationssvårig-

heter mellan inblandade parter. Innehållsligt anges i likhet med tidigare skrivelse 

vida ramar för lärarnas kompetensutveckling. Däremot ges fler exempel på vilka 

former som kan vara aktuella, alltifrån poänggivande utbildning i högskolan till 

möten för reflektion, litteraturstudier och diskussion inom arbetslaget på skolan 

(a. a.). Dessutom anges erfarenhetsutbyten och ömsesidiga studiebesök mellan 

förskola, skola och fritidshem, mellan grundskola och särskola och mellan 

grund- och gymnasieskola, som viktiga verktyg för lärarnas kunskapsutveckling. 

Den tredje regeringsskrivelsen i raden, ”Utbildning för kunskap och jämlik-

het” (Skr 2001/02:188), tar i ett relativt kortfattat avsnitt upp behovet av konti-

nuerlig kompetensutveckling för lärare, men också möjligheterna att delta i 
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forsknings- och utvecklingsarbete i skolan. De tidigare tematiseringarna kring 

utvecklingen av lärarnas sociala, teoretiska och didaktiska kompetens utvecklas 

inte närmare här utan regeringen hänvisar till redan pågående skolutvecklings-

projekt, den nya lärarutbildningen (jfr SOU 1999:63) och beslutet om de särskil-

da lärarutbildningarna (SÄL) där obehöriga lärare och personer från andra ar-

betsmarknadssektorer kompletterar sin utbildning till lärarexamen.  

5.1.1 Centralisering-decentralisering och lärares 
kompetensutveckling
I samtliga tre regeringsskrivelser som kortfattat beskrivits ovan har lärares och 

skolledares roll och behov av kompetensutveckling diskuterats. En förskjutning 

över tid kan noteras när det gäller det utrymme som ges å ena sidan lärarens yr-

kesutveckling och å andra sidan rektorns roll och funktion. Om lärarens roll och 

utveckling är tydlig vid början av perioden (jfr Skr 1996/97:112) och rektorns 

något mer tillbakahållen, så är i den senaste skrivelsen (Skr 2001/02:188) rek-

torns betydelse som ledare mer framträdande medan lärarens behov av kompe-

tensutveckling är något nedtonat. Detta kan tolkas som en viss förskjutning i re-
lationen mellan decentralisering och centralisering i riktning mot centralisering.

Rektorn kan ju sägas vara statens ”förlängda arm” inom ramen för det kommu-

nala ansvaret för genomförandet av skolverksamhet. En större nationell tydlighet 

i talet om rektorns betydelse vittnar om att regeringen sätter stor tilltro till rek-

torns möjligheter att bidra till skolans utveckling. Förskjutningen i de aktuella 

dokumenten förefaller vara en yttring av ökad nationell styrning. Lärarnas yrkes-

utveckling sägs fortfarande vara av stor vikt, men har fått ge plats för en starkare 

ledarfunktion i form av rektorn. 

Ett annat tecken på en förskjutning inom ramen för begreppsparet centralise-

ring-decentralisering i dessa dokument är mål-medelrelationen som något för-

ändras från beskrivningar av innehållsligt vida mål för lärarnas yrkesutveckling 

till exemplifieringar av olika sätt att nå målen. Kännetecknen på statens tidigare 

beskrivningar av decentraliseringen har varit att det finns en tydlig skiljelinje i 

ansvarsfördelningen mellan stat och kommun kring utbildningens vad- och hur-

frågor. Överfört till diskussionen om lärares yrkesutveckling tycks det ske smär-

re förskjutningar i nationell policy över tid som handlar om att frågan om hur 

och kring vilket innehåll lärare kan vidareutvecklas i sitt arbete inte enbart är en 

angelägenhet för lärarna själva eller kommunerna. Denna trots allt ganska blyg-

samma förskjutning som kan konstateras i dessa dokument, kan kompletteras 

med ett tydligare exempel på hur man i senare tids nationella policy överskrider 

tidigare ”gränser” i mål-medelrelationen. När Skolverket (2005a) diskuterar hur 

man ska komma tillrätta med vad som sägs vara tydliga tecken på försämringar i 

elevernas kunskaper och på ökade skillnader såväl mellan skolor som mellan 

elever, pekar man tydligt på innehållsområden för lärares kompetensutveckling, 

snarare än på tidigare nämnda öppet hållna kompetenser: 

En kraftfull flerårig statlig satsning på kompetensutveckling av lä-

rare i målanalys och kunskapsbedömning samt undervisningsfrå-

gor för olika ämnen bör genomföras. Undervisning för heterogena 



76

elevgrupper och för elever med olika behov bör stå i centrum. Så-

väl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska frågor bör behandlas 

liksom styrdokumentens och skollagsstiftningens utveckling. In-

nehållet i kompetensutvecklingen bör grunda sig på svensk och in-

ternationell kunskapsproduktion och på dokumenterat framgångs-

rika lärares egna erfarenheter (Skolverket, 2005a, s. 9). 

Det material som Skolverket här presenterade bildade tillsammans med annat 

material, underlag för en lägesbedömning till regeringen senare under hösten 

2005 (Skolverket 2005b). Den tolkning jag gör är att förskjutningen i policy om 

utveckling av lärarnas yrkesroll med avseende på centralisering-decentralisering 

tenderar att förstärkas mot mer av nationella ingrepp som specificerar såväl vad
som ska utvecklas och i viss mån även hur detta ska gå till. 

5.1.2 Policy och lärarnas lärande 
I de dokument som här analyseras finns tydliga spår av resonemang som har an-

knytning till lärarnas lärande. En inledande didaktisk analys av lärandet som det 

beskrivs i policy ger vid handen att lärarnas delaktighet i och ansvar för sitt eget 

lärande dominerar i de två första regeringsskrivelserna. Dessa ligger också tids-

mässigt i fas med det ekonomiska stöd som ges till projekt av den typ som nedan 

kommer att redovisas. Projekt som bygger på att lärarna själva i samverkan med 

skolledare och högskolor/universitet formulerar ansökningar om vad man vill ut-

veckla inom ramen för de omfattande begreppen social, teoretisk och didaktisk 

kompetens och hur det ska gå till. Även om inte regeringen explicit uttrycker nå-

got missnöje med de satsningar som görs, avspeglas en viss förskjutning i skri-

velsen ”Utbildning för kunskap och jämlikhet” (Skr 2001/02:188) till att i högre 

grad knyta läraryrkets utveckling till kvalificering inom det egna yrkesfältet. 

Som framgått ovan pågår mycket arbete och lärarorganisationerna 

är själva beredda att ta ett stort ansvar för professionens utveck-

ling. Regeringen anser dock att det finns behov att ytterligare 

främja möjligheterna till karriärutveckling för lärare (Skr 

2001/02:188, s. 61). 

Karriärutveckling för lärare och ambitioner att öka andelen forskarutbildade lära-

re i kommuner och skolor har betonats i samtliga tre regeringsskrivelser som re-

fereras, men frågan är hur villkoren för delaktigheten i det egna lärandet över tid 

avspeglas i policy. Min tolkning är att det under perioden sker en successiv 

minskning av betoningen på lärarnas individuella och gemensamma ansvarsta-

gande för en kombination av kompetens- och skolutveckling, till förmån för en 

argumentation där utvecklingen av och lärandet i yrkesrollen knyts till akade-

miska prestationer och individuell kvalificering. Lyfter man in det citerade Skol-

verksdokumentet framträder även en tydlig resultatfokusering kopplad till lärar-

nas yrkesutveckling, dvs. att lärares kompetensutveckling bör leda till att elever-

na presterar bättre än tidigare i fråga om ämneskunskaper. 

Om man i ett lärandeperspektiv analyserar ovan nämnda policydokument i 

ljuset av Uljens (1997) modell för det didaktiska tänkandets nivåer ser man i po-
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licy kopplingar till egentligen samtliga nivåer, men framförallt till nivå II som 

innebär att läraren jämför sina individuella erfarenheter med kollegors och/eller 

vetenskapliga modeller om samma företeelser. Detta framträder tydligast i Skol-

kommitténs slutbetänkande (SOU 1997:121) och i en av regeringens skrivelser 

(Skr 1996/97:112), vilka tycks ha påverkat ”Utvecklingsprojekt för lärare” i hög 

grad och ”Attraktiv skola” i viss mån. Lärandet som det då beskrivs kan tolkas 

som en utvecklingsprocess av förmågor som kritisk granskning, analys och pro-

blematisering där teori och praktik kombineras och vävs samman. Den tredje 

”metateoretiska” nivån (jfr Uljens, 1997) skulle å ena sidan kunna samspela med 

ambitionerna i policy att få fram fler lärare som gör karriär genom att fördjupa 

sig teoretiskt och skaffa sig akademiska meriter – ett slags elitistiskt perspektiv 
på lärarnas lärande och utveckling. Å andra sidan skulle man kunna knyta me-

tanivån till ett fördjupat eller reflexivt perspektiv på lärarnas yrkesroll, där kri-

tiska och samhällsförändrande inslag är naturliga (jfr Westbury, 2000). Eventuel-

la förskjutningar i policy med avseende på lärarnas didaktiska tänkande i form av 

kritisk granskning och problematisering av undervisningspraktiken är dock svår-

gripbara. En svag tendens till förmån för ett mindre komplext synsätt på lärande 

kan möjligen spåras.  

Frågan är hur dessa förskjutningar i policy bidrar till respektive motverkar 

villkoren för utvecklingen av en s.k. reflekterad praktik. Det som beskrivits ovan 

är en del av bakgrundsdiskussionen till olika politiska ställningstaganden på 

skolområdet under en begränsad tidsperiod. De praktiskt pedagogiska villkoren 

för lärarnas utveckling av yrkesrollen kan ha delvis andra förtecken, därmed får 

policy andra innebörder i andra sammanhang. Diskussionen kring detta tema 

följs upp i avsnittet efter redovisningen av hur nationell policy realiserats i prak-

tiken. 



78

5.2 Delstudie A I: Lärares yrkesutveckling 
som lokal policy och praktik – En studie i 
samband med utvärderingen av ett 
kompetensutvecklingsprogram för lärare inom 
den obligatoriska skolan 
I en av de skolor som fick del av de s.k. Ylvapengarna blev jag våren 1998 enga-

gerad som utvärderare med uppgift att följa utvecklingsprocessen i samband med 

ett kompetensutvecklingsprogram. Skolan finns i en kommun som tillhör grup-

pen ”övriga kommuner större än 25 000 invånare” enligt kommunförbundets in-

delning och har cirka 600 elever från förskoleklass till år 9.44 Samtliga (ett sex-

tiotal) lärare deltog i det program för kompetensutveckling som inleddes i augus-

ti 1998. Enligt den ansökan om projektmedel som sändes till utbildningsdepar-

tementet våren 1998 ville skolans personal och ledning ”… utveckla lärarrollen 

utifrån ett metakognitivt synsätt, för att med språkanvändningen som grund i alla 

ämnen, aktivera och fördjupa elevernas reflekterande och ur detta forma ett krea-

tivt lärande” (s. 2). Utifrån den utgångspunkten beskrivs i ansökan nödvändighe-

ten av att utveckla lärarnas eget reflekterande kring form och innehåll i undervis-

ningen för att på så sätt stimulera en fokusering på innehållet i undervisningen i 

ett F-9 perspektiv. Begreppslig progression nämns som ett nyckelbegrepp för att 

stödja elevernas successiva förståelse mot de mål som kursplanerna uttrycker i 

strävans- och uppnåendemålen. Av de 900 000 kr som skolan sökte erhöll man 

700 000 kr för genomförandet. 

För min del kom engagemanget på den aktuella skolan att sammanfalla med 

antagningen till forskarutbildningen i pedagogik, vilket gjorde att jag såg en möj-

lighet att pröva vissa metodologiska infallsvinklar samtidigt som jag som utvär-

derare skulle följa projektet utifrån, men också i viss mån inifrån. Intresset låg i 

att utifrån mina tidigare erfarenheter av skolutvecklingsarbete (jfr Håkansson, 

1998) belysa lärarnas yrkesutveckling i ett projekt som byggde på samverkan 

mellan högskolan och den lokala grundskolan. Inom ramen för den utvärdering 

som genomfördes har jag i första hand valt att studera det material som berör lä-

rarnas utveckling av yrkesrollen i förhållande till olika reflektionsnivåer. Mina 

fokuseringar har även riktats mot relationen mellan lärarnas individuella reflek-

tion och de intersubjektiva inslagen i denna reflektion. Dessutom har forska-

rens/utvärderarens roll samt villkoren för de aktionsforskningsinslag som jag in-

troducerade mot slutet av projekttiden kommit att bli väsentliga för det fortsatta 

avhandlingsarbetet och synen på de delstudier som följer. 

5.2.1 Yrkesutvecklingsprojektets syfte, process och innehåll 
Syftet med projektet som det beskrivs i projektansökan handlar om att utveckla 

kompetenser både hos lärare och elever. I ganska svepande och öppna termer 

––––––––– 
44 Ofta används beteckningen F-9 skola, vilket jag också kommer att göra fortsättningsvis. 
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handlar det för lärarnas del om utveckling av yrkesrollen med hjälp av fördjupa-

de kunskaper om lärprocesser och didaktik, reflektion och en ökad förståelse för 

elevernas sätt att tänka, en slags medvetenhet ”… kring den egna lärarrollen som 

möjliggör aktiva val inom områden där mycket idag tas för givet” (s. 3). I sin an-

sökan beskriver även skolan projektet som en möjlig språngbräda till fortsatta 

studier i form av t.ex. masterexamen för enskilda lärare som skulle kunna bidra 

till att forskningsanknyta lärarnas fortsatta yrkesutveckling. För elevernas del 

tänker man sig att förändringen av lärarrollen ska innebära att eleverna får en 

starkare självtillit, en större trygghet, men också en förmåga att reflektera och 

kommunicera med sikte på en framtid i ett samhälle i ständig förändring. Grund-

idén från den medverkande högskolans sida var att stödja utvecklingen av lärar-

nas yrkesroll på skolan på fyra olika sätt: 

A) Genom gemensamma föreläsningar för all personal kring forskningsperspek-

tiv på lärande, begrepp, begreppsutveckling, språkutveckling och språkan-

vändning med betoning på progression dvs. elevernas utveckling från för-

skoleklass till år nio. 

B) Genom ämnesområdesinriktade didaktiska seminarieserier, centrala för ut-

vecklingen av yrkesrollen (Problemorienterat lärande och begreppslig pro-

gression i SO, Begreppslig progression och tematiskt arbete i NO, Språkut-

vecklande arbetssätt och språkanvändning i lärprocesser, Läs- skriv- och 

språkutveckling samt litteraturpedagogik). 

C) Genom professionshandledning i de ordinarie arbetslagen med sikte på en 

fördjupad reflektion över, samt dokumentation och analys av lärarnas erfa-

renheter.

D) Genom en medverkan i högskolans utvärdering och spridning av erfarenhe-

terna. 

Tanken var också att de tvärgrupper som bildades kring ämnesområden (se B 

ovan) skulle berika diskussionerna i de ordinarie arbetslagen och därmed lägga 

grunden för en s.k. parallell lärandestruktur. I tvärgrupperna, utan akut ansvar för 

praktiskt genomförande av undervisning, skulle fördjupningar och en mer långt-

gående distansering från det dagliga arbetet kunna ske, medan arbetslagen disku-

terade mer närliggande frågor. Denna organisation av programmet bibehölls un-

der de två första åren, men övergavs sedan av olika skäl inför det tredje. En an-

nan bärande tanke i programmet var lärarnas eget skrivande, dels i den s.k. pro-

cessloggen som var tänkt att användas som kommunikation mellan gruppledaren 

och gruppen, dels i den s.k. professionsloggen med syfte att vara deltagarens 

egna reflektionsjournal under hela processen. Dessutom förväntades lärarna i slu-

tet av varje termin göra en metalogg, dvs. se tillbaka på sitt eget skrivande och 

reflektera över sin egen tankeutveckling. Avsikten var också att denna metalogg 

skulle fungera som ett av instrumenten för utvärdering. I en pm från högskolan i 

januari 1999 förtydligas arbetet med lärarnas eget skrivande för att ytterligare be-

tona vikten av detta. Av det dokumentet framgår att ”…det är reflektionen och 

kommunikationen som skall stå i fokus – varför innehållet är viktigare än for-

men. Hellre några stickord och ostrukturerade rader än ingenting alls.” I det em-

piriska material som används inom ramen för detta arbete är dessa s.k. metalog-
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gar den viktigaste källan för att beskriva lärarnas reflektioner över sin egen ut-

veckling och programmet som helhet. Någon gång per år har man blivit ombedd 

att fundera utifrån några teman och frågeställningar och det är detta material som 

jag sedan fått tillgång till genom högskolepersonalens försorg. När lärarna på 

skolan har lämnat ifrån sig sina texter har de varit medvetna om att detta material 

skulle användas i utvärdering och forskning och de har också fått ta del av och ge 

återkoppling och synpunkter på mina sammanfattningar under projekttidens 

gång. 

Projektet pågick under perioden augusti 1998 till juni 2001 med återkomman-

de inslag enligt innehållsbeskrivningen ovan. All kompetensutvecklingstid för 

lärarna har använts till programmet, vilket innebär att man haft föreläsningar, 

seminarie- och spårträffar med högskolans personal ungefär en gång per månad 

under denna treårsperiod. Dessutom har man fortlöpande på egen hand läst litte-

ratur och träffats i olika konstellationer med anknytning till projektet. Från hög-

skolan var ett tiotal personer inblandade i projektet som samordnare, föreläsare, 

spårhandledare och didaktiska seminarieledare. Mitt engagemang i projektet be-

stod de första två åren i huvudsak av att på distans läsa och sammanställa lärar-

nas skriftliga reflektioner kring sin yrkesutveckling och programmet som helhet. 

Delredovisningar med grund i lärarnas metaloggar efter år 1 och 2 genomfördes i 

mars 2000, i december 2000 samt i januari 2001. Vid tillfället i januari 2001 del-

tog hela personalgruppen, medan vid de andra tillfällena referensgruppen, skol-

ledningen och representanter för högskolan deltog. Den sista terminen (våren 

2001) besökte jag skolan under sammanlagt fyra dagar för att genomföra infor-

mella samtal med lärarna och observationer av några kurstillfällen och lärarnas 

slutredovisning av projektet, men även för att arbeta med en enkätundersökning 

till lärarna och eleverna i år 6 och år 9. Några telefonkontakter togs också under 

våren 2001.  

5.2.2 Empiriskt material 
Det empiriska material som här kommer att användas är en mindre del av hela 

det material som tagits fram som underlag i utvärderingen. Det samlade materia-

let som består av flera delar grupperades enligt följande: 

A Pedagogers metakognitiva syn (1999, 2000) 

B Nulägesbeskrivning av undervisningsverksamheten (2001) 

C Elevers uppfattningar och handlingsmönster (2001) 

D Kursledares  reflektioner över gjorda insatser (2000, 2001) 

E Skolledares ledning i riktning mot angivna syften. (2001) 

F Övrigt 

Det material som utgör grunden för den presentation som följer bygger i huvud-

sak på källorna A, D och F. Den största delen (A) utgörs av lärarnas reflektioner 

kring olika frågeställningar som varit kopplade till deras egen yrkesutveckling, 

men även kring hur de uppfattat projektet som helhet. De två första åren består 

av utdrag från de cirka 60 lärarnas professionsloggböcker (ungefär 250 sidor 

handskrivet material), medan det som använts från det tredje året är lärarnas 
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skriftliga kommentarer knutna till frågor en enkätundersökning som genomför-

des under våren 2001 för eleverna i år 6 och 9 samt alla lärarna på skolan (se 

punkt B). 84 % av lärarna besvarade enkäten och flertalet av dem som svarade 

lämnade kommentarer av vilka en del kan knytas till det som står i fokus just här. 

Kursledarnas reflektioner (punkt C) har lämnats via e-post efter avslutningarna 

åren 2000 och 2001 och består av cirka 20 sidor maskinskrivet material. Under 

punkten F övrigt återfinns minnesanteckningar från observationer vid kurstillfäl-

len i januari, mars och juni 2001 samt från tre möten i maj 2001 med grupper av 

lärare som genomfört intervjuer i sina klasser. 

I det avsnitt som följer redovisas lärarnas och kursledarnas erfarenheter och 

reflektioner i huvudsak på en kollektiv nivå i form av ett slags översiktsbilder. 

Syftet i analysen har varit att skönja utveckling och reflektionsnivåer i lärarnas 

självvärdering genom att uppmärksamma variationer och överensstämmelser i 

deras individuella utsagor. I nästa steg är avsikten att konkretisera dessa bilder av 

lärarnas erfarenheter och reflektioner från en skolas utvecklingsarbete under en 

treårsperiod till en något mer teoretisk nivå för att kunna identifiera exempel på 

allmängiltiga kännetecken för lärande och reflektion. 

5.2.3 Lärarnas erfarenheter efter år 1 
De frågeställningar som lärarna ombads fundera kring, efter det första året av 

kompetensutvecklingsprogrammet var av ganska allmän karaktär. I fokus stod i 

huvudsak två saker: dels deras uppfattningar om sin egen yrkesutveckling, dels 

en bedömning av hur väl själva programmet svarat mot deras förväntningar. Lä-

rarna har utifrån följande frågeställningar när det gäller den egna yrkesutveck-

lingen tittat tillbaka på sitt eget skrivande under projektets första år: 

a) Är det något uppslag från programmet som du redan har prövat i din egen 

undervisning? Vilka i så fall och hur har de fungerat? 

b) Ser du idag att din uppfattning om lärarrollen i ett F-9 perspektiv har för-

ändrats under det gångna läsåret? Hur i så fall? 

Lärarnas uppfattningar om den inverkan projektet haft på den egna undervis-

ningen präglas av stor variation efter det första året. Alltifrån att lärare inte alls 

har tagit tillvara något uppslag – till ett ivrigt prövande av de idéer som presente-

rats i programmet.  

Inte mycket. Kommer faktiskt inte på något (Lärare 1). 

Att själv få omsätta i praktiken det man läst gör att man vågar pro-

va själv t ex kortskrivning innan diskussion, ta ut starka meningar 

ur skönlitterära texter och skriva text och tanke [  ] (Lärare 2).  

Detta hade jag nog inte gjort om vi inte hade haft projektet. Och 

det har varit roligt (Lärare 3). 
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När lärarna skriver om hur projektet inverkat på undervisningen är det ett par 

områden som mer än andra nämns. Det handlar dels om elevernas skrivande ge-

nom införandet av loggböcker eller tankeböcker i klasserna, kortskrivning eller 

arbete med s.k. text och tanke vid läsning av texter. Det handlar också, enligt lä-

rarna, om en ökad fokusering på begrepp i undervisningen och om att upptäcka 

nya infallsvinklar när det gäller arbete med tankekartor. Den påverkan på under-

visningen som lärarna beskriver framstår inte som genomgripande eller så tydligt 

att man kan tala om att utvecklingen går i en viss riktning. Snarare är det en stor 

spridning och en ganska ytlig förskjutning man kan se när lärarna skriver om det-

ta. Dock har fler än hälften tagit upp någon form av påverkan på den egna under-

visningen. 

5.2.4 Kompetensutvecklingsprogrammet och yrkesrollen 
Samspelet mellan kompetensutvecklingsprogrammet och den egna yrkesrollen 

för lärarna efter år 1 i projektet, är ytterligare något otydligare, men ändå med 

stora variationer. Det handlar då om alltifrån att lärarna beskriver hur de har växt 

och utvecklats som pedagoger under året, till att de inte direkt kan peka på något 

som gjort att yrkesrollen förändrats. De lärare som beskriver någon form av ut-

veckling av yrkesrollen vid den här tiden gör det utifrån i huvudsak två perspek-

tiv. Det handlar dels om en ökad förståelse för kollegors arbete till följd av au-

skultationer hos varandra och pedagogiska diskussioner över årskursgränserna, 

dels om en ökad förståelse av det egna arbetet främst till följd av litteraturläsning 

och kravet på eget skrivande. Några lärare ger också en positiv helhetsbeskriv-

ning av den egna yrkesutvecklingen knuten till arbetet i projektet. Ett exempel på 

det är följande citat: 

Under året har insikten om vikten av en förändrad lärarroll vuxit. 

Jag har insett att jag inte är den som lär ut till eleverna, utan jag är 

delaktig i en process där eleven är huvudaktören. Min uppgift blir 

att stimulera, upprätthålla elevens lust att lära osv  (Lärare 4). 

Av lärarnas bedömningar av programmet som helhet efter det första året framgår 

att det som bedömts mest positivt av en stor del av lärarna är de gemensamma 

föreläsningarna. De ämnesområdesdidaktiska seminarieserierna (särskilt grupp 3, 

språkutvecklande arbetssätt och grupp 4, läs- skriv- och språkutveckling) har 

uppskattats, liksom handledningen i ”F-9 spåren” som efter en tveksam och tre-

vande inledning uppfattats som värdefulla. Kursledarna får överlag goda vitsord 

och en relativt stor andel lärare anser att det funnits goda möjligheter att omsätta 

teori i praktisk handling. Bland det som, enligt lärarna, inte fungerat tillfredsstäl-

lande finner man t.ex. vissa oklarheter kring syften och mål. Trots att förank-

ringsprocessen pågått under en ganska lång tid upplever en del av deltagarna att 

man inte riktigt förstår vad projektet går ut på. En del av lärarna irriterar sig över 

att ambitionsnivån och engagemanget hos deltagarna är så olika, något som kan 

”störa” klimatet i diskussionerna. Ett antal praktiska problem (när det gäller 

böcker, tider etc.) visar sig också på minussidan när lärarna ombeds bedöma pro-

grammet som helhet.  



83

Lärarnas förhållningssätt till det kompetensutvecklingsprogram de deltagit i 

under ett år ser ut på väldigt olika sätt. Det visar sig i det sätt på vilket man skri-

ver om sig själv och andra i relation till det man varit med om. Om man på det 

individuella planet sammanfattar lärarnas erfarenheter förefaller spännvidden i 

olika förhållningssätt stor. Även om det som präglar lärarnas beskrivningar av 

hur de uppfattar projektet i stor utsträckning kännetecknas av entusiasm, tack-
samhet och till och med förvåning över hur lyckosamt det hittills varit, finns 

även skepticism och trötthet inför det projekt som startat på skolan. De varieran-

de utgångspunkter som lärarna har haft och har för sitt deltagande i projektet vi-

sar sig i de texter som de lämnar ifrån sig efter det första årets aktiviteter. Olika 

kategorier av pedagogisk personal från förskoleklass till nionde året i grundsko-

lan har mötts i intressebaserade grupper (ämnesdidaktiska seminarieserier), men 

också i F-9 grupper enligt en organisation som var relativt ny på skolan vid tiden 

för projektstarten. Vid läsningen av reflektionsloggarna kan man förstå att upp-

fattningen om innehållet i projektet och samspelet i dessa grupper varierat bero-

ende på vilken personalkategori man tillhört, men också att händelser på skolan 

(t.ex. ett kommande skolledarbyte) kan medföra påfrestningar i ett utvecklings-

arbete.

Det bidrag till lärarnas yrkesutveckling som projektet har lämnat efter det för-

sta året förefaller nästan helt vara kopplat till lärarnas individuella erfarenheter 

och deras tidigare förväntningar på vad som skulle komma. För flera lärare tycks 

föreläsningar och andra aktiviteter ha vidgat förståelsen för läraruppdraget och 

för innehållsområden som uppfattats som angelägna. För andra lärare har projek-

tet känts betungande och som ett hinder för egen (framförallt ämnesbaserad) 

kompetensutveckling. 

5.2.5 Lärarnas och kursledarnas erfarenheter efter år 2  
Ambitionen inför analysen av lärarnas tillbakablickar över det andra året var att 

närma sig deras uppfattningar om eventuella förändringar i själva arbetsproces-

sen t.ex. när det gällde planeringen av undervisningen, men också fokusera det 

som beskrivits som projektets huvudsakliga arbetsmetod eller ledstjärna – lärar-

nas eget skrivande. De tydligaste förändringarna när det gäller planeringen av 

undervisningen, som lärarna själva anger, handlar om tre aspekter. För det första 

skriver lärarna att de i större utsträckning än tidigare utgår från elevernas förkun-

skaper och erfarenheter i sin planering. Detta gör man t.ex. genom att undersöka 

elevernas kunskaper och uppfattningar om eller intresse av ämnes- eller temain-

nehåll via samtal, kortskrivande, bilder och upplevelser.  

Barnen får tänka till i både bild och text (Lärare 5). 

Jag har ökat antalet tillfällen till organiserat kortskrivande (Lärare 

6). 

För det andra hävdar en stor andel av lärarna att ämnesintegreringen i t.ex. tema-

arbeten blivit viktigare och mer vanligt förekommande. Pedagogiska diskussio-

ner i projektet anses ha påverkat försöken att väva in så många ämnen som möj-

ligt i temaarbeten, något som enligt vissa lärare är tecken på en större helhetssyn. 
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För det tredje framträder i lärarnas reflektioner en fokusering kring de begrepp 

som ligger till grund för läroplan och kursplaner. Lärarna beskriver i det sam-

manhanget betydelsen av att bearbeta begrepp i kombination med elevernas upp-

fattningar och förkunskaper. 

Den allmänna bild som framträder ovan har också sina motpoler. Vissa lärare 

skriver att deras sätt att planera förändrats mycket marginellt, andra hävdar att de 

egentligen mycket mer utgår från skolans traditioner än elevernas behov eller 

målen i läro- och kursplaner. De finns också de som menar att de inte förändrat 

någonting på grund av att de fått bekräftelse på att de haft ”rätt” från början. Ett 

par andra bilder – dock inte så tydliga – med anknytning till förändring av lärar-

nas planeringsprocesser handlar om det som sägs vara en mer strukturerad plane-

ring med koppling till det som nämnts tidigare om begrepp, samt att arbetslagets 

gemensamma planering fått större betydelse. 

Jag planerar mer tillsammans med andra lärare nu (Lärare 7). 

En illustration av hur planeringsprocesser och undervisning på det individuella 

planet förändras över tid ger en av lärarna på skolan i sin reflektion efter det and-

ra året: 

När det gäller mitt sätt att planera tema och kunskapsområden, så 

kan jag inte påstå att det förändrats i någon större utsträckning. [  ] 

Däremot har jag förändrat min teoriundervisning jag har i ämnet 

ganska rejält. Förr hade jag ambitionen att få med väldigt mycket 

under en teorilektion. Det blev då ganska mycket föreläsning med 

inslag av enkla arbetsuppgifter, där man ska hitta svaren i olika 

texter. Numera låter jag oftare eleverna fundera själva exempelvis 

i form av kortskrivning och diskutera lite med varandra innan jag 

själv tycker till. Jag försöker också ha mer öppna frågeställningar 

som kräver genomtänkta och längre svar. En annan sak som jag 

har förändrat är att vi arbetar noggrannare med en del begrepp, 

vilket gör att jag minskat ner stoffmängden. Jag känner inte att det 

är nödvändigt att hinna med precis allt som nämns i kursplanen 

utan det är viktigare att eleverna har förståelse för det mest centra-

la och viktigaste inom ämnet (Lärare 8). 

5.2.6 Yrkesutvecklingen efter det andra året 
Citatets andra del kan tolkas som en del av just den här lärarens yrkesutveckling 

– att självständigt kunna argumentera för vissa val i planeringen och genomfö-

randet av undervisningen. Ovan nämnda citat ansluter till ett av de två skilda 

förhållningssätt till den egna yrkesutvecklingen som kan spåras i lärarnas be-

skrivningar – det som relaterar den egna yrkesutvecklingen till arbetet med ele-

verna. Beskrivningarna rör då exempelvis att eleverna ges möjlighet att reflekte-

ra mera eller att fokuseringen på läs- och skrivutveckling i alla årskurser för ele-

verna blivit tydligare. I det andra förhållningssättet relaterar lärarna till sig själva 

eller till arbetslaget utifrån i huvudsak tre aspekter: de som i högre utsträckning 
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ställer kritiska frågor till sig själva eller reflekterar, de som anser sig ha uppnått 

en större medvetenhet och förståelse för den egna yrkesrollen och de som skriver 

att de har blivit säkrare i sin yrkesroll. 

Den samlade bild av lärarnas eget skrivande man kan få fram genom gransk-

ningen av materialet, visar att den utveckling som kunde skönjas efter det första 

året i någon mån tappat fart efter det andra året. I takt med att de uttalade kraven 

på eget skrivande har avtagit och lärarna förväntas ta eget ansvar för skrivandet, 

uppstår också svårigheter. Det handlar t.ex. om att man slutat skriva loggbok för 

egen del eller att man har dåligt samvete för att man skriver för lite.  

Jag skriver inte så mycket som jag borde (Lärare 9). 

Trots detta ingår det i den mer allmänna bilden av lärarnas eget skrivande att 

man i stort inser vikten av att skriva. Inställningen till skrivandet som redskap för 

egen utveckling förefaller ha förskjutits på så sätt att lärarna säger sig förstå po-

ängen med det, men prioriterar det inte i förhållande till annat. 

Jag har lite mer kläm på idén nu, men ingen tid (Lärare 10). 

Mycket tydligt framgår också att eleverna sägs skriva mer nu än tidigare, något 

som kopplas till lärarnas egen förståelse av arbete med skriftliga reflektioner.  

I vår studielitteratur har vi också fått se hur elever har resonerat 

med sig själva i sina loggböcker, och det är väl syftet: att få syn på 

sitt eget lärande (Lärare 11). 

På det individuella planet finns lärare som fortfarande är mycket entusiastiska in-

för förändringen av det egna skrivandet. De som beskriver detta talar då om att 

de skriver mer numera, de går tillbaka och läser sina egna texter, de skriver spon-

tant med större flyt och med glädje. Dessa lärare skriver också att de blivit bättre 

på att kommentera elevers skrivande som en effekt av det egna skrivarbetet. 

Om man betraktar lärarnas bedömning av kompetensutvecklingsprogrammet 

efter andra året i relation till de olika grupper av lärare som samlas inom ramen 

för programmet, framstår den som i hög grad motsägelsefull. Å ena sidan lyfter 

många lärare fram betydelsen av de pedagogiska diskussioner som projektet in-

nehållit, vilka, enligt lärarna, lett fram till att olika personalgrupper närmat sig 

varandra och att kommunikationen inom F-5-intervallet men också i ett F-9 per-

spektiv blivit bättre.   

Progressionsdiskussionerna är väldigt viktiga (Lärare 12). 

Man har fått andra infallsvinklar tack vare diskussionerna (Lärare 

13). 

Vi har haft tid att prata oss samman om mål och hur vi ska nå dem 

(Lärare 14). 

Samtalsklimatet har blivit öppnare (Lärare 15). 
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Många menar att projektet gynnar skolan som helhet, att det bidrar till utveckling 

eller till och med är nödvändigt för utvecklingen på skolan. Å andra sidan finns 

det motbilder till denna bild av hur samarbetsklimatet förändrats eller påverkats 

av projektet . 

Jag tycker inte att vi närmat oss varandra (Lärare 16). 

Det är mycket snack utan att något händer (Lärare 17). 

Arbetslaget skulle ha fungerat även utan inblandning (Lärare 18).  

Det finns en falang på skolan som sätter arbetslaget före skolan 

(Lärare 19). 

Några områden kan sägas vara tydligare än andra när det gäller det som uppfat-

tats som negativt efter andra året. På samma sätt som efter år 1 anses vissa lärare 

ointresserade och oengagerade. Dessutom skriver flera lärare att individuell 

kompetensutveckling kommer på undantag till förmån för projektet, vilket anses 

negativt. Arbetet med skolans lokala kursplaner har också i stor utsträckning 

uppfattats negativt. 

5.2.7 Organisationsförändringen och det pedagogiska 
samtalet
En annan fråga som dominerar det som lärarna tar upp ur ett negativt perspektiv 

efter år 2 är den organisationsförändring som genomfördes på skolan under läs-

året. Även om detta inte direkt kan hänföras till kompetensutvecklings-

programmet tycks det ha påverkat arbetet och stämningen på skolan och därmed 

också indirekt arbetet med projektet. Förändringen sägs ha utgått från en peda-

gogisk tanke om att skapa helhet framförallt för eleverna i år 6 till 9 genom att 

minska antalet undervisande lärare i elevgrupperna, skapa längre sammanhäng-

ande arbetspass osv. Organisationsförändringen omnämns av vissa som negativ 

för den pedagogiska diskussionen på skolan, samtidigt som andra menar att pro-

jektet hamnat vid sidan om organisationsförändringen och därmed tappat en del 

av förankringen i det som pågick på skolan. 

I dokumentation över kursledarnas uppfattningar om projektet efter det andra 

året återfinns även kommentarer från kursledarna kring den förändring som initi-

erades på skolan. Organisationsförändringen har, enligt några av kursledarna på-

verkat både individer och grupper på skolan fast på lite olika sätt. En av kursle-

darna uttrycker det så här:  

De som var på gång med att utveckla sin roll tycker att de fått stöd 

i sin utveckling, men det går för långsamt att få med hela spåret. 

De som tycker att det var bra som det var, har kommit så långt att 

de kan se att utveckling kan innebära positiva förändringar. Denna 

process avbröts när den nya skolledningen beslöt att det skulle ske 

konkreta förändringar. Då var vi tillbaka i ruta ett (Kursledare 1). 
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En annan problematik som kursledarna lyfter fram efter det andra året handlar 

om svårigheten att knyta samman det som händer i de ämnesområdesdidaktiska 

seminarieserierna med diskussionerna i F-9 arbetslagen. Den grundidé som fanns 

i projektet från högskolans sida att intrycken från de didaktiska seminarieserierna 

skulle berika diskussionerna i arbetslagen, tycks inte ha fått det genomslag som 

det var tänkt. En av kursledarna beskriver det som att deltagarna när de kommer 

tillbaka till F-9 arbetslaget har nog med tankarna från ”det egna” ämnesområdet 

och att det därmed blir svårt att engagera sig i tre ämnesområden till.  

Ledarna för no/so-seminarierna respektive professionshandledarna anger 

dock, utifrån sina respektive ansvarsområden och de möten de har haft, att de 

kan se vissa tecken på lärarnas yrkesutveckling. Det gäller t.ex. deltagarnas 

kommunikation och klimatet för pedagogiska diskussioner, deltagarnas skrivan-

de och i viss mån deltagarnas kunskapssyn. Kursledarna förefaller överens om 

att förändringar skett framförallt på individnivå. Det finns efter år 2, enligt kurs-

ledarna, en medvetenhet och förståelse för den egna yrkesrollen, en långsiktighet 

i tänkandet kring undervisningens form och innehåll samt ett tydligare elevper-

spektiv. Om detta egentligen har någon betydelse för hela skolans utveckling, 

funderar dock en av kursledarna.  

Det händer saker i det lilla formatet, men just ingenting i det stora 

hela (Kursledare 2). 

Sammanfattningsvis tycks lärarnas och kursledarnas intryck efter det andra året 

med skolans utvecklingsprogram överensstämma relativt väl. Vissa utsagor från 

lärarna tyder dock på att man nu efter två år uppfattar projektet mer som ett skol-

utvecklingsprojekt än som kompetensutveckling för läraren. Dessutom kan de 

förändringar som initierats på skolan under läsåret ha medfört att högskolan sam-

tidigt som man velat genomföra kompetensutveckling för lärarna kommit att 

fungera som agenter för skolledningens skolutvecklingsambitioner.  

5.2.8 Lärarnas och kursledarnas erfarenheter efter år 3  
Det tredje året med projektet på skolan innebar vissa förändringar som påverkade 

arbetet. Dels den tidigare nämnda organisationsförändringen, men även att mo-

dellen med de parallella grupperingarna kring ämnesområden respektive F-9 ar-

betslagen övergavs. En överenskommelse i projektets referensgrupp inför det 

tredje året innebar att man enbart skulle använda sig av F-9 arbetslaget som 

gruppering och att de ämnesområdesdidaktiska inslagen skulle komma in med 

utgångspunkt i de behov som fanns i de olika ”spåren”. En av kursledarna kom-

menterar möjligheterna till förändringar under pågående projekt som en förtjänst 

i uppläggningen samtidigt som det i viss mån medförde andra konsekvenser: 

… att  (programmet) verkligen har kunnat förändras i enlighet med 

de önskemål som fanns hos de som deltog i det. Detta ser vi inte 

minst på hur radikalt upplägget förändrades under det sista året, 

med en mycket större tonvikt på spåren och en mindre vikt vid 

ämnena och ämnesdidaktiken. En brist skulle väl i så fall vara att 

jag nog upplevde att det var väldigt svårt att driva djupare diskus-
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sioner kring ämnets utveckling över tiden. Här hade vi mycket 

svårt att komma ner på djupet, kanske för att det var så stora av-

stånd mellan lärargrupperna när vi startade (Kursledare 3). 

Flera av kursledarna beskriver också det förändrade arbetssättet under år 3 som 

något som gjort det möjligt att stödja lärarnas utveckling på ett annat sätt. I och 

med att seminarieledarna nu agerade som resurspersoner kring frågor som delta-

garna själva identifierat som utvecklingsbehov, kunde arbetet i F-9 spåren i pro-

grammet börja närma sig det enskilda klassrummet. 

När kursledarna efter avslutningen av projekten sommaren 2001 var och en 

skriftligen ombeds fundera över hur de kunnat stödja lärarnas utveckling i rikt-

ning mot projektets syften är man relativt överens om att den egna ambitionen 

har varit att utgå från deltagarnas egna erfarenheter och förutsättningar i kombi-

nation med aktuella forskningsperspektiv. Detta har inneburit att man som ledare 

försökt arbeta ”exemplariskt” på så sätt att om eleverna förväntas utveckla sin 

kommunikationsförmåga måste man också som utbildare arbeta med lärarnas 

kommunikationsförmåga. Detta har enligt kursledarna tagit sig lite olika uttryck 

och det har också förändrats under projektets gång. En av kursledarna skriver att 

det i början ”… fanns ett ganska stort tryck på mig att komma och presentera sa-

ker, leda diskussionerna, ge uppslag och idéer. Det var liksom inte läge att starta 

i deras egen praktik och diskutera med utgångspunkt i den” (Kursledare 3). 

Kursledarna är överens om att viktiga förändringar i fråga om lärarnas utveck-

ling skett under de tre år projektet pågått. De har inte alltid varit så tydliga eller 

konkreta, utan visar sig mer på ett högre och inre plan. Något som flera kursleda-

re lyfter fram, fast på lite olika sätt, handlar om utvecklingen av en gemensam 

begreppsapparat, ett yrkesspråk som t.ex. inneburit att det under tredje året varit  

lättare att få till stånd reflektioner över elevers lärande i samtliga åldrar med 

samtliga lärare. En av kursledarna anser dessutom att…  

… det  finns goda skäl att  anta att själva kulturen på skolan änd-

rats så pass att de  som vill minst och de som bjuder motstånd – ej 

att förväxla med de nödvändiga kritikerna! – inte får bestämma – 

och då tycker jag nog att man kommit ganska långt (Kursledare 2) 

De summeringar som lärarna på skolan gör efter de tre årens projekt är i likhet 

med kursledarnas inriktade på att betrakta projektet ur en infallsvinkel som läg-

ger fokus på de positiva avtrycken, snarare än sådant som kan uppfattas som 

hinder. Det är även tydligt att lärarna i sina avslutande kommentarer betonar 

skolutveckling framför utvecklingen av den egna lärarrollen. Det innebär t.ex. att 

vissa lärare talar om förändringar i den egna skolan de senaste åren som större än 

under 30 år sammantaget. Det man poängterar som kännetecknande för dessa 

förändringar är en pågående upplösning av ”stadietänkandet” i grundskolan och 

snäva ämnesgränser, men också utvecklingen av ett gemensamt pedagogiskt 

språk. Projektet är, menar en del av lärarna, en del av detta som skapat förståelse 

för att pedagogiska frågeställningar ofta kan kopplas till arbetet i skolan obero-

ende av innehåll eller barnens ålder.  

Projektet har, enligt vissa lärare givit möjligheter till möten mellan olika delar 

av verksamheten och olika lärarkategorier i förskoleklass, fritidshem och grund-
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skola. Även om det ibland kan vara svårt att verbalisera yrkespraktiken menar 

många att möjligheterna till individuell och gemensam reflektion och pedagogisk 

diskussion varit viktiga inslag i projektet. ”Jag har aldrig pratat så mycket peda-
gogik som under de här tre åren…”, säger en av lärarna under slutredovisningen. 

Det finns även lärare som i sina slutkommentarer lyfter fram den egna kompe-

tensutvecklingen under projekttiden och förändringar av yrkesrollen.  

Jag har oftare ställt mig frågan varför väljer jag att göra så här eller 

varför väljer jag att arbeta med just detta. Det innebär att jag har 

fått städa ut mycket av det som man gör av tradition (Lärare 20). 

Jag ser ett samband mellan det de små barnen ritar och talar om i 

sina loggböcker och det som vi arbetar med. De reflekterar på 

samma sätt som vi har gjort (Lärare 21). 

Visst har man fått en del rejäla tankeställare under åren angående 

lärandet. Men många av de nya pedagogiska ”greppen” tycker jag 

blir irrelevanta i min egen verksamhet. Jag vill gärna plocka russi-

nen ur kakan och forma det tillsammans med mitt arbetslag i en 

struktur som passar oss. Det är väl det mest utmanande (Lärare 

22). 

5.2.9 Konsensus eller motsägelsefull pedagogisk praktik? 
Den bild av konsensusinriktning som framträder i lärarnas och kursledarnas ut-

sagor efter det sista året med projektet på den aktuella skolan, utmanas i viss mån 

av de observations- och fältanteckningar jag gör under mina besök under våren. 

En del av de röster som gör sig hörda (eller inte säger någonting i diskussionen) 

vid de seminarier jag besöker bidrar till att nyansera bilden av lärarnas yrkesut-

veckling och projektets eventuella framgång. När jag exempelvis vid ett semina-

rietillfälle (2001-03-12) lyssnar till diskussionerna om rättning och bedömning 

av barnens skrivande visar sig de motstridigheter som lärare har att hantera när 

man å ena sidan ställs inför teoretiska perspektiv på språkutveckling i program-

met och progression i svenskämnet enligt kursplanerna och å andra sidan etable-

rade traditioner inom ämnet. Vissa menar i den diskussionen att det nu tycks vara 

så att man kan släppa igenom vad som helst i barnens skriftspråk, man ska inte 

korrigera deras språk alls.  Man kan, enligt dessa lärare, riskera att hamna i 

”flum” där ingen vet vad som gäller. Det är tydligt att frågan väckts av några lä-

rare som anser att man behöver en gemensam hållning kring denna fråga i ett F-9 

perspektiv, eftersom vissa elever när de kommer till sexan sägs skriva helt oläs-

ligt. Samtidigt bryts då olika perspektiv på kunskap mot varandra, där man i dis-

kussionen kan spåra en viss osäkerhet hos lärarna i hur man ska hantera sin be-

prövade erfarenhet om strikt bedömning och rättning i förhållande till andra in-

fallsvinklar på skriftspråk och kommunikation. I diskussionen framträder några 

röster som framhåller ett både och i förhållningssättet till rättning och bedömning 

av elevernas skriftliga produktion. Om man som lärare beaktar det man kallar 
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”nymodigheter” med omdöme kan det, enligt vissa lärare, vara lika viktigt att ge 

eleven trygghet genom bekräftelse av deras skriftliga alster, som att korrigera 

felaktigheter i formen.  

Vid ett annat seminarietillfälle i en annan grupp (2001-03-12) fokuseras tema-

tiskt arbete och andra likartade pedagogiska begrepp som ämnesintegrering och 

projekt. Efter en kort inledning av seminarieledaren kortskriver deltagarna om 

hur de tolkar och definierar dessa begrepp. Utan närmare instruktioner skriver 

samtliga deltagare kring detta tema och läser sedan upp det man skrivit för var-

andra. Flera tolkningar lyfts fram som ger begreppen innehåll och substans och 

några deltagare försöker identifiera vad som skiljer begrepp som projekt/tema, 

mål/arbetssätt eller innehåll/mål. Samtalet är relativt koncentrerat kring den en-

skilde elevens möjligheter att lära. Elevens påverkansmöjligheter eller koppling-

ar till läroplan och kursplaner berörs marginellt i diskussionen. I diskussionen 

deltar ungefär hälften av deltagarna aktivt, några yttrar sig inte alls.  

Vid ett tredje seminarietillfälle (2001-06-13) ges exempel på olika typer av 

simuleringar i undervisningen och argument för användandet av dessa. Det hand-

lar t.ex. om s.k. Casemetodik, Storyline, Rollspel etc. och argumenten för dessa 

arbetssätt kopplas till elevernas motivation och intresse för ett problem, ett äm-

nesområde eller för det egna lärandet. En stor del av tiden ägnas åt genomgång 

från högskolelärarens sida, medan resten av tiden går åt till diskussion och till att 

prova några av simuleringarna. Nästan ingen av deltagarna för anteckningar un-

der genomgången, något fler deltar i diskussionen medan alla på något sätt är 

engagerade i att prova simuleringarna. 

Sammanfattningsvis ger lärarna och kursledarna efter det tredje året uttryck 

för relativt långtgående förändringar i lärarnas yrkesutveckling och viss mån för-

ändringar med avseende på skolans utveckling. Samtidigt vittnar spridda kom-

mentarer i lärarnas utsagor och mina fältanteckningar från seminarietillfällen och 

diskussioner om att den process man uttalar sig om är komplex och fylld av mot-

sägelser. Villkoren för lärarnas lärande och yrkesutveckling, men också villkoren 

för att få till stånd pedagogiska samtal är skiftande. Den verksamhet man som lä-

rare representerar (förskoleklass, fritidshem, grundskola), de bevekelsegrunder 

som ligger bakom uppfattningen om den process man deltagit i eller de möjlig-

heter man givits att utifrån sitt perspektiv delta i pedagogiska samtal har betydel-

se för karaktären på lärarnas yrkesutveckling och ytterst vad som kännetecknar 

den reflekterade praktiken.  

Nedan kommer jag att återkomma till hur man kan förstå lärarnas yrkesut-

veckling i just det här sammanhanget utifrån några pedagogiska och didaktiska 

perspektiv. 

5.3 Lärares yrkesutveckling och lokalt lärande 
i ”Ylva-projektet” – en summerande analys 
Satsningen på det projekt som här beskrivits kan ses i ljuset av den intensiva dis-

kussion om skolans utveckling som pågick under slutet av 1990-talet. I projekt-

beskrivningen finner man också kopplingar till flera av de tankar som jag tidiga-
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re diskuterat när det gäller nationell policy kring lärares yrkesutveckling. Inte 

minst gäller det Skolkommitténs slutbetänkande (SOU 1997:121) vars innehåll 

och intentioner tydligt har präglat ambitionerna att stödja utvecklingen på den 

aktuella skolan. De tidigare erfarenheterna av lösryckta fortbildningsdagar med 

varierande anknytning till lärares vardagsarbete och med ganska liten betydelse 

för skolans verksamhet var här tänkta att överbryggas med hjälp av ett långsik-

tigt utifrån kommande stöd från en högskola. Frågan är hur detta projekt skilt sig 

från eller haft likheter med det som Skolkommittén beskriver som dåtidens fort-

bildning. Problemet med att hamna vid sidan om skolans dagliga arbete har fun-

nits även här, vilket kursledarna påpekar, framförallt under år 2. Fördelen i detta 

projekt har, enligt flera lärare och kursledare, varit utsträckningen i tid. Projektet 

har kunnat ”övervintra” perioder av interna bekymmer och åter lyfta frågor som 

har med utveckling av läraryrket och elevernas lärande att göra. Dessutom vittnar 

flera parter om att möjligheter till påverkan och förändring har funnits under ar-

betets gång. Relativt stora delar av lärarkåren har dock bytts ut under projektti-

den, vilket medfört att inte alla känt sig lika delaktiga i projektet. Projektansökan 

tycks dock ha varit relativt väl förankrad hos personalen, även om vissa delar 

författats av en av de ansvariga på högskolan. 

En annan koppling till tidigare erfarenheter av kompetensutveckling fanns i 

idén om att skapa s k parallella lärandestrukturer likt de som noterats i det s k L-

programmet (Programmet för Lärande Organisationer) i början av 1990-talet (jfr 

Dilschman, 1996; Ellström, 1996). Förändringen inför det tredje året av högsko-

lans stöd till projektet innebar att tanken om parallella lärandeprocesser mellan 

de didaktiska seminarieserierna och ”spåren” övergavs till förmån för direkt stöd 

till F-9 arbetslagen. Man kan fundera över om detta kan ses som ett misslyckan-

de för strategin eller om det istället handlar om – som någon av kursledarna ock-

så uttrycker – att den förändring som gjordes i programmet inte hade varit möjlig 

att göra utan erfarenheterna från de två första åren. Vilken betydelse denna för-

ändring haft för lärarnas lärande är svårtolkad utifrån det material som föreligger 

här. Utifrån Wengers (1998) begreppsapparat45 skulle man kunna tänka sig att 

lärarnas diskussioner under det tredje året närmat sig deras egen sociala praxis 

vilket kan tänkas ha inneburit mera av koordinerade handlingar och därmed in-

tegrerat gemensamt lärande. Samtidigt visar mina iakttagelser av en del diskus-

sioner och aktiviteter inom projektet att frågan om lärarnas utveckling och läran-

de är betydligt mer komplex och problematisk än frågan om huruvida strategin 

med parallella lärandeprocesser som högskolan initierade varit framgångsrik el-

ler inte. Vissa villkor som t.ex. att lärarna fysiskt befinner sig på olika platser när 

de undervisar, att lärarna för de tidiga årskurserna samverkar mera i själva arbe-

––––––––– 
45 Wengers sociala teori om lärande innebär att teorier om social struktur, situerad erfarenhet, social 

praxis och identitet konstitueras genom deltagande i lärande gemenskaper. Det ovan redovisade ut-

vecklingsprojektet för lärare har inneburit vissa möjligheter att överskrida reproducerande processer 

av sociohistorisk och strukturell karaktär i förhållande till lärarnas lärande och yrkesutveckling. 

Samtidigt tycks dessa på kort sikt vara svåra att bryta igenom. 
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tet än lärarna för de senare årskurserna eller att lärarna trots ett treårigt kompe-

tensutvecklingsprogram har ganska olika bevekelsegrunder och föreställningar 

när de resonerar om elevernas eller sitt eget lärande innebär att lärarnas konkreta 

erfarenheter och utveckling  i hög grad varierar. 

5.3.1 Den individuella och gemensamma reflektionen 
Lärarnas arbete inom ramen för kompetensutvecklingsprogrammet har i stor ut-

sträckning byggt på samtal kring en kombination av egna erfarenheter och till-

skott av teoretiska perspektiv på skola och undervisning. I det sammanhanget 

kan man konstatera att arbetet med lärarnas reflektion drivits som en röd tråd ge-

nom hela projektet, framförallt genom skrivande i olika former.  Mot slutet av 

projekttiden förefaller vissa lärare ha tröttnat på det egna skrivandet, men vikten 

av att involvera eleverna i liknande reflektioner med hjälp av loggböcker och 

diskussioner betonas fortfarande.  I förhållande till de fokuseringar som gjorts i 

denna studie tycks innehållet i lärarnas reflektioner relativt väl hålla sig inom 

ganska givna ramar, dvs. man ifrågasätter inte läroplaner och mål eller funderar 

över helt nya perspektiv för det egna yrkesutövandet (jfr Alexandersson, 1994; 

1996; Goodson 2005). Det förefaller dock som att dessa något begränsade ramar 

för den enskilde läraren i vissa fall utvidgats och problematiserats med hjälp av 

det som hänt i projektet under de tre åren. Ett vidare samhällsperspektiv har inte 

heller fokuserats i detta kompetensutvecklingsprogram, vilket skulle kunna för-

klara avsaknaden av reflektioner i den riktningen. 

Den gemensamma reflektionen har knutits till de pedagogiska samtal som lä-

rarna i olika konstellationer haft inom och utanför projektet. Några av lärarna 

vittnar efter det andra året om att det förekommer mer av gemensam planering än 

tidigare vilket de ser som positivt, men samtidigt är flera missnöjda med det 

gruppvisa kursplanearbetet som påbörjats under projekttiden. Även om detta 

gemensamma reflekterande förefaller ha haft hög prioritet och utvecklats under 

de tre åren, finns ganska få tecken på kvalificerad didaktisk reflektion enligt Ul-

jens (1997) nivå III (jfr kap. 3; jfr också Fritzell, 2003a). Däremot tyder den sam-

lade bild som källmaterialet ger, på att en problematiserande hållning i den ge-
mensamma reflektionen är på väg att utvecklas.

Ett försök till fördjupning av detta ”gemensamma kunskapande” gjordes i 

samband med lärarnas arbete med elevintervjuerna, en form av aktionsforskning 

där innehållet i diskussionerna var dels elevernas svar på frågorna men också ett 

första försök till teoretisering via egna och gemensamma reflektioner kring de 

resultat man fått fram. De (relativt få) lärare som deltog i detta arbete menade att 

det fanns ett stort värde i att själv undersöka hur eleverna uppfattar vissa saker i 

skolan och de diskussioner som fördes efter lärarnas intervjuer med eleverna vi-

sade att ”undersökningar” i den egna praktiken kan skapa ett meningsfullt under-

lag för pedagogiska diskussioner. ”Försöket” blev dock kortvarigt eftersom pro-

jektet var i sitt slutskede och mitt engagemang på skolan var på väg att avslutas 

och några slutsatser om just denna del har inte kunnat dras. När jag efter projek-

tets slut i juni 2001 sammanfattar mina fältanteckningar och andra intryck från 

projektet skriver jag dock så här apropå aktionsforskning i skolan: 
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Frågan är om aktionsforskning kan vara en av vägarna mot idén 

om en självutvecklande skola, där empiri i form av kunskaper om 

den egna verksamheten kombineras med textproduktion som bely-

ser problematiken ur olika perspektiv och därmed bidrar till ökad 

förståelse och en ny typ av handlingsberedskap (Utdrag ur min 

egen reflekterande sammanfattning av projektets aktionsforsk-

ningsförsök, augusti 2001). 

Med denna tanke gick jag in i nästa projekt ett år senare. En insats med ett tydligt 

aktionsforskningsperspektiv som berörde nio lärare i en gymnasieskola i en 

kommun. Erfarenheterna från denna del II av delstudie A redovisas nedan, me-

dan resultaten av de båda projekten jämförs och analyseras i slutet av detta kapi-

tel.
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5.4 Delstudie A II: Aktionsforskning och 
aktionslärande lärare i gymnasieskolan
– En studie av ett samverkansprojekt mellan 
en gymnasieskola och ett universitet inom 
Attraktiv skola

De lärare som deltagit i detta samverkansprojekt arbetar på en gymnasieskola 

med sju nationella program i en kommun som tillhör gruppen ”varuproducerande 

kommuner” enligt kommunförbundets indelning. Nio lärare deltog i det projekt 

för kontinuerlig kompetensutveckling inom ramen för Attraktiv skola som just 

för den här gruppen påbörjades i maj 2002. De nio lärarna arbetar inom sex pro-

gram på skolan, flertalet som kärnämneslärare i bl.a. språk och matematik, men 

någon även som karaktärsämneslärare. I beskrivningen av detta delprojekt förfat-

tad av projektledaren46 motiveras de insatser man planerar för lärargruppen på 

gymnasieskolan med att förändrade villkor för gymnasieskolans rekrytering av 

elever medfört en förändrad undervisningssituation. Om man ska kunna möta 

alla elever – särskilt de som behöver speciellt stöd – krävs kompetenshöjning 

inom pedagogik och didaktik. Som motiv anges även att lärarna i en mål- och re-

sultatstyrd verksamhet behöver tillägna sig verktyg för att studera sin egen prak-

tik, liksom analytiska begrepp för att kritiskt reflektera kring den. Utgångspunk-

ten för hur detta ska nås är enligt projektbeskrivningen att: 

Utvecklingsarbetet ska utgå från deltagarnas egen vardag. Utfrån 

erfarenhet, tidigare kunskaper och reflektion planerar gruppen och 

genomför förändringsarbeten under handledning. I denna process 

ingår som ett led att ta del av aktuell litteratur och forskningsartik-

lar. De metoder som gruppen väljer blir grundade i förståelse av 

problemet och lösningen från ett samspel mellan den egna prakti-

ken och teoretiskt grundad reflektion. Aktionslärande med den 

egna erfarenheten som grundval för nytt lärande är modellen. Som 

handledare fungerar dels en person från kommunen (projektleda-

ren), dels personer från olika discipliner och olika lärosäten – 

framförallt från Växjö universitet (Utdrag ur projektbeskrivning 

2002). 

Mitt intresse och min erfarenhet av aktionsforskningsfrågor gjorde att jag blev 

tillfrågad om att fungera som handledare i vissa delar av den process som plane-

rades tillsammans med lärarna. I maj 2002 genomfördes ett öppet seminarium 

om deltagarnas förväntningar och ambitioner inför detta projekt. En mängd upp-

––––––––– 
46 Projektledaren för Attraktiv skola i den aktuella kommunen har haft ansvaret för flera delprojekt 

utöver det som här redovisas. 
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slag och idéer med anknytning till lärarnas egna frågeställningar ventilerades un-

der detta möte. Det jag lyfte fram som min roll var att kunna fungera som stöd 

när det gällde kunskap och teori om hur man kan undersöka sin egen praktik, re-

flektera kring resultaten av dessa undersökningar och fundera över förändrade 

sätt att förhålla sig till kunskap och lärande, den egna undervisningen eller sko-

lan som organisation och institution i samhället. Jag tog även upp mitt intresse av 

att som forskarstuderande följa lärarnas läroprocesser under projekttiden, i första 

hand genom att vid vissa tillfällen fokusera särskilda frågeställningar i samtalen 

och dokumentera dessa samtal. 

I framställningen nedan redovisas först kortfattat innehållet och aktiviteterna, i 

första hand för dem där jag själv medverkat som handledare. Tyngdpunkten 

läggs sedan på lärarnas erfarenheter efter år 1 och 2 samt på analysen av detta 

projekt och en jämförelse med det förra s.k. Ylvaprojektet. Fokuseringen här 

gäller i första hand villkoren för och innehållet i lärarnas gemensamma lärande. 

5.4.1 Process, innehåll och förutsättningar för lärarnas 
deltagande
Lärarna har tillsammans med projektledaren i kommunen haft tid avsatt för pro-

jektet en halv dag i veckan. Detta har ingått som en tioprocentig del av lärarnas 

tjänster. En relativt stor del av den avsatta tiden har använts till gemensamma 

seminarier i lärargruppen, men den har även innehållit arbete i mindre grupper 

med särskilda ”aktioner” i den egna undervisningen och inläsning av artiklar och 

böcker. Innehållet i seminarierna, valet av ”problem” att undersöka i den egna 

praktiken och urval av litteratur har inte från början varit givet utan har vuxit 

fram under processens gång. Projektledaren i kommunen har följt gruppens arbe-

te under de två åren, svarat för koordinering av insatser från personer utanför 

skolan, vissa litteraturtips, handledning och samordning av seminarietillfällena. 

Jag har själv medverkat vid nio tillfällen under de två år projektet pågick, flerta-

let under det första läsåret. Vid tre av dessa tillfällen har jag introducerat aktions-

forskning som begrepp och metodiskt angreppssätt för undersökning och föränd-

ring av undervisningspraktiken. Dessa introduktioner har kombinerats med lärar-

nas rapporter och gemensamma reflektioner kring arbetet tillsammans med ele-

verna i de egna undervisningsgrupperna, men även deras val av frågeställningar 

eller ”problem” att undersöka i praktiken. Två tillfällen har nästan helt ägnats åt 

att blicka tillbaka på lärarnas egna och gemensamma erfarenheter och läropro-

cesser (detta redovisas nedan). Under det andra året har även två tillfällen hand-

lat om individuell handledning för ett eventuellt uppsatsskrivande, vilket jag 

återkommer till i den fortsatta redovisningen. 

Innehållet i lärarnas undersökningar i sin egen praktik har varierat och de har 

även varit i olika grad omfattande i tid. De s.k. aktionerna lärarna genomfört har 

handlat om exempelvis utveckling av lärarrollen och elevernas delaktighet i en 

specifik kurs, språkstudiers status i gymnasieskolan, ökat elevansvar med hjälp 

av ”den ideala elevuppgiften”, attityder till matematikämnet och meningsfullt 

skrivande för elever med skrivsvårigheter. Loggboksanteckningar, individuella 

intervjuer med elever, gruppintervjuer och samtal med elever, elevernas själv-

skattningar och enkätundersökningar är exempel på metoder som använts för att 
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undersöka och analysera i anslutning till undervisningsverksamheten. I vissa fall 

har resultat och preliminära analyser presenterats utanför projektgruppen, men i 

huvudsak har detta aktionslärande bedrivits inom ramen för denna inre krets. En 

av lärarna beskriver just detta i sin skriftliga sammanfattning av projektet (04-06-

07): 

All personal har vid några tillfällen haft möjlighet att ta del av in-

formation om vilka aktioner vi bedrivit. Intresset från kollegorna 

har varit blandat. Som grupp har vi varit ganska anonyma, och ty-

värr har vi varit sparsamma med att dela med oss av våra aktioner i 

större sammanhang (Lärare 3). 

Projektet var tänkt att omfatta 10 % av lärarnas arbetstid, vilket innebär att man 

har haft möjlighet att ägna drygt 300 timmar åt egen eller gemensam kompetens-

utveckling för att höja den egna kompetensen, undersöka och förbättra undervis-

ningen under de två åren.  

5.4.2 Empiriskt material 
Den empiriska grunden för redovisningen och analysen av aktionsforskningspro-

jektet har sin tyngdpunkt i de bandade gruppintervjuer som jag efter år 1 och ef-

ter år 2 genomförde tillsammans med lärargruppen och projektledaren. Dessutom 

finns skriftliga återblickar på projektet från de deltagande lärarna och dokumen-

tation från de nio träffar jag haft med projektgruppen. Gruppintervjuerna – som 

för övrigt bättre kan karakteriseras som ”fokuserade gruppsamtal” – genomför-

des dels på skolan (03-06-04), dels hemma hos en av lärarna (04-06-10) med 

samtliga deltagare och projektledaren närvarande. Intervjuerna har skrivits ut i 

stort sett ordagrant på dator i anslutning till genomförandet och består av drygt 

30 A4sidor textmaterial. Intervjuerna har kretsat kring ett antal teman som jag i 

förväg skisserat, även om tanken var att jag skulle vara öppen för andra infalls-

vinklar än dessa förbestämda teman.47 I huvudsak har intervjuerna genomförts i 

linje med de intentioner och premisser som jag tidigare beskrivit (se kapitel 4). 

Den brist jag kan se är att deltagarna inte i så hög utsträckning verkligen utmanat 
varandra i intervjusituationen, det har i så fall varit jag som har gjort försök i 

den riktningen. I lärarnas skriftliga återblickar finns dock exempel på beskriv-

ningar av den typen av diskussioner kollegor emellan, något som jag återkommer 

till. Den nämnda skriftliga dokumentationen från lärarna består av 16 A4sidor, 

flertalet skrivna på ordbehandlare, några enstaka dock handskrivna. 

5.4.3 Lärarnas erfarenheter efter år 1  
Samtalet efter det första året med projektet karakteriseras av en relativt positiv 

hållning hos lärarna till det de varit med om. Man har fått en viss trygghet och 

säkerhet i vad projektet går ut på och fortfarande står möjligheterna öppna för att 

under det kommande året lära mera och att genomföra mera av det man hade 

––––––––– 
47 Framgår av bilaga A II 
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tänkt sig. En av de viktiga erfarenheterna som flera av lärarna framhåller handlar 

om att våga som lärare, dvs. att i undervisningen prova och experimentera på 

annat sätt än tidigare, men också att man som lärare fått större självförtroende. 

Detta visar sig i en större trygghet och en vilja att framförallt i projektgruppen 

berätta om sina erfarenheter i undervisningen. 

… jag känner mig stärkt i att jag vågar förändra mitt sätt att under-

visa och mitt sätt att tänka både pedagogiskt och på elevernas sätt 

att lära. Vågar ta ut svängarna lite mera (Lärare 1). 

Utvecklingen av lärarrollen förefaller för några i gruppen vara starkt knutet till 

projektgruppens betydelse för speglingen av de egna erfarenheterna och försöken 

i elevgrupperna. Att återkommande få möjlighet att diskutera pedagogiska frågor 

uppfattas som meningsfullt och detta står oftast inte först på dagordningen när 

programarbetslaget träffas. 

Det är klart att vi har våra programgrupper där vi försökt att ha pe-

dagogiska samtal, men å andra sidan är det mycket annat vi måste 

diskutera, akutsituationer t.ex. Det här har varit sista punkten på 

dagordningen varje gång. Den har vi knappt hunnit till för det har 

varit så mycket andra saker, praktiska saker som måste lösas för att 

verksamheten ska kunna gå vidare. Här har vi ju kunnat diskutera 

detta i lugn och ro, det som är det viktiga för oss. Pedagogiken är 

ju ändå det viktiga i skolan… (Lärare 2). 

Några lärare beskriver även projektgruppens betydelse för bekräftelse på att det 

är ok att experimentera, man behöver inte känna sig annorlunda om man försöker 

tänja på gränserna. Enligt några av lärarna har också ett skolledarbyte under det 

första året bidragit till en känsla av större frihet. Flertalet lärare nämner som en 

mycket väsentlig erfarenhet efter det första året att de mer än tidigare ger elever-
na möjligheter till vidgad delaktighet och olika former av inflytande. Detta tar 

sig olika uttryck, men det handlar i huvudsak om delaktighet och inflytande på 

det individuella planet för eleverna. Lärarna tycker att de bättre kan ta tillvara 

elevernas individuella behov och möjligheter, framförallt genom att lyssna av 

och samla deras förhållningssätt, tankar och synpunkter men också i vissa fall 

systematisera dessa för att ha dem som grund för det fortsatta arbetet. Dessa 

mindre undersökningar och försök som lärarna genomfört i sina elevgrupper 

präglar tydligt diskussionerna och erfarenheterna efter det första året. För flera av 

lärarna förefaller exempelvis intervjuer med eleverna innebära att en annan typ 

av relation etableras. Ur det perspektivet blir det viktigare att som lärare lyssna 

än att prata. 

Nära relaterad till lärarnas arbete med undersökningar i elevgrupperna är frå-

gan om teori och praktik som visar sig på olika sätt när lärarna samtalar om det 

första året med projektet. Å ena sidan kan de ”aktioner” lärarna genomför i un-

dervisningen anknytas till något av det man läst som en viss form av teoretise-

ring. 
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På nåt sätt var det väldigt tacksamt att hitta den just då. Den kom 

in så bra. Det är någonting som man kan hänga upp saker på. Men 

man får ju tänka sig för så att man inte anpassar verkligheten till 

stämma överens med den (Lärare 5). 

Å andra sidan kan frågan om teori och praktik handla om lärarnas individuella 
eller gemensamma reflektion kring det de gör och studerar och för någon av lä-

rarna förefaller detta tangera relationen mellan teori och praktik.

Jag har ju läst ganska mycket av Säljö och när jag fick boken i min 

hand så tänkte jag att det är ju det här som jag står mitt i. Men när 

jag slår i den här boken, så funderar jag varför kommer inte jag på 

att skriva det här. Det är ju jag som jobbar med det. Men jag kan ju 

inte teorin. Ja, det kan jag ju kanske om jag sätter mig ned och får 

ner det på papper, men jag… han är arkitekten. Jag är omedveten 

om det på något sätt när jag upptäcker sambandet. Jag får aha-

upplevelser av den. Där ser jag hur teori och praktik kopplas ihop. 

Han har tänkt det jag gör och det är lite roligt  (Lärare 2). 

För en av lärarna har självreflektionens och skrivandets betydelse för denna varit 

den viktigaste positiva erfarenheten av projektet, medan för andra det gemen-

samma samtalet kring vars och ens erfarenheter och tolkningar av undervis-

ningspraktiken och det man läst och lyssnat till under året, varit mest väsentligt. 

Någon lyfter även fram en förbättrad förmåga att ta tillvara annan kompetensut-

veckling som pågått parallellt med lärarnas egna projekt. 

Jag känner att jag kan börja använda de grejorna bättre och det är 

en stor aha-grej för mig. Jag går tillbaka i anteckningar och skriver 

ner grejer på ett annat ställe där jag samlar det för att sedan komma 

att använda det. Det känns bra. Jag har många gånger varit iväg 

och tyckt att det varit intressant, men vad ska jag göra med det? 

Nu tror jag att jag kommer att göra det (Lärare 1). 

5.4.4 Relationen forskare-praktiker 
I samtalet efter det första året försöker jag själv sammanfatta hur jag tolkat inten-

tionerna i projektet och hur jag försökt använda mig av en öppen samtalsform för 

att stödja lärarnas reflektioner kring det som hänt i deras praktik och kring hur 

det hänger ihop med mer generell teori om lärande och kunskap.  

Det kanske inte har varit så tydligt vad den bakomliggande idén 

har varit, men jag kan ju säga det nu att tanken var att bygga på 

ömsesidighet, hur tycker ni…? Har ni känt er frustrerade av det el-

ler har ni känt att ni har fått komma till tals och utveckla er själva. 

Min tanke var ju inte att komma och föreläsa och säga att nu ska ni 

göra så här (Jan). 

Det stämmer, det har du inte gjort (Lärare 5). 
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Hur har du uppfattat det då (Jan)? 

Skönt (Lärare 5). 

Då skulle jag inte behövt vara här egentligen (Jan)? 

Du har ändå pushat på och styrt upp… (Lärare 5). 

Avvägningen är svår för den som utifrån förväntas stödja läroprocesser och det 

är tydligt hur förväntningar och även andra förhållanden (vilket jag återkommer 

till) påverkar relationen mellan mig som handledare/rådgivare och lärarna. En av 

lärarna beskriver det som att det handlar om att skapa förtroende för varandra, 

utan att tillskriva varandra olika etiketter. 

Det här har ju vuxit fram på något vis. När vi hade våra första mö-

ten på universitetet då var det lärare-elev situation. Det upplevde 

jag väldigt starkt då. Jag kommer ihåg frustrationen när vi skulle 

tala om vad vi hade tänkt med det här. Sen att vi skulle göra något 

också, det hade jag inte klart för mig. Efter en tid har jag verkligen 

känt den här tryggheten i det här samtalet. När du har kommit och 

alla andra har man fått en annan vinkling, en annan reflektion, men 

ändå har jag känt att det här röriga projektet har jag kunnat åter-

vända till med en ny syn. Jag har släppt det här med lärare-elev. 

Jag tycker det har varit bra på det viset. Att man inte hela tiden har 

haft s.k. föreläsningar. Det tror jag inte hade varit bra för oss. Vi 

har ju fört det här samtalet hela tiden (Lärare 2). 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarnas erfarenheter efter det första året fram-

står som övervägande positiva till det projekt de deltar i. Flera i gruppen talar om 

en process av egen utveckling och eget lärande. Erfarenheterna och lärandet efter 

det första året kan dock inte betecknas som enhetlig eller koordinerad för grup-

pen, möjligen med undantag för ett tydligare elevperspektiv som flertalet i grup-

pen lyfter fram. Det är även tydligt att det pedagogiska och reflekterade samtalet 

i huvudsak drivs framåt av delar av gruppen – åtminstone då jag är närvarande – 

vilket medfört att antalet perspektiv begränsats och därmed möjligheterna till yt-

terligare utmaningar. Det finns också en frustration hos vissa deltagare som 

handlar om att projektet emellanåt framstår som otydligt, att andra uppgifter 

”stjäl tid” från detta projekt eller att man inte kommer framåt med sitt eget ut-

vecklingsarbete inom projektet. 

5.4.5 Lärarnas erfarenheter efter år 2 
Min roll som handledare för hela gruppen tonades ned under det andra året med 

projektet, vilket också var en medveten strategi. Gruppen skulle söka stöd kring 

särskilda innehållsområden, delta i olika föreläsningar eller på egen hand till-

sammans med projektledaren driva arbetet vidare. Tanken att jag skulle fungera 

som individuell handledare för de lärare som önskade skriva en poänggivande 

uppsats inom ramen för de undersökningar och aktioner som de påbörjat i sin 
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praktiska verksamhet. Handledningstillfällena genomfördes också under hösten 

2003, men av olika skäl slutförde inte någon av lärarna den slutrapportering som 

skulle ha lett fram till examination av de fem akademiska poängen. Som jag upp-

fattade de huvudsakliga skälen handlade de främst om svårigheter att hitta tid för 

skrivandet, men också en avvaktande hållning inför ett skrivande med vissa krav 

på teorianknytning, metoddiskussioner etc. 

Redovisningen av lärarnas erfarenheter efter år 2 bygger på de skriftliga åter-

blickar som lärarna efter min förfrågan gjorde i slutet av vårterminen 2004 samt 

det tre timmar långa bandade samtal som sedan genomfördes som slutlig summe-

ring av projektet utifrån samma frågeställningar.  

Utveckling av lärarrollen 
Efter två års arbete med detta projekt pekar lärarna på att det finns goda möjlig-
heter att utveckla lärarrollen med hjälp av aktionslärande eller aktionsforskning. 

Innebörden i detta sägs vara att yrkesrollen kan ha stärkts genom att man ”vågat” 

pröva andra grepp i arbetet med eleverna än man tidigare gjort, att man höjt sin 

stämma bland kollegorna för att berätta om något man genomfört eller att man i 

högre utsträckning ”öppnat upp” sin undervisning inom skolan eller gentemot 

omvärlden. På samma sätt som efter första året betonar flera lärare en annan typ 

av relation till eleverna som en följd av det arbete som bedrivits. Dialog, lyhörd-

het och lyssnande är ord som lyfts fram när lärar-elevrelationen kommer på tal: 

Det största och viktigaste som hänt under de två år som gått är att 

jag testat på att gå från en lotsande lärarroll till en lyssnande lärar-

roll (Lärare 1, skriftlig återblick). 

Flera talar även om erfarenheter i yrket som efterhand byggs på och som med 

hjälp av arbetet i projektet skapat en medvetenhet om varför man som lärare väl-

jer att göra som man gör i undervisningen. Det finns å andra sidan, enligt vissa 

lärare, ett antal svårigheter inbyggda i försöken att utveckla lärarrollen. En så-

dan kan vara ämnets karaktär, där exempelvis matematiken nämns som ett ämne 

med en struktur och nationella krav som gör det svårt att få eleverna delaktiga el-

ler för läraren att experimentera i undervisningen. 

De olika momenten ska ju slutredovisas av samtliga elever i landet 

och det kan du ju inte komma runt för då blir det inte juste mot 

eleverna (Lärare 2, samtal). 

Några av kärnämneslärarna som deltagit i projektet uppger att de i sin undervis-

ning har provat en del nya inslag utifrån ett förändrat förhållningssätt, men de 

nämner som ytterligare en svårighet, elevernas konservativa hållning till hur un-
dervisningen ska bedrivas. Detta kan i vissa fall även gälla föräldrarna som har 

ganska fasta föreställningar om vad ett visst ämne går ut på och hur undervis-

ningen ska genomföras. En av de andra lärarna utmanar just dessa lärares upp-

fattning om var svårigheterna ligger i utvecklingsarbetet genom att säga att: 

Ert ämne kanske inte är något speciellt, jo det är ett speciellt ämne, 

men det kanske inte är annorlunda att lära det än att lära något ka-
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raktärsämne. Det handlar kanske om samma saker i inlärningen 

ändå (Lärare 6, samtal). 

Det som den här läraren ger uttryck för kan tolkas som att det på olika sätt finns 

svårigheter att överskrida och utmana etablerade ”sanningar” om ämnen och un-

dervisning. Det blir även tydligt att vars och ens olikartade förväntningar på pro-

jektet kan hämma utvecklingen av lärarrollen. En av lärarna hade förhoppningar 

om att projektgruppens arbete skulle leda till utveckling av ett yrkesspråk med 

hjälp av fokuserade diskussioner framförallt kring den litteratur som lästs. Enligt 

den läraren är den kollektiva reflektionen synnerligen betydelsefull för utveck-

lingen av lärarrollen och gruppen kunde nått betydligt längre om… 

… vi lagt mer vikt vid att planera och strukturera våra möten – 

gärna helt och hållet utifrån frågor som aktualiserats av den littera-

tur vi läst. Det är min bestämda uppfattning att litteratur tar man 

inte till sig bara genom att läsa igenom den. Vi borde ha använt 

möjligheten som vi hade att verkligen tränga in i pedagogiska frå-

gor genom att ta del av varandras uppfattningar och intryck av läst 

litteratur (Lärare 5, skriftlig återblick). 

Konflikterna mellan de praktiska och teoretiska inslagen eller mellan de indivi-

duella och gemensamma perspektiven både innehållsmässigt och tidsmässigt har 

i viss mån påverkat vad var och en fått ut av sitt deltagande i projektet. Där nå-

gon har sett stora steg i yrkesmässig utveckling för egen del har någon annan 

sökt fördjupning och relativt snabba förändringar för hela gruppen och skolan. I 

samtalet ställer jag frågan om vi människor inte har olika tålamod också. Utveck-

lingen av den egna lärarrollen kan kanske inte direkt jämföras med gruppens el-

ler hela skolans utvecklingsprocess. 

Du kan ju säga att jag är otålig, men jag har jobbat i 30 år som lä-

rare så det är ju inte utan anledning som jag är otålig, det står ju 

helt still tycker jag. Då måste jag vara otålig nu för jag ska snart 

sluta (Lärare 5, samtal) . 

Planering och genomförande av undervisningen 
Lärarnas erfarenheter av projektet kopplat till planering och genomförande av 

undervisningen handlar mycket om exempel på flexibilitet och öppenhet där ele-
vernas delaktighet framträder genom samtal och dialog. För flera av lärarna kan 

detta handla om att släppa läroboken när man diskuterar med eleverna om inne-

hållet i kursen. För ytterligare någon kan detta röra sig om att efter arbetet med 

projektet se på undervisningen som dynamisk, dvs. omöjlig att på förhand dela in 

i sekvenser innehållsmässigt och tidsmässigt. Även om man som lärare kan se 

positivt på en förändrad delaktighet från eleverna i planeringen och genomföran-

det av undervisningen, brottas man med konflikten om huruvida ”friare arbets-

sätt” verkligen leder till att eleverna lär sig något. Dessutom ska eleverna betyg-

sättas och hur gör man det om man inte bedrivit ”traditionell” undervisning med 

kunskapskontroller. Följande dialog mellan mig och en av lärarna belyser detta: 
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Jag har ju också naturkunskap och då är de ju lite friare. Och varje 

år tycker dom det är roligt, och man gör utvärdering och dom 

tycker det mesta har varit jättebra. Men så har man då ett kun-

skapsprov och kunskapen är så låg så man liksom… ibland tänker 

man efter provet jag trodde ju dom tyckte det här var roligt och att 

jag var en bra lärare Och så lägger man ut en utvärdering och man 

får bekräftat att de tyckte det var jätteintressant men kunskapen de 

har fått är ju minimal. De har tyckt det var intressant men ändå 

kommer de inte ihåg de här viktiga sakerna. Det förvånar mig var-

je år. Man har ju gjort det lustfyllt, man har gjort mycket varit ute 

på mycket studiebesök, men ändå så fastnar det inte (Lärare 4, 

samtal). 

Om det nu har varit kul undervisning, eleverna har tyckt det var ro-

ligt, läraren är duktig men dom klarar ändå inte kunskapsmålen, 

vad drar du för slutsats av det? Lär dom sig mer om du enbart har 

katederundervisning t.ex. eller är det ändå en fördel att de känner 

motivation och tycker det är kul (Jan, samtal)? 

Utgångspunkten är ju att ingen av dom tar hem boken och läser på, 

jag pratar nu om fordonsprogrammet, de pluggar inte in de här sa-

kerna. Den tid vi har är den under lektionstid, sen finns det inte 

mer tid. Och det får man ju godta att det är så. Det är samma i mat-

te att det är ytterst få som jobbar hemma. Det är en stor fördel som 

lärare att ha det lustbetonat och att ha nöjda elever. Då känner sig 

ju alla nöjda, men det enda är att man blir lite frustrerad när man 

ska sätta godkänd sedan (Lärare 4, samtal). 

Långt senare när jag läser en av de andra lärarnas skriftliga återblick på projektet 

får jag en idé om vad ovanstående konversation egentligen handlar om. Läraren 

skriver, apropå en fråga om hur man kan se på kopplingen mellan teori och för-

ståelsen av den egna praktiken, hur arbetet tillsammans med eleverna gått ut på 

att få tag i den inre motivationen genom elevernas egna frågor och undervisning 

utifrån verklighetsnära situationer. 

Att inte ge sig, varken som lärare, eller för den delen som elev, 

förrän man kommit åt den där kärnan: vad är det EGENTLIGEN 

jag vill/behöver ha reda på? är ibland motigt, men belöningen blir 

en djupare kunskap utifrån elevens egen frågeställning. Roger Säl-

jö står för det belysande citatet: Människan lär sig det hon har be-

hov av att veta.(Lärare 1, skriftlig återblick). 

Den typ av kunskaper som tidigare nämnda lärare 4 prövat i provsituationer, är 

kanske inte det som eleverna på fordonsprogrammet ”har behov av att veta” nå-

got om. Däremot har de uppskattat arbetsformerna och lärarens attityd i genom-

förandet av undervisningen, vilket avspeglats i deras utvärdering av kursen. I lä-

rarnas beskrivningar av arbetet med planering och genomförande av undervis-

ningen förefaller även en viktig skiljelinje vara huruvida man öppnar för elever-
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nas delaktighet redan på ett tidigt planeringsstadium eller om elevernas medver-

kan sker i ett senare skede genom dialog om arbetsformer eller större öppenhet 

från lärarens sida i undervisningen. När eleverna i ett tidigt skede är delaktiga 

finns ett tydligare samband med deras motivation och engagemang, menar flera 

av lärarna.  

Frågan om teori och praktik i backspegeln 
När lärarna efter det andra året med projektet funderar över kopplingen mellan 

teori och förståelsen av den egna praktiken, finns några förhållningssätt som tyd-

ligare framträder än andra. För det första kan pedagogisk teori ses som inspira-
tionskälla, ett sätt att få nya idéer om sitt arbete som lärare. För det andra kan 

pedagogisk teori användas som bekräftelse, ett sätt att stärka sina egna tankar 

och uppfattningar. En av lärarna skriver att detta kanske varit den största bety-

delsen av projektet: att det som man intuitivt vet efter många år som lärare, det 

har man fått bekräftat i olika teorier. Ytterligare någon funderar över hur detta 

skulle kunna fördjupas i nästa steg av teoretisk reflektion. 

Sen har jag inte kommit dit att jag bollar mot teorierna, låter tan-

karna studsa… så att jag ser motsättningar, men det kommer kan-

ske. Det blir mer att man hoppar över, nej så här tycker inte jag 

(Lärare 3, samtal). 

För flera av lärarna tycks frågan om teori och praktik handla om hur det vardag-
liga arbetet kan förstås på nya sätt. Man har under tiden som man läst olika ar-

tiklar och böcker sett hur det egna vardagsarbetet hänger ihop med det som fors-

kare tidigare undersökt och skrivit om. Projektet har påskyndat den processen el-

ler till och med, enligt en av lärarna, varit en förutsättning för att det skulle ske. 

Det är ju det som har gjort att man har upptäckt det här, annars 

hade man ju aldrig sett det (Lärare 6, samtal). 

Att ”upptäcka” sådant man tidigare bara haft en känsla av eller en intuitiv förstå-

else av, förefaller vara en viktig lärdom, men på frågan om man inte själv som 

lärare också  forskar då svarar samma lärare: 

Nu låter ju att forska väldigt stort. Jag kommer ju på saker i alla 

fall, även om det inte är forskning (Lärare 6, samtal). 

Det egna skrivandet har inte haft samma framskjutna position i detta projekt som 

i det tidigare redovisade (Delstudie A I), men frågan har gett upphov till en del 

funderingar och diskussioner. För det första fanns viljan hos några av lärarna att 

skriva en fempoängsuppsats om sina ”aktioner” och undersökningar i praktiken. 

Tiden och orken räckte dock inte riktigt till och det rann ut i sanden. För det and-

ra kom under slutskedet en propå från projektledaren om att var och en skulle 

skriva en handlingsplan som en sammanfattning av projektet med vissa framåt-

blickar. Lärarna har dock uppfattat detta på olika sätt. 

Det är väl självklart att nånting ska det väl finnas på pränt, att det 

är gjort, men samtidigt blev det lite snett på något sätt. Om man 

ville skriva för den där fempoängsuppsatsen det var då det var krav 
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på skrivande. Annars så kunde man liksom anteckna lite och ta till 

sig och så, men sen på slutet då har det tryckts på att nu ska det 

skrivas. Det var vi väl inte riktigt beredda på (Lärare 2, samtal). 

Skrivandet är ju också ett sätt för dig att samla dina tankar, att sätta 

dig ner och… (Lärare 7, samtal). 

Jo, men det är ju lite skillnad på det man skriver för sin egen skull 

och det man skriver för andra (Lärare 2, samtal).

Idén om att kombinera den egna sammanfattningen av projektet med publicering 

på Attraktiv skolas hemsida har uppfattats negativt av vissa av lärarna. Kravet på 

form känns annorlunda och mer avancerat om vem som helst ska få tillgång till 

det man producerat skriftligt. 

Projektgruppens betydelse  
Projektgruppens betydelse betonas av flertalet lärare, även efter det andra året. 

Man har lärt känna varandra över ämnes- och programgränser och haft tidsmäs-

sigt utrymme att föra regelbundna pedagogiska diskussioner. För flera av lärarna 

har det även varit ett moraliskt stöd att veta att man inte varit ensam om att för-

söka sig på ett förändringsarbete. Några av lärarna betonar att trots olikheterna i 

gruppen har det visat sig att många av de frågor man brottas med är gemensam-

ma, t.ex. olika typer av frågor kring elevernas motivation. Men det finns även 

andra infallsvinklar på projektgruppens funktion. Någon menar att gruppen varit 

alltför anonym på skolan, även om man emellanåt delat med sig av erfarenheter 

till andra. Det tycks inte ha förekommit någon systematisk informationsspridning 

från projektgruppen till övriga på skolan utan… 

Icke aktionslärarkollegor har i olika konstellationer inbjudits att 

diskutera mer eller mindre vilda idéer och tankar  (Lärare 3, skrift-

lig återblick). 

Övriga lärare har också emellanåt inbjudits till föreläsningar som arrangerats 

inom projektet, vilket i vissa fall har varit lyckat. En mera öppet kritisk hållning 

till arbetet i projektgruppen har en av lärarna som tycker att det varit negativt 

med… 

… all den frustration som många kursdeltagare under långa tider 

delgivit gruppen (Lärare 4, skriftlig återblick). 

I det avslutande samtalet med lärarna påpekar också flera att gruppens arbete 

skulle ha kunna bedrivits betydligt mer strukturerat, framförallt vid de tillfällen 

gruppen på egen hand skulle föra diskussionen.  

När vi började med samtalsledare, observatör och dokumentatör då 

tyckte jag det blev väldigt mycket mer strukturerat. Det skulle man 

ju råda andra att man börjar med tidigare. Då har vi varit duktigare 

på att hålla fokus. Då har vi bestämt fokus och tid. Det var så otro-

ligt lärorikt det vi gjorde att jag vågade gå ut och hålla i en studie-

dag. Då växte jag  (Lärare 3, samtal). 
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Den synliga och ”den osynliga” skolutvecklingen 
I diskussionen om projektgruppens betydelse och funktion aktualiseras också 

frågan om på vilket sätt detta projekt inverkat på hela skolans utveckling. Flera 

lärare betonar att det är först mot slutet av projekttiden de fått upp ögonen för hur 

viktigt det är att vara utåtriktad, informera och prata med andra på skolan om vad 

man håller på med. Först då kan det handla om att kunna påverka skolans ut-

veckling i någon riktning. Även om flera i gruppen framhåller att frågan om 

skolutveckling måste ses på längre sikt än två år, finns exempel på att arbetet 

inom gruppen medfört viss utveckling för skolan framförallt när det gäller gym-

nasieskolans relationer till grundskolorna inom kommunen i fråga om moderna 

språk och matematik. Projektet har även lett till ökat utbyte med universitetets 

forskare och studenter. 

Det tydligaste tecknet på skolutveckling förefaller dock framförallt handla om 

en utvecklingsberedskap hos flertalet av de inblandade lärarna. Den tar sig olika 

uttryck men kan t.ex. gälla pågående förändringsarbete till följd av minskat elev-

underlag på skolan, där lärarna i projektgruppen noterat att de är mer öppna nya 

lösningar än tidigare. De vågar också själva komma med förslag till pedagogiska 

och organisatoriska lösningar. Några menar även att gruppens arbetsformer på 

sikt kan påverka andra till utveckling av en liknande utvecklingsberedskap. En-

ligt en av lärarna har aktionslärandet redan tidigare varit ett naturligt arbetssätt, 

bortsett från dokumentationen som poängterats här.

Vi ser något som inte fungerar eller fungerar bra, vi funderar över 

varför, hittar en lösning som vi testar och därefter utvärderar vi för 

att sedan testa vidare. Under projektet har vi sett strukturen i vad vi 

redan tidigare gjort och fått ord för det, vilket kan vara nog så vik-

tigt. Dessutom har vi förstått vikten av att dokumentera och dela 

med oss till andra (Lärare 3, skriftlig återblick). 

När man sammanfattar lärarnas erfarenheter av det andra året och hela projektti-

den, ser man en dynamisk process av yrkesutveckling och lärande med såväl 
möjligheter som begränsningar. Potentialen av utvecklingsmöjligheter prövas 

dock i olika grad av deltagarna och det ömsesidiga utbytet i projektgruppen får 

skilda innebörder såväl individuellt som gemensamt. I det följande diskuteras 

några av dessa sammanfattade erfarenheter från Attraktiv skolaprojektet och 

jämförs med det tidigare redovisade Ylva-projektet. 

5.5 Lärares yrkesutveckling som lokalt 
lärande i Attraktiv skolaprojektet – en 
summerande analys och en jämförelse med 
Ylva-projektet

Detta projekt inom Attraktiv skola har stora likheter med det ”Ylvaprojekt” som 

tidigare beskrivits och med de intentioner i nationell policy som diskuterats in-
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ledningsvis. Likartade idéer om nya former för lärares kompetensutveckling som 

bygger på långsiktig kunskapsuppbyggnad, lärarnas delaktighet och samverkan 

mellan lärargrupper, har realiserats i olika skolformer (grundskola och gymna-

sieskola) men med ungefär samma innehållsliga målsättningar – vidgad didaktisk 

och teoretisk kompetens för lärarna. Attraktiv skola har på nationell nivå tydliga-

re profilerat sig mot att slutmålet handlar om att höja läraryrkets status, något 

som dock inte varit en huvudfråga i detta delprojekt. De två projekten skiljer sig 

tydligt åt när det gäller antalet deltagande lärare. I Ylva-projektet deltog alla lära-

re på skolan (ca 60 personer), medan nio lärare på den aktuella gymnasieskolan 

deltog i Attraktiv skolaprojektet. I det senare erbjöds programarbetslagen en 

plats vardera i projektet och deltagandet var helt frivilligt. Detta tycks ha inver-

kat positivt på känslan av delaktighet, även om förvirringen var stor i början om 

vad det hela egentligen gick ut på. Den innehållsliga styrningen (de didaktiska 

seminarieserierna) var tydligare i Ylva-projektet, framförallt under de två första 

åren, medan Attraktiv skolalärarnas utgångspunkt var att de skulle utgå från frå-

geställningar som väckts i den egna praktiken.  

5.5.1 Individuell och gemensam utveckling 
En inledande analys av innehållet i och villkoren för lärarnas lärande i Attraktiv 

skolaprojektet, visar att det finns ett spänningsförhållande i relationen mellan 
det individuella och det gemensamma lärandet för deltagande lärare. För flertalet 

av de nio lärarna har detta från början varit ett individuellt projekt, där man an-

slutit sig av eget intresse och av relativt skilda orsaker. Den gemensamma näm-

naren fanns delvis uttalad i projektbeskrivningen48, men vad den skulle innebära 

för gruppen, tycktes inte i inledningsskedet vara diskuterad i någon större om-

fattning. Utgångspunkten för mitt stöd till gruppen var också att lyfta fram vars 

och ens ”aktioner” i den egna undervisningen eller i organisationen. Lärarnas in-

dividuella arbete i de egna elevgrupperna står i fokus för ungefär hälften av lä-

rarna, medan ett par gemensamma konstellationer kring aktionslärandet bildas 

inom ramen för projektgruppen under projekttiden. Det är även tydligt att ovan 

nämnda spänningsförhållande handlar om olikartade förväntningar på vad arbetet 

i gruppen skulle leda till och att detta i sin tur påverkat hur man ser på gruppens 

betydelse för den egna utvecklingen. De lärare som från början väntat sig större 

fokusering på de teoretiska inslagen eller enbart velat diskutera pedagogiska sak-

frågor har emellanåt känt frustration över de utdragna diskussionerna och över 

att gemensamma aktiviteter har planerats kortsiktigt eller ändrats i sista stund. 

Även om relationen mellan det individuella och det gemensamma emellanåt 

varit problematisk förefaller mot slutet av projekttiden gemensamma och koordi-
nerade handlingar (jfr Wenger, 1998) ha fått större betydelse. Flera av lärarna 

agerar utanför gruppen, arrangerar studiedagar, genomför redovisningar för and-

ra lärargrupper etc. Detta stämmer även med de erfarenheter som tidigare redovi-

sats kring Ylva-projektet, men där kanaliserades dessa handlingar mera i gemen-

sam planering eller direkta inblickar i varandras undervisning. En annan sida av 

––––––––– 
48 Den som handlade om att kunna möta alla elever, oavsett deras individuella svårigheter. 
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relationen mellan det individuella och det gemensamma kan överföras till en an-

nan nivå, nämligen den som handlar om spännningsförhållandet mellan projekt-
gruppens utveckling och hela skolans utveckling. Projektgruppen har varit en or-

ganisation ”vid sidan av” skolans övriga organisation vilket, på samma sätt som i 

Ylva-projektet, medfört att projektet framförallt inledningsvis saknat anknytning 

till övriga lärare och skolan som organisation. Intresset från skolledning och öv-

riga lärare har under större delen av projektet varit relativt svagt och gruppen har 

heller inte lyckats föra ut ett budskap om vad projektet skulle kunna bidra till. 

Mot slutet av projekttiden sker dock vissa förskjutningar i riktning mot öppenhet 

och påverkan i förhållande till organisationen. Skolverket som inspekterat den 

aktuella skolan efter det att projektet slutförts, konstaterar också i sin inspek-

tionsrapport att aktionslärandeprojektet genererat en del idéer varav en del har 

genomförts. Men, enligt Skolverket, saknas en gemensam strategi på skolan för 

att ta tillvara det man lärt sig.49 De framtida svårigheterna med att föra erfarenhe-

terna från projektet vidare till andra lärare på skolan och till organisationen, kun-

de också spåras i det avslutande samtal jag hade med lärarna. 

5.5.2 Elevernas delaktighet och lärarnas yrkesutveckling 
En aspekt av lärarnas yrkesutveckling och lärande i Attraktiv skolaprojektet har 

varit att arbetet med elevernas delaktighet fått förändrade innebörder för flera av 

deltagarna, vilket även överensstämmer med erfarenheterna från Ylva-projektet. 

I takt med att lärarna fått syn på sitt eget lärande har deras förmåga och vilja att 

öppna för elevernas deltagande på olika sätt blivit tydligt. För vissa handlar detta 

om att lyssna på och kommunicera med eleverna på andra sätt än tidigare, för 

andra handlar det om att släppa in eleverna mer i planeringen och genomförandet 

av undervisningen. Lärarnas egen delaktighet och möjlighet att påverka utveck-

lingen förefaller bidra till en öppenhet i förhållande till eleverna. Vissa faktorer 

begränsar dock det utrymme som lärarna anser sig ha när det gäller att skapa del-

aktighet för eleverna. Nationella kursplaner, prov och betygskriterier, elevers och 

föräldrars konservativa inställning till skola och undervisning och i viss mån kol-

legors misstänksamhet bidrar enligt en del av lärarna till dessa begränsningar.  

I det sammanhanget reflekterar jag själv över hur min egen och lärarnas för-

måga att utmana sig själva eller gruppen utvecklats under den tid projektet på-

gått. De delvis dolda föreställningarna om var gränserna går för en fördjupning 

av exempelvis elevernas delaktighet, kommer bara sporadiskt upp till ytan eller 

ifrågasätts relativt sällan i det material som här analyserats. Den problematise-

rande hållning hos lärarna som beskrevs när det gäller Ylva-projektet förefaller 

dock även i Attraktiv skolaprojektet vara på väg att utvecklas, men i det senare 

fallet beskriven av några av lärarna som en form av utvecklingsberedskap för 
framtiden. Spänningsförhållandet mellan det individuella lärandet och den ge-

mensamma reflektionen blir möjligen ännu tydligare för gymnasieskolans lärare 

i det senare projektet pga. att ämnessplittringen och kursutformningen i större ut-

––––––––– 
49 Referensen till Skolverkets inspektionsrapport har medvetet utelämnats för att inte röja skolans och 

lärarnas identitet. 
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sträckning försvårar gemensamt pedagogiskt handlande. Detta gör att den be-

skrivna utvecklingsberedskapen i viss mån är individuellt knuten till varje lärare, 

snarare än gemensam och koordinerad.  

Det som ändå i Attraktiv skolaprojektet tycks ha bidragit till utveckling och 

lärande hos flertalet lärare i gruppen är arbetet med att utforska sin egen praktik i 

kombination med litteraturläsning och gemensamma diskussioner. I förhållande 

till Ylvaprojektet innebar Attraktiv skolaprojektet en fördjupning av aktions-

forskningsstrategin eller ”aktionslärandet” som projektledaren och lärarna valde 

att benämnda projektet. Pedagogiska frågeställningar bearbetades såväl praktiskt 

som teoretiskt genom försök i undervisningen, dokumenterade intervjuer och 

samtal, enkätundersökningar, litteraturläsning och diskussioner. De tolknings-

processer som försiggick under gruppens möten under det första året (då jag del-

tog vid flera tillfällen) handlade, som jag uppfattade det, om en initieringsfas av 
en form av didaktisk reflexivitet.50 Denna mer fördjupade form av yrkesmässig 

reflektion hade dock svårt att få fotfäste i ett mer systematiskt skrivande från lä-

rarnas sida. Det fanns, åtminstone inte under projekttiden, förutsättningar för ett 

individuellt akademiskt skrivande, vilket visade sig i att lärarna efter det första 

individuella handledningstillfället inte efterfrågade mer handledning eller skick-

ade in mer material. Jag själv hade heller inte mandat och kände en viss osäker-

het i att kalla till fler möten, då lärarna trots sina höga ambitioner tydligt uttryckt 

att de tyckte detta verkade svårt och tog mycket tid. Diskussionen vid det avslu-

tande mötet med projektgruppen om den s.k. handlingsplanen som tidigare redo-

visades, visar att det går en tydlig skiljelinje mellan att undersöka och skriva i sin 
egen praktik och att med större formkrav och krav på teorianknytning skriva om
sin egen praktik. Vid en närmare granskning av Attraktiv skolas hemsida i den 

aktuella kommunen, visar det sig också att endast en av lärarna i gruppen formu-

lerat sig skriftligt för offentligheten.  

Aktionsforskningsstrategin förefaller i det här aktuella projektet ha haft en 

funktion som ”länk” mellan teori och praktik, bidragit till viss självförståelse hos 

deltagarna som individer och som grupp genom den nämnda delaktigheten i en 

form av didaktisk reflektion, men inte helt kunnat integrera praktiska och teore-

tiska perspektiv på undervisning och lärande genom lärarnas eget skrivande. 

Frågan är vilken betydelse det hade att den handledning jag bedrev under det 

andra projektåret, övergick till att bli individualiserad snarare än riktad till hela 

gruppen. De lärare som hade ambitionen att skriva och examineras inom ramen 

för akademiska formkrav hade uppenbarligen inte kraften att på egen hand och 

med min erbjudna hjälp lösa den uppgiften.  

Detta resonemang och andra tänker jag nedan återkomma till i en fördjupad 

diskussion kring båda delstudierna A I, A II som på olika sätt fokuserat lärares 

lärande och yrkesutveckling genom deras deltagande i projekt för kompetensut-

veckling i arbetet. 

––––––––– 
50 Jfr med begreppet didaktisk bildning som jag introducerade i kapitel 3 med hänvisning till Uljens 

(1997) och Fritzell (2003a).  
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5.6 Lärares yrkesutveckling som reflekterad 
praktik – en fördjupad och kritisk analys 
I denna delstudie (A) har ambitionen varit att genom två exempel belysa lärares 

erfarenheter och lärande genom deltagande i två olika projekt som varit en direkt 

följd av nationella insatser för lärares yrkes- och kompetensutveckling. Avsikten 

nedan är närmast att knyta an till mina forskningsfrågor såväl empiriskt som teo-

retiskt i ett försök att ytterligare fördjupa diskussionen om policy och lärande. 

Den empiriska analys av materialet jag hittills presenterat är nu tänkt att leda vi-

dare till en teoretisk tolkning där forskningsfrågorna tillsammans med kopplingar 

till tidigare teoretiska avsnitt får utgöra fond. Utgångspunkten i följande avsnitt 

blir därmed att diskutera: 

relationen mellan lärandets innebörder i den nationella policyn och villkoren 

för det lokala lärandet i kompetensutvecklingsinsatserna. 

lärandets kontextuella karaktär och lärarnas policyorienterade lärande. 

det reflexiva lärandet och utvecklingen av en reflekterad praktik. 

Det metodologiskt problematiska med aktionsforskningsansatsen som tidigare 

diskuterats ställs här på sin spets. I rapporterings- och skrivfasen får jag som 

forskare ensam ta ansvaret för trovärdigheten i tolkningarna och de belägg som 

läggs fram. Det faktum att lärarnas lärande och förändringar av sin praktik har 

stått i förgrunden i båda de projekt som jag har följt och studerat, har bidragit till 

en komplexitet och dynamik i forskningsprocessen. Detta innebär att min avsikt i 

det avsnitt som följer primärt kan betecknas som analyserande och utan ambition 

att söka generaliseringar som är hållbara i alla andra sammanhang utanför den 

kontext som jag här refererar till. Däremot kan som tidigare nämnts en generell 

problematik diskuteras utifrån vissa valda teoretiska utgångspunkter och för-

hoppningsvis kan också innehållet nedan bidra till en fortsatt diskussion om lära-

res yrkesutveckling, policy och lärande.51

5.6.1 Nationell policy och lärandets villkor 
När man diskuterar lärarnas lärande i dessa projekt i relation till de utbildnings-

politiska strategierna i nationell policy är det av särskilt intresse att diskutera hur
lärandets yttre villkor samspelar med lärandets inre karaktär.  Mina forsknings-

frågor kommer här in som en precisering av mitt särskilda kunskapsintresse – re-

lationen mellan policy och lärande.52 De nationella policydokument som legat till 

grund för de empiriska exemplen utgör här en form av samhälleliga yttre villkor. 

––––––––– 
51 Jfr Cherryholmes (1988) som skriver att: ”As societies and professions develop, what is said and 

written and accepted as true changes. Discourses and discursive practices are relative to time and 

place” (s. 3), vilket innebär att den diskussion jag för också formar samtalet om policy och lärares 

lärande. 
52 Jfr Ball (2000), som påpekar vikten av att i policyforskning analysera lärares arbete i relation till 

policy och staten på olika sätt.
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Dessa har varit väsentliga t.ex. som utgångspunkt för de ansökningar som kom-

munen och skolan lämnade till utbildningsdepartementet och Skolverket. De har 

”ramat in” de möjligheter som funnits lokalt att formulera mål och strategier för 

kompetensutvecklingssatsningarna. Den något milda inramningen i nationell po-

licy förefaller ha kännetecknat arbetet med lärarnas utvecklingsprojekt på de sko-

lor jag studerat – dock med vissa skillnader. Ylva-projektet var beroende av en 

mer formell tids- och innehållsstyrning pga. att fler personer var inblandade, men 

fortfarande fanns i båda projekten möjligheter till förändringar under pågående 

projekt. Denna öppenhet i de yttre villkoren kan bidra till delaktighet i lärandet,
vilket delvis visar sig i de redovisade projekten. Samtidigt är det viktigt att 

komma ihåg att det kanske starkaste yttre villkoret för lärandet i dessa projekt 

var tillskottet av ekonomiska resurser för genomförandet. Den aktuella skolans 

och kommunens starkaste motiv för att ligga nära nationell policy i sina ansök-

ningar kan sägas ha varit ekonomiskt. Relationen mellan de ekonomiska villko-

ren för projektens tillkomst och de pedagogiska motiven bakom deltagandet är 

därför inte oproblematisk. Pengar som styrmedel utgör en stark drivkraft och 

frågan är om de förskjutningar i nationell policy kring lärares och rektorers kom-

petensutveckling som noterats i analysen av senare tids dokument kommer att 

medföra en omorientering lokalt, dvs. att villkoren för lärarnas lärande i framti-

den i högre grad kommer att styras av diskurser utanför skolan och möjligheter 

till ekonomiskt stöd än av konstaterade interna behov.  

Andra former av yttre villkor som har visat sig betydelsefulla i kompetensut-

vecklingsprojekten har att göra med såväl lärarnas tidsmässiga möjligheter att 

delta och utsträckningen över tid, som organisatoriska strukturer, ämnesstruktu-

rer och statusförhållanden mellan ämnen och årskurser (jfr Hargreaves, 1998; 

2004).53 I båda projekten förefaller tillräckligt med tid ha avsatts för både indivi-

duella studier och gemensamma diskussioner. Attraktiv skolaprojektet hade dock 

tydligare avgränsat en särskild tid för gemensam reflektion och diskussion vilket 

förefaller ha varit väsentligt. I den årsredovisning som kommunen presenterat för 

2005 framkommer även att den aktuella skolan nu organiserat s.k. reflektions-

grupper som leds av projektdeltagarna. De organisatoriska och ämnesmässiga 

strukturerna framstår i båda exemplen som stabila även i ett längre perspektiv. 

De förefaller ”inbäddade i” en rad historiska, kulturella och sociala förhållanden 

i skolan och det omgivande samhället (jfr Sundberg,2005).54  I de (relativt få) fall 

dessa strukturer utmanats ser jag en annan typ av relation mellan lärandets yttre 

villkor och dess inre karaktär, dvs. de lärare som ifrågasätter givna ramar, testar 

––––––––– 
53 Hargreaves (1998) använder begreppet ”balkanisering” för att beskriva förekomsten av strikta äm-

nesgrupperingar framförallt i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Balkaniseringen försvå-

rar enligt Hargreaves (2004) etableringen av s.k. lärande arbetsgemenskaper. 
54 Sundberg (2005) använder sig i sin studie av timplanereformens konsekvenser i grundskolan av 

begreppet skolkultur i enlighet med en hermeneutisk, antropologisk utgångspunkt. En skolkultur 

består i det perspektivet av mönster av mänsklig interaktion, men också av uttalade och outtalade 

kunskaper, värderingar och normer som skolan överför. Kulturen har såväl en lokal som en allmän-

giltig karaktär om den studeras i ett historiskt, samhällelligt sammanhang (a. a. s. 99). Jfr också 

Berg (2003) som beskriver skolkulturer som ”…ett sammelsurium av olika sociala fenomen, vilket 

gör att de är ytterst svåra att komma åt på ett sammanhängande sätt” (s. 184). 
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gränser, kommunicerar med andra lärare och sina elever tycks se andra och för-

djupade möjligheter för sitt och elevernas lärande. Ylva-projektets begränsningar 

handlar i det sammanhanget om att ett utpräglat ”skolperspektiv” definierat pro-

jektet. Fokus har legat på lärarrollen i relation till t.ex. form och (ett givet) inne-

håll i undervisning, snarare än på att problematisera urvalet av innehåll eller sko-

lans roll som samhällsinstitution. Attraktiv skolaprojektet har på ett annat sätt 

kunnat förhålla sig till flera perspektiv, genom den direkta kopplingen mellan lä-

rarnas utvecklingsarbete och eleverna. 

5.6.2 Lärandets kontextuella karaktär – några didaktiska 
verktyg 
Lärandets inre karaktär i de studerade projekten ser jag bland annat som knutet 

till de historiska, kulturella och sociala föreställningar och förväntningar som lä-

rarna bär med sig in de två projekten och i sin dagliga yrkesutövning. I det här 

sammanhanget vill jag lyfta fram några begrepp som, enligt min mening, tydlig-

gör och verbaliserar de möjligheter och begränsningar för lärande som finns 

inom ramen för nationell policy och lokalt lärande. I beskrivningen av nedanstå-

ende ”pedagogiska lärandekontraster”, presenterar jag en form av verktyg som 

kan underlätta analys och samtidigt bidra till förståelsen av hur läroprocesser 

samtidigt samverkar och kontrasterar i en slags ständigt pågående växelverkan. 

Dessa kontrasterande begrepp har vuxit fram empiriskt i delstudie A – men även 

som en konsekvens av de teoretiska och metodologiska perspektiv som presente-

ras i kapitel 3 och 4 – som ett svar på frågan om lärandets diskursiva och kontex-

tuella karaktär i reformarbete och lokal tolkning av policy. Jag har även kommit 

att pröva dessa begrepp i delstudie B och C. Min poäng är att de kan användas 

som didaktiska verktyg i en analys av lärande i olika sammanhang, inte i första 

hand för att identifiera ”bra” eller ”dåligt” lärande, utan i huvudsak för att se vil-

ka konsekvenser en orientering i en viss riktning kan få. De kontrasterande 

aspekter av lärande som jag menar att delstudie A har visat på handlar om ett lä-

rande som är: 

a. Utvidgat i relation till begränsat 

I ett utvidgat lärande betonas oberoendet av tid, rum, ämnen, läromedel och för-

bestämda kursbeskrivningar. Här finns utrymme för ömsesidig kommunikation 

och delaktighet i lärandet med utgångspunkt i egna eller gemensamt uttryckta 

behov. I nationell policy finns denna öppenhet i den tidigaste av skrivelserna (jfr 

Skr 1996/97:112), likaså i projektbeskrivningarna från de aktuella skolorna, men 

också i viss utsträckning i de båda projektens praktiska genomförande (jfr Ful-

lan, 2001).55

––––––––– 
55 Fullan (2001) menar att lärarnas upplevda behov av en viss förändring kan bidra till ett framgångs-

rikt reformarbete. Flera lärare uttrycker också att dessa satsningar verkligen svarat mot deras behov, 

åtminstone efter en tids deltagande i projekten. Samtidigt finns det anledning att uppmärksamma 

sprickor i ett sådant perspektiv. Andra forskare (jfr Sundberg 2005; Hargreaves, 1998) påpekar att 

det i skolan alltid pågår en mikropolitisk kamp mellan olika grupper vilket gör det svårt att entydigt 

peka på framgång alternativt misslyckande i fråga om skolors utvecklingsarbete.  
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I ett begränsat lärande fungerar vissa förutsättningar som tvingande. Senare 

tids policy förskjuts som vi sett i riktning mot den här aspekten, vilket kan inne-

bära mindre påverkansmöjligheter för lärarna att i framtiden styra sin egen kom-

petensutveckling. Samtidigt vet vi inte säkert i vilken utsträckning ”professionel-

la skolutvecklingsadministratörer” på högskolor eller i de aktuella kommunerna 

redan i ett tidigt skede marginaliserat lärarnas synpunkter på vilken kompetens-

utveckling som skulle ha varit lämplig. Av erfarenheterna från projektens ge-

nomförande framgår också att nationella kursplaner, prov och betygskriterier kan 

uppfattas som hinder för pedagogisk förnyelse och motivation hos eleverna. 

Dessutom fungerar etablerade ämnesstrukturer och föreställningar om ämnens 

och undervisningsformers status och effektivitet som begränsande för ett vidare 

perspektiv på lärande. Skolledningens, kollegors och det omgivande samhällets 

reaktioner eller ointresse kan också det bidra till en markering av det som be-

gränsar. De akademiska kraven (på skrivande t.ex.) förefaller åtminstone initialt 

inverka begränsande på ett utvidgat lärande. 

b. Komplext i relation till förenklat 

Det komplexa lärandet innehåller en mängd faktorer som bidrar till att lyfta fram 

mångfalden av perspektiv i allt lärande och det som leder till lärande. De visions-

liknande begreppen social, didaktisk och teoretisk kompetens som lyfts fram som 

mål för lärarnas kompetensutveckling i såväl nationella som lokala policydoku-

ment anknyter till denna komplexitet, även om de lokala strategierna innehåller 

mer av konkretiseringar och enkelhet.  Det vissa lärare i projekten beskriver som 

en ”rörig” lärandeprocess tycks handla om en ständigt pågående pendling mellan 

det komplexa och det enkla, där trots allt mängden av infallsvinklar på sikt kan 

sorteras i form av sammanhängande bilder eller strukturer på en mer abstrakt 

nivå utan att fördenskull tappa kontakten med det konkreta. Den komplexa 

aspekten inbegriper även ett lärande som är fördjupat på så sätt att reflektionen 

kring den egna yrkesutövningen eller lärandet överskrider givna ramar, men även 

bidrar till konkret förändringsinriktad handling eller åtminstone handlingsbered-

skap för framtiden. Detta anknyter till vad Wenger (1998), beskriver som flera 

parallella processer i ett praxislärande som inte enbart handlar om mentala pro-

cesser som minne, informationshantering i hjärnan eller mekanisk inlärning utan: 

”Such learning has to do with the development of our practices and our ability to 

negotiate meaning” (Wenger, 1998, s. 96). Att skapa mening individuellt och 

gemensamt tycks i dessa projekt ha varit avgörande för hur lärandets kvaliteter 

utvecklats över tid.  

I det förenklade lärandet handlar lärarnas lärande och yrkesutveckling i pro-

jekten om en förutsägbar resa från A till Ö, t.ex. utveckling av en förmåga eller 

en teknik som kan bidra till att elevernas betyg förbättras. Skolverksdokumentet 

(2005a) är ett sådant exempel, som kan uppfattas som en strategi där man isole-
rat ”lär ut” vissa färdigheter till lärarna, vilket sedan förväntas leda till önskat re-

sultat. I båda de projekt som redovisats här togs grepp som tydligt var inriktade 

på att undvika förenklade föreställningar om lärande, även om exempelvis stra-

tegin med lärarnas skrivande (projekt A I) delvis kan hänföras till det förenklade. 

Det enkla kan även betecknas som ytligt, dvs. projekten har för vissa lärare inte 

inneburit att positioner förflyttats eller förmågan att kritiskt granska den egna 
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praktiken utvecklats nämnvärt. Utvecklingsprojektens möjlighet att i grunden 

kunna bidra till ett komplext lärande har trots detta varit relativt goda med de be-

gränsningar eller ”störningar” som redovisats i de empiriska exemplen. De åter-

kommande pedagogiska samtalen i kombination med tillskott av teoretiska per-

spektiv och praktiska utmaningar förefaller i de båda redovisade projekten ha 

haft betydelse för lärarnas möjligheter att utveckla ett mer sammansatt perspektiv 

på lärande.  

c. Integrerat i relation till differentierat

Dessa kontrasterande aspekter av lärande kan hänföras till flera dimensioner som 

blivit tydliga i de båda projekten. Dessa dimensioner ingår, som jag ser det, i en 

dynamisk process av nationell policy och lokalt lärande. De framträder i en stän-

digt pågående växelverkan i den pedagogiska praktiken och är inte stabila på kort 

sikt. Över tid sker dock i projekten vissa diskursiva förskjutningar mellan aspek-

ternas ytterpunkter. För det första kan det handla om lärandet i relationen mellan 
det individuella och det gemensamma, men också om lärandet i relationen mel-
lan de aktuella projekten och övrigt arbete på skolan. Man kan konstatera vissa 

inbyggda konflikter i dessa relationer som inverkar och ”driver” utvecklingen åt 

antingen det ena eller andra hållet. Den enskilde lärarens ambitioner, föreställ-

ningar och förväntningar kan fungera såväl integrerat som differentierat, dvs. 

både försvåra respektive bidra till gemensamt och koordinerat lärande. På samma 

sätt kan projektens positioner på skolan vara isolerade från övrigt arbete eller 

också i vissa fall bidra till förändringar och läroprocesser som förflyttar positio-

nerna för flera än de som deltar i projekten t.ex. elever, föräldrar och andra lära-

re.

För det andra, men samtidigt sammanhängande med ovanstående, finns som 

en dimension av dessa kontrasterande aspekter relationen mellan de enskilda lä-
rarna som deltar i projektet samt relationen mellan lärarna och eleverna. Det 

sker i de redovisade exemplen en förskjutning mot mer av ett lärande av integra-

tiv karaktär, framförallt gäller det lärarnas relation till eleverna. I båda projekten 

lyfter lärarna fram förändrade förhållningssätt till eleverna som en av de viktiga-

re erfarenheterna och lärdomarna. Planering, undervisning och lärande blir i ett 

integrerat lärande en del av ett gemensamt projekt för lärarna och eleverna, vilket 

tycks ha betydligt lättare att komma till stånd än ett integrerat lärande mellan lä-

rarna. För det tredje kan lärandet i aspekterna integrerat respektive differentierat 

synliggöras som en relation mellan teori och praktik. I den här typen av utveck-

lingsprojekt tycks den frågan vara ständigt närvarande som en slags påminnelse 

om en evig kunskapsteoretisk gåta utan lösning, men också en spegling av en 

högst aktuell problematik i förhållandet mellan den akademiska världen och 

skolpraktiken. Även om det i de här redovisade utvecklingsprojekten fanns tydli-

ga integrativa ambitioner för lärarnas lärande, visar erfarenheterna från de båda 

på svårigheterna att undvika traditionella mönster i form av en tydlig uppdelning 

av teoretiska inslag respektive praktisk tillämpning. I Attraktiv skolaprojektet 

sker dock en tydligare förskjutning mot integrativa aspekter av lärarnas lärande 

kring relationen teori-praktik än i Ylva-projektet. Möjligen var ”det inre trycket” 

större i den mindre gruppen än i den stora lärargruppen i det andra projektet, men 

det kan också vara så att aktionsforskningsperspektivet i Attraktiv skolaprojektet 
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i högre grad bidrog till perspektivskiften och kritisk granskning av såväl teori 

som praktik. 

I ljuset av den typ av ”helhetsteori om lärande” som Wenger (1998) presente-

rar, kan relationen mellan ovan beskrivna aspekter förtydliga de läroprocesser 

som lärarna i delstudie A bidrar till och är en del av. Min tolkning är att graden 

av delaktighet i dessa praxisgemenskaper, men även och inte minst tidigare 

nämnda strukturella faktorer, avgör i vilken utsträckning lärarnas lärande oriente-

rar sig i den ena eller den andra riktningen. I Ylva-projektet innebar lärarnas del-

tagande, åtminstone inledningsvis, mer av traditionellt kursdeltagande än i At-

traktiv skolaprojektet som i sin uppläggning byggde på ett tänkt lärande i arbetet 

tillsammans med kollegorna. Det nära sambandet mellan identitetsskapande 

(t.ex. mot en förändrad lärarroll) och lärande i praktiken som Wenger (1998, s. 

215) beskriver, förefaller ha haft större förutsättningar att utvecklas i Attraktiv 

skolaprojektet men framträder i viss utsträckning även i Ylvaprojektet. Engage-

manget i gemensamma handlingar har i de båda utvecklingsprojekten av olika 

skäl begränsats på olika sätt, vilket framgår av de redovisade erfarenheterna, men 

med tanke på det relativt långa tidsperspektivet (två respektive tre år) i projekten 

har vissa förskjutningar kunnat noteras i fråga om koordinering av pedagogiskt 

handlande. 

5.6.3 Reflexivt lärande och en reflekterad praktik 
Ovanstående genomgång kring samspelet av lärandeaspekter i dessa utveck-

lingsprojekt hänger intimt samman med min forskningsfråga om på vilket sätt re-

formarbetet (i den här delstudien utvecklingsprojekten) skulle kunna bidra till ett 

reflexivt lärande hos lärare men även med frågan om utvecklingen av en s.k. re-

flekterad praktik. Mot bakgrund av det tidigare redovisade är det samlade in-

trycket av de empiriska studierna att det som i det här sammanhanget bidrar till 

ett reflexivt lärande hos lärare och därmed förstärker utvecklingen av en reflekte-

rad praktik handlar om att:  

lärarna är gemensamt delaktiga i planering och genomförande av kom-

petensutvecklingsprojektet,  

lärarnas förhållningssätt till elevernas delaktighet i undervisningen kän-

netecknas av båda parters ansvar för och intresse av att betrakta under-

visningen som en gemensam angelägenhet,  

lärarna är öppna för ett komplext lärandebegrepp och en syn på under-

visningen som dynamisk,  

det finns en ömsesidighet i dialogen mellan högskolepersonalen och lä-

rarna, mellan lärarna inbördes och mellan lärarna och eleverna och att 

denna dialog har varit utsträckt i tid.
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I den här typen av utvecklingsprojekt förefaller på många sätt möjligheterna 

goda att närma sig de vida kompetenser för lärares yrkesutveckling som diskute-

ras i nationell policy. Villkoren för utvecklingen av en reflekterad praktik tycks 

gynnas av långsiktiga satsningar där lärares praktiska arbete med eleverna får 

stöd av teorianknytning, handledning och inslag av kritisk granskning. Samtidigt 

är varje utvecklingsinsats på en skola unik och påverkas i stor utsträckning av en 

lång rad andra villkor. De förhållanden som inom ramen för denna delstudie 

tycks ha försvagat utvecklingen av en reflekterad praktik i  handlar om att: 

utvecklingsprojektet hamnar vid sidan av skolans övriga arbete, 

individuella kvalifikationskrav på lärarna i vissa fall skapar frustration, 

konflikter mellan ett ämnesbaserat respektive ett allmändidaktiskt per-

spektiv på undervisning och lärande inte tillräckligt  analyseras, samt att  

yttre villkor dominerar (tid, pengar, organisation etc).

Fullan (2001), noterar att framgångsrikt reformarbete på en skola sällan direkt 

kan överföras till en annan – ”Accordingly , what works in one location won’t 

necessarily work in another” (Fullan, 2001, s.191)56 – vilket i denna studie även 

visar sig inom ramen för samma projekt på samma skola. Kulturella förändringar 

på en skola och djupgående förändringar vad gäller lärarnas lärande sker inom 

ramen för ett betydligt vidare helhet. Ett övergripande samhällsperspektiv har 

också i viss utsträckning saknats i dessa projekt, vilket delvis kan förklara tillkor-

takommanden i projekten. Attraktiv skolaprojektet har dock haft större möjlighe-

ter än Ylvaprojektet att väga in aspekter som tagit hänsyn till lokal kultur, ele-

vernas sociala bakgrund och andra villkor. 

Om man analyserar utfallet av delstudie A med avseende på lärandeaspekter-

na och utvecklingen av en reflekterad praktik i ljuset av begreppen strategiskt re-

spektive kommunikativt handlande (jfr Habermas, 1996) kan man se att policy 

kring lärares yrkesutveckling och lärande bär fram kommunikativa perspektiv 

framförallt i ett inledande skede för att på senare tid något begränsa dessa per-

spektiv till förmån för mera av målrationalitet och effektivitet. I de båda projekt 

som analyserats i delstudie A är strategiska och kommunikativa bevekelsegrun-

der för pedagogiskt handlande och lärande ständigt närvarande (se begreppspa-

ren). I en ständig växelverkan påverkar de villkoren för t.ex. utvecklingen av en 

reflekterad praktik eller lärarnas reflexivitet. Samtidigt visar de empiriska studi-

erna att lokal policy i ett längre perspektiv i hög grad påverkas av lokal kultur 

(social och kulturell), ekonomiska villkor och andra samhällsförhållanden, snara-

re än av förskjutningar i nationell policy. 

––––––––– 
56 Fullan hänvisar till Healy & De Stefano (1997) som också menar att strategier för reformarbete säl-

lan kan kopieras, snarare behöver det ske en lokal anpassning av de villkor för framgång man sett i 

andra kontexter. 
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I relation till de förskjutningar som noterats i senare tids diskussioner om lä-

rarnas yrkesutveckling med avseende på centralisering – decentralisering har 

studien har å ena sidan visat att policy i viss mån utvecklats i riktning mot att lä-

rare fråntas initiativ när det gäller den egna yrkesutvecklingen under perioden 

1996-2005. Å andra sidan har det i de studerade exemplen funnits stora möjlig-

heter till delaktighet från lärarnas sida, oberoende av dessa policyförskjutningar. 

Frågan är dock hur policy fortsättningsvis kommer att påverka möjligheterna att 

bedriva utvecklingsprojekt ur ett så öppet och delvis kommunikativt perspektiv 

som här redovisats. Högskolor och universitet kan förmodas ha en central roll i 

fråga om lärares kompetensutveckling i framtiden, liksom de haft i de projekt 

som här analyserats. I Ylva-projektet var villkoret högskolemedverkan, i Attrak-

tiv skolaprojektet skedde kontakten med Växjö universitet och andra högskolor 

på eget initiativ. Högskolornas förmåga att balansera intentioner i nationell poli-

cy med lokala intressen och behov, men samtidigt kritiskt analysera sin egen roll 

som reformaktör och utmana invanda föreställningar på den lokala skolan före-

faller vara en lika angelägen som problematisk fråga att diskutera. Denna studie 

visar att det finns ett spänningsförhållande mellan vad man å ena sidan skulle 

kunna kalla diskursivt formerade processer med kommunikativa och problemati-
serande inslag och å andra sidan resultatfokuserade inslag med avseende på lära-

res yrkesutveckling.57 Detta spänningsförhållande kan visa sig än mer väsentligt 

att analysera under de kommande åren.58

5.7 Lärares yrkesutveckling som deliberativt 
lärande – några metodologiska reflektioner 
Denna delstudie begränsar sig till studier av ett par avgränsade fall. När det gäll-

er analys och tolkning av den här typen av utvecklingsprocesser och policy finns 

som noterats ett relativt stort tolkningsutrymme.  Alternativa tolkningar har del-

vis prövats i samtal med lärarna under arbetets gång men skulle ha kunnat 

genomföras på ett mer fördjupat sätt. Avvägningen mellan mina intressen av teo-

retisering och lärarnas huvudsakliga inriktning på pedagogiskt utvecklingsarbete 

har emellanåt varit svår att hantera. De ur mitt perspektiv mer fördjupade tolk-

ningarna har ibland fått stå tillbaka och först i skrivarfasen har jag på allvar kun-

nat närma mig dessa. Det som är aktionsforskningens styrka – den starka kopp-

lingen till förbättring och förändring i praktiken – blir samtidigt dess svaghet. 

Forskarens reflexivitet kan också påverkas av de personliga och känslomässiga 

––––––––– 
57 Jfr punkterna på s. 114-115 om vad som förstärker respektive försvagar utvecklingen av reflekterad 

praktik.
58 Inte minst med tanke på den nyligen presenterade utredningen om villkoren för skolledare och lära-

re att ta del av systematiskt framtagen kunskap om utbildningsverksamhet (Ds 2005:16), där utre-

daren t.ex. i strategierna för att få fram forskarutbildad personal i olika skolformer som en åtgärd 

anger behovet av tydliga lönekriterier för differentiering av olika kvalifikationsnivåer för lärarna. 

Jfr också Håkansson (2005) som i en utvärdering av ett forskningssamverkansprojekt kring ”Tim-

planeförsöket” i grundskolan, diskuterar utifrån ”traditionella” respektive ”integrativa” perspektiv 

på relationen mellan forskare och praktiker. 
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bindningar som uppstår under processens gång, men också av det faktum att det 

empiriska materialet åtminstone inledningsvis kännetecknas av ”virrvarr” snarare 

än systematik. Den kritiska aktionsforskningens kännetecken (jfr Kemmis, 1983) 

kan vara problematisk att knyta an till av flera skäl, även om jag ser vissa inslag 

– framförallt i Attraktiv skolaprojektet – där aktionsforskningsstrategin kan in-

nebära en fruktbar möjlighet.  

Att som en samlad erfarenhet av de två projekt som delstudie A handlar om, 

tala om reflexivt lärande eller t.o.m. deliberativt lärande och didaktisk bildning 

för samtliga lärare som varit inblandade, är inte möjligt. Däremot har studien vi-

sat på aktionsforskningens betydelse som ”brygga” mellan teori och praktik och 
därmed dess potential som procedur för deliberativt lärande. Detta anknyter till 

min tidigare beskrivning av den metodologiska modellen för relationen mellan 

pedagogisk teori och praktik som innebär att samverkan mellan forskare och 

praktiker i forskningens genomförande kan förstås som en successiv process där 

dialogen orienteras mot en form av diskursiv rekonstruktion av det aktuella pro-

blemet (jfr Fritzell 2003a).59 Denna rekonstruktion genomförs i flera steg gemen-

samt (men också var och för sig) i en slags stegvis pendling mellan de empiriska 

studierna av den pedagogiska praktiken och de teoretiska perspektiven, men ock-

så i nästa steg mellan den lokalt förankrade teoretiseringen och den mer generella 

abstraktionen. Enligt Fritzell (2003a) bygger denna process på ett ömsesidigt ut-

byte mellan forskare och praktiker, dock inte utan meningsskiljaktigheter: 

… this does not imply that the researcher enters the role of an ex-

pert who carries the ’right’ answers in this data, or that the prac-

tioner is invited to theory as a matter of ’take it or leave it’. If a 

certain autonomy is granted research and theory as well as local 

experience and contextual understanding, discourse may indeed 

involve different standpoints and argued conflicts (Fritzell, 2003a, 

s. 96) 

Distansering och kritisk analys i lärares och skolforskares samtal om praktik och 

teoretiska perspektiv är på samma sätt som i andra verksamheter beroende av en 

rad villkor som hänger samman med såväl tid och organisation som vilken kom-

petensmässig beredskap inblandade parter har. För lärarnas (men även forska-

rens) lärande är det av avgörande betydelse på vilket sätt ömsesidigheten gestal-

tas och utbytet av argument i samtalet sker. I denna studie har villkoren för det 

deliberativa lärandet och lärarnas didaktiska bildning varit i hög grad skiftande. 

Att synliggöra det som ”stör” processer som verkar i den riktningen blir fortsatt 

angeläget och det är också i de kommande kapitlen ett av syftena. 

––––––––– 
59 Modellen har kommit till användning i ett antal avhandlingar vid Växjö universitet (se t.ex. Croo-

na, 2003; Linnér, 2005;  Lund, 2006; Carlsson, 2006). 
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6 Delstudie B – Projekt-
arbetet i gymnasieskolan 
som policy, praktik och 
lärande

6.1 Inledning 
Föreliggande studie är ur ett empiriskt perspektiv en integrerad del av en natio-

nell utvärdering av kursen projektarbete (PA 1201), som infördes i landets gym-

nasieskolor och den kommunala vuxenutbildningen under åren 2000-2003. Insti-

tutionen för pedagogik vid Växjö universitet60 genomförde på uppdrag av Skol-

verket en utvärdering av hur högskolorna genomfört kompetensutveckling för lä-

rarna vid införandet av projektarbetet. Den utvärderingen byggde huvudsakligen 

på en självvärdering från de högskolor som arrangerat utbildningarna, men även 

på en granskning av högskolornas kursbeskrivningar och vissa kursdeltagares er-

farenheter. Tyngdpunkten i uppdraget bestod dock av en beskrivning av och en 

problematisering kring hur projektarbetet införts inom ungdomsgymnasiet och 

inom vuxenutbildningen (se Gerrevall & Håkansson, 2004; Gerrevall & Håkans-

son, 2005).61 Femton gymnasieskolor i landet valdes ut för dessa fördjupade stu-

dier och elever, lärare, skolledare och bibliotekarier (vid det första besöket) har i 

gruppintervjuer vid två skolbesök bidragit med sina erfarenheter i samband med 

kursens införande. 

Under de återkommande samtalen med lärarna i gymnasieskolan och komvux 

kring denna förändring slogs jag av att den generella problematik som denna av-

handling avser att belysa, på olika sätt gjorde sig påmind. De olika uttrycken för 

diskursiva relationer mellan policy och praktik i termer av lärande visade sig på 

samma sätt som i arbetet med delstudie A inrymmas i lärarnas förståelse av det 

egna arbetet och det egna förhållningssättet i reformprocessen. En väsentlig 

skillnad i relation till den studien är dock att de nationella intentionerna i policy 

för införandet av kursen projektarbete i gymnasieskolan, har en annan karaktär 

än de för lärares kompetensutveckling som de formulerades i slutet av 1990-

talet. Policyn i delstudie A byggde på olika typer av ansökningsförfaranden från 

––––––––– 
60 Projektledare var Per Gerrevall och projektmedarbetare var Jan Håkansson samt Birgitta Sjöblom. 
61 I dessa två rapporter svarar jag själv för avsnitten som behandlar utvärderingsstrategin, kompetens-

utvecklingen som föregick projektarbetets införande och för avsnitten om handledning och doku-

mentation, medan Per Gerrevall svarar för övriga delar. Slutsatserna som presenteras står vi gemen-

samt bakom. När det gäller datainsamlingen har också Birgitta Sjöblom medverkat. 
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kommuner och skolor, medan vi i detta sammanhang ser en generell reform som 

berör alla gymnasieskolor och även den kommunala vuxenutbildningen. 

Mitt intresse för att se hur skolpersonalens lärande orienteras vid olika typer 

av policyförändringar inom skolväsendet fick här ett tillfälle att ytterligare för-

djupas. I det här fallet inom ramen för en stramare nationell reglering som även 

den inrymmer vissa förväntningar på utveckling och lärande hos bl.a. lärarna. 

Det fanns som jag såg det, en möjlighet att följa och problematisera en reform-

process ur ett perspektiv som delvis utmanar traditionella föreställningar kring 

policy (som norm) och praktik (som tillämpning) (jfr Francia, 1999). Som en 

fördjupning av den utvärdering som genomfördes av införandet av projektarbetet 

i landets gymnasieskolor, har jag således kommit att använda mig av en mindre 

del av det empiriska materialet som en del av detta avhandlingsarbete – den del 

som berör lärarnas erfarenheter och lärande inom ramen för relationen mellan 

policy och praktik.   

I detta kapitel är avsikten att utifrån ett urval nationella policydokument62 som 

berör projektarbetet i gymnasieskolan dels analysera vilka innebörder lärarnas 

lärande ges, dels ur ett lärandeperspektiv redovisa några av de erfarenheter som 

gymnasielärarna på de femton skolorna ger uttryck för i samband med införandet 

av kursen i ungdomsgymnasiet och i den kommunala vuxenutbildningen. Några 

ord dock först om projektarbetet som utbildningsform inom ramen för den kurs 

som har införts i gymnasieskolan.  

6.2 Innebörden av projektarbete i 
gymnasieskolan
Enligt kursplanen syftar projektarbetet till att utveckla elevernas förmåga att pla-

nera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta 

i projektform. Enligt samma kursplan innebär projektarbetet planering, genomfö-

rande och utvärdering av ett arbete. I projektarbetet sägs även arbetsprocessen 

vara lika viktig som slutprodukten. Eleverna ska i ett projektarbete välja ett kun-

skapsområde, avgränsa det, formulera ett problem eller ställa en fråga för att se-

dan undersöka och beskriva vad som krävs för att lösa detta problem eller besva-

ra frågan i form av en arbetsinsats, material och kunskaper (Skolverket, 2000a). 

Projektarbetet ska följas, diskuteras och bedömas av en sakkunnig lärare som 

också kan fungera som handledare. Personer utanför skolan kan också fungera 

som handledare t.ex. en APU-handledare (Arbetsplatsförlagd utbildning) på ett 

företag. Projektarbetet får genomföras såväl enskilt som i grupp och i gymnasie-

skolan ska programmålen styra valet av uppgift. För eleverna innebär detta att 

––––––––– 
62 I första hand regeringens proposition ”Gymnasieskola i utveckling” (Prop. 1997/98:169), Gymna-

siekommitténs betänkande (SOU 1997:107), regeringens proposition ”Vissa skolfrågor” (Prop. 

1999/2000:68) samt Skolverkets redovisning av regeringsuppdraget att utveckla formerna för Pro-

jektarbetet 100p (U1999/1117/S, U1999/4469/S).  Som referensmaterial kring senare tids förslag 

till förändringar inom gymnasieskolan har även Gymnasiekommitténs betänkande (SOU 2002:120) 

och regeringens proposition (Prop. 2003/04:140) använts. 
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arbetet ska ge ”… tillfälle att befästa och utveckla färdigheter inom ett kun-

skapsområde som är centralt för utbildningen” (a. a.). Om eleverna väljer att ar-

beta i grupp över programgränserna kan slutprodukten vara programöverskri-

dande, men de enskilda insatserna måste inrymmas inom deras respektive pro-

grammål (Skolverket 2000a). 

Projektarbetet som det framstår i kursplanen har många likheter med andra 

former av mer bundna projektarbeten t.ex. fördjupnings- eller tillämpningsarbe-

ten i slutet av utbildningen (jfr Gerrevall & Håkansson, 2005). Dessa kan ha flera 

benämningar t.ex. examensarbeten, fältarbeten, projektarbeten, uppsatsarbeten 

etc. Projektarbetet i det här sammanhanget kan således liknas vid ett avslutande 

projektarbete. Enligt kursplanen är dock arbetsprocessen är lika viktig som slut-

produkten, vilket öppnar för en tolkning att såväl den öppna utbildningsformen i 

sig, som examensfunktionen är väsentlig vid genomförandet av kursen.   

För lärarnas del handlar projektarbetet om att som handledare eller medbedö-

mare följa elevernas arbete, diskutera och slutligen bedöma dess olika faser. På 

många sätt ställer detta särskilda krav på lärarnas förmåga att klargöra och stödja 

arbetsprocessen. När läraren fungerar som handledare kan t.ex. relationen mellan 

lärare och elev få andra innebörder än vid konventionell undervisning. Handled-

ningen tillsammans med andra erfarenheter och lärdomar som lärarna gjorde un-

der införandet projektarbetet i gymnasieskolan, utgör i det här sammanhanget ut-

gångspunkten för de empiriska analyserna av lärarnas policyorienterade lärande. 

Först presenteras och analyseras dock några utsnitt ur det omfattande utrednings- 

och översynsarbete kring gymnasieskolan som pågått från mitten av 1990-talet 

och framåt, med särskilt fokus på införandet av projektarbetet. 

6.3 Projektarbetet i gymnasieskolan – 
nationell policy och intentioner 
Införandet av kursen projektarbete63 i har sin grund bl.a. i den översyn av 1990-

talets gymnasiereform som gymnasiekommittén fick regeringens uppdrag att 

genomföra. I tre betänkanden (1996:1, 1997:1 och 1997:107) redovisar Kommit-

tén för gymnasieskolans utveckling hur man ser på den reformerade gymnasie-

skolan ur en rad olika aspekter. I det första delbetänkandet (1996:1) beskrivs 

t.ex. de inledande svårigheterna med att den nya läroplanen och det nya betygs-

systemet inte var färdiga då reformen började genomföras. Kommittén konstate-

rar i det sammanhanget att… 

… reformen varit framgångsrik i de organisatoriska avseendena 

och att svårigheterna är större vad gäller undervisningen. Höga 

krav ställs på lärares och skolledares professionalitet (SOU 

1997:107, bilaga 3. Sammanfattning av delbetänkande 1 ”Den nya 

gymnasieskolan – hur går det?” 1996:1)

––––––––– 
63 Kursen ”PA 1201 Projektarbete 100 poäng” infördes  i juli 2000. Den första årskullen elever slut-

förde kursen i juni 2003. 
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Kommittén påpekar även att undervisningen i de för samtliga program gemen-

samma kärnämnena innebär en ”… stor utmaning för gymnasieskolans lärare”, 

men dock ingen omöjlig uppgift. I det fortsatta utredningsarbetet togs så bl.a. 

förslaget om en yrkesexamen upp av gymnasiekommittén som ett sätt att garan-

tera kvaliteten i den gymnasiala yrkesutbildningen. För att få en yrkesexamen 

borde… 

… eleven ha genomfört ett projektarbete som motsvarar en verklig 

arbetsuppgift inom det berörda yrkesområdet. Ett alternativ till 

projektarbete kan vara ”att eleven får sitt praktiska kunnande be-

dömt” (SOU 1997:107, s. 121). 

När detta förslag når regeringens proposition ”Gymnasieskola i utveckling” 

(Prop. 1997/98:169) har idén om en yrkesexamen vidgats till att omfatta alla ele-

ver i gymnasieskolan. Regeringen finner nu… 

… att det finns mycket goda skäl för att en examen bör finnas för 

hela gymnasieskolan. [  ] Syftet med examen är att befästa och för-

stärka kvaliteten i svensk gymnasieutbildning. Gymnasieexamen 

skall omfatta alla elever (Prop. 1997/98:169 s. 55). 

Examensarbetet som knyts till gymnasieexamen ska, enligt propositionen, inne-

bära att eleverna under det sista gymnasieåret genomför ett större självständigt 

arbete inom ramen för sitt program. Ett arbete som ger eleven möjlighet att till-

lämpa och fördjupa teoretiska och/eller praktiska kunskaper inom flera ämnes-

områden. Regeringen föreslår även att arbetet – åtminstone till en del – ska redo-

visas skriftligt och att det ska pröva elevens förmåga att ta ansvar för, planera 

och arbeta på egen hand med de hjälpmedel som krävs. Gymnasieskolans pro-

grammål lyfts fram som utgångspunkt för de nationella mål för examensarbetet 

som Skolverket får i uppdrag att utarbeta (a. a. s. 55-56). Betydelsen av handled-

ning, men också utbildning av handledarna lyfts fram i regeringens proposition 

genom följande formulering: 

Eleven skall under arbetet med examensuppgiften ha tillgång till 

stöd av en handledare med sakkunskap inom det området som ar-

betet berör. Processen under själva arbetet, initiativ och samarbets-

förmåga m. m. är sådana faktorer som handledaren måste bedöma 

genom att kontinuerligt följa arbetet. [  ] För att kunna stödja ele-

verna under arbetet bör handledarna ha en särskild utbildning för 

detta (Prop. 1997/98:169 s. 56, 57). 

Riksdagen kom sedan inte att ta ställning i detalj till frågan om en gymnasieexa-

men med därtill hörande examensarbete utan istället skriver regeringen i sin pro-

position (1999/2000:68) den 16 mars 2000: ”… att elevens självständiga arbete 

istället benämns projektarbete” (s. 10). Motiven för att införa kursen hade ut-

vecklats i regeringens proposition (Prop 1997/98:169), där diskussionen om en 

gymnasieexamen dels bottnade i behovet av att möta en föränderlig arbetsmark-

nad, dels i de problem som framkommit i utvärderingar av den reformerade 

gymnasieskolan under 1990-talet. Regeringens skriver i propositionen bl.a. att: 
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Programmålen fyller för närvarande inte, som regeringen bl.a. 

framförde i den nationella utvecklingsplanen, den avsedda funk-

tionen att vara en för programmet sammanhållande målbeskrivning 

(Prop. 1997/98:169 s. 47). 

Det som bl.a. framkommit i 1990-talets utvärderingar av gymnasieskolan var 

gymnasieutbildningens tendens att betona dess minsta beståndsdelar, kursen och 

betygskriterierna, på bekostnad av läroplan, programmål, ämnessamverkan och 

omvärldskontakter. Skolverket (2002b) skriver i sin redovisning av uppdraget att 

utveckla formerna för projektarbetet till regeringen att: 

Projektarbetet kan utifrån denna bakgrund ses som ett medel att 

synliggöra sammanhang och helheter i den studerandes vardag och 

förskjuta makten kring lärandets organisering i skolan. Program-

målen blev i detta arbete viktiga för projektarbetsuppgiften (Skol-

verket, 2002b, s. 8). 

Syftet med införandet av projektarbetet i gymnasieskolan förefaller således svara 

mot minst två olika typer av problem. Dels handlar det om behovet av en bered-

skap för ett kontinuerligt lärande på en föränderlig arbetsmarknad, dels om ett 

behov av inre förnyelse i gymnasieskolan genom betoning av programmens hel-

het, kontakter med arbetslivet, samverkan mellan ämnen och lärare och genom 

elevernas inflytande. 

6.3.1 Lärarnas yrkesutveckling i den nationella policyn  
Vilken roll ges då lärarna i detta sammanhang? Hur framträder lärarnas utveck-

ling och lärande i den omfattande nationella policy som föregått projektarbetets 

införande och som utarbetats under de pågående policyinsatserna? Regeringens 

proposition (1997/98:169) påtalade som tidigare nämnts behovet av en ”särskild 

utbildning” för det handledningsstöd som lärarna förväntades ge eleverna under 

arbetet med examensarbetet. Detta avspeglades delvis i det uppdrag Skolverket 

fick i april 1999 med att utarbeta förslag till mål och modeller för projektarbetet, 

samt genom stöd och stimulansinsatser förbereda införandet av projektarbetet. 

Av Skolverkets projektmål när det gällde att skapa förutsättningar för de vikti-

gaste aktörerna att arbeta med införandet av projektarbetet framgår bl. a. att: 

3400 lärare, skolbibliotekarier och skolledare ska ha de kunskaper som be-

hövs för att de lokalt ska fungerar som resurspersoner. 

Flertalet lärare och bibliotekarier i gymnasieskolan ska ha kunskap om syftet 

med kursen projektarbete (Skolverket, 2002b, s .11). 

Skolverket beslutade efter intervjuer med ett mindre antal lärare och skolledare, 

insamling av idéskisser kring tänkta utbildningar samt seminarier med potentiella 

utbildningsanordnare från högskolor i landet att utbildningsinsatserna skulle rik-

tas mot skolledare, bibliotekarier samt kärn- och karaktärsämneslärare. Av det 

offertunderlag som Skolverket skickade till högskolorna, framgick att utbild-
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ningen för resurspersoner på den lokala gymnasieskolan vid införandet av pro-

jektarbete skulle innehålla: 

Analys av mål- och styrdokument med avseende på projektarbetets funktion i 

utbildningen enligt läroplans- program- , och kursmål för gymnasieskolan. 

Projektkunskap. 

Deltagarna skall i utbildningen genomföra ett projekt enligt samma modell 

som finns för gymnasieskolans projektarbete. Projektet skall syfta till att pla-

nera och förbereda för införandet av projektarbetet vid den egna skolan. 

Planering av hur samverkan med arbetslivet kan genomföras. 

Bedömning och betygsättning (Skolverket, 2002b, s. 12). 

I övrigt fanns krav på utbildningsanordnarna från Skolverket om eget ansvar för 

marknadsföring, information, utvärdering och publicering av kursbeskrivning på 

Skolverkets hemsida. Över 3000 deltagare från 500 gymnasieskolor och kom-

munal vuxenutbildning deltog under 2000 och 2001 (vissa även under 2002) i 

108 kurser till en kostnad av cirka 9 miljoner kronor.64 I Skolverkets direktiv (of-

fertunderlaget) finns som synes tydliga förväntningar på vilka kompetenser lä-

rarna behöver utveckla. Dessutom ger man vissa anvisningar om hur utbildnings-

insatsen ska genomföras av högskolorna. Regeringsdokumenten analyserar å sin 

sida ur ett nationellt perspektiv förhållandena i den reformerade gymnasieskolan 

och redovisar de bedömningar regeringen gör inför fortsatta förändringar av den-

samma. Kopplingen mellan å ena sidan lärarnas professionella utveckling och lä-

rande och å andra sidan gymnasieskolans utveckling, tydliggörs i relativt få for-

muleringar. I dokumenten kring gymnasieskolans situation och reformering i 

allmänhet är snarast lärarnas bristande professionalitet underförstådd. Detta gäll-

er t.ex. resonemangen om programmålens underordnade roll i utbildningen hit-

tills eller gymnasieskolans behov av ytterligare kontakter med arbetslivet.  

6.3.2 Projektarbetet i nationell policy – centraliserad 
yrkesutveckling för lärarna eller decentraliserad 
skolutveckling?
I mina tidigare analyser (Delstudie A) av talet om lärares kompetensutveckling i 

nationell policy konstateras vissa förskjutningar över tid i riktning mot centrali-

sering vad gäller innehållet i lärarnas kompetensutveckling. Vid en jämförelse 

med den policy som här refereras kan man snarare än tydliga förskjutningar mot 

centralisering finna oklarheter mellan olika policynivåer. Regeringen 

(Prop.1997/98:169) uttrycker t.ex. tydligt behovet av utbildning för de lärare som 

ska fungera som handledare i examensarbetet. När det gäller bedömning av exa-

––––––––– 
64 För en utförlig beskrivning av Skolverkets aktiviteter och insatser vid projektarbetets införande  

hänvisas till Skolverket (2002b). I Gerrevall & Håkansson (2005) finns även en redovisning av ut-

värderingen av högskolornas arbete med utbildningen av resurspersoner. I denna avhandling riktas 

sökarljuset i huvudsak mot lärarnas erfarenheter och lärande i samband med införandet av projekt-

arbetet.
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mensarbetet anser regeringen även att såväl handledare som externa bedömare 

behöver utbildning för uppgiften. Regeringen anger även en ”modell” för hur ut-

bildningen i två steg av handledare och medbedömare skulle kunna gå till. Frå-

gan är dock hur Skolverket tolkat detta när man formulerar mål för sitt eget arbe-

te utifrån regeringsuppdraget och direktiv till högskolorna om utbildningens in-

nehåll (se ovan). I Skolverkets material ligger tyngdpunkten på att utbilda lokala 

resurspersoner för införandet av kursen i gymnasieskolorna samt fem punkter för 

kompetensutvecklingens innehåll varav ingen specifikt tar upp handledarrollen. 

Däremot finns bedömning och betygssättning med i direktiven. Skolverkets tolk-

ning av regeringens uppfattning om utbildning och utveckling av lärarnas hand-

ledar- och bedömarkompetens förefaller ha vidgats väsentligt när man får upp-

draget om s.k. stöd- och stimulansåtgärder för införandet av projektarbetet i 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Utbildningsinsatserna för vissa lärare 

och andra yrkeskategorier i gymnasieskolan sätts in i ett skolutvecklingssam-

manhang där utbildningen inför projektarbetet är en del av en betydligt större 

helhet och där exempelvis de studerande i gymnasieskola och vuxenutbildning 

förväntas bidra till ”… ett förändringstryck i skolorna” (Skolverket, 2002b, s. 9). 

En del av det utbildnings- och informationsmaterial som tagits fram av Skolver-

ket har också direkt vänt sig till studerande inom gymnasieskolan och vuxenut-

bildningen. De studerande, men även lärarna, lyfts fram som agenter för skolor-

nas förbättringsarbete genom projektarbetsformen: 

Dagens studerande är mycket väl medvetna om sina rättigheter och 

kan utgöra ett kraftfullt verktyg i skolors utveckling. De studeran-

des lärande och upplevelse av sin skoltid är det mest centrala och 

själva kärnan i skolornas uppdrag. Tanken att stänga dem ute från 

en förändringsprocess, som avser dem är mycket främmande. 

Inom projektet har detta varit en grundsten för de strategier och ak-

tiviteter som valts (Skolverket, 2002b, s. 9). 

I utvecklingsarbetet har ett tydligt bottom-up perspektiv varit väg-

ledande. Det är ett arbete som tar sin utgångspunkt inifrån skolor-

na, genom de professionella, och som därför formas efter varje 

skolas unika förutsättningar och kultur. Ett arbete med denna in-

riktning innebär en förändrad roll för Skolverket (Skolverket, 

2002b, s. 9).

Om man jämför Skolverkets formuleringar ovan med regeringens proposition 

(1997/98:169) framträder en delvis motsägelsefull bild i förhållande till lärarnas 

lärande och begreppsparet decentralisering och centralisering. Å ena sidan pekar 

regeringen (men även Skolverket) på specifika innehållsområden som är ange-

lägna att utveckla, t.ex. lärarnas handledarkompetens inför examensarbetet. Å 

andra sidan betonas från Skolverket ett underifrånperspektiv på skolutveckling i 

de insatser som genomförs. Direktivet i regeringens proposition om utbildning av 

lärare för att i handledning stödja eleverna är på många sätt tydligt och konkret. 

När det landar hos Skolverket som just är inne i en period av omorientering av 

sitt stöd till kommuner och skolor, blir stöd- och stimulansåtgärderna för pro-

jektarbetets införande betydligt bredare än vad som framgår av propositionen.  
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6.3.3 Den nationella policyns diskursiva karaktär 
Stödet till projektarbetet sammanfaller med de s.k. utvecklingsdialogerna som 

Skolverket påbörjade under 2001. Tanken var att alla kommuner under en fem-

årsperiod skulle nås av Skolverkets tjänstemän med uppdraget att stödja kvali-

tetsutvecklingen. Det övergripande syftet sades vara att höja kvaliteten och nå en 

ökad måluppfyllelse så att barnomsorg och skola blir så bra lärandemiljöer som 

möjligt för barn, elever, ungdomar och vuxna. Projektarbetet blev på det sättet en 

del av det utvecklingsperspektiv som Skolverket från och med 2001 anammar i 

sina kontakter med kommunerna. Två år senare, våren 2003, omorienteras Skol-

verkets arbete dock återigen och Skolverket blir en renodlad inspektions- och 

granskningsmyndighet. Skolverket får resurser för en utvidgad inspektion av 

skolor och kommuner och en ny myndighet skapas – Myndigheten för skolut-

veckling. Några nya utvecklingsdialoger i Skolverkets regi påbörjas inte efter 

delningen och insatserna för projektarbetet avslutas eller övertas av Myndigheten 

för skolutveckling, högskolor och universitet. Under tiden som projektarbetet in-

förs i den svenska gymnasieskolan sker således en förskjutning mot ett starkare 

statligt grepp om utbildningssystemet. Detta förefaller dock inte nämnvärt ha på-

verkat policyinsatserna i samband med projektarbetets införande. 

Policyarbete på olika nivåer i samband med projektarbetets införande förefal-

ler bli ”disharmoniskt” beroende på de skilda villkor som inramar å ena sidan 

den politiska sfären på nationell nivå och å andra sidan Skolverkets arbete. Skol-

verket har att anpassa sig till regeringens propåer och beslut, men gör också för-

sök att samtidigt utgå från idéer om exempelvis skolutveckling i en decentralise-

rad skola. Om den politiska sfärens beslut och åtgärder delvis går i olika rikt-

ningar med avseende på centralisering respektive decentralisering blir resultatet 

att policy på olika nivåer ”går i otakt”. I fallet projektarbetet blir det således möj-

ligt att uppfatta policys karaktär som diskursiv (jfr Ball, 2000). Den är inte en 

gång för alla given utan inrymmer förhandling, dispyter eller kamp mellan olika 

grupper och kan ses som en process snarare än ett resultat (jfr Ozga, 2000). 

De jämförelser jag här gör mellan olika dokument hämtar även inspiration 

bl.a. från Bergs (2003) modell för analys av dokument, den s.k. nivåmodellen, 

som enligt författaren kan användas t.ex. för att: 

… kunna jämföra olika dokument – framtagna på såväl samma 

som på olika hierarkiska nivåer – med varandra, och för att kunna 

tolka in rimliga innebörder i det som inte finns explicit uttryckt 

(m.a.o. att läsa mellan raderna) (Berg, 2003, s. 157). 

I fallet ovan handlar det i en mening om en analys av det som Berg (2003) be-

skriver som ”… skrivningarnas innehåll vad t.ex. avser konsekvens, ofullkom-

ligheter och inkonsistenser” (Berg, 2003, s.162), men även i en annan mening 

om relationen mellan skolans explicita och implicita styrning. Berg skriver om 

den implicita styrningen att det handlar om ”… sådana uppdrag som inte finns 

uttryckta i texter av det slag som utgör underlag för dokumentanalys, utan som 

snarare kan förstås i sina historiska och samhällstrukturella sammanhang” (Berg, 

2003, s. 174). Om policy ger uttryck för inkonsistenser – inte bara i exemplet 

projektarbetet – blir förhållandet mellan explicit och implicit styrning viktig för 
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förståelsen av skolans komplexitet. Jag återkommer till detta när det gäller läran-

deperspektiv på den nationella policyn. 

När det gäller projektarbetets införande är min tolkning också att omfattning-

en och utformningen av Skolverkets stöd med hjälp av information, konferenser 

och utbildningar, kan hänga samman med regeringens ambitioner att förbereda 

för införandet av en gymnasieexamen 2007 med krav på ett s.k. gymnasiearbete 

med projektarbetet som förebild (jfr SOU 2002:120; Prop. 2003/2004:140). För-

beredelser som bygger på förväntningar om förändringar av det inre arbetet i 

gymnasieskolan och en anpassning till arbetslivets krav på en bred utbildning 

med möjlighet att i yrkeslivet vid behov byta verksamhetsfält eller i vidare ut-

bildning specialisera sig. Stödet till projektarbetet innebar således inte bara ett 

stöd till projektarbetet, utan är en del i en strategi för den kommande modernise-

ringen av dagens programgymnasium. Lund (2006) beskriver detta som att pro-

jektarbetet i nationell policy legitimeras utifrån såväl en medborgarbildande som 

en marknadsorienterad diskurs, där såväl kommunikationsmöjligheter mellan 

elever och mellan elever och lärare som möjligheter till framtida individuell po-

sitionering i samhälle och arbetsliv framförs som motiv. 

6.3.4 Lärarnas lärande i nationell policy 
I de utredningar och propositioner som analyserats med avseende på projektarbe-

tet fokuseras inte lärarnas lärande nämnvärt. Tidigare nämnda förslag om utbild-

ning för de som ska handleda eleverna i ett tänkt examensarbete är det som tyd-

ligast berör lärandeaspekter utifrån lärarnas horisont. Ur ett didaktiskt perspektiv 

kan lärarnas lärande som det beskrivs i policy just i det fallet tolkas som ratio-

nellt, dvs. regeringen planerar för ett nytt moment i utbildningen (examensarbe-

te/projektarbete) och man förutsätter att det finns ett behov av utbildning för att 

möta detta. Någon diskussion om lärarnas delaktighet i eller egna ansvar för sina 

utbildningsbehov framgår inte av propositions- och utredningstexter. Snarare 

framskymtar en implicit kritik i gymnasiekommitténs första betänkande (SOU 

1996:1) där man kopplar samman brister i undervisningen med kommentaren att: 

”Det ställs höga krav på lärares professionalitet”.  

Skolverkets (2002b) redovisning av nämnda utbildningsinsatser och åtgärder 

präglas å andra sidan av en slags ”skolutvecklingsoptimism” som kontrasterar 

mot regeringsdokumenten. Om regeringsdokumenten och gymnasiekommitténs 

utredningar i hög grad knyter lärarnas individuella lärande till en viss typ av ut-

bildning (som handledare), så handlar skolverksdokumentet i hög grad om hur 

skolans personal och eleverna tillsammans kan utveckla skolans inre arbete och 

skapa nya kontaktytor med omvärlden med hjälp av projektarbetet. Även om 

Skolverkets direktiv om vad utbildningen för resurspersonerna skulle innehålla 

innebär en markering om lärandets innehåll, har detta direktiv föregåtts av ett 

remissförfarande där lärare, skolledare, högskolor och andra parter varit delakti-

ga i viss utsträckning. Utrymmet för lärandeperspektiv som innefattar lärarnas 

didaktiska tänkande (jfr Uljens, 1997), öppnar sig således något när policy blir 

en del av det praktiska genomförandet. Skolverket gav även ekonomiskt utrym-

me för ett fortsatt handledningsstöd till gymnasieskolorna efter de formella ut-
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bildningsinsatserna, vilket kan tolkas som ett stöd för viss delaktighet och ansvar 

i lärandet för lärare och skolledare. 

6.3.5 Den implicita styrningen av skolan – ”styrning genom 
ombud”
Jag har i ett tidigare kapitel diskuterat hur införandet av projektarbetet i gymna-

sieskolan, förefaller innehålla implicita förväntningar om förändringar i lärarnas 

sätt att undervisa. Jag refererar där till projektarbetets kursplan som föreskriver 

vissa procedurer av typen handledning under arbetets gång, formulering av ar-

betsplaner för projektarbetet etc. Dessa procedurer är då tänkta att bidra till ut-

veckling av kompetenser som för de studerande sägs vara viktiga i ett framtida 

samhälle. På samma sätt som i utrednings- och propositionstexter har kursplanen 

ett explicit studerandeperspektiv, vilket i sig inte är så anmärkningsvärt.  

När det gäller policyinsatserna i samband med projektarbetets införande kan 

man dock tolka in en form av ”styrning genom eleverna som ombud”, där ele-

vernas medvetenhet om projektarbetet som arbetsform och vad som krävs av lä-

rarna i det arbetet, förväntas påverka lärarnas sätt att lägga upp även andra inslag 

i undervisningen. Skolverkets (2002b) text är ett tydligt exempel på det. Detta 

kan tolkas som ett tecken på det Popkewitz (2000) benämner som styrning på di-

stans, en mer pragmatisk lösning där statens maktutövande sker i förhandlingar 

och genom lokal delaktighet istället för genom direktiv. I det här fallet blir ele-

verna ombuden för regeringens och Skolverkets intentioner om förändringar av 

det inre arbetet i gymnasieskolan. Samtidigt innebar Skolverkets engagemang 

och relativt öppna arbetsformer vid tiden för införandet av projektarbetet att 

många andra kontaktytor för tolkning, omtolkning och förhandling kring policy 

skapades. Diskussionen bland högskolelärare, gymnasie- och komvuxlärare, 

skolledare och bibliotekarier kring vad det var regeringen egentligen ville med 

projektarbetet för lärarnas del, blev också en väsentlig del av styrningen.  

6.4 Lärarnas lärande som lokal policy och 
praktik
Införandet av projektarbetet i gymnasieskolan innefattade ett ”paket” av insatser 

som Skolverket fick regeringens uppdrag genomföra (jfr Skolverket, 2002b och 

redogörelsen ovan). Som en del av dessa insatser initierade Skolverket även en 

utvärdering där institutionen för pedagogik vid Växjö universitet hösten 2001 

fick uppdraget att:  

1) utvärdera hur högskolorna genomfört den kompetensutveck-

ling som föregått införandet av projektarbetet, 

2) beskriva hur projektarbetet införts inom ungdomsgymnasiet 

och inom vuxenutbildningen samt 
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3) undersöka om projektarbetet påverkat andra delar av under-

visningen eller skolornas organisation (Gerrevall & Håkansson, 

2005 s. 7). 

Utvärderingen kom i rapporteringsfasen att bestå av två delar. Dels en utvärde-

ring av utbildningen av resurspersoner som högskolorna svarat för som förbere-

delse för kursens införande, dels en kritisk granskning av kursen projektarbete så 

som den kommit till uttryck vid ett urval gymnasieskolor i landet. Som nämndes 

inledningsvis i detta kapitel har inom ramen för avhandlingsarbetet vissa av-

gränsningar i förhållande till den utvärderingen gjorts. Fokus i den empiriska de-

len har således lagts på olika typer av innebörder av de kontextuella villkoren för 

lärarnas lärande som de framträder i samband med införandet av projektarbetet i 

gymnasieskolan. Detta innebär att mängden empiriskt material något har begrän-

sats i förhållande till den utvärdering som gjordes. För min egen del finns samti-

digt det samlade intrycket av tidigare genomgångar och analysen av hela materi-

alet som en form av värdefull förförståelse. 

I det följande redogör jag för vilka delar av det empiriska materialet som an-

vänts för avhandlingens syften, vilka urval som gjorts och hur genomförandet 

gått till. Den empiriska tolkningen görs i två delar, dels lärarnas erfarenheter av 

kompetensutvecklingen och initieringen av projektarbetet på den egna skolan 

och dels lärarnas erfarenheter vid genomförandet av den första omgången pro-

jektarbeten läsåret 2002/2003.  

Utgångspunkten för urvalet av skolor i utvärderingen var Skolverkets krav på 

att 15 skolor i landet skulle väljas ut för skolbesök. Vid planläggningen gjordes 

ett urval med tanke på karaktär (program-, ungdoms- respektive vuxenstuderan-

de), storlek och geografisk belägenhet.  Syftet var att de 15 skolor som valdes ut 

skulle representera en bredd i förhållande till nämnda kriterier, inte att de skulle 

bilda ett representativt urval för hela gruppen gymnasieskolor – därtill var under-

laget alltför litet.65 Däremot var avsikten att urvalet av skolor skulle kunna bidra 

till en bred och i viss mån fördjupad information kring införandet av projektarbe-

tet. Detta med hjälp av intervjuer med olika målgrupper (elever, lärare, skolleda-

re och bibliotekarier) vid flera tillfällen. 

Alla 15 skolor som valdes ut accepterade att delta. Rektorerna på skolorna 

fick ett introducerande brev med information och med önskemål om vilka elev- 

och personalkategorier vi önskade att få träffa vid skolbesöken. Urvalet av per-

soner gjordes i allmänhet av rektorn i samråd med övriga i skolledningen och 

personalen. När det gäller lärarpersonalen har urvalet omfattat såväl kärn- som 

karaktärsämneslärare i de olika programmen. Det första besöket som fokuserade 

kompetensutvecklingen och planeringsskedet på skolorna genomfördes på samt-

liga skolor under vårterminen 2002 eller i början av höstterminen 2002. Det and-

ra besöket som handlade om erfarenheterna från det första året med projektarbe-

tet, gjordes under slutet av vårterminen 2003. Vid det andra besöket föll två sko-

––––––––– 
65 Det finns över 700 gymnasieskolor i landet varav knappt 500 är kommunala och fler än 200 är fri-

stående (Skolverket, 2005c) 
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lor bort på grund av Kommunals pågående strejk, övriga besök kunde genomfö-

ras tack vare engagemang och uppoffringar av de ansvariga. 

Av informationen inför det andra skolbesöket framgick att vi önskade träffa 

om möjligt samma personer som vi samtalat med vid det första. På några skolor 

blev det dock i viss utsträckning olika personer vid de två besöken – delvis på 

grund av nämnda strejk – men som helhet betraktat fungerade samtalen trots allt 

som den rika informationskälla kring projektarbetets införande vi hade tänkt. 

Dessutom – vilket är väsentligt i ljuset av fokus i denna avhandling – innehöll ett 

stort antal av dessa samtal kritiska och reflekterande inslag. I flera fall fick vi 

god respons för det sätt på vilket samtalen genomförts, vilket gjorde att vi i ef-

terhand tolkade samtalen mera som ”kommunikativa möten” än som datainsam-

ling. På en skola tvekade t.ex. en lärare när samtalet skulle inledas att delta för att 

som hon sa ”… jag handleder ju inga projektarbeten just nu så jag vet inte om 

jag kan bidra med något.” Efter viss tvekan och med förbehållet att bara stanna 

en kort stund kom läraren med i samtalet. Efter drygt en och halv timme var just 

den här läraren inbegripen i en diskussion med sina kollegor om hur man kunde 

hantera bedömningen av processen och slutprodukten i ett projektarbete och 

framförde när samtalet var över: ”… vilken tur att jag följde med in, det här var 

ju jätteintressant och lärorikt”. I vissa av gruppsamtalen upplevde vi som inter-

vjuare att vi snarast fungerade som samtalsledare under det att elever och lärare 

själva analyserade vad som inträffat inför och under arbetet med införandet av 

projektarbetet på deras skola. Vi har upplevt att vi blivit mycket väl mottagna på 

de skolor vi besökt och att de skolledare, lärare och elever vi mött varit intresse-

rade av att dela mig sig av sina erfarenheter av projektarbetet. Vi har inte uppfat-

tat det som att man försökt dölja svårigheter, utan man har snarare velat delta i en 

öppen och kritiskt konstruktiv diskussion.  

Samtidigt kan man inte bortse ifrån att det kan finnas vissa felkällor. Hela pro-

jektet utgår från ett skolverksuppdrag om en nationell utvärdering av en reform i 

gymnasieskolan. Vi som har ingått i projektgruppen från Växjö universitet har 

vid flera tillfällen blandats ihop med Skolverket när vi dykt upp på skolorna. Vi 

har på vissa håll i förväg uppfattats som myndighetspersoner med uppgift att 

kontrollera hur projektarbetet fungerar på den enskilda skolan. Det har tagit en 

stund att reda ut, men det har sedan som vi har uppfattat det inte nämnvärt 

”stört” kommunikationen. Att som skolledare säga nej till deltagande har heller 

knappast varit aktuellt. Dels beroende på ovan nämnda ”myndighetstryck”, dels 

beroende på att man som skolledare tycks ha sett utvärderingen som ytterligare 

ett sätt att få draghjälp med införandet av en ny kurs som åtminstone inte inled-

ningsvis har högsta legitimitet bland lärarna. Att bli utvald att ingå i utvärdering-

en har också i några fall inneburit att det ”hänt” saker på skolan kring projektar-

betet som kanske inte annars hade skett – åtminstone inte just då. Detta visade 

sig i samband med de första skolbesöken våren 2002. När vi kom till en skola in-

leder några av eleverna samtalet med att säga: ”Idag har det hänt väldigt mycket 

här på skolan som handlar om projektarbetet. Vi har fått information om kursen, 

betygskriterier och lite om uppläggningen. Vi har inte hört någonting tidigare. 

Det är säkert för att ni är här idag”.  En ”incident” som säger en del om utvärde-

ringars styrande funktion. 
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Med tanke på intervjumaterialets omfattning totalt drar jag dock slutsatsen att 

eventuella felkällor inte kvalitativt påverkat möjligheterna att använda materialet 

utifrån såväl utvärderingens syften som föreliggande avhandlingsarbete. Sam-

mantaget finns ett underlag i form av bandade samtal på cirka 300 timmar där 

omkring 250 lärare, 250 elever, 50 skolledare och 25 bibliotekarier (vid första 

skolbesöket) deltagit i varje besöksomgång på de femton skolorna (vid andra be-

söket 13 skolor). Inom ramen för avhandlingen har det material som berör lärar-

nas utsagor använts. Det rör sig om ungefär 100 timmars bandupptagningar och 

de utskrifter som gjorts i anslutning till avlyssningen av intervjuerna. I det föl-

jande kommer jag att i ett första steg presentera det empiriska materialet med ut-

gångspunkt i de innebörder lärarnas erfarenheter och lärande ges i fråga om hög-

skolornas utbildning av resurspersoner, initieringen på den egna skolan, projekt-

arbetet i stort, handledningen av projektarbeten, arbetet med loggboken och be-

dömningen av projektarbetena. Jag kommer också att uppmärksamma vissa av 

de kontextuella villkor som kan ha betydelse för hur lärarna orienterar sitt läran-

de i samband med införandet av projektarbetet. 

6.4.1 Lärarnas erfarenheter av kompetensutvecklingen
Samtliga skolor som ingår i urvalet har haft lärare som deltagit i den utbildnings-

insats som genomfördes på 20 högskolor och universitet runt om i landet, inför 

och under införandet av projektarbetet. Lärarnas erfarenheter av utbildningsin-

satsen är mycket skiftande, i vissa fall beroende på skillnader i kvalitet i de ut-

bildningar som de olika utbildningsanordnarna gav (Gerrevall & Håkansson, 

2005). I allmänhet har utbildningen av lärarna dock uppfattats som en form av 

stöd för att komma igång med förberedelsearbetet på den egna skolan. Även om 

man inte varit så positiv till utbildningen som helhet, uttrycker flera av deltagar-

na att utbildningen satte igång en process som var viktig för det fortsatta arbetet.  

Den utbildningsform som Skolverket tillsammans med utbildningsanordnarna 

valt för att förbereda införandet av projektarbetet, har lärarna genomgående varit 

positiv till. I ett av direktiven fanns t.ex. ett krav på att deltagarna skulle genom-

föra ett projekt med syftet att förbereda införandet av kursen på den egna skolan, 

vilket flertalet också gjort. De har även haft möjlighet att diskutera detta utveck-

lingsarbete med personal från andra skolor som befunnit sig i samma situation. 

Samtidigt finns en betydande variation i hur utbildningen som helhet tagits emot 

av lärarna på de olika skolorna. Lärarna bedömer utbildningens värde på i prin-

cip tre olika sätt. En grupp ser hela utbildningen som värdefull och upplever t.ex. 

”… att frågetecknen kring projektarbetet har rätats ut.” En annan grupp har upp-

skattat vissa inslag i utbildningen t.ex. kring bedömningsfrågor och framhåller 

också högskolans betydelse som organisatör av utbildningen. Ytterligare en 

grupp är dock mycket missnöjd med kompetensutvecklings-insatsen och ser 

överhuvudtaget inget värde i den:  

Första lektionen kom en helt oförberedd lärare som inte visste mer 

än vi. Vad är projekt? Diskutera det i grupp! Både innehåll och 

form var fullständigt uselt (Lärare a). 
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Även om man på många håll ansåg att utbildningen helt eller delvis varit givande 

kvarstod på flera skolor frågor som inte hade fått sin lösning. 

Det var bättre än ingenting, men det är massor av saker som vi 

fortfarande inte vet t.ex. när elever vill byta ämne mitt i terminen. 

Vi vet inte vad vi ska göra (Lärare b). 

Ur ett lärandeperspektiv speglar det sista uttalandet ovan ganska väl hur lärarna 

orienterar sig i riktning mot en av två skilda aspekter i relation till kompetensut-

vecklingen. Det rör sig här om en yttre handlingsinriktad sida av lärandet som 

exempelvis är inriktad på att skaffa sig information om innehållet i styrdokumen-

ten, organisera upp arbetet med projektarbetet på den egna skolan och ta fram en 

plan för det eller hitta schemalösningar som passar. Mycket av de lärdomar som 

lärarna lyfter fram utifrån utbildningen har just denna praktiska karaktär. Å andra 

sidan finns även i relation till den utbildning man deltagit i en fokusering från 

vissa av lärarna i riktning mot en inre reflektionsinriktad sida av lärandet. Det 

handlar i det fallet om lärdomar kring vissa innehållsområden, erfarenhetsutby-

ten med deltagare från andra skolor, men också upptäckten att utbildningen sna-

rast genererat ett behov av mer utbildning.  

Det som särskilt nämns är behovet av ytterligare kunskaper kring process-

handledning, bedömningsfrågor samt gruppdynamik. Deltagarna har i allmänhet 

upplevt att handledningen och bedömningsfrågorna är de svåraste i relation till 

projektarbetet. Handledning och bedömning i projektarbetet får delvis andra in-

nebörder än man varit van vid från det tidigare specialarbetet, när kursplanen för 

projektarbetet så starkt betonar arbetsprocessen. En del av de lärare som deltagit 

i utbildningen kan heller inte påminna sig att handledningen varit ett tydligt in-

slag: ”Jag hade väl trott att man skulle få det på den här utbildningen.” 

6.4.2 Lärarnas erfarenheter av initieringen på skolan 
Deltagarna i utbildningen har i olika omfattning deltagit i skolornas interna arbe-

te med att förbereda genomförandet av den första kursomgången. Flertalet delta-

gare säger sig ha fått beredskap för detta, dock inte för att kunna fungera som ut-

bildare för sina kollegor på hemmaplan. På flera håll har man efter utbildningen 

engagerat folk från högskolor och universitet för att ”snabbutbilda” eller infor-

mera hela personalgruppen om delar av det som utbildningen behandlat. Skolle-

dare och lärare har i de fallen känt ett behov av att få stöd och legitimitet i förbe-

redelsearbetet.  Arbetet med att planera och genomföra projektarbetet vid de ak-

tuella skolorna har dock i huvudsak legat inom programmens ram, alltifrån in-

troduktionen, typen av uppgifter som eleverna kan arbeta med, schemaläggning-

en och handledningens organisering till redovisning och bedömning. De villkor 

som funnits inom programmens ram har således tydligt kommit att inverka på 

kursens utformning och de erfarenheter lärarna givit uttryck för under våra sam-

tal. På vissa håll och inom vissa program har dock programnivån varit otydlig 

som organisatorisk nivå. 

Ja, vi anser att ämneslagen är starkare (Lärare c). 
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Är det där diskussionen har förts (Intervjuare)? 

Inom svenska och samhällskunskap så har det inte förts någon dis-

kussion alls när det gäller projektarbetet (Lärare c). 

Vad gör ni med det då (Intervjuare)? 

Man får väl köra sitt eget race liksom (Lärare c).

Inför genomförandet av projektarbetet finns vid våra första skolbesök bland lä-

rarna generellt en påtaglig positiv förväntan på vad detta skulle komma att inne-

bära för den egna gymnasieskolan. Många lärare ser projektarbetet som ett 

kommande positivt inslag, men också att det är logiskt att gymnasieskolan an-

ammar arbetsformer som är vanliga i arbetslivet och i högskolan. På flera av sko-

lorna och inom vissa program sägs projektarbetsformen ha varit vanligt före-

kommande under flera år. Där ser man detta som ett naturligt sätt att arbeta, vil-

ket för dessa lärare innebär att de säger sig kunna använda sina tidigare erfaren-

heter som en grund för att arbeta vidare med denna nya kurs. 66

Vi har fem större temaprojekt som pågår, varav det sista är kursen 

projektarbete. Vi har laddat för detta under ett par år nu (Lärare d). 

Väldigt få lärare på de skolor vi besöker är negativt inställda till projektarbetet 

som sådant. Hos vissa finns dock en avvaktande hållning och en skepticism som 

framförallt är kopplad till att ett reformarbete påbjuds utan att de ekonomiska 

förutsättningarna sägs finnas.  

Projektarbetet är en alldeles utmärkt form. Att styra upp specialar-

betet till ett arbete där man följer processen det är alldeles utmärkt. 

Men om Skolverket har intentioner så måste man öronmärka peng-

ar (Lärare e). 

Man har en uppfattning bland politiker om att om man går från 

traditionell undervisning till handledning så sparar man pengar. 

Det är tvärtom. Föreläsningar är ju mer rationellt (Lärare e).

En del av de som uttrycker sig positivt om projektarbetet som arbetsform gör 

jämförelser med det tidigare specialarbetet, en kurs på 20 poäng (jämfört med 

100 poäng för projektarbetet) som sägs ha varit mycket resultatinriktat. I jämfö-

relse med specialarbetet sägs projektarbetet ha en bättre struktur och likna indu-

strins arbetsformer. Vissa lärare på de studieförberedande programmen betonar 

––––––––– 
66 I Gerrevall & Håkansson (2005), förs även en diskussion om skillnader mellan gymnasieskolans 17 

nationella program i fråga om mottagandet och genomförandet av projektarbetet. Det förefaller som 

om framförallt lärarna på programmen med yrkesämnen och i viss mån estetiska programmet, tek-

nikprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ser projektarbetet som en naturlig del av pro-

graminnehållet, medan lärarna på naturvetenskapsprogrammet inte lika tydligt ser kopplingen mel-

lan projektarbetet och programinnehållet. Även om fokus i det här sammanhanget ligger på lärarnas 

sammantagna erfarenheter och lärande i relation till policy, innebär programtillhörigheten en typ av 

kontextuella villkor som kan vara viktiga att uppmärksamma i den fortsatta analysen. 
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att projektarbetet har en vetenskaplig grund och på det sättet bättre kan förbereda 

för vidare studier än vad specialarbetet tidigare gjort. En lärare på hantverkspro-

grammet tycker det är skönt att man lämnat specialarbetet bakom sig nu, särskilt 

för eleverna: ”Det har varit dödande för många. Dessutom blev de väldigt lika 

varandra. Nu har vi programmålen som stöd, vill man göra annat får man göra 

det på fritiden.” 

6.4.3 Kontextuella villkor vid initieringen av projektarbetet 
Även om huvuddelen av lärarna också är positivt inställda till idéerna bakom 

projektarbetet, förefaller vissa villkor på de enskilda skolorna bidra till olikheter 

i lärarnas hållning och motivation inför arbetet. Förutom det som tidigare nämnts 

kring ekonomiska resurser nämner lärarna svårigheter att arbeta i projektform i 

lokaler som är dåligt anpassade för det, vissa hinder som schemaläggningen bi-

drar till, brist på material eller svårigheter att skapa kontakter med arbetslivet 

framförallt i storstadsområdena. Just där finns en konkurrenssituation inte bara i 

förhållande till andra gymnasieskolor, utan även från högskolor och universitet 

som har studerande med uppgift att genomföra empiriska undersökningar eller 

fältarbeten. Att rekrytera eventuella medbedömare från yrkeslivet har också, en-

ligt några av lärarna, varit mycket problematiskt: ”De tror att vi skojar när vi sä-

ger att vi inte har något extra ekonomiskt utrymme för projektarbetet.”  

Från lärare på naturvetenskapsprogrammet framkommer att projekt som inne-

håller laborativa inslag kan bli svåra att genomföra på grund av utrymmesbrist – 

t.ex. vissa praktiska försök som behöver stå framme under längre tid. Från sam-

ma program anges även etablerade traditioner stå i vägen för arbete i projektform 

– traditioner som bland annat bygger på att man oftast betraktat det enskilda äm-

net som utgångspunkt för undervisningen. Mot den bakgrunden kan projektarbe-

tet (som har andra och bredare utgångspunkter) uppfattas som främmande och 

otydligt. Ytterligare ett villkor som tycks ha påverkat lärarnas uppfattningar om 

projektarbetets införande är skolledarnas roll i initialskedet. Det finns på de sko-

lor vi besökt en betydande variation i hur rektorerna hanterat förberedelseskedet, 

alltifrån att ta en mycket aktiv del såväl i utbildningen som planeringsarbetet på 

skolan till att i stort sett ”lämna över” reformen till programnivån eller till den 

enskilde läraren.

6.4.4 Förberedelserna för handledningen 
Vid det första skolbesöket handlar mycket av lärarnas diskussioner i förhållande 

till handledningen av projektarbetena om praktiska frågor: Hur ska fördelningen 

av handledare gå till? Vilka lärare ska vara handledare? Hur mycket tid ges för 

den enskilde läraren att handleda eleverna? Vad händer om eleverna helst vill ar-

beta enskilt etc? På flertalet skolor förefaller således handledningens yttre villkor
ha stått i fokus under initialskedet. Man har helt enkelt inte hunnit fundera så 

mycket på innehållet i den. Handledningens ”inre kvaliteter” har dock berörts på 

enstaka skolor där man arrangerat särskilda utbildningstillfällen runt handledar-

skapet. Utifrån lärarnas utsagor är det också möjligt att tolka in sådant som 

hänger samman med de inre kvaliteterna i handledningen. I huvudsak orienterar 
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sig lärarna i fråga om handledningen av projektarbetet utifrån en förväntan på 
och viss osäkerhet inför hur den egna rollen som lärare kan komma att påverkas.

Samtidigt kan man dock uppfatta en fokusering på hur elevernas förmåga att kla-

ra projektarbetet kommer att påverka handledningen, men också skilda tolkning-

ar av handledningens funktion. När det gäller lärarrollen sägs nya aspekter 

komma in kring såväl synen på undervisningen som lärarens sociala funktion i 

relation till eleverna. Frågan om handledningen av projektarbetet tycks i initial-

skedet starta en del funderingar hos olika lärare: 

Det är lustigt med ett ämne utan undervisning (Lärare f). 

Jag är osäker på processen. Det är en ny dimension (Lärare g). 

Det här att man hamnar i en förhandlingssituation med eleverna är 

nytt (Lärare h). 

Många av de här eleverna saknar någon att diskutera sina val med. 

Många föräldrar kan inte delta i den diskussionen. Som handledare 

blir man nog lite halvförälder (Lärare i).

På vissa håll organiserar man handledargrupper för att stödja varandra i de frågor 

som kan uppkomma i samband med handledningen, men också för att lära av 

varandras erfarenheter kring ett område där lärarnas kunnande varierar påtagligt. 

En viss oro finns hos lärarna för att grupper av elever kommer att få svårigheter 

att genomföra projektarbetet, vilket också kommer att påverka handledningen. I 

allmänhet tror man dock att elevernas svårigheter med det kommande projektar-

betet inte kommer att skilja sig från andra kurser inom programmet. 

Vi får omfördela tid till handledning beroende på elevernas svårig-

heter. De som är självständiga behöver ju mindre handledning (Lä-

rare j) 

6.4.5 Erfarenheter från handledningens initialskede och 
förberedelserna för loggbokens införande 
På några av skolorna har man redan vid vårt första besök (hösten 2003) kommit 

igång med genomförandet av kursen och därmed också ställts inför handledning-

en i praktiken. Det har visat sig vara lärorika erfarenheter: 

Jag tycker nog att det här med hur mycket man ska gå in och styra 

dem har varit svårt hittills. Jag har nog lärt mig att jag ska styra lite 

mer eller ha lite mer synpunkter. Det står så mycket att det är ele-

vernas och att de ska släppas fria, men det skapar förvirring (Lära-

re k). 

Kanske när de höll på med idéskissfasen så kände jag, med grup-

pen som inte kommit så långt, att det här kommer att bli problem, 

även om de var ambitiösa. Så kom de och sa att det här går inte. 
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Jag kanske skulle ha gått in tidigare och begränsat. Jag har befun-

nit mig i klassrummet när de jobbat och kunnat svara på frågor. Nu 

har jag sagt att jag bara är i klassrummet i början och slutet och har 

bestämt handledningstider med dem (Lärare l).

Dessa lärares utsagor vittnar om att såväl handledarens förmåga att balansera 

elevernas frihet i projektarbetet med behovet av handfast handledning, som 

handledningens tidsmässiga organisering omgående prövas när eleverna sätter 

igång med sitt arbete. Samtidigt förefaller detta utgöra en grund för en pedago-

gisk diskussion i lärargruppen och bidra till att lärarna orienterar sig i riktning 

mot lärandeprocesser – både sina egna och elevernas. Avvägningen mellan frihet 

och yttre styrning avspeglas på ytterligare ett sätt när en av lärarna uttrycker det 

som att: ”Jag har väl mest strypt deras projekt och sagt att det här kommer ni inte 

att hinna med.” Det som av någon lärare ovan uttrycktes som en förhandlingssi-

tuation med eleverna kan i en mening även innebära en konflikt- eller maktsitua-

tion, där frågan om vem som har tolkningsföreträde och rätten att fatta beslut 

kommer upp. Jämförelsen med specialarbetet utfaller till projektarbetets fördel 

även i relation till handledningen. Den tydlighet som saknats i specialarbetet fin-

ner vissa lärare nu i projektarbetet: 

Jag tror att många ser en tydligare struktur här som handledare. 

Specialarbetet var lite oorganiserat, de sprang och hattade. Här 

finns en riktig plan och ett mönster att följa (Lärare m). 

Av kursplanen för projektarbetet framgår bl.a. att arbetsprocessen är lika viktig 

som slutprodukten samt att eleverna skall: ”… kunna föra loggbok över arbetets 

gång och fortlöpande redovisa processen.” I skolornas förberedelsearbete tycks 

diskussionerna om loggboken ha haft en framskjuten position. Av lärarnas utsa-

gor framgår att loggboken betraktas som ytterst betydelsefull för projektarbetets 

framgång. Det finns flera skäl till detta, inte minst lärarnas möjligheter att följa 

processen i projektarbetet för att kunna sätta betyg.  

Det är viktigt att vi kontinuerligt läser loggböckerna. Då är man 

med i det som eleverna gör (Lärare n). 

Loggboken är oerhört viktig. Bedömningen börjar den dag de har 

med sig projektplanen till sin lärare. Vi har sagt att loggboken ska 

vara individuell. I böckerna står att den kan vara gemensam, men 

eftersom det är individuell bedömning måste det vara individuell 

loggbok (Lärare o). 

Loggboken trycker vi mycket på. Det är så de ska kunna få ett bra 

betyg (Lärare p).

I mycket av det lärarna säger framstår loggboken som ett verktyg för att kontrol-
lera elevernas arbete i syfte att kunna betygsätta det. Loggboken uppfattas som 

ett av bevisen på att en arbetsprocess har förekommit och det som lärarna kan 

hålla sig till när man ställs inför en uppgift som man inte riktigt känner igen. I 

viss utsträckning resonerar lärarna även kring loggboken som ett strukturerat 
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stöd för arbetsprocessen. I det fallet ligger fokus på dokumentation av vad som 

faktiskt hänt, men också planering av det fortsatta arbetet. 

När det gäller loggboken har jag ett jättebra material som jag har 

fått av bibliotekarien. Där står väl ungefär all information då om 

hur man arbetat, vilka tidpunkter, vad vi ska arbeta med nästa gång 

osv. Så det är ett väldigt strukturerat schema och det arbetar de 

med. Det fungerar väl, de har redan börjat fylla i det (Lärare q). 

Enstaka lärare diskuterar kring loggboken som ett stöd för elevernas lärande på 

så sätt att man funderar på hur man genom frågor kan få eleverna att skriva hur 

de tänkte när de arbetade med sitt projekt. ”Dubbellogg” nämns som ett exempel 

på reflekterat skrivande. Diskussionen handlar också om det eventuella behovet 

av en loggbok för gruppen i kombination med den individuella loggboken. En 

viss oro kan spåras hos lärarna för hur arbetet med loggboken överhuvudtaget 

ska fungera.  

Det försök vi haft med loggbok har varit känsligt: Nu kom han/hon 

sent eller nu deltog han/hon inte så mycket. Hur mycket ska man 

skriva om sådant? Man kan nog inte skriva alltför mycket om sina 

kamrater. Det är ju en individuell loggbok (Lärare r). 

På flera skolor är, vid vårt första besök, diskussionen om utformningen och den 

allmänna policyn kring loggboken ännu inte avslutad. 

6.4.6 Förberedelserna för bedömningen av projektarbetena 
Om en viss osäkerhet finns hos lärarna kring loggboken, är den ännu större kring 

betygssättningen av projektarbetena. Eftersom kursen är ny finns ingen praxis att 

luta sig mot, den får utvecklas under det första året. Skolverkets direktiv i kurs-

planen att arbetsprocessen ska väga lika tungt som slutprodukten i projektarbetet 

innebär också en utmaning för lärarna.  

Ett problem som vi har är att det står inget om att man ska väga in 

resultatet förrän på MVG. I andra handböcker står det att produk-

ten är minst lika viktig. Det blir ju konstigt om man inte ska titta 

något på produkten (Lärare s). 

Man är väl lite orolig att man inte hinner uppfatta processen hos 

alla. Hur ska man hinna med? Alla elever har inte lika lätt att do-

kumentera processen (Lärare t).

I initialskedet har dock frågan om bedömning och betygssättning av projektarbe-

tet på flertalet av skolorna kommit att hamna i skymundan av andra mera nära-

liggande bekymmer. Även om man på flera håll planerar för att under året ge-

mensamt tolka betygskriterierna, känns tiden lite knapp för att göra det ordent-

ligt:  

Vi får ta det på volley och se var skottet hamnar. Så blir det nåt 

slags projektarbete detta år och sen får vi planera (Lärare u). 
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För andra lärare är just bristen på tillräckliga förberedelser inför bedömningen av 

projektarbetena en källa till oro och självkritik: 

Vi håller på att diskutera bedömning. Det tappades bort i pilot-

gruppen. Det känns fånigt att vi inte har något gemensamt. De ge-

nerella är ju klara, men sen måste man ju gå in på det specifika 

(Lärare v). 

Att ha en gemensam bedömningsmall hade det legat ett värde i, 

önskar att vi gjort det i gruppen (Lärare x). 

Svårigheten att bedöma rätt, det är nog det värsta (Lärare y).

Bedömning och betygssättning av projektarbetet inrymmer flera olika faktorer 

som ventileras i den första samtalsomgången på skolorna. Osäkerheten kring ba-

lansen mellan process och produkt och bristen på kollegiala förberedelser på sko-

lan kan adderas med frågor som rör sakkunskapen hos den som bedömer, indivi-

duell bedömning av elever som arbetar i grupp eller hur man kan hjälpa elever 

med studiesvårigheter att klara en godkändnivå även i projektarbetet. Trots dessa 

osäkerhetsfaktorer tycks dock sammantaget lärarna se fram emot arbetet med 

kursen med tillförsikt. Man säger sig allmänt ha en god vana att betygsätta, vilket 

innebär att man får lösa den nya kursens betygssättning efterhand och lära av de 

erfarenheter man får under de första åren. Den tidspress som en del av skolorna i 

initialskedet har ”hamnat i” tycks ha bidragit till den ganska praktiska och hand-

lingsinriktade hållning som lärarna ger uttryck för. I vissa fall har dock plane-

ringsarbetet och initialskedet inneburit att förutsättningar för en kollegial peda-
gogisk diskussion har skapats. Ur ett lärandeperspektiv har villkoren för hur de 

samtalen har kommit att orienteras i olika grad varit gynnsamma, vilket beskriv-

ningen ovan visar. 

I nästa avsnitt redovisas lärarnas erfarenheter efter genomförandet av den för-

sta omgången med projektarbeten som eleverna slutförde under vårterminen 

2003. 

6.4.7 Lärarnas erfarenheter vid genomförandet av den första 
omgången projektarbeten 
Det andra skolbesöket genomfördes under en mycket intensiv period i slutskedet 

av vårterminen 2003, då även Kommunals pågående strejk påverkade skolornas 

inre arbete. Under samtalen vid det andra besöket var avsikten från vår sida att 

bidra med de bilder som framkommit efter de första skolbesöken ett år tidigare. 

Ur min synvinkel var detta ett sätt att anknyta till forskningsarbetets aktions-

forskningskaraktär, men också ett sätt att tillsammans med lärarna utveckla för-

ståelsen för projektarbetets olika innebörder och potential för lärande. Det gällde 

bl.a. synen på projektarbetets syfte och olika sätt att hantera valet av innehåll i 

projektarbetet, men också de skilda villkor som präglat skolornas arbete med att 

introducera kursen i gymnasieskolan. När det gäller synen på projektarbetet syfte 

kunde vi på de femton skolorna urskilja minst tre skilda perspektiv, dock inte 

ömsesidigt uteslutande:  
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projektarbetet ses som en arbetsform i arbetslivet, väsentlig för eleverna att 

lära sig,  

projektarbetet ses som ett avslutande arbete där eleverna kan visa vad de lärt 

sig under gymnasietiden, (jfr examensarbete) 

projektarbetet ses som ett större självständigt arbete, dvs. ett ”förlängt” speci-

alarbete (jfr. Gerrevall & Håkansson, 2005 s 48,49). 

När vi vid det andra skolbesöket diskuterar projektarbetets genomförande kan 

man se att lärarnas erfarenheter och egna lärdomar av arbetet med kursen starkt 

präglas av det förstnämnda perspektivet (projektarbetet som arbetsform). Man 

bär med sig många positiva och lärorika erfarenheter som har med sättet att arbe-

ta att göra, men också ett antal utmaningar som man som lärare inför kommande 

elevkullar behöver tänka igenom. En av de viktigaste lärdomarna som lärarna 

lyfter fram handlar om att hantera avvägningen mellan elevernas frihet och lä-
rarnas styrning av projektarbetet. Enligt vissa lärare har elevernas framgång va-

rit beroende av hur man som lärare lyckats hantera detta. Flera säger självkritiskt 

att en dålig organisation och brist på ledning från lärarens sida bidragit till att 

göra det svårt för eleverna. 

De måste följa sina tidsplaner och där behöver vi själva se till att 

följa upp dem (Lärare z). 

Jag kan känna i efterhand att vi borde ha styrt både ämnesval och 

grupperingar. Men samtidigt var det nytt för oss också (Lärare å).

Lärarnas motiv för att förstärka styrningen av elevernas arbeten handlar i första 

hand om att få kontroll över en utsträckt arbetsprocess så att man kan sätta betyg, 

men det kan också handla om att få bättre möjligheter att följa elevernas läropro-

cesser över tid. Även om lärarnas lärdomar i det sammanhanget varit knutna till 

hur de ser på elevernas eget ansvarstagande och självständighet, finns oftast be-

tygssättningen med i resonemanget. 

Jag tror att många av oss har blivit bättre på att våga släppa iväg 

eleverna, våra elever är ju inte jättesjälvständiga (Lärare ä). 

Jag har lärt mig att som lärare är man van att svara på frågor hela 

tiden och där har man fått bita sig i läppen för att inte hindra ele-

verna från att få det betyg som dom vill ha. Det är en annorlunda 

roll från den vanliga undervisningen (Lärare ö).

I diskussionen om genomförandet av den första omgången projektarbeten gör lä-

rarna jämförelser med det tidigare specialarbetet. Den stora skillnaden – förutom 

omfattningen – sägs vara betoningen på processen och dokumentationen över ar-

betets gång, vilket har inneburit nya erfarenheter för både lärare och elever. Det 

har då handlat om att successivt frigöra sig från den bild man haft av specialarbe-

tet som ett individuellt arbete inriktat på att framställa en skriftlig produkt. 
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Jag har lärt mig mycket själv. Det har blivit ett specialarbete där 

processen har fått spela en större roll, men till nästa omgång vet 

jag precis hur jag ska ha det (Lärare a2) 

Vi har lärt oss massor på det här projektet om man jämför med 

specialarbetet (Lärare b2).

6.4.8 En förändrad lärarroll  
Projektarbetet har för lärarna även medfört andra typer av kontakter med elever-

na än man är van vid. Man har mer eller mindre regelbundet mött eleverna i 

mindre konstellationer där exempelvis frågorna om innehåll och arbetsformer va-

rit mer öppna än de annars brukar vara. För några lärare framstår förändringen 
av lärarrollen i projektarbetet som märkbar. 

Man får en helt annan lärarroll. Man kommer närmare eleverna 

och ser hur de växer. Arbetet är mer intensivt än annat lärarjobb 

(Lärare c2). 

Man får en mer avvaktande roll (Lärare d2). 

Det som är roligt är när de frågar: Hur mycket ska man göra? Ni 

bestämmer själva hur mycket tid ni ska lägga. Annars är det ofta vi 

som talar om. Nu får de avgöra själva. De har fått välja ambitions-

nivå och där kan de bestämma hur mycket tid och engagemang de 

vill lägga ned (Lärare e2). 

Att ha så mycket tid med eleverna. Det kändes ju som att nu äntli-

gen så har vi tid (Lärare f2).

När lärarna diskuterar vilka lärdomar eleverna bär med sig efter genomförandet 

av projektarbetet finns många likheter med det som eleverna beskriver (jfr Ger-

revall & Håkansson 2005). I stor utsträckning är detta kopplat till praktiska kva-

liteter som att organisera ett projekt, tidsplanera, söka information och skriva 

rapporter, men också sådant som problemlösning, samarbete och konflikthanter-

ing. I vissa fall nämns också ett lärande av en annan karaktär. 

De har även lärt sig att tänka själva och inte bara bli matade med 

fakta. Jag tror att om man börjar tidigt med arbetssättet så kan det 

säkert påverka alla elever (Lärare g2). 

Lärarnas beskrivningar av såväl sina egna som elevernas lärdomar av det första 

året med projektarbetet förefaller i första hand vara knutna till sådant som har att 

göra med arbetsformen som sådan. Det handlar således mycket om erfarenheter 
som är kopplade till generella och praktiska projektkunskaper. Innehållet i pro-

jektarbetena är däremot viktigt för lärarna när det kommer att handla om hand-

ledningen av elevernas arbeten. Mer om detta nedan. 
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6.4.9 Handledningen det första året med projektarbetet 
Flera av de lärdomar som lärarna gett uttryck för ovan har sin grund i arbetet 

med handledningen av elevernas projektarbeten. Handledningen var också – ut-

över loggboken och betygssättningen – en av de företeelser som lärarna i samta-

len vid vårt andra skolbesök uppehöll sig mest vid. Framförallt diskuterar lärarna 

handledningen av de elever som av något skäl haft svårare än andra att genomfö-

ra projektarbetet. Den tidigare nämnda avvägningen mellan elevernas frihet och 

lärarnas styrning av projektarbetet visar sig kanske allra tydligast i relation till 

denna elevgrupp. Lärarna orienterar sig i huvudsak i två riktningar när det gäller 

handledningen av elever med svårigheter. Dels finns de lärare som framhåller en
”hård” attityd mot elever som inte är kapabla att ta det ansvar som de förväntas 

göra, dels finns de som förespråkar en stödjande och tillåtande attityd i handled-

ningen. Båda förhållningssätten visar sig kunna skapa bekymmer och oro för lä-

raren: 

Jag har tjatat och tjatat utan resultat. Sedan kommer de plötsligt 

med ett arbete i handen. Men då säger jag att jag inte är intresserad 

av det. Men det är ett svårt problem. Jag vet inte hur man ska lösa 

det (Lärare h2). 

En av handledarens roller är ju att hitta någon form av lösning. Att 

man ger så mycket så att eleverna kan göra det självständigt för det 

är ju ändå målet (Lärare i2).

Hur strikt styrningen av handledningen ska vara innebär en balansakt för läraren 

inte bara i relation till de elever som har svårigheter med projektarbetet. De be-

skrivningar som lärarna ger av handledningen kan bildligt talat jämföras med ett 

gummiband som töjs ut och fjädrar tillbaka. Ibland ges en frihet som inte riktigt 

tas emot av det ansvar som skulle behövas från elevernas sida, ibland styrs pro-

jektarbetet så hårt att man till slut inte vet om det är lärarens eller elevens pro-

jekt. 

…och var går gränsen mellan att de driver projektet och att vi dri-

ver det? Jag vill inte hamna där att jag leder projektet, då får man 

helt enkelt säga att det finns vissa som inte klarar av det här arbetet 

(Lärare j2).  

6.4.10 Handledningen och relationerna till eleverna 
De allra tydligaste erfarenheterna av handledningen som lärarna ger uttryck för 

är kopplade till olika typer av relationer till eleverna. Om handledningen ibland 

varit en källa till frustration hos både lärare och elever har den lika ofta gett på-

tagliga positiva erfarenheter och återkoppling från eleverna. 

Det blir frustrationer när man inte hittar tiderna och då säger ele-

verna att man aldrig kan. Det är det som är det negativa. Hade man 

mer tid kanske det skulle ha gått bättre. Annars är det fantastiskt, 

man får väldigt mycket tillbaka (Lärare k2).  
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Relationerna till eleverna i handledningen har ur lärarnas synvinkel haft olika ka-

raktär. Dels har man som lärare haft vissa krav på eleverna, dels har man samti-

digt på ett annat sätt än i den reguljära undervisningen känt vissa krav från ele-
verna exempelvis om att få veta vad som krävs för att få ett visst betyg. Karaktä-

ren av ”försöksår” under det första året med projektarbetet har inneburit av kra-

ven på eleverna emellanåt blivit oklara, samtidigt som kraven från eleverna har 

ställt lärarna inför situationer de inte känt igen. 

Vi har spelats ut mot varandra hela tiden eftersom vi har sagt olika 

saker. Men sen har vi tyckt olika också. Nästa år ska det vara färre 

som handleder och sen ska det vara någon som är huvudansvarig 

och det hade vi inte detta året (Lärare l2).  

Sammantaget tycks ändå handledningen vara något av lärarnas mer positiva erfa-

renheter av projektarbetets första år på de femton skolorna i urvalet. Flera lärare 

talar om hur de tänker förbättra villkoren för handledningen under nästkomman-

de läsår. Vanligen handlar dessa åtgärder om praktiska ting såsom tidsplanering, 

strukturer för elevernas skrivande, deadlines, schemapositioner etc, men det 

finns även idéer om hur man som lärare kan stödja och utveckla elevernas läran-

de. Vissa lärare trycker hårt på att ämneskunnandet är centralt för att vara en 

duktig handledare, medan andra menar att projektarbetets kvaliteter kräver sär-

skild handledarkompetens. Någon av de lärare som deltar i samtalen anser att 

dessa synsätt måste förenas i en strategi för handledning av projektarbeten: 

Vi behöver en bättre utbildning i att handleda, men jag tycker de-

finitivt att man ska ha ämneskunskap. Det är ju det som avgör ele-

vens val – jag är intresserad av det här. Det är ämnet och intresset 

kring det som eleven väljer och sedan på köpet får jag processen. 

Genom intresset kan man lära sig att arbeta på ett nytt sätt (Lärare 

m2).67

6.4.11 Loggboken det första året med projektarbetet 
Nära förknippat med handledningen är elevernas loggboksskrivande. Många av 

lärarna säger sig ha begränsade erfarenheter av kontinuerlig dokumentation i 

form av exempelvis loggbok och bedömning av processkvaliteter, medan andra 

redan tidigare prövat detta inom ämnets ram i gymnasieskolan eller i andra 

sammanhang.68 Det visar sig också om man analyserar hur lärarna samtalar kring 

loggboken och bedömningen av projektarbetet att man ser på detta genom delvis 

skilda glasögon. Inom ramen för ett perspektiv ses handledning och loggbok som 
kontrollerande verktyg för en riktig bedömning, dvs. som medel för att lotsa ele-

––––––––– 
67 Hur de femton skolorna under det första året hanterat projektarbetets innehållsliga grund och vilka 

konsekvenser detta kan få för hur olika ämnen behandlas, utreds i Gerrevall & Håkansson (2005 s. 

57-60). 
68 Inom exempelvis estetiska ämnen eller mediaämnen har man sedan tidigare bedömt processmål, 

medan inom andra ämnen (exempelvis matematik) produktmålen vägt tyngre (jfr Gerrevall och Hå-

kansson, 2005) 
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verna fram till ett godkänt betyg på kursen. Lärarna vittnar också om att många 

elever haft liknande föreställningar om vad handledningen och loggboken gått ut 

på.

Mina elever har sett loggboken som ett hämnande svärd (Lärare 

n2).  

Vissa kanske skriver noggrant men man ser att de skriver för lära-

rens skull. För vissa blir det bara ren rapportering om vad de har 

gjort: ”Sen satt jag och läste en bok, sen gjorde jag det…” Inget 

om vad de har tänkt eller vad de har lärt (Lärare o2). 

En del av lärarna ser orsakerna till elevernas ganska instrumentella förhållande 

till loggboken som logiska med tanke på sina egna bristande erfarenheter av do-

kumentation, den egna inställningen till loggboken eller hur introduktionen ge-

nomförts.  

Sen är det här med loggböckerna också, de är lite ovana vid det här 

och har inte riktigt förstått vad det ska vara bra för (Lärare p2). 

De som jag pratade med hade nog inte fått klart för sig vad det 

gick ut på (Intervjuare). 

Men det är ju så att har man levt ett långt liv utan loggbok så är det 

inte så lätt att tala om för eleverna varför dom ska skriva loggbok 

(Lärare q2). 

Tycker ni själva att det har varit svårt att introducera elever i logg-

bokskrivande (Intervjuare)? 

Ja, eftersom man inte har gjort det själv så mycket. Det var svårt 

att få dem att förstå det tycker jag (Lärare r2). 

De har skrivit väldigt väl, men det har mer att göra med elevernas 

förmåga att uttrycka sig än min introduktion till loggbokskrivandet 

(Lärare s2).

Enligt ett annat perspektiv lyfts loggboken fram som ett redskap för att stödja 
arbetsprocessen och elevernas tänkande, men också som en hjälp till den skrift-
liga redovisningen. Det sistnämnda svarar mot ett av målen i kursplanen som 

handlar om att eleven skall ”… kunna göra en skriftlig redovisning av projektet 

som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt.” (PA 1201). Inom ramen 

för ett sådant perspektiv orienterar sig lärarna mot de pedagogiska kvaliteterna i 

projektarbetet, där loggboken tänks bidra till att skapa strukturer både i det prak-

tiska arbetet och för elevernas lärande. En lärare utvecklar de tankegångar man 

haft på skolan kring dokumentationen av projektarbetet och de erfarenheter man 

gjort under det första året: 



143

Vi har jobbat mycket med loggböcker på skolan innan. Så flera 

elever är vana vid att använda loggbok sedan innan. Vi utarbetade 

en egen loggbok och tanken var att de skulle skriva loggbok vid 

varje arbetstillfälle och sen skulle de namnge vad de gjorde för att 

de så småningom skulle ha nytta av sina loggar när de skulle skri-

va sin rapport. Vad man kan säga är att fortfarande är det så att 

flickorna skriver mycket loggbok och pojkarna skriver lite. En del 

av pojkarna kan säga att jag inte vet vad reflektera är för någon-

ting. De tycker det är onödigt. Men nu på slutet har de insett att de 

haft nytta av loggarna. I början tyckte dom att det var väldigt 

mycket formalia. Allting skulle vara möten, varje gång dom disku-

terade och sen skulle det vara mötesprotokoll. Så vi har inte haft så 

mycket grupplogg. Vi tyckte att det blev så mycket skrivande så vi 

har haft individuell logg och dom formella papperena, mötesproto-

koll och liknande. Det tyckte dom var mycket i början men jag tror 

att det är det som har gjort att det har flutit så bra. Allt fanns lik-

som dokumenterat (Lärare t2). 

De båda perspektiv som beskrivits ovan är inte varandra helt uteslutande. I de 

samtal vi för med lärarna finns exempel på när dessa perspektiv möts och där 

loggboken snarast ses som ett positivt och stödjande process- och bedömnings-
verktyg. Enligt flera lärare är också loggboken en förutsättning för att handled-

ningen ska kunna fungera bra. Loggboken fungerar då som underlag för hand-

ledningssamtalet och kan bidra till att arbetsprocessen går framåt. Samtidigt kan 

loggboken och handledningen bidra till att läraren får ett underlag för betygssätt-

ningen av projektarbetet, där enligt kursplanen arbetsprocessen och slutproduk-

ten är lika viktiga. 

6.4.12 Bedömning och betygssättning av projektarbetet 
Bedömningen och betygssättningen av projektarbetet är något av det som av lä-

rarna upplevts som mest problematiskt under det första året med kursen projekt-

arbete. Ett antal faktorer som påverkar lärarnas möjligheter att hantera betygs-

sättningen diskuteras under de samtal vi genomför vid det andra skolbesöket. Det 

handlar t.ex. om i vilken utsträckning underlaget för betygssättningen i form av 

elevernas loggböcker, dokumentation av handledning, muntlig och skriftlig re-

dovisning, ger en tillfredsställande bild av den enskilde elevens prestationer i 

förhållande till kursplanens mål och betygskriterierna. Det handlar också om lä-

rarnas möjligheter att sätta individuella betyg på elever som genomfört projekt-

arbetet i grupp, om relationen mellan arbetsprocessen och slutprodukten samt 

inte minst lärarnas oro för att bedöma de elever som har studiesvårigheter.69

Om man till ovan nämnda problematik lägger att betyget på projektarbetet en-

ligt gymnasieförordningen skall: ”… sättas av läraren i samråd med en medbe-

dömare som har erfarenhet av det kunskapsområde som projektarbetet avser”, 

––––––––– 
69 För en mer utförlig redovisning av dessa faktorer hänvisas till Gerrevall och Håkansson (2005 s. 

75-88). 
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finner man att de lärare som är inblandade i bedömning och betygssättning av 

projektarbeten, står inför ett antal utmaningar som ur ett lärandeperspektiv blir 

betydelsefulla. Mot bakgrund av lärarnas programtillhörighet och hur handled-

ningen varit organiserad kan man se att lärarna orienterar sig i delvis olika rikt-
ningar när det gäller betygssättningen, en individualistisk eller en kollegial.
Även om medbedömarrollen är föreskriven i förordningen ovan har detta på sko-

lorna hanterats på olika sätt. Inom ramen för en starkt individualistisk position 

har i något enstaka fall handledaren och medbedömaren inte haft någon kontakt 

under projektarbetets gång, medan andra lärare ur en kollegial synvinkel talar om 

gemensamma bedömningsgrunder som diskuterats återkommande under året och 

som slutligen vägs mot elevernas arbeten i en diskussion med flera parter inblan-

dade, vanligen programarbetslaget. På någon skola har lärare från flera program 

samlats för att bedöma elevernas arbeten. 

Det var givande. Ett bra stöd för betygssättare och medbedömare. 

Vi diskuterade vad som menas med stöd som står i betygskriterier-

na. Gränsen mellan G och IG är ju svår att dra (Lärare u2). 

Relationen mellan vad som skulle kunna betecknas som en individualistisk re-

spektive kollegial kultur när det gäller betygssättningen av projektarbetet tar sig 

olika uttryck och är inte varandra uteslutande. I vissa fall är bedömningen starkt 

knuten till exempelvis karaktärsämneslärare på program med yrkesämnen vilket 

kan innebära en bedömning med såväl individualistiska förtecken som kollegia-

la. I andra fall samverkar två lärare med varandra och byter tjänster som medbe-

dömare med varandra. Det kan också vara så att mer erfarna lärare har anlitats 

som ”konsulter” i de fall man känt sig osäker på bedömningen. De lärare som ut-

talar sig om kollegiala diskussioner i relation till betygssättningen är i allmänhet 

positiva: 

Jag tycker att det har varit bra att fått diskutera samma elev sett 

från två olika perspektiv. Med min medbedömare har det fungerat 

bra (Lärare v2). 

Det har tidigare påpekats att relationen mellan elever och lärare av lärarna kan 

uppfattas som annorlunda vid projektarbetet jämfört med konventionell under-

visning. Detta inte minst beroende på att handledningen sker i mindre konstella-

tioner och med större närhet än vad som är fallet i den övriga undervisningen. 

Detta innebär nya utmaningar vid bedömningen och betygssättningen. Närheten 

till eleverna i samband med projektarbetet gör det känsligare att sätta betyg. Det 

kanske till och med är så att man betygssätter sig själv som lärare. 

Hur mycket kan man hjälpa en elev innan det blir en själv man sät-

ter betyg på (Lärare x2)? 

Avslutningsvis kan sägas att utmaningarna när det gäller betygssättningen på 

projektarbetet men även andra delar, enligt lärarna själva, handlar mycket om att 

kursen är ny och om att det första året inneburit en prövotid. En del av det som 

uppfattats som bekymmer kommer att lösas efter hand under kommande läsår 

och många lärare ser projektarbetet som ett värdefullt tillskott till gymnasiesko-

lan. Man har sett att många elever varit motiverade och engagerade i arbetet med 
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sina projekt och man har själv utvecklats och lärt sig saker som handledare för 

deras arbeten. Alla är dock inte entydigt glada åt den förändring som skett. 

Man blev förbannad för att det var ytterligare en grej till att lägga 

in på schemat. Jag tycker detta var onödigt, de hade klarat sig med 

20 timmar. Man måste klargöra intentionerna tydligare och vi mås-

te ha utbildning för detta. Det är ju precis som med utvecklings-

samtalen som vi fått i knät (Lärare n2). 

I följande avsnitt (6.5) är avsikten att utifrån den ovan i huvudsak beskrivande 

genomgången av lärarnas erfarenheter från införandet av projektarbetet, analyse-

ra dessa i relation till vissa aspekter av lärarnas lärande som visat sig under detta 

inledningsskede av reformen. I det därpå följande (6.6) är tanken att följa upp 

och fördjupa såväl analysen av lärarnas erfarenheter och lärande som de tidigare 

resonemangen om nationell policy.  

6.5 Projektarbetet och lärarnas erfarenheter 
som lokalt lärande – en summerande analys 
De empiriska studierna på skolorna av projektarbetets införande i gymnasiesko-

lan visar på ett övergripande plan att lärarna orienterar sitt lärande mot de prak-
tiska och yttre sidorna av reformen. Framförallt tycks detta gälla initieringsfasen, 

även om man på vissa håll också under själva genomförandet av den första om-

gången projektarbeten kan notera en fokusering i den riktningen. Samtidigt finns 

sammantaget andra erfarenheter som lärarna gör med avseende på projektarbetet, 

som öppnar för såväl en individuell som kollegial reflektion och därmed en an-

nan typ av lärandeaspekter. Dessa erfarenheter av exempelvis handledningen el-

ler bedömningsproblematiken kan på ett kvalitativt annorlunda och fördjupat sätt 

gripa in i lärarnas pedagogiska handlande och bidra till lärande av en annan ka-

raktär. Framförallt gäller detta handledningen som för många lärare tycks bidra 

till en annan typ av relation till eleverna och utmaningar av den traditionella lä-
rarrollen. 

6.5.1 Tid som kontextuellt villkor 
Bilden som här ges av lärarnas erfarenheter och lärande i samband med införan-

det av projektarbetet anknyter till en rad kontextuella villkor. Dessa förefaller på 

ett eller annat sätt ha påverkat lärarnas möjligheter att fördjupa sitt lärande i 

samband med reformen. Tid är just ett sådant villkor som kan tänkas påverka i 

vilken riktning lärarna orienterar sitt lärande i pågående reformprocesser. I en 

mening kan det handla om vilka tidsmässiga möjligheter lärarna har haft att på 

ett djupare plan samtala om reformens pedagogiska innehåll. Sundberg (2005) 

uppmärksammar i sin studie av försöksverksamheten utan timplan i grundskolan, 

att tidsbrist emellanåt hindrar lärare från att fatta gemensamma beslut och att: 

”Ett alltför stort yttre reformtryck på skolan riskerar att svårliggöra de mer kom-

plexa värdeöverläggningar som pågående förändringar och reformer aktualise-
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rar” (Sundberg 2005 s. 272).  I föreliggande studie tycks frågan om tid för lärar-

nas diskussioner och utveckling av kursen projektarbete ha funnit varierade lös-

ningar på de olika skolorna.  

Bristen på tid förefaller inte allmänt ha varit överhängande, även om flera lä-

rare uttryckt svårigheter med att få tid för diskussioner om exempelvis betygskri-

terierna. Snarare har det i vissa fall handlat om brist på tid beroende på bristande 

framförhållning och ledning. I anslutning till de resonemang jag tidigare fört 

kring begreppet kommunikativt handlande (jfr Habermas, 1996; Eriksen, Wei-

gård, 2000) leder ovanstående till frågan huruvida tidsbristen (men även andra 

kontextuella villkor) bidrar till mer av målrationellt handlande hos lärarna på be-

kostnad av tidskrävande överläggningar tillsammans med kollegorna. Det empi-

riska materialet som helhet ger ett visst stöd för detta med tanke på de innebörder 

lärarna – åtminstone initialt – ger införandet av projektarbetet.70

Frågan om tid handlar i en annan mening om vilka tidshorisonter som är aktu-

ella inom ramen för reformprocesser i skolan. Skolverkets stöd till projektarbe-

tets införande i gymnasieskolan följde den modell för skolförbättring som ut-

vecklats av Blossing (2000). I en sådan modell71 följer en skolas reformprocess 

fyra faser – initiering, implementering, institutionalisering och spridning. Om 

man använder Blossings terminologi befinner sig våra skolor i slutet av vårter-

minen 2003 i implementeringsfasen, den fas då dilemman och konflikter visar 

sig och då det finns risk för att en skolas förbättringsarbete avstannar. Det är 

också den fas då förändringar inte riktigt etablerats, vilket skulle kunna förklara 

den relativt praktiska inriktning av det egna lärandet som lärarna i samtalen ger 

uttryck för. Man har helt enkelt inte tillräckligt med praktiska erfarenheter och 

teoretiska kunskaper för att fördjupa diskussionen i anslutning till projektarbetet. 

Några lärare beskriver dock teoretiska studier – av typen handledarutbildning på 

högskolan – för egen del eller tillsammans med kollegor som ett komplement till 

det praktiska reformgenomförandet.  

Den variation av skolor som urvalet speglar kan också utgöra ett väsentligt 

villkor för hur lärarna förhåller sig till projektarbetet. På en av de större skolorna 

med ett par tusen elever och hundratals lärare, mötte vi t.ex. lärare som efter det 

första året med projektarbetet inte kände till att det funnits en initieringsfas med 

utbildnings- och informationsinsatser från Skolverket, högskolor och universitet. 

Man kände heller inte till att en annan grupp lärare på skolan deltagit i utbild-

ningen och tagit fram ett lokalt dokument som stöd för arbetet. På stora skolor 

tycks skolledningens roll som ”reformagent” ha varit särskilt viktig. Lärarnas 

möjligheter att utveckla arbetet med kursen och själva lära, har varit beroende av 

fungerande informationskanaler, mötesplatser för kollegiala samtal och vissa 

krav på engagemang. På samma sätt som var fallet med skolledarnas deltagande 

––––––––– 
70 Enligt Habermas (1996), kan vi förstå handling som ”ett bemästrande av situationer” där ”Den tol-

kade handlingssituationen ringar in ett tematiskt öppnat spelrum av handlingsalternativ, dvs. av be-

tingelser och medel för att genomföra planer. Till situationen hör allt som framstår som en restrik-
tion för motsvarande handlingsalternativ” (Habermas, 1996, s. 127). I fallet projektarbetet tycks 

dessa restriktioner bestå i en rad olika villkor som på olika sätt samspelar och sätter gränser för lä-

rarnas arbete. 
71 Dvs. en modell som inte anknyter till en diskursiv tolkning av policy. 
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och engagemang i utbildningen av resurspersoner, har initieringen på framförallt 

de större skolorna varit beroende av rektorns förmåga att leda, inspirera, vägleda 

och ställa krav. 

6.5.2 Skolans organisation och kultur som kontextuellt villkor 
Större betydelse än skolans storlek vad gäller elevantal och antalet lärare, förefal-

ler dock skolornas inre organisation för lärarnas arbete ha haft. Projektarbetet har 

vanligen kommit att hanteras på programnivån, där programarbetslaget har tagit 

ansvar för de olika stegen i genomförandet. I allmänhet förefaller lärarna på pro-

grammen med yrkesämnen ha en större vana vid projekt som arbetsform. Detta 

gäller även i viss mån teknikprogrammet, det estetiska programmet och det sam-

hällsvetenskapliga programmet. Framförallt för lärarna vid programmen med yr-

kesämnen har dock en kritisk punkt varit att skilja på rollen som projektledare 

och rollen som handledare. I de projekt som man i den övriga undervisningen 

ägnar sig åt, är lärarens styrande funktion tydligare än den är tänkt att vara i pro-

jektarbetet. Risken finns att man som lärare ”tar över” elevernas projekt, i syn-

nerhet om eleverna på ett eller annat sätt har studiesvårigheter.  

Programmet som organisatorisk nivå förefaller vara väsentlig för en gynnsam 

utveckling av lärarnas arbete med kursen. Denna nivå har dock oavsett program 

kommit att utmanas av olika faktorer som påverkat i vilken riktning lärarna ori-

enterat sitt lärande. Som den empiriska analysen har visat handlar detta exempel-

vis om styrkeförhållandet mellan programorganisationen och ämnesorganisatio-

nen, mellan programmens karaktärsämnesinnehåll och kärnämnenas innehåll el-

ler mellan individuella och kollegiala perspektiv på betygssättningen. I vid me-

ning rör detta vad som skulle kunna betecknas som skolans kultur (jfr Berg, 

2003). I relation till lärarnas utvecklingsarbete med projektarbetet handlar det 

kanske i ännu större utsträckning om programarbetslagets kultur.  

I Gerrevall och Håkansson (2005) analyseras projektarbetets betydelse för 

skolans utveckling på två av skolorna i urvalet med hjälp av Bergs (2003) termi-

nologi kring organisationsformer i skolan via begreppen ”uniprofessionell” re-

spektive ”multiprofessionell” organisation. I den uniprofessionella organisatio-

nen agerar lärarna sina yrkesroller i huvudsak oberoende av varandra, medan lä-

rarna i den multiprofessionella organisationen känner ett större ansvar för såväl 

organisationens vardagsarbete som ”… de institutionella premisser som organi-

sationen är uppbyggd kring” (Berg, 2003, s. 210). Berg betonar att det inte finns 

någon motsättning mellan de enskilda professionernas kompetens och den multi-

professionellt präglade organisationen. Snarare är det så att multiprofessionalism 

bygger på att ”… de aktuella yrkesgrupperna bibehåller och utvecklar sin specia-

listkunskap och att man gemensam besitter sådana kunskaper som är direkt för-

knippade med det organisationella vardagsarbetet och de institutionella premis-

serna ” (Berg, 2003, s. 210, 211). 

6.5.3 Etablerade och “sporadiska” samarbetskulturer 
Min tolkning är att ovan nämnda organisationsformer kan ha haft betydelse för 

vilka innebörder lärarna ger lärandet i samband med projektarbetets införande. 
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De praktiska innebörder som kännetecknat lärarnas lärande i projektarbetets in-

ledningsskede kan i det uniprofessionella sammanhanget framförallt på sikt få 

svårt att nå ett djupare plan, medan den multiprofessionella organisationen skulle 

kunna bidra till en högre grad av reflexivitet och ett fördjupat lärande. Den ”pro-

blematiserande hållningen i den gemensamma reflektionen” som diskuteras i an-

slutning till delstudie A72 skulle i det här sammanhanget kunna knytas till den 

multiprofessionella organisationen. När det gäller de 15 skolorna i den här studi-

en kan man dock inte enbart hävda detta som förklaring. I skolor, men även inom 

program som kännetecknas av uniprofessionella organisationsmönster finner 

man ”öar” av mer eller mindre sporadiska samarbetskulturer som förefaller 

grundade i enskilda lärares eller grupper av lärares föreställningar om undervis-

ning och lärande, men också föreställningar om reformens innehåll (jfr ”synen på 

projektarbetet” från initialskedet). Det kan också vara så att de erfarenheter Har-

greaves (2004) redovisar från sina studier av reformprogram i USA, Kanada och 

England är överförbara till den svenska kontexten, nämligen att: 

… påtvingade storskaliga reformer ibland utvecklar den gemen-

samma planeringen och stärker samspelet mellan kollegor, efter-

som lärarna då arbetar i lag för att sätta sig in i och genomföra den 

nya läroplanen. Sådana former av konstlad kollegialitet tycks dock 

vara kortlivade och försvinner när den omedelbara krisen i sam-

band med förändringsarbetet är över. Dessa mönster av tillfälligt 

ökat samarbete mellan kollegor tycks förekomma i system där lä-

rarkulturen strax före reformen var starkt individualistisk och där 

den kollegialitet som är ett resultat av lagstadgade förändringar in-

nebär en tydlig vinst (Hargreaves, 2004, s. 148). 

I arbetet med införandet av projektarbetet i den svenska gymnasieskolan har det 

funnits ett påtagligt behov av gemensam planering för lärarna. Från skolorna i 

urvalet ges exempel på hur olika detta har hanterats. Inom ramen för denna stu-

die ger inte det empiriska materialet möjlighet att analysera i vilken utsträckning 

det kollegiala arbetet utvecklats vidare, men man kan framförallt när det gäller 

dessa s.k. sporadiska samarbetskulturer tänka sig en utveckling i riktning mot det 

som citatet ovan beskriver. Hargreaves något pessimistiska hållning i frågan kan 

dock problematiseras ytterligare genom att anknyta till vad Goodson (2005) be-

skriver som en av nyckelfrågorna för den pedagogiska forskningen om ”pedago-

gisk förändring”. Han menar att lärares personliga tolkningar av reformer ofta 

förbises och att lärarperspektivet i skolreformer många gånger saknas. Min tolk-

ning är att när det gäller projektarbetet kan det vara så att även dessa tillfälliga 

kollegiala arbetsprocesser skapar möjligheter till lärande för lärarna. Möjlighe-

terna till ett mer systematiskt, uthålligt och fördjupat lärande kopplat till skolans 

utveckling, begränsas dock av att det just är knutet till enstaka personer och inte 

till organisationen som sådan. 

Goodson (2005) betonar dock att den typ av pedagogisk forskning som lyfter 

fram lärares liv och arbete måste kombineras med bredare kontextuella analyser 

––––––––– 
72 De referenser jag använde i det sammanhanget var bl. a. Uljens (1997), Wenger (1998). 
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och teoretiseringar. Man behöver, säger Goodson: ”… nå bortom mikroperspek-

tivet och det anekdotiska” och istället knyta samman lärares erfarenheter med 

strukturella analyser av social förändring och globalisering. Avsikten i nästa av-

snitt (6.6) är att just sätta in lärarnas erfarenheter och lärande i samband med pro-

jektarbetets införande i gymnasieskolan i ett vidare sammanhang för att fördjupa 

förståelsen av relationen mellan policy och praktik.  

6.6 Projektarbetet som reflekterad praktik – 
en fördjupad och kritisk analys 
I denna delstudie har avsikten varit att belysa lärares erfarenheter och lärande i 

samband med införandet av projektarbetet i landets gymnasieskolor. Jag avser 

nedan att återvända till avhandlingens syfte med sikte på lärandets innebörder 

inom ramen för relationen mellan policy och praktik. Således kommer jag att up-

pehålla mig vid: 

relationen mellan lärandets innebörder i den nationella policyn och villkoren 

för det lokala lärandet i samband med projektarbetets införande. 

lärandets kontextuella karaktär och lärarnas policyorienterade lärande. 

det reflexiva lärandet och utvecklingen av en reflekterad praktik. 

6.6.1 Nationell policy och lärandets villkor 
I analysen av delstudie A för jag en diskussion om hur den nationella policyn 
som ett yttre villkor samspelar med lärandets karaktär. När det gäller den natio-

nella policyn som refereras i samband med projektarbetets införande finns en 

väsenlig skillnad jämfört med delstudien A om lärarnas deltagande i yrkesut-

vecklingsprojekten, nämligen att den nationella policyn i det här fallet gäller 

samtliga gymnasieskolor. I delstudie A handlade deltagandet om ett ansöknings-

förfarande där lärarna – mer eller mindre – var inblandade i och tog ansvar för 

det utvecklingsarbete man skulle delta i. Den skillnaden förefaller ha haft mindre 

betydelse om man jämför hur de lärare som vi samtalat med uppfattat sitt eget 

deltagande i förändringsarbetet. I inledningsskedet av reformen med projektarbe-

tet har vanligen de lärare som själva velat delta i pilotutbildning och initieringen 

av kursen på den egna skolan varit engagerade. Det tvång som den generella re-

formen i gymnasieskolan inneburit har åtminstone inte inledningsvis medfört nå-

gon skillnad i lärarnas delaktighet, jämfört med yrkesutvecklingsprojekten. Jag 

tolkar detta som att nationell policy i såväl delstudie A som B fortfarande inte 

kan betecknas som, vad Hargreaves (2004) benämner, ”standardiserad” eller som 

uttryck för en s.k. ”mikrostyrning” av lärarnas arbete. Det finns i dessa svenska 

varianter av reformprocesser inga obligatoriska testprogram eller s.k. standards 

för vare sig elever eller lärare. 

Den öppenhet i den nationella policyn som kunde noteras yrkesutvecklings-

projekten, kan dock jämföras med vad jag i fråga om policy för projektarbetet 

valt att benämna en implicit styrning med avseende på lärarnas kompetensut-
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veckling och förväntningar på förändringar av det inre arbete i gymnasieskolan
(jfr Berg, 2003). Detta gäller framförallt de regeringsdokument jag refererar till 

med undantag för det tydliga budskapet om behovet av en utbildning för handle-

dare och medbedömare i projektarbetet. De implicita och i viss mån otydliga 

budskapen i övrigt från regeringen kan ses i kontrast till det generella kravet på 

att kursen införs och att lärarna därmed måste lösa uppdraget att genomföra kur-

sen. De i huvudsak praktiska perspektiven på lärande som lärarna ger uttryck i 

den empiriska studien kan delvis förklaras med detta, även om andra faktorer 

också är betydelsefulla. 

Förväntningarna på en förändring av gymnasieskolans inre arbete kommer 

istället att få ett tydligt uttryck genom Skolverkets insatser för att stödja införan-

det av kursen i gymnasieskolan. Den skolutvecklingsstrategi eller till och med 

”skolutvecklingsoptimism” som präglar dokumentationen från det arbetet (jfr 

Skolverket, 2002b), förtydligar regeringens ”dolda” ambitioner med projektarbe-

tet och ger också införandet av kursen en bredare infallsvinkel vad gäller lärarnas 

roll i reformen. Vid analysen av policydokumenten på olika nivåer finner man en
problematik med avseende på relationen mellan å ena sidan lärarnas yrkes- och 
kompetensutveckling och å andra sidan skolans utveckling. Skolverket ser möj-

ligheter att förverkliga reformens bakomliggande intentioner (helhet och sam-

manhang för eleverna i gymnasieutbildningen) och betonar projektarbetets po-

tential som medel för detta, men ”glömmer” då bort regeringens betoning av ut-

vidgad handledarkompetens för lärarna. Frågan är vilken betydelse detta förhål-

lande haft för vilka innebörder lärarna ger sitt lärande. Osäkerheten kring hand-

ledarrollen framstår som betydande, så även behovet av ytterligare utbildning 

kring handledning. Samtidigt har utbildningarna för resurspersoner och initie-

ringen på skolan präglats av möjligheter till delaktighet, lokal utformning och 

didaktiska samtal på skolan (jfr Roth, 2003).73 Ur ett kommunikativt perspektiv 

kan Skolverkets strategi i samverkan med högskolor och universitet ha varit 

framgångsrik, men det förefaller i stor utsträckning ha berott på vilka villkor som 

präglat det sammanhang i vilket reformen ”landat”.  

För en del av de lärare som känt sig osäkra inför handledarskapet och som 

kanske inte heller helt uppfattat reformens intentioner, hade en formaliserad 

handledarutbildning (i linje med regeringens intentioner) samt ännu tydligare in-

slag kring bedömnings- och betygssättningsfrågor, kunnat vara ett steg på vägen 

mot ett mer kvalificerat lärande i arbetet och deltagande i skolutvecklingsarbetet 

än vad som nu blev fallet. Vad som är hönan eller ägget är dock svårt att entydigt 

uttala sig om. Vid tiden för de genomgripande förändringarna av skolsystemet 

för drygt tio år sedan resonerar Madsén & Risberg (1994) kring förhållandet 

mellan lärarnas fortbildning och skolans utveckling på det här sättet: 

––––––––– 
73 Här finns en koppling till det som Roth (2000, 2003) m. fl. (t.ex. Fritzell, 2003a, Englund 2003) 

benämner deliberativa samtal. Som jag uppfattar Roth (2000, 2003) innebär det s.k. deliberativa 

samtalet ett fördjupat perspektiv på såväl demokrati som lärande. Han urskiljer fem dimensioner av 

deliberativa samtal (etisk, politisk,  social/kulturell, moralisk och pragmatisk) av vilka en social och 

kulturell närmast kan knytas till de samtal lärarna fört med varandra under införandet av projektar-

betet. Denna dimension uppmärksammar ”…individers eller gruppers förståelse av sig själva och 

andra, deras egna och andras berättelser, praktiker och traditioner” (Roth, 2003 s. 42). 
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Den internationella bilden från forskningen om skolförändring vi-

sar, i stort sett, att enbart fortbildning inte kan ge något större bi-

drag för att förändra och utveckla skolan. Det betyder inte att den 

är betydelselös, bara att den behöver sättas in i ett vidare samman-

hang (Madsén & Risberg, 1994, s. 130). 

Det författarna förespråkar med hänvisning till de erfarenheter som då förelåg, är 

en kritisk reflektion över metoder och resultat i vardagsarbetet, dvs. en form av 

lärande i arbetet som även knyts till teoretiska perspektiv och en lokal utvärde-

ring ”… som ifrågasätter ”självklarheten” i vardagsrutinerna…” (Madsén & Ris-

berg, 1994, s. 149). Trots vissa oklarheter i villkoren för lärarnas lärande som 

den nationella policyn har stått för i samband med projektarbetets införande, 

finns det mycket som tyder på att policy givit förutsättningar för i vart fall ett 

första steg i riktning mot en gemensam didaktisk reflektion, där lärare, skolleda-

re, bibliotekarier och elever kunnat delta. Vad som saknats är möjligen en kom-

bination av såväl ett handfast stöd för de lärare som behövt detta, som ett tydlig-

görande av reformens bakomliggande intentioner.  

När det gäller den nationella policyns divergerande argument för projektarbe-

tet i form av en medborgarbildande diskurs respektive marknadsdiskurs (jfr 

Lund, 2006) förefaller detta ganska oproblematiskt på den lokala skolan. Där är 

man fullt upptagen med de praktiska göromålen för att genomföra kursen och 

riktar i första hand uppmärksamheten mot de interna lösningarna på skolan. Det 

visar sig också att ambitionerna från regeringens och Skolverkets sida med att 

koppla projektarbetet till näringsliv och samhälle eller elevernas kvalificering för 

framtiden genom projektarbetet, inte omedelbart omsätts i praktiken. Snarare 

tycks de kommunikativa och pedagogiska aspekterna av reformen inom ramen 

för relationerna mellan eleverna och mellan eleverna och lärarna få ett visst ut-

rymme – åtminstone efter det att man löst flertalet av de administrativa och or-

ganisatoriska frågorna. Jag återkommer till detta nedan.  

6.6.2 Lärandets kontextuella karaktär och lärarnas 
policyorienterade lärande 
Som tidigare redovisats ges lärandet olika innebörder av de lärare som arbetat 

med införandet av projektarbetet i gymnasieskolan. Min ambition har varit att i 

likhet med Francia (1999) förena en policyanalys med en analys av praktiken, 

men kanske ytterligare fördjupa och klargöra de diskursiva relationerna och sam-

spelet dem emellan. Detta återkommer jag till bl.a. i den avslutande diskussio-

nen. Vissa villkor tycks dock lika mycket eller mer än den nationella policyn, 

vara avgörande för hur lärarna orienterar sitt lärande i samband med reformen. 

Lärarnas syn på vad projektarbetet är förefaller således ha betydelse för hur de 

sedan resonerar i relation till själva genomförandet. Det som dominerar är en för-

ståelse av projektarbetet som arbetsform, även om andra perspektiv där projekt-

arbetet ses som ett examensarbete eller som ett förlängt specialarbete också före-

kommer. Som jag uppfattar det innebär olika synsätt på projektarbetet skilda 

tolkningar av lärandets innebörder för lärarnas del.  
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Om man för det första uppfattar reformen som att det är en ny arbetsform som 

förespråkas kan man å ena sidan se det som att arbetsformen enbart används 

inom ramen för den nya kursen projektarbete, dvs. kursen ”adderas” till pro-

grammet där lärarna kan fortsätta sitt övriga arbete på samma sätt som tidigare. 

Å andra sidan kan man använda arbetsformen inom projektarbetet som utgångs-
punkt för pedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för hela utbildningen, vilket 

öppnar för en förändrad lärarroll, förändrade relationer till eleverna och en beto-

ning av programmålen i förhållande till de enskilda kursernas mål. Detta ankny-

ter till begreppsparet integrerat – differentierat som diskuteras i anslutning till 

delstudie A och som belyser spänningsfältet mellan mer helhetsorienterade lä-

randeaspekter och sådana som snarast betonar enskildheter (jfr begreppspar c). 

Synen på projektarbetet som arbetsform kan således antingen innebära ett per-

spektiv på lärande som integrerar projektarbetet i hela utbildningen inom pro-

grammet eller ett perspektiv på lärande där projektarbetet blir till en relativt iso-

lerad företeelse. En viktig faktor tycks här vara på vilka grunder projektarbetet 

etableras bland lärarna i den lokala gymnasieskolan.74

För det andra innebär ett synsätt på projektarbetet som ett examensarbete inte 

att ett integrerat perspektiv på lärande utesluts.  Snarare tycks det perspektivet i 

vissa fall medföra diskussioner bland lärarna som lyfter in hela programmets or-

ganisation och planering för att eleverna ska ha förutsättningar och redskap att 

klara kursen under det sista gymnasieåret. På flera skolor arbetade man parallellt 

med projektarbetets införande, med att se hur man tidigt kunde förbereda elever-

na för projektarbetet. Det kan både handla om att lägga ut vissa delar av kursen 

under första och andra året och om att diskutera hur projektarbetsformen skulle 

kunna integreras i andra kurser. Samtidigt kan man se att den nationella policy 

(jfr Prop. 1997/98:169) som föregick införandet av kursen, diskuterar examens-

arbetet ur ett perspektiv som betonar samhällets och arbetslivets behov av perso-

ner med en viss typ av kvalifikationer som prövas i ett avslutande arbete i gym-

nasieskolan. Sett ur det perspektivet kan det pedagogiska värdet av kursen ses 

som underordnat, medan kursen som kvalifikation för framtiden får större bety-

delse (jfr Lund 2006). En ”snäv” syn på projektarbetet som kvalifikation skulle 

därmed kunna leda till att kursen i första hand handlar om ”att sålla agnarna från 

vetet”. I relation till resonemangen i delstudie A kring ”pedagogiska lärandekon-

traster” kan synen på projektarbetet som ett examensarbete enligt min uppfatt-

ning även knytas till begreppsparet utvidgat – begränsat, där det förstnämnda står 

för en större öppenhet och möjlighet till delaktighet medan det sistnämnda häm-

mas av olika typer av hindrande villkor (jfr begreppspar a). Ett utvidgat lärande-
perspektiv på examensarbetet kan således innebära ett överskridande av hindran-

de strukturer (i form av tid, rum, ämnesmål, läromedel etc.) och på det sättet bi-

dra till kommunikation och delaktighet i lärandet, medan ett begränsat lärande-

––––––––– 
74 Man kan här jämföra med det resonemang som fördes tidigare kring ett s.k. målrationellt eller tele-

ologiskt handlande (jfr. Eriksen, Weigård 2000). På ”mikroplanet” var i initialskedet möjligheterna 

för lärarna mindre att orientera sig i en kunskapssökande, kommunikativ riktning, medan dessa 

tycktes vidgas i takt med att praktiska frågor löstes. 
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perspektiv (”snäv kvalifikation”) på examensarbetet riskerar att bortse från de 

inre pedagogiska aspekterna.   

Ett steg i den senare riktningen kan förslaget om ”moderniseringen” av dagens 

programgymnasium vara, där ett godkänt betyg på det s. k. gymnasiearbetet blir 

ett av villkoren för en gymnasieexamen (jfr SOU 2002:120; Prop. 

2003/2004:140). Regeringen betonar dock även andra aspekter av gymnasieexa-

men, t.ex. som ett kvitto på elevens samlade ansträngningar under hela gymna-

sietiden, vilket sägs likna högskolans sätt att utfärda examen. Projektarbetet och 

det kommande gymnasiearbetet passar i en mening in i bilden av gymnasiesko-

lans förändring under 1990-talet fram till nu. En bild vars kännetecken anknyter 

till en transnationell omstrukturering av utbildningssystemen med en anpassning 

till ekonomiska villkor och gränsöverskridande villkor för arbetsmarknad och 

samhällelig integration (jfr Daun 2002; Habermas 2000). Detta kan dock tolkas 

på flera sätt.75

Resonemanget om synen på projektarbetet som ett examensarbete kan slutli-

gen kopplas samman med föreställningen om projektarbetet som ett ”förlängt 

specialarbete”.  Denna studie har visat på vissa förväxlingar mellan det tidigare 

specialarbetet och den införda kursen projektarbete. Ur ett lärandeperspektiv kan 

bilden av ”det förlängda specialarbetet” beskrivas som reproducerande. En jäm-

förelse kan här göras med begreppsparet komplext – förenklat (se Delstudie A, 

begreppsparet b) där framförallt den senare aspekten (förenklat) associeras till 

projektarbetet som ”ett förlängt specialarbete”, dvs. i relation till den övriga 

gymnasieutbildningen ett relativt isolerat lärande där eleverna utifrån något 

självvalt intresseområde framställer en skriftlig rapport. Enligt flera lärare hand-

lade det tidigare specialarbetet många gånger om att eleverna var och en för sig 

och på kort tid pliktskyldigast producerade ett arbete som byggde på faktainsam-

ling ur böcker och andra källor, parat med mer eller mindre väl utvecklade re-

flektioner i en skriftlig rapport. I de (ändå relativt få) fall projektarbetet på sko-

lorna i urvalet liknar det tidigare specialarbetet kan man förmoda att eleverna an-

tingen i det här fallet ”flyttat” lite mer text än tidigare årskullar gymnasieelever, 

eller också inte blivit godkända på grund av att lärarna inte kunnat följa arbets-

processen. Den öppning som fanns i kursplanen för såväl individuella projektar-

beten som arbete i grupp kan i kombination med ovan nämnda synsätt ha bidragit 

till denna kvardröjande effekt av en tidigare kurs. I viss mån kan också elevernas 

––––––––– 
75 Habermas (2000) beskriver en utveckling där nationalstaten träder tillbaka – eller tvingas träda till-

baka – till förmån för multinationella marknader och institutioner. Frågan är dock om den ökade 

tydligheten från statens sida inom utbildningssystemet i Sverige de senaste fem-sex åren genom 

Skolverkets inspektioner, ”öronmärkta” pengar till mer personal i skolan, kommande gymnasieex-

amen etc. verkligen är tecken på en global anpassning eller om dessa innebär en markering av na-

tionalstatens betydelse och ett värnande av våra demokratiska institutioner. Jfr också Daun (1997) 

som diskuterar huruvida ”den globala konkurrensens hegemoni” kan innebära en utveckling av en 

lokal ”mot-hegenomi” eller åtminstone spänningar mellan dessa. Inom ramen för en global kontext 

befinner sig utbildningssystemet i korsdraget mellan den statliga, den civila och marknadssfären var 

och en med sina drivkrafter och ideal av vilka framförallt den civila sfären tenderar att göra mot-

stånd mot ”… diskurser och storskaliga och täta idé- och referenssystem som utgår från de andra 

sfärerna”  (Daun, 1997, s. 177). 
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bild av det tidigare specialarbetet samt deras vilja att försäkra sig om ett högt be-

tyg på kursen ha inverkat. 

6.6.3 Reflexivt lärande och en reflekterad praktik 
Mina möjligheter att analysera lärarnas gemensamma reflektioner kring projekt-

arbetets införande i gymnasieskolan ur ett policy- och lärandeperspektiv har gi-

vetvis begränsats av den tid som funnits till förfogande för besöken på skolorna 

och ambitionen att i utvärderingen samtidigt beskriva och problematisera flera 

målgruppers erfarenheter. Samtidigt möjliggjorde de återkommande besöken att 

utifrån erfarenheterna från de första skolbesöken, fördjupa den pedagogiska dis-

kussionen genom att ställa frågor av en annan karaktär. Frågor som kunde närma 

sig såväl reformens innehåll som de pedagogiska villkoren på skolan och inom 

programmet.   

Även om det samlade intrycket av de empiriska studierna av lärarnas samtal 

är just de praktiska och organisatoriska perspektiven på lärande inom ramen för 

projektarbetets införande, förefaller några faktorer mer än andra gynna respekti-

ve försvåra lärarnas reflexiva lärande och utvecklingen av en reflekterad praktik. 

Således tycks tillhörigheten i s.k. multiprofessionella kulturer (Berg, 2003) eller 

vad jag betecknat som ”öar” av sporadiska samarbetskulturer (jfr Hargreaves, 

2004), bidra till att lärarna genom ett fördjupat samarbete lär och utvecklas på ett 

kvalitativt annorlunda sätt. Detta samarbete har inom ramen för den här reform-

processen byggt på en mer eller mindre systematisk organisering av samarbete 

och kvalificerade samtal kring pedagogiska kvaliteter som berört handledningen, 

loggboken, innehållet i projektarbetena med koppling till programmålen samt en 

syntes av process- och produktorienterade perspektiv på bedömning och betygs-

sättning. Lärarnas förmåga att förena bilden av sin egen professionella utveck-

ling med kollegornas och skolans utveckling förefaller också väsentlig för möj-

ligheterna att vidga ramarna mot en högre grad av reflexivitet (jfr Uljens, 1997).  

Vissa oklarheter i de nationella intentionerna och de i hög grad skiftande vill-

koren inom gymnasieskolans program och de olika skolorna bidrog dock till att 

försvåra en utveckling i den riktningen. Möjligheterna att inom den uniprofes-

sionella kulturen (Berg, 2003) förena den egna yrkesutvecklingen med skolans 

utveckling i professionella reflekterande samtal har varit begränsade. Enstaka lä-

rare kan förstås även i ett sådant sammanhang ha varit med om en läroprocess 

som varit väsentlig vad gäller relationen till eleverna och utvecklingen av den 

egna lärarrollen. Man har ibland knutit kontakter med lärare på andra skolor eller 

inom andra program, man har läst kurser på högskolan och försökt utveckla kur-

sen på egen hand. Även om lärarnas egen förståelse av reformens innehåll inte 

varit huvudsakligt fokus i denna studie ser jag inför framtiden anledning att an-

knyta till Goodsons (2005) analys av olika s.k. segment när det gäller processer 

av pedagogisk förändring – interna, externa och personliga. Han ser i en anglo-

saxisk kontext förskjutningar från 1960-talet och framåt, från interna initiativ 

från lärarna själva till i högre grad externt påbjudna skolreformer och föränd-

ringsprocesser. I båda fallen har förändringsprocesserna ”… varit mer eller 

mindre lösgjorda från individernas personliga projekt. […] När lärarna [i det 

postmoderna samhället] skiljer sina identitetsprojekt, sin entusiasm, både från 
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den egna skolan och från samhällets uppdrag är det inte troligt att förändringen 

blir bra” (Goodson, 2005, s. 134).76 Det Goodson förespråkar är en ny balans och 

integration av det interna, externa och det personliga i vad han kallar ”föränd-

ringskedjor”, en modell för att kartlägga områden för integration av dessa seg-

ment. Dessa förändringskedjor bygger på fyra komponenter: Uppdrag, Lokal 

diskussion, Ny tradition och Rörelse, av vilka i min studie kring projektarbetets 

införande i gymnasieskolan framförallt de två första hunnit visa sig under den tid 

som de empiriska studierna pågick. I samband med lärarnas arbete med föränd-
ringsuppdraget kring kursen projektarbete definierades och omförhandlades det-

ta av såväl interna som externa aktörer (jfr tidigare analyser av policy, initiering 

och genomförande). Lärarnas engagemang och målmedvetenhet i reformens in-

ledningsskede varierade på skolorna i urvalet, även om det fanns ett påtagligt in-

tresse för den nya kursen. I den lokala diskussionen finns initialskedets interna 

överläggningar och förhandlingar inbäddade i skolans (men även programarbets-

lagets) speciella ekologi, kultur och intuitiva ”mikropolitik” (Goodson, 2005 s. 

138), medan nya traditioner samklang med samhälle och lokala gemenskaper el-

ler sociala rörelser knappast utvecklats under de två år vi följde reformen.77 För 

den här studiens vidkommande ser jag ett värde i att till dessa ”förändringsked-

jor” knyta de olika innebörder lärandet ges i olika skeden av reformen för att på 

så sätt bättre förstå de komplexa relationerna mellan policy och praktik.   

De snäva tidshorisonter som jag tidigare påpekat ofta inramar reformprocesser 

är ytterligare en faktor som här förefaller ha påverkat möjligheterna till en för-

djupning av lärandeperspektiven. Frågan är hur lärarna kan hantera den kom-

mande gymnasieförändringen 2007 mot bakgrund av erfarenheterna från projekt-

arbetet. Skolverket har under en relativt lång period öppnat för delaktighet från 

de professionella genom att redovisa arbetsprocessen och uppmuntrat till kom-

munikation via sin hemsida. Oavsett hur man som lärare hanterat införandet av 

projektarbetet kommer det intensiva reformtrycket på gymnasieskolan framöver 

att innebära utmaningar såväl organisatoriskt som pedagogiskt. Policy, lokala 

villkor och lärarnas tolkningar av reformernas innehåll, begränsar men innebär 

samtidigt möjligheter att göra olika val för sitt pedagogiska handlande. 

6.7 Lärares deliberativa lärande genom 
projektarbetet – några metodologiska 
reflektioner
Denna delstudie kan sägas ha en annan karaktär än den första, då jag under rela-

tivt lång tid följde lärarnas arbete på två skolor i yrkesutvecklingsprojekten. I 

––––––––– 
76  Jfr också Ohlsson (2001) som i artikeln ”Utvecklingsprojekt möter motstånd” belyser hur internt 

initierade, kollektivt inriktade skolutvecklingsprojekt begränsas av såväl uttalade protester som i 

praktiken inbäddat och oreflekterat motstånd. 
77 Jfr Blossings (2000) modell som har vissa likheter med Goodsons (2005), men med ett något tydli-

gare kronologiskt (och möjligen mer instrumentellt) perspektiv i analysen av en skolas reformpro-

cess.
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delstudie A kunde jag återkommande fördjupa resonemangen med lärarna om 

deras egen, elevernas och skolans utveckling, medan detta i delstudie B begrän-

sats till två relativt fördjupade intervjuer med ungefär ett års mellanrum. Förde-

len i denna delstudie har varit att referensramarna har vidgats genom att det 

handlat om 15 gymnasieskolor geografisk spridda över landet, var och en med 

sin särprägel. Variationen i urvalet har också inneburit att de erfarenheter som lä-

rarna givit uttryck för i intervjuerna haft en bredd som varit kopplad till samtliga 

gymnasieskolans program, storleken på skolan, skolans lokala kultur och sociala 

villkor. Dessutom kunde jag i viss mån retrospektivt följa utvecklingsprocessen 

från det att lärarna engagerade sig i den inledande kompetensutvecklingen som 

Skolverket initierade genom att i den första intervjuomgången ställa frågor om 

det. 

Förutsättningarna för min egen del att stödja lärarnas deliberativa lärande har i 

delstudie B varit tidsmässigt och fysiskt begränsade till två tillfällen, men utifrån 

erfarenheterna från delstudie A menar jag att det andra intervjutillfället på ett 

mer fördjupat plan kunde komma åt de pedagogiska sakfrågorna. Den systemati-

sering av erfarenheterna från de femton första skolbesöken som gjorts mellan in-

tervjutillfällena (jfr Gerrevall & Håkansson, 2004), gjorde att jag kände mig säk-

rare på hur diskussionen skulle kunna vidareutvecklas. Att vi då hade ett empi-

riskt underlag att utgå ifrån bidrog till att diskussionerna kunde ha ett jämförande 

och analyserande perspektiv. Jag fick här en bekräftelse på att det kunde ligga 

något i de funderingar jag haft kring aktionsforskningsarbetet i delstudie A, dvs. 

värdet av att i samtalen ha tillgång till empiriskt material och (i någon mån) pro-

blematiserande texter i anslutning till utvecklingsarbetet.  

Bristen i denna delstudie handlar givetvis fortfarande om att mina möjligheter 

att på plats långsiktigt följa och stödja en deliberativ process varit små. Jag har 

fått inrikta mig på att genomföra samtalen i en anda av ömsesidighet och kritisk 

reflektion utan att på förhand ha skapat ett förtroende genom ett flertal återkom-

mande möten, och alltså med de begränsningar detta har inneburit. Vad som varit 

intressant att notera är ändå att likartade processer pågått bland lärarna i delstudie 

B som jag tidigare uppmärksammat bland dem som deltog i delstudie A.78 I fallet 

projektarbetet har jag som mer tillfällig samtalspartner kanske mer kommit att 

fungera som katalysator i ett pågående utvecklingsarbete, än som aktiv deltagare 

i en förändringsprocess. De meningsskapande möjligheterna i samtalen (jfr Eng-

lund 2000b) och den intersubjektiva argumentationen som grund för deliberativt 

lärande (jfr Fritzell, 2003a) har trots allt kunnat spåras i flera av de samtal vi 

genomförde på skolorna. Man kan förmoda att våra ”inhopp” på skolorna var en 

del av en redan pågående diskussion, där lärarnas engagemang för reformen led-

de till ett stort behov av att diskutera projektarbetet (även) med utifrån komman-

de personer.  

Det som inte inrymts i denna delstudie – kommunikation och samtal kring de 

slutliga tolkningarna jag gör – får bli en uppgift för mina framtida kontakter med 

––––––––– 
78 T.ex. när det gäller lärarnas relationer till eleverna som visar sig få påtagligt förändrade innebörder  

och samspela med ett engagemang som berör elevernas delaktighet i skolarbetet såväl i yrkesut-

vecklingsprojekten som vid projektarbetets införande. 
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gymnasieskolans lärare. Då kan också villkoren för nästa stora reformprojekt i 

gymnasieskolan bli en del av det longitudinella studiet av projektarbetets fortsat-

ta utveckling genom den nya benämningen gymnasiearbete. 
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7 Delstudie C – kvalitets-
redovisning som policy, 
praktik och lärande   

7.1 Utvärdering och kvalitet i skolan – en 
bakgrund
Kvalitetsredovisning inom skolväsendet har existerat i sin nuvarande form sedan 

1997 då nationella bestämmelser (SFS 1997:702) infördes för kommuner och 

skolor. Enligt regeringen var dock inte kvalitetsredovisningen något nytt, utan 

snarare ett förtydligande av de krav på uppföljning och utvärdering som redan 

fanns i skollag, förordningar och läroplaner. Vilka utvecklingslinjer har man då 

kunnat urskilja när det gäller utvärderingsverksamheten i det svenska skolsyste-

met i modern tid och hur hänger de ihop med det som vi idag ser när det gäller 

kvalitetsredovisning i skolan? För förståelsen av de beskrivningar och analyser 

som görs i delstudie C ges i det följande en översiktlig bakgrund till utvärde-

ringstänkandet i det svenska utbildningssystemet samt en introduktion till kvali-

tetsbegreppet och dess olika sammansättningar.  

7.1.1 Produkt- och processorientering i utvärderingar 
Under 1960-talet och början av 1970-talet, när nioårig grundskola genomförts i 

hela landet,  var s.k. produktionsinriktade utvärderingar79 mycket vanliga i ut-

bildningssammanhang. Det svenska skolsystemet expanderade kraftigt och dessa 

utvärderingar skulle ge svar på i första hand frågor om effektivitet och produkti-

vitet i utbildningssystemet. Enligt Franke-Wikberg (1992) kom dock de produk-

tionsinriktade utvärderingsmodellerna att kritiseras för sina begräsningar och sin 

ensidighet. Kritiken gick i korthet ut på att den typ av utvärderingar som i hög 

grad bygger på kvantifieringar av elevers prestationer på prov och tester, riskerar 

att förbise sådant som inte är så lätt fånga eller kanske uppenbaras på sikt. Det 

som kännetecknade utbildningsprocessen – innehållet i ”the black box” – gav 

denna typ av utvärderingar egentligen ingen information om. Karlsson (1995) 

beskriver hur en kombination av kritik mot ensidiga testmodeller och en bredd-

ning av skolans mål med krav på kunskaper, personlig utveckling och social fost-

ran under 1970-talet, leder fram till en omvärdering av enkla mål-

––––––––– 
79

De produktionsinriktade utvärderingarna byggde i allmänhet på beskrivningar av elevers provre-

sultat i termer av mät- och kvantifierbara kunskaper (Jfr, Franke-Wikberg, 1992).
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resultatmodeller för utvärdering och utvecklingen av processinriktade utvärde-

ringsmodeller. 

I samband med utbildningssystemens förändring och decentralisering från 

mitten av 1970-talet förskjuts syftet med utvärderingarna från att i huvudsak vara 

kontroll- och bedömningsverktyg för beslutsfattare, till syften som handlar om 

att bidra till utveckling av utbildningens kvalitet. De processinriktade utvärde-

ringsmodeller som utvecklades under den här perioden bidrog till utvecklingen 

av en rik kvalitativ metodflora kopplad till dessa modeller (Karlsson, 1995). 

House (1993) beskriver perioden mellan 1965 och 1990 som omvälvande i fråga 

om utvärderingars begreppsliga förändring, från en huvudsaklig inriktning mot 

kvantitativa metoder i form av standardiserade tester med experiment- och kon-

trollgrupper, till en atmosfär där kvalitativa inslag i utvärderingar förekommer. 

Denna ”metodologiska ekumenik” har som jag uppfattar det att göra med ett 

starkt behov av att utveckla andra utvärderingsmodeller när man vill få svar på 

andra typer av frågor. Samtidigt uppstår också en kamp om vilka utvärderings-

metoder som bäst besvarar dessa frågor (jfr House, 1993). 

7.1.2 Ramfaktorteorin och utvärderingstänkandet 
Ramfaktorteorins80 tankemodell (ramar – process – resultat) har enligt Lindensjö 

och Lundgren (1986) haft betydelse för utvecklingen av en mera teoretiskt inrik-

tad modell för utvärdering. Med grund i ramfaktorteorin blev den förklaringsin-

riktade utvärderingsmodellen som lanserades av Franke-Wikberg och Lundgren 

(1980) ett sätt att försöka skapa en bättre helhet vid utvärdering av utbildnings-

processer. Begreppet ramfaktor kom i modellen att kallas förutsättningar, vilket 

t.ex. innefattade utbildningens mål, innehåll, tidsåtgång, lärarens kompetens 

m.m. Modellen utvecklades sedan av Franke-Wikberg (1992) och prövades i för-

sta hand inom högskolevärlden, men kan sedan sägas ha påverkat utvärderings-

tänkandet inom stora delar av skolväsendet (jfr t.ex. Skolverket 1999; Holmlund, 

Rönnerman, 1995). 

I samband med decentraliseringen av utbildningssektorn i Sverige sedan 

1990-talets början har utvärdering i ännu högre grad än tidigare lyfts fram som 

betydelsefull. Nationell utvärdering genom Skolverkets tillsyn och inspektioner 

kombineras med krav på självvärdering av såväl kommunens som skolans verk-

samhet. Sammantaget tycks 1990-talets och 2000-talets utvärderingssystem 

kombinera tidigare nämnda produkt- eller processorientering genom att i såväl 

utvärdering som inspektion relatera till uttalade och överenskomna kriterier. Kri-

terier som handlar om både vad utbildningen lett fram till och karaktären på de 

pedagogiska processerna. Resultat- och processkriterier blir då en typ av mått på 

utbildningens kvalitet som i utvärderingssammanhang fungerar styrande för vil-

ka data som behöver inhämtas. Utvärderingars innehåll och funktion diskuteras 

––––––––– 
80 Se t.ex. Lundgren (1999). 
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under 1990-talet och fram till idag utifrån olika utgångspunkter t.ex. ur ett mark-

nadsorienterat perspektiv såväl som ur ett intressentorienterat.81

Karlsson (1995) ser intressentorienteringen mot bakgrund av en politisk radi-

kalisering i Europa, men också en vetenskapsteoretisk och filosofisk nyorienter-

ing från en objektivistisk syn till en relativistisk syn på verkligheten .82 Enligt 

Karlsson har decentraliseringen lett till ökade krav på att anpassa utvärderingen 

till lokala behov och intressen. Dessutom har olika nivåer i den offentliga organi-

sationen olika behov av utvärderingar. Som jag senare kommer att beskriva i 

analysen av nationell policy och lokalt arbete med kvalitetsredovisningen tycks 

detta vara ett fält där förskjutningar sker över tid t.ex. mellan utvärderingens 

kontrollerande respektive främjande funktion. Frågan är hur stark denna pluralis-

tiska eller intressentinriktade trend är och vilken betydelse de processinriktade 

delarna av utvärderingsverksamheten egentligen har. Fortfarande förefaller ut-

värderingsresultat i form av relativt isolerade kunskapsmätningar eller samman-

ställningar av betygsresultat ha ett stort nyhetsvärde och ligga till grund för ex-

empelvis politiska beslut och åtgärder. 

7.1.3 Kvalitet i skolsammanhang 
Begreppet kvalitet har under det senaste decenniets omstrukturering av skolvä-

sendet kommit att få en allt större betydelse. Som förled till en rad sammansätt-

ningar som t.ex. kvalitetsredovisning, kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring, kvali-

tetsarbete eller kvalitetsindikatorer förefaller begreppet betydelsefull i talet om 

de moderna utbildningssystemen. Myndigheten för skolutveckling (2003) ger en 

introduktion till termen kvalitet, av vilken framgår att begreppet är svårfångat, ja 

t o m bedrägligt. Enligt Myndigheten för skolutveckling anges den mest accepte-

rade definitionen av begreppet kvalitet med hänvisning till ISO 9000 vara ”alla 

sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga 

att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov” (s. 10). En sökning via 

sökmotorn (svenska) Google ger å sin sida 1 120 000 träffar (den 12 maj 2005), 

vilket säger något om kvalitetsbegreppets spridning och flerfaldiga användning. 

När det gäller kvalitet inom barnomsorg och skolverksamhet har Skolverket de-

finierat det som att det är en samlingsbeteckning för hur väl verksamheten 

”…uppfyller nationella mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer, uppfyller 

andra uppsatta mål, krav och riktlinjer förenliga med de nationella, samt känne-

tecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande 

förutsättningar” (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

––––––––– 
81 Enligt Karlsson (1995) har decentraliseringen lett till ökade krav på att anpassa utvärderingen till 

lokala behov och intressen, medan andra (Fritzén, 2004) ser nyliberala förtecken i de senaste årens 

utveckling av utvärderingsverksamheten i den svenska skolkontexten.  
82 Karlsson hänvisar till Guba och Lincoln (1989) som exempel på utvärderingsforskare som före-

språkade ”The Fourth Generation” av utvärderingar, en mer pluralistisk och aktörsinriktad utvärde-

ring. 
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Utgångspunkterna för kvalitetsbedömningar av skolan handlar således huvud-

sakligen om mål, krav och riktlinjer i både nationella och lokala styrdokument83,

men det handlar även om – som beskrivs i den sista delen av definitionen – sko-

lans eget förbättringsarbete med hänsyn taget till lokala förhållanden och förut-

sättningar. Denna officiella skoldefinition av kvalitetsbegreppet kan tolkas som 

ett försök att precisera detta i förhållande till kvalitetsdefinitioner av typen ISO 

9000 som har sin grund i andra typer av varu- och tjänsteproduktion. Den fram-

står även – mot bakgrund av skrivningen om ”rådande förutsättningar” – som 

förklaringsinriktad, dvs. kvalitet handlar inte bara om måluppfyllelse, utan även 

om hur väl skolan tar hänsyn till och kan analysera lokala förhållanden i sitt eget 

förbättringsarbete. Med tanke på genomgången ovan kring utvärderingens ut-

veckling och framväxt förefaller definitionen svara mot utvärderingars olika in-

nehåll och funktioner i dagens skolsystem. 

Begreppet kvalitetsredovisning omnämns för första gången på skolområdet i 

regeringens skrivelse 1996/97:112 och anges där vara ett förtydligande av de 

krav på uppföljning och utvärdering som redan finns i skollag och skolformsför-

ordningar. En skriftlig kvalitetsredovisning ska alltså inte ersätta utan snarare 

bygga på lokal uppföljning och utvärdering, egen tillsyn eller inspektion. Man 

skulle kunna säga att kvalitetsredovisningen är tänkt att årligen sammanfatta det 

kontinuerliga lokala utvärderingsarbetet kompletterat med beslut om åtgärder för 

förbättring. De processer som leder fram till kvalitetsredovisningen benämns på 

olika sätt i olika sammanhang och texter. Kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling 

eller kvalitetsarbete är samtliga ord som sägs handla om aktiviteter för att främja 

och kontrollera kvaliteten. Dessa tre begrepp används dock omväxlande och of-

tast utan närmare bestämningar. I nationella utredningar och skrivelser före-

kommer de i varierande omfattning utan inbördes viktning eller åtskiljning. 

Skolverket (1997) beskriver t.ex. kvalitetsutveckling som: ”Ett arbetssätt med 

mål, uppföljning, utvärdering samt analys och dialog om utvärderingens resultat, 

vilken leder fram till åtgärder som grund för nya mål”, medan Myndigheten för 

skolutveckling (2003) talar om att: ”Kvalitetsarbete innebär ett systematiskt och 

strukturerat arbete för att utveckla eller skapa förutsättningar för utveckling av 

kvaliteten i verksamheten. Det innefattar uppföljning/utvärdering, analys och be-

dömning samt olika former av förbättringsarbete/utvecklingsåtgärder”. 

Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ)84 gör en åtskillnad mellan begreppen 

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling på så sätt att kvalitetssäkring sägs inne-

bära att söka sådana arbetsformer, angreppssätt och metoder som på ett säkert 

sätt leder fram till att varor och tjänster får de egenskaper som kunderna uppskat-

tar, medan kvalitetsutveckling enligt SIQ betyder att utveckla verksamhetens 

medarbetare, arbetsformer, angreppssätt och metoder så att den blir ännu bättre 

på att leverera de egenskaper som kunderna efterfrågar. 

––––––––– 
83 Skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. När det gäller mål, krav och riktlinjer i 

skolplaner, arbetsplaner eller andra lokala måldokument måste de som synes vara förenliga med de 

nationella annars gäller de inte som mått på kvalitet. 
84 www.siq.se (060403) 
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Det problematiska i användningen av dessa begrepp är att de sveper över en 

mängd olika typer av verksamheter såväl inom det privata näringslivet som den 

offentliga sektorn. Kvalitetssäkring som begrepp förefaller dock ha en större an-

knytning till verksamheter med kundrelationer än de andra, men det är mycket 

svårt att dra en skarp skiljelinje mellan dem. En tolkning av skillnaden mellan 

exempelvis kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling kan vara att det förra fokuse-

rar på att säkra en redan uppnådd kvalitet, medan det senare syftar framåt mot 

förbättring av de egenskaper som enligt gällande kvalitetsdefinition ska uppnås. 

Kvalitetsindikator är också det ett begrepp som under senare år kommit att 

användas i skolsammanhang och som sägs belysa kvaliteten i förskolor och sko-

lor. I Skolverkets kvalitetsindikatorsystem (BRUK) används termen som ett sam-

lingsbegrepp för de egenskaper som säger något om kvaliteten i förhållande till 

de nationella målen. I Skolverkets (2004a) redovisning av förslag till föreskrifter 

om kvalitetsindikatorer för kvalitetsredovisning anges att en kvalitetsindikator 

tolkas som en ”…omständighet som visar eller tyder på uppnådd kvali-

tet/måluppfyllelse i relation till nationella mål” (Skolverket, 2004a, s. 4). 

7.2 Kvalitetsredovisning – nationell policy och 
intentioner
Den 1 november 1997 trädde förordningen (SFS 1997:702) om kvalitetsredovis-

ning inom skolväsendet i kraft. I förordningen anges att huvudmän och skolor år-

ligen ska upprätta kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppfölj-

ningen och utvärderingen av skolplanen och arbetsplanen. Införandet av be-

stämmelsen hade föregåtts av diskussioner om påstådda brister i det lokala upp-

följnings- och utvärderingsarbetet (jfr SOU1997:121). Dessa brister sades bestå i 

att uppföljningar och utvärderingar helt saknades i vissa kommuner eller att de 

uppföljningar och utvärderingar som genomförts inte var kopplat till vare sig na-

tionella mål, mål i skolplaner eller arbetsplaner. I flera fall saknades också do-

kumentation av det som genomförts eller också brast det i förmågan att analysera 

och värdera dessa resultat. Som en del av avhandlingens fokuseringar analyseras 

nedan nationella policydokument med anknytning till kvalitetsredovisningen 

bl.a. utifrån skolans styrning och de innebörder skolpersonalens lärande ges. 

Motiven till den första versionen av förordningen ges i regeringens skrivelse 

1996/97:112 där det sägs att kvalitetsredovisningen inte avser ersätta utan bygga 

på olika lokala utvärderingar, egen tillsyn eller inspektion, dvs. de krav som re-

dan finns på uppföljning och utvärdering i skollag, förordningar och läroplaner 

förtydligas och preciseras. Även om statens ansvar och intresse för utvärdering 

och kvalitetsgranskning i ett nationellt perspektiv lyfts fram, anges det primära 

syftet med kvalitetsredovisningen vara att ”… tillgodose behoven i det lokala ar-

betet med kvalitetsutvecklingen” (Skr 1996/97:121, s.100). 

Jämfört med det som framträdde i regeringens utvecklingsplan för förskola, 

skola och vuxenutbildning 1996/97 leder regeringens skrivelse (Skr 

2001/02:188) fram till en förändrad skrivning i förordningen om kvalitetsredo-

visning (SFS 2001:649). Den innebär att de nationella målen (istället för målen i 
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skolplanen och arbetsplanen) nu lyfts fram som utgångspunkt för årliga bedöm-

ningar av kvalitet. Skolorna ska även enligt den förordningen tala om vilka åt-

gärder man avser vidta om målen inte uppnåtts, inte bara ange vad man behöver
göra. Kommunens kvalitetsredovisning ska också bygga på skolornas redovis-

ningar, vilket inte tidigare framgått av bestämmelserna. Dessutom har kommu-

nerna alltsedan våren 2000 anmodats att lämna in sin redovisning till Skolverket, 

något som inte lyftes fram i förarbetet till den förordning om kvalitetsredovis-

ning som började gälla hösten 1997. Detta tycks delvis hänga samman med att 

regeringen vid upprepade tillfällen bett om redovisningar från Skolverkets sida 

om hur arbetet med kvalitetsredovisningar i kommuner och skolor framskrider 

(jfr regeringsuppdrag 1999, 2000, 2001). 

Frågan om kvalitetsredovisning har under de senaste åren kopplats samman 

med det uppdrag som Skolverket fick i ovan nämnda regeringsskrivelse (Skr 

2001/02:188), nämligen att ta fram s.k. enhetliga resultatmått för kvalitetsredo-

visning inom skolväsendet. I sitt förslag redovisar Skolverket (2004a) ett antal 

indikatorer som är tänkta att föreskrivas kommuner och skolor när de upprättar 

sina kvalitetsredovisningar, en del av dem varje år och andra enbart vissa år. 

Skolverket föreslår också en enhetlig – mer utförlig – struktur för hur kvalitets-

redovisningen skall utformas. Nuvarande allmänna råd för kvalitetsredovisning 

(Skolverket,1999:1) har enbart föreslagit en mycket enkel struktur (mål, resultat 

och måluppfyllelse, åtgärder för utveckling). På vägen mot denna förändrade 

hållning kring kvalitetsredovisningens form och innehåll har även Skollags-

kommittén (SOU 2002:121) yttrat sig om det man kallar förstärkt målstyrning, 

där kvalitetsredovisningen förväntas bli det dokument som både visar skolans 

och kommunens resultat utåt och används i det interna utvecklingsarbetet ge-

mensamt av personal, föräldrar och elever. Införandet av en bestämmelse om 

kvalitetsredovisning i kommande skollag motiveras av att kraven på likvärdighet 

och kvalitet kräver en heltäckande reglering, dvs. alla skolformer ska i fortsätt-

ningen omfattas av kraven på kvalitetsredovisning, vilket inte tidigare varit fallet 

(förskolan och fritidshemmet var undantagna fram till augusti 2005). För att un-

derlätta kvalitetsarbetet föreslås även att de nationella kraven på skolplan och ar-

betsplan tas bort: ”På så sätt koncentreras kvalitetsarbetet kring kvalitetsredovis-

ningarna” (SOU 2002:121, s.132). Detta innebär dock inte att kommuner och 

skolor fritas från ansvaret att ha en planering av sin verksamhet, men staten 

kommer inte att lägga sig i hur man benämner dessa dokument eller vilka doku-

ment man ska ta fram. Däremot föreslås bestämmelsen tydligt visa att elever och 

föräldrar ska ges möjlighet att medverka både i planering och i kvalitetsredovis-

ning av skolans verksamhet.85

Statens alltmer intensifierade engagemang kring kvalitetsredovisning inom 

skolan visade sig i det uppdrag som Skolverket sommaren 2004 fick av regering-

en om att utarbeta ytterligare bestämmelser om kvalitetsredovisning inom skol-

––––––––– 
85 Den ändring av förordningen om kvalitetsredovisning (SFS 2005:609) som infördes i augusti 2005 

innebär att de av skollagskommittén föreslagna förändringarna införs redan innan den nya skolla-

gen träder i kraft. Dock gäller fortfarande kravet på skolplaner och arbetsplaner för kommuner och 

skolor. 
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väsendet. Uppdraget bestod av flera delar t.ex. förslag om ändringar i förord-

ningen om kvalitetsredovisning, föreskrifter om vad redovisningen ska innehålla 

i form av kvalitetsområden och kvalitetsindikatorer samt nya allmänna råd för 

arbetet med kvalitetsredovisningen. Dessutom ska ett övergripande syfte med 

kvalitetsredovisningen slås fast. Motiven för detta återfinns i pressmeddelandets 

formulering:  

Avsikten är att stödja det lokala utvecklingsarbetet genom att göra 

kvalitetsredovisningarna mer enhetliga och jämförbara och skapa 

gemensamma kvalitetsmått (Utbildningsdepartementet, 2004-07-

09). 

Detta uppdrag redovisades i två steg där förslag till förändringar i förordningen 

redovisades i februari 2005 och övriga delar redovisades i maj 2005 (Skolverket, 

2005d). Ambitionerna att mera i detalj styra vad kommunerna och skolorna ska 

redovisa framträder här i form av obligatoriska kvalitetsområden med tillhörande 

föreskrivna kvalitetsindikatorer. Dessutom finns föreskrifter om en enhetlig 

struktur för dokumenten. De allmänna råd som föreslås i anslutning till dessa ob-

ligatoriska kvalitetsområden och indikatorer innehåller exemplifieringar av vad 

som kan redovisas. Slutredovisningens provisoriska karaktär framgår av att stora 

delar av dokumentet (de som handlar om föreskrifter för kvalitetsredovisningens 

innehåll) betecknas som arbetsmaterial och av skrivningar om behovet av re-

missvar på de föreslagna förändringarna. Den senaste ändringen av förordningen 

om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702) i augusti 2005 tycks dock vara en kom-

promisslösning i förhållande till tidigare bestämmelser och slutredovisningen av 

regeringsuppdraget från sommaren 2004. I denna förordning finns bestämmelser 

som gäller samtliga skol- och verksamhetsformer (även förskola och fritidshem 

explicit), det finns ett syfte formulerat som anknyter såväl till lokal utveckling 

som till information utåt om verksamhetens kvalitet, det anges något tydligare 

vad som ska redovisas i form av i vilken utsträckning nationella mål har förverk-

ligats (förutsättningar, arbetet i verksamheten, måluppfyllelse) och det finns även 

riktlinjer om hur arbetet med att utarbeta kvalitetsredovisningen ska gå till. Det 

handlar i det fallet om personalens, elevernas, barnens i förskolan och vårdnads-

havares medverkan i arbetet med kvalitetsredovisningen. 

7.2.1 Förskjutningar i nationell policy om kvalitetsredovisning  
Den nationella policyn om kvalitetsredovisning inom skolväsendet kännetecknas 

således av en successiv förskjutning över tid. Analysen av dessa förskjutningar 

kan göras ur flera perspektiv. För det första kan man betrakta detta i termer av 

spänningsfältet mellan decentralisering och centralisering, dvs. statens engage-

mang och styrning i förhållande till kommunens eller den enskilda skolans an-

svar och befogenheter (jfr Daun, 2002). Ett trendbrott i riktning mot centralise-

ring tycks ske i samband med förändringen av förordningen om kvalitetsredovis-

ning 2001 (SFS 2001:649), där redovisningen och bedömningen av kommunens 

eller skolans kvalitet nu ska göras i förhållande till nationella mål – inte enbart i 

förhållande till mål i skolplaner och arbetsplaner. Redan ett år tidigare hade dock 

Skolverket anmodat kommunerna att lämna in sina kvalitetsredovisningar för att 
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på regeringens uppdrag beskriva och analysera hur arbetet med kvalitetsredovis-

ningen framskridit ur ett nationellt perspektiv, något som också sedan gjordes 

2001 och 2002 (jfr svar på regeringsuppdrag 2000 Dnr 2000:1875; 2002 Dnr 

2002:2192). 

Dessa förskjutningar i den nationella policyn förefaller väsentliga att upp-

märksamma om man drar sig till minnes det syfte som formulerades i regering-

ens skrivelse 1996/97:112, nämligen att kommunernas och skolornas arbete med 

kvalitetsredovisningen i första hand skulle ”… tillgodose behoven i det lokala 

arbetet med kvalitetsutvecklingen”. Denna tidigare ”milda” nationella styrning 

av kvalitetsredovisningen tycks nu förskjutas mot en mera kravfylld nationell 

styrning vilket avspeglas i det tidigare nämnda pressmeddelandet från utbild-

ningsdepartementet sommaren 2004: ”Avsikten är att stödja det lokala utveck-

lingsarbetet genom att göra kvalitetsredovisningarna mer enhetliga och jämförba-

ra och skapa gemensamma kvalitetsmått”. Frågan är dock i vilken utsträckning 

större enhetlighet och jämförbarhet skulle ha kunnat stödja lokalt utvecklingsar-

bete. Utrymmet för lokala utvärderings- eller utvecklingsinitiativ i Skolverkets 

(2005d) slutredovisning av regeringsuppdraget om kvalitetsredovisning var rela-

tivt begränsat.   

Popkewitz (2000) analys att centraliseringen i den svenska skolan under 1990-

talet mildrats genom exempelvis kvalitativa utvärderingsmetoder stämmer väl 

med kvalitetsredovisningen som den framstår i de tidiga nationella bestämmel-

serna och utredningarna.  Kvalitetsredovisningen kan då sägas ha varit en form 

av decentraliserad kvalitativ utvärdering.  Den i hög grad centraliserade uppfölj-

ningen av skolresultat i form av elevprestationer, nyckeltal etc. har dock samti-

digt fortsatt och ytterligare förstärkts. Även de svenska universiteten har blivit en 

del av denna ”industri” där nationella prov och bedömningsverktyg konstrueras 

(Popkewitz, 2000).86  De senaste två årens utveckling när det gäller kvalitetsre-

dovisningen som den framstår i policy har närmat sig den trend som handlar om 

nationella mått, indikatorer och jämförbarhet. Även om den trenden bröts när nya 

bestämmelser om kvalitetsredovisning infördes i augusti 2005, tycks det inom 

delar av regeringen finnas en ambition att på sikt införliva kvalitetsredovisningen 

i det nationella uppföljningssystemet, med möjligheter till jämförelser mellan 

skolor och kommuner, vilket inte tidigare har varit möjligt.87

––––––––– 
86 Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet arbetar t.ex. på uppdrag av Skolverket med mate-

rial till den nationella provbanken för de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan. Andra 

universitet ansvarar för andra delar t.ex. nationella ämnesprov. Dessa nationella prov och bedöm-

ningsverktyg är dock sinsemellan väldigt olika till sin karaktär. 
87 De tidigare nämnda regeringsuppdragen (där jag själv för övrigt fungerat som huvudsekreterare i 

två) om hur arbetet med kvalitetsredovisningen avlöpt i kommunerna ger egentligen enbart svar på 

kvalitetsredovisningarnas förekomst, innehåll och kvalitet i förhållande till förordningen, detta före-

trädesvis på kommunnivå. Eftersom kommunerna själva valt vilka mål de kvalitetsredovisar (om de 

överhuvudtaget upprättat någon kvalitetsredovisning), har det inte gått att uttala sig om skillnader i 

skolkvalitet mellan olika kommuner (jfr Skolverket 2002a).  
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7.2.2 Kvalitetsredovisning och lärande i nationell policy 
Om man analyserar förskjutningar i policy avseende kvalitetsredovisning inom 

skolan i förhållande till de resonemang jag tidigare fört kring ett reflexivt läran-

de, kan man resonera utifrån några olika utgångspunkter. Om man å ena sidan 

tolkar reflekterat lärande som olika parters delaktighet, möjligheter och rätt att 

kommunicera i arbetet med kvalitetsredovisningen förefaller detta otydligt i de 

förordningar som före augusti 2005 styrt kvalitetsredovisningen. Att redovis-

ningen skall vara ”…ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen 

av verksamheten”, kan möjligen vara en indikation på att kvalitetsredovisningen 

är tänkt att ingå i en pågående process, men utan att egentligen föreskriva vem 

som ska vara inblandad i den processen. Den föreslagna formuleringen i kom-

mande skollag (SOU 2002:121) om att ”Planering och kvalitetsredovisning vid 

skolenheten skall genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och 

valda företrädare för elever och, för utbildning i vilken skolplikt kan fullgöras, 

även företrädare för elevernas vårdnadshavare” vittnar om att det finns ambitio-

ner att blanda in flera parter i arbetet med kvalitetsredovisningen – en slags de-

mokratisk strävan som under vissa villkor kan handla om lärande i den egna 

praktiken genom delaktighet i olika former. En liknande formulering återfinns nu 

i förordningstexten från och med augusti 2005. 

Ett reflexivt lärande kan å andra sidan ses som lärande genom ifrågasättande 

av förgivettagna föreställningar t.ex. i form av analys, kritisk granskning och be-

dömning av skolans resultat som leder till resonemang om pedagogiska förbätt-

ringar av den egna praktiken. De policytexter som här refereras ger en i hög grad 

motsägelsefull bild av hur lärande ska förstås i relation till kvalitetsredovisning-

en. Förordningstexternas formuleringar anger ganska strikt att bedömningar ska 

göras i förhållande till mål (först lokala mål i skolplaner och arbetsplaner, senare 

nationella mål), vilket kan tyda på en relativt oproblematisk hållning t.ex. till ka-

raktären på målen och en rationalistisk position till vad det faktiskt innebär för 

skolans personal att bedöma måluppfyllelse. Samtidigt beskriver regeringsskri-

velserna 1997 och 2001 med sina formuleringar om lokalt utvecklingsarbete som 

motiv för kvalitetsredovisningen, något som kan betecknas som en öppen håll-

ning till skolans arbete med att fundera över hur resultat kan förklaras, hur man 

kan lära av sina ”regelbundna kvalitetsbedömningar” och hur den egna skolan 

bäst kan utvecklas.  

Förskjutningar under den här tiden när det gäller policy i förhållande till ett re-

flekterat lärande kan på ett sätt tolkas som att lokalt lärande med hjälp av kvali-

tetsredovisningar försvagas i takt med att talet om jämförelser med andra skolor 

och kommuner betonas under slutet av perioden. ”Kompromissen” i den senaste 

förordningen 2005 innebär dock att de ständigt närvarande dubbla syftena med 

utvärdering och kvalitetsredovisning – kontroll och främjande – tillfälligtvis för-

enats, vilket kan inverka på lärandet i det lokala arbetet med kvalitetsredovis-

ningen. I ett resonemang längre fram i texten är ambitionen att diskutera på vil-

ket sätt de bevekelsegrunder som ligger bakom tolkningen av policy innebär 

skilda konsekvenser för lärandet i samband med kvalitetsredovisningen. Det kan 

t.ex. vara så att kravet på redovisningar i förhållande till nationella mål som kom 

2001 (SFS 2001:649) eller vissa förtydliganden i förordningen 2005 under vissa 
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omständigheter kan underlätta reflektion, analys och förbättringsarbete med di-

rekt koppling till läroplanens och kursplanernas mål. 

7.3 Kvalitetsredovisning som lokal policy och 
praktik
I landets kommuner har sedan förordningen om kvalitetsredovisning infördes 

pågått ett arbete med att utveckla formerna för vad dessa redovisningar ska be-

skriva och värdera, hur de ska utformas och hur de ska användas. Skolverket har 

på olika sätt parallellt med kommunernas eget utvecklingsarbete satsat stora re-

surser – framförallt under åren 1998-2003 – på att stödja kommuner och skolor i 

detta arbete.88 Motiven har varit flera och arbetet har inriktats på olika delar i det 

som ovan beskrivits i analysen av policy kring kvalitetsredovisningen. Det har 

handlat om grundläggande aspekter som att t.ex. kommuner och skolor måste
upprätta kvalitetsredovisningar och att de ska uppfylla de krav som ställs i för-

ordningen, men också om att Skolverket tillsammans med kommunerna sagt sig 

vilja utveckla ett mer systematiskt kvalitetsarbete, där inslag som berör tolkning 

och formulering av mål, datainsamling för uppföljning och utvärdering, analys 

och bedömning varit framträdande. Skolverket har också avrapporterat till reger-

ingen (jfr Skolverket 2000b; 2002a) hur det arbetet fortskridit.  

Jag har under den här perioden följt införandet av kvalitetsredovisning i ett 

tiotal kommuner och i ett stort antal skolor, som utbildare, handledare, semina-

rieledare och även som forskarstuderande. Som tidigare nämnts har inte innebör-

den av att jag samtidigt befunnit mig i dessa olika roller nämnvärt problematise-

rats i samband med de aktiviteter som genomförts. Arbetet har i stor utsträckning 

varit praktiskt och inriktat på att rektorerna har ett uppdrag att upprätta kvalitets-

redovisningar för sin skolverksamhet och min uppgift har varit att på olika sätt 

stödja, men också följa och dokumentera detta arbete. Diskussionen om rollpro-

blematiken har istället i första hand förts fortlöpande i anslutning till forskarut-

bildningens seminarieverksamhet, bl.a. inom ramen för en problemorienterad 

metodkurs som i tid sammanföll med när mitt engagemang kring rektorernas 

kvalitetsredovisningar pågick.89

I följande avsnitt presenteras en analys av ett 20-tal kvalitetsredovisningar 

som upprättats under perioden 1999-2003, samt i ett senare avsnitt en analys av 

samtal med nio rektorer om arbetet med kvalitetsredovisningen. Urvalet av kvali-

tetsredovisningar har gjorts från ett större antal (140 st.) dokument som under 

samma period upprättats på förskolor och skolor i en kommun. Framförallt har 

––––––––– 
88 Myndigheten för skolutveckling tog efter Skolverkets delning våren 2003 över administrationen av 

de s.k. utvecklingsdialogerna med kommunerna. I praktiken innebar detta för de inblandade kom-

munerna inga skillnader vare sig ekonomiskt, personal- eller innehållsmässigt. Jag kommer längre 

fram i texten att diskutera vad delningen av Skolverket kan ha inneburit på ett mer övergripande 

plan. 
89 Jag för även en diskussion om rollproblematiken inom aktionsforskningen i anslutning till kapitel 

4. 
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jag följt rektorernas arbete med dessa dokument. Oftast som samtalspartner när 

det gäller utvärderingsmetoder, urval av mål, formulering av åtgärder etc., men 

även som handledare eller ”kritisk betraktare” på distans eller i gruppsamtal med 

synpunkter på innehåll, överensstämmelse med förordning eller förankringen hos 

personal, elever och föräldrar. I mångt och mycket har processen i den aktuella 

kommunen – liksom i stort i de andra – kännetecknats av tidigare beskrivna ak-

tionsforskningsmetoder där jag själv fungerat som samtalspartner och i viss mån 

kritisk betraktare. I det här skedet när utfallet – de kvalitetsredovisningar som 

upprättats – av denna process slutligen och mer fördjupat analyseras ställer jag 

mig på ett sätt utanför själva aktionsforskningen. Man kan dock säga att under 

hela processen har jag tillsammans med rektorerna gjort analyser och tolkningar 

som påverkar mitt skrivande i denna stund. Jag har också i olika sammanhang – i 

andra kommuner med både rektorer och lärare – prövat tolkningar utifrån olika 

teoretiska perspektiv.    

Analysen av de 20 kvalitetsredovisningarna och arbetet kring dessa ser jag 

som en del av en större fokusering på vissa aspekter av utbildningspolicy och lo-

kalt lärande knutet till detta. Utgångspunkten för analysen är i första hand de 

forskningsfrågor som berör på vilket sätt arbetet med kvalitetsredovisningen kan 

bidra till ett reflexivt lärande hos rektorerna och vad som i sin tur förstärker re-

spektive försvagar utvecklingen av en reflekterad praktik. Utifrån begrepp som 

delaktighet, kritisk granskning, analys och bedömning och frågor som handlar 

om den funktion en kvalitetsredovisning kan tänkas ha, har läsningen av materia-

let genomförts. Dessa begrepp och frågeställningar har använts som en väg att 

genomföra en empirisk analys i ett första steg. Dokumenten ses här som en hel-

het, en slags kvalitativa källor som sammantaget bidrar till förståelse av kvali-

tetsredovisningen och det arbete som är knutet till den i förhållande till de över-

gripande forskningsfrågorna.  

Kvalitetsredovisningarna är hämtade från fem grundskolor i den aktuella 

kommunen. Motivet för valet av just dessa skolor har varit att skolorna haft 

samma rektor under de år kvalitetsredovisningarna upprättats.90 I de andra 

grundskolorna har i samtliga fall förändringar skett på rektorspositionen, vilket 

kan tänkas påverka möjligheten att i denna analys följa utvecklingen av arbetet 

med kvalitetsredovisningen. Även om rektorn ytterst kan betraktas som ansvarig 

för kvalitetsredovisningen som skolan upprättar, kan man givetvis inte ta för gi-

vet att rektorn författat allt som står i den, men han eller hon förmodas ha stor 

kännedom om innehållet, vilket utifrån de frågeställningar som här diskuteras 

kan vara väsentligt.  

––––––––– 
90 Självfallet skulle urvalet ha kunnat ske även på andra grunder. Jfr  t.ex. Karlsson (2005) som i sin 

analys av friskolors kvalitetsredovisningar utgår från en bedömning av kvalitetsredovisningens 

överensstämmelse med förordningen (SFS 1997:702), för att sedan relatera innehållet till  Bergs 

(2003) modell för analys av skolutveckling. 
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7.3.1 Delaktighet i arbetet med kvalitetsredovisningen 
När det gäller elevernas, föräldrarnas och personalens delaktighet i kvalitetsarbe-

te framträder i dokumenten två huvudsakliga linjer. I det ena fallet är delaktighe-

ten begränsad till att innebära att man framförallt som elev, men även i viss mån 

som förälder och personal, får svara på enkäter som är kopplade till vissa inne-

hållsområden av typen elevinflytande, mobbning eller trygghet. Denna typ av 

delaktighet kan också ta sig uttryck i att personalen lämnar ifrån sig uppgifter till 

rektorn som sammanställer eller sammanfattar dessa i kvalitetsredovisningen. 

Jag har valt att kalla den här formen av delaktighet i arbetet med kvalitetsredo-

visningen för en delaktighet på distans för att skilja den från andra former av 

delaktighet som mer kan betraktas som en delaktighet med närhet. I det senare 

fallet är delaktigheten kopplad till att eleverna deltar i återkommande samtal om 

skolans resultat t.ex. i förhållande till ovan nämnda innehållsområden. Några 

skolor har infört vad man kallar ”Elevhearings” där eleverna får hjälpa till att 

analysera och värdera skolans arbete i olika avseenden. Det kan också i viss ut-

sträckning gälla personalen som i några dokument framhålls som aktiva i arbetet 

med måldokument, utvärdering och kvalitetsredovisning.  

Det är svårt att med ledning av dokumenten uttala sig om karaktären på den 

här typen av delaktighet. Vad som är relativt tydligt är dock att det, oavsett vil-

ken form av delaktighet i kvalitetsarbetet som framträder i kvalitetsredovisning-

arna, görs en åtskillnad när det gäller ämneskunnande och värdegrundsfrågor (av 

typen elevinflytande, trygghet etc.). Elevernas och föräldrarnas kritiska diskus-

sion kan röra de senare frågorna medan när det gäller resultatet av arbetet i de 

olika ämnena kommenteras detta sällan eller också kommenteras det ur ett indi-

vidperspektiv. Ett exempel på perspektivet av ämnen och demokratiarbete som 

något åtskilt återfinns i en av skolornas kvalitetsredovisningar:   

Vår ambition är att fortsätta att utveckla elevinflytandet genom en 

genomtänkt organisation av olika former av råd. Här ges eleverna 

samtidigt en möjlighet att praktiskt öva demokratins hantverk. En 

fast tid på skolans schema markerar frågans tyngd, men gör också 

att eleverna undviker konflikten mellan att engagera sig i demokra-

tiarbetet och att arbeta med ordinarie skoluppgifter (Kvalitetsredo-

visning 2000, skola 4). 

Demokratiarbetet ses alltså i det här fallet som en icke-ordinarie skoluppgift, nå-

got som förekommer skilt från annat arbete i skolan. Frågan är här om demokra-

tiarbetet på den aktuella skolan snarare bidrar till att upprätthålla en skarp skilje-

linje mellan ämnesarbetet och elevernas inflytande än att bidra till att utveckla 

demokrati i vidare bemärkelse. I kommunens egna anvisningar för arbetet med 

kvalitetsredovisningen anges däremot att: 

Skolornas resultat på nationella ämnesprov och betygsstatistik bör, 

tillsammans med annat material, under 2003 användas som under-

lag för analyser, bedömningar och reflektioner bland personal, 

barn och ungdomar och föräldrar i ett 1- 16 årsperspektiv för att 

tydliggöra kopplingar mellan resursanvändning och resultat (Kva-

litetsredovisning 2003, skola 3). 
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I de 20 dokument som här granskats framgår inte att denna form av kritiska dis-

kussion förekommit bland personal, barn och ungdomar och föräldrar. I de fall 

prov- och betygsresultat kommenteras handlar det om olika typer av insatser sko-

lan genomfört eller kommer att genomföra eller också förklaras resultaten med 

hjälp av påståenden som är knutna till enskilda individer:  

Ämnet idrott och hälsa har en alltför hög siffra på de som inte nått 

målen. Några finns som av medicinska skäl inte kan delta. Det 

finns en grupp elever som är svårmotiverade till rörelse och aktivi-

teter bl. a. de som saknar tradition hemifrån och några med svag 

självkänsla, särskilt flickor. För dem är det, i sin tonårsutveckling, 

mycket viktigt att behålla frisyr och sminkning (Kvalitetsredovis-

ning 2001, skola 4).  

Skolorna kan således beskrivas som suveräna när det gäller hur resultat kopplat 

till kursplanernas ämnesmål presenteras, diskuteras bedöms och förklaras. För-

klaringar till varför eleverna presterar som de gör i ämnena individualiseras och 

man ser sällan kopplingar till hur undervisningen genomförts. Detta innebär att 

även om den ovan beskrivna delaktigheten i kvalitetsarbetet har en karaktär av 

närhet på ett par av skolorna, finns begränsningar i form av vilket innehåll och 

vilka resultat som är möjliga att vara delaktig i. 

7.3.2 Kvalitetsredovisningen och det reflexiva lärandets 
karaktär
I de tjugo kvalitetsredovisningarna finner man såväl uttryck för vad som kan be-

tecknas som begränsad självvärdering, som uttryck för vad som kan beskrivas 

som utvidgad självvärdering. Det förstnämnda innebär att i kvalitetsredovisning-

en görs bedömningar av måluppfyllelse utan stöd av underlag i form av empiris-

ka undersökningar eller utvärderingar där bakgrundsmaterialet redovisas. Denna 

begränsade självvärdering gestaltas också i det som ovan beskrivits om redovis-

ning av diagnos- och provresultat utan koppling till genomförandet av undervis-

ningen men med i vissa fall förklaringar på individnivå. Utan att dock genomföra 

en sådan påpekas i en av kvalitetsredovisningarna behovet av kritisk analys: 

Det är viktigt att vi på xx-skolan funderar över varför så många av 

våra tidigare elever går ut utan godkända betyg i årskurs 9 på xx-

skolan. (Kvalitetsredovisning 2003, skola 1)   

Den mer eller mindre utvidgade självvärderingen innebär att granskning, analys 

eller bedömning av den egna skolverksamheten har genomförts med stöd av ett 

underlag som är insamlat i den aktuella skolan. Det kan exempelvis handla om 

enkätundersökningar, samtal, observationer eller olika typer av självvärderingar 

som är tänkta att underbygga och stödja diskussioner och bedömning. I denna 

s.k. utvidgade självvärdering kan även finnas inslag av problematisering i förhål-

lande till resultaten och till den egna verksamheten. I ett av dokumenten återfinns 

en redovisning av en utvärdering kring jämställdhet som analyseras på det här 

sättet:
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Är det så att vi behandlar pojkar och flickor olika på skolan? Med 

utgångspunkt från de frågeställningar vi arbetat efter och med tan-

ke på underlaget är det, som nämnts tidigare, svårt att dra några 

slutsatser om detta. Det som observerats och som möjligen är värt 

att fundera över är att vi åtminstone i några fall observerade att 

fördelningen av hjälp mellan flickor och pojkar var ganska lika om 

man ser till antalet ”lärarkontakter” men att pojkarna fick mer ”lä-

rartid (Kvalitetredovisning 2001,  skola 4). 

I kvalitetsredovisningarna från en av skolorna kan man följa hur ett särskilt inne-

hållsområde (utöver prov- och betygsredovisningar) beskrivs och värderas ge-

nom alla åren. Skolan har, utifrån vad som sägs i dokumenten, diagnostiserat de 

yngre elevernas läsförståelse varje år, försökt genomföra förändringar och grans-

kat dessa. Med anledning av det arbetet skriver skolan det fjärde året att: 

… testen visar att vårt arbete med en mer strukturerad läs- och läs-

förståelseträning givit ett bra resultat. Vi ligger idag över kom-

munsnittet för såväl år 1 och 4 som för år 9 (Kvalitetsredovisning 

2001, skola 5). 

Frågan är om den här typen av självvärdering kan tolkas som begränsad eller ut-

vidgad. Å ena sidan har man just haft ett underlag i form av tester för diskussion 

och förbättringsarbete. Å andra sidan framgår inte i vilken utsträckning även 

andra grunder för bedömningen av elevernas läsförståelse använts eller om un-

derlaget kritiskt granskats och problematiserats i relation till undervisningen. 

Jämförelsen som görs med övriga skolor i kommunen pekar snarast på självvär-

deringen som ett redskap för kvalificering inom den egna kommunen. 

7.3.3 Kvalitetsredovisningens funktion i en reflekterad praktik 
Kvalitetsredovisningarnas funktion som den framträder mot bakgrund av läs-

ningen kan tolkas på flera sätt. Det som starkast framträder om man betraktar 

materialet som en helhet är att kvalitetsredovisningen tjänar som ett svar på ett 

utifrån kommande uppdrag, dvs. en slags instrumentell hantering i första hand i 

relation till den kommunala skoladministrationen. I skenet av tidigare analys av 

förskjutningar i nationell policy rörande kvalitetsredovisningen blir det intressant 

att konstatera att dessa förskjutningar bara mycket svagt kan avläsas i skolornas 

kvalitetsredovisningar. De bedömningar som görs handlar under hela tidsperio-

den om lokala mål, dvs. mål i skolplanen eller i skolans arbetsplan. Det senaste 

året (2003) har dock några skolor lagt in hänvisningar till läroplanen för att visa 

kopplingen till de nationella målen. Bakom denna instrumentella hantering av 

kvalitetsredovisningen kan dölja sig historiska förklaringar som t.ex. att skolorna 

tidigare lämnat in verksamhetsberättelser till skolförvaltningen. Verksamhetsbe-

rättelser vars funktion ganska klart har varit att i allmänna ordalag beskriva årets 

verksamhet och aktuella händelser på skolan, utan försök att göra kvalitetsbe-

dömningar i förhållande till målen. Denna kvardröjande struktur tycks medföra 

att kvalitetsredovisningen på liknande sätt blir en del av den interna kommunala 

byråkratin, inte skolans eget verktyg för kvalitetsbedömning och skolutveckling.  
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I vissa kvalitetsredovisningar finns även inslag som kan betecknas som ett 

stöd för gemensamt lärande och gemensam reflektion. Dessa kan fungera öpp-

nande och svara mot en funktion av kvalitetsredovisningen som reflexiv, dock 

mycket svag i det material som här granskats. I realiteten kan dessa ytterligheter 

(instrumentell respektive reflexiv) i kvalitetsredovisningens funktion framträda i 

ett och samma dokument, men den svaga förskjutning som sker över tid handlar 

om att alla dokument mycket långsamt rör sig från det beskrivande mot det vär-
derande. Vid en jämförelse med de analyser som har genomförts i förhållande 

till nationell policy respektive de kvalitetsredovisningar som upprättats på sko-

lorna, kan man se att förskjutningarna i nationell policy mycket svagt återspeglas 

i de lokala dokumenten. Arbetet med kvalitetsredovisningen förefaller vara mer 

beroende av lokala beslut om vad som ska utvärderas, hur kvalitetsredovisningen 

ska struktureras etc, än av eventuella förändringar i nationella riktlinjer. Under 

de år kvalitetsredovisningarna har tagits fram just i den här kommunen har rekto-

rerna i olika sammanhang diskuterat dessa frågor. Vid ett flertal av dessa möten 

har rektorer uttryckt svårigheterna att frigöra sig från vad de uppfattar som bin-

dande kommunala strukturer. Ett exempel på detta är följande dialog: 

Rektor: Det finns ju inget kött och blod i våra redovisningar. Det 

syns ju inte vad vi håller på med på skolan. Där står egentligen 

bara en massa strunt. 

Jan: Vad hindrar er att skriva om det som är väsentligt? 

R: Vi tror inte att vi får. Vi får en mall och så följer vi den. 

Jan: Vad händer om ni inte följer den?  

R: Det händer väl ingenting egentligen, men vi är lydiga och snälla 

(Minnesanteckningar maj 2001).

De yttre kraven på form förefaller således i viss mån samspela med vilken funk-

tion en kvalitetsredovisning kan få. Att skriva om sin egen verksamhet i kvali-

tetsredovisningen kan innebära att detta ses som en isolerad företeelse omgärdat 

av en form som man inte direkt kan se hänger ihop med praktiken. Yttrandet 

ovan belyser på ett sätt förhållandet mellan den nationella och den lokala poli-

cyn, men också rektorernas förmåga att balansera det instrumentella och det re-

flexiva i sammanhanget Det är dock inte givet att en enhetlig kommunal struktur 

fungerar som ett hinder för den enskilda skolans arbete med kvalitetsredovis-

ningen. Samtal med rektorer i andra kommuner visar att enhetliga strukturer för 

skrivandet kan underlätta den gemensamma förståelsen av vissa ord och begrepp 

som används i dokumentet, vilket då skulle kunna innebära att man i högre ut-

sträckning kan lägga kraften på att värdera, kritiskt granska och reflektera. 
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7.4 Kvalitetsredovisning som praktik och 
lokalt lärande 
Av rektorernas utsagor om olika aspekter i arbetet med kvalitetsredovisningen 

framgår att det finns mycket i arbetet bakom själva dokumentet som kan bidra 

till att nyansera och fördjupa den bild som framträder vid läsningen av kvalitets-

redovisningarna. Det som här redovisas är material från två bandade gruppinter-

vjuer med sammanlagt nio rektorer från framförallt grundskolor under våren 

2004. Intervjuerna som omfattade ca två timmar vardera handlade dels om hur 

rektorerna uppfattat Skolverkets stöd till kommunens kvalitetsarbete under en 

tvåårsperiod, dels om hur de såg på kvalitetsredovisningen och arbetet kring den 

utifrån några olika utgångspunkter. De rektorer som medverkade i dessa samtal 

hade i god tid före tillfrågats om de var intresserade av delta. De hade också fått 

information om syftet med intervjuerna. Det som här redovisas är närmast knutet 

till tidigare nämnda forskningsfrågor med relevans för arbetet med kvalitetsredo-

visningen (om det reflexiva lärandet för rektorn och personalen, villkoren för en 

reflekterad praktik i relation till lokal och nationell policy). Intervjuerna har tran-

skriberats ordagrant och skrivits ut i form av ca 40 A4-sidor och därefter bearbe-

tats (jfr översikten i inledningen av Del II i avhandlingen). 

7.4.1 Rektorsrollen och kvalitetsredovisningen som verktyg 
för skolutveckling 
Kvalitetsredovisningens inverkan på skolans eget förbättringsarbete beskrivs av 

rektorerna som ett utvecklingsarbete på lång sikt. Dokumentet i sig har inte un-

der de år som passerat sedan bestämmelserna infördes fungerat som ett verktyg 

för skolutveckling. Däremot sägs kvalitetsarbetet i stort ha förändrats under den 

senaste tiden mot en i högre grad pågående process. Det kan handla om större 

eller mindre utvärderingar som kontinuerligt genomförs, diskussioner om mål 

och resultat på den egna skolan etc. De s.k.utvärderingsdagar som genomförs på 

många skolor i slutet av vårterminen har i de aktuella skolorna numera antingen 

ersatts av annat eller också har de karaktären av arbetslagens granskning och 

värdering av mer eller mindre omfattande underlag som samlats in under läsåret.  

Jag ser det inte riktigt som att de gör en utvärdering bara en gång 

om året nuförtiden. Det är flera olika delgrejer som till sist blir den 

här rapporten som vi ger ifrån oss. Varje delgrej, det kan vara en 

skriftlig utvärdering det kan vara en muntlig med nationella proven 

som jag hade nyligen. Alltihopa det är ju vårt kvalitetsarbete som 

ska rapporteras eller åskådliggöras på något sätt (Rektor 4). 

I fältet mellan skolans inre kvalitetsarbete och det ”… som ska rapporteras” finns 

helt tydligt utrymmet för rektorns professionella agerande i förhållande till de 

parter som är berörda av kvalitet i skolan – personal, elever och föräldrar, kom-

munens skolförvaltning och kommunpolitiker, men också Skolverket och reger-

ingen. I det inryms också flera dilemman som rektorn ställs inför i relation till 

bl.a. decentralisering/centralisering, sin egen och personalens motivation och det 
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lärande som är kopplat till detta. I rektorns utsaga ovan avspeglas även något 

som förefaller typiskt när det gäller rektorns arbete med att organisera kvalitets-

arbetet på en skola. I stor utsträckning tar man som rektor upp hur man som leda-

re och chef försöker få arbetslagen på sin skola att lämna ifrån sig underlag till 

kvalitetsredovisningen i form av bedömningar av måluppfyllelse kring olika mål 

och analyser av detta. Rektorn har fått ett verktyg i sin hand som hittills tycks 

handla om att kunna styra och strukturera arbetslagens kvalitetsarbete. Vid en 

analys av samtalen med rektorerna framgår dock att rektorns styrning av arbets-

lagens kvalitetsarbete har olika dimensioner. Det kan handla om en styrning av 

formerna för hur saker och ting ska skrivas, med avsikten att det material som 

rektorn tar emot ska kunna användas som underlag för hela skolans kvalitetsre-

dovisning. 

Jag gjorde ju den där strukturen med t.ex. varför fick du det resul-

tatet du fick och sen skrev jag då sista åtgärder förändringar eller 

hur ska du behålla det goda resultatet. Där har jag fått in klara och 

tydliga åtgärder liksom att vi måste organisera om rastvakterna, 

kring kamratstödjarna när det handlar om trygghet där har vi fått 

konkreta… (Rektor 2). 

Samtidigt har rektorn ett intresse av innehållet i det som arbetslagen lämnar ifrån 

sig med uppgifter om hur väl man har lyckats i förhållande till de mål som varit 

aktuella för utvärdering och vad man säger sig vilja förbättra. Någon av rektorer-

na uttrycker det som att det finns en nyfikenhet över vad arbetslagen åstadkom-

mit och hur personalen tolkat sitt eget resultat.  

Jag tycker det är så roligt att läsa det som arbetslagen skrivit. Jag 

slänger mig över dom, man är nyfiken. Varför gör man det då? 

Lite kvitto på mitt arbete och lite hur har barnen det, hur blir de 

bemötta, vad gör man? Har dom analyserat och vad är det för åt-

gärder de tycker att vi ska gå vidare med? Det ger ett engagemang 

för verksamheten på ett plan som vi inte har annars (Rektor 2). 

Rektorns styrning av arbetslagens kvalitetsarbete handlar även om att integrera 

kommunens pågående kvalitetsarbete i den egna skolans och arbetslagens var-

dag. I den aktuella kommunen används årliga enkäter till personal, elever och 

föräldrar om hur de uppfattar olika delar av skolverksamheten.  

Då har man ju fått en sammanställning för kommunen och en för 

skolan och där har jag plockat ut arbetslagen. Inte för att schavot-

tera för andra utan de har fått sitt eget och jämför det med skolans 

som helhet och jämför det med kommunen som helhet och där var 

det på något område som man såg att vi låg lite lågt. Och det 

plockade vi ju ut som ett utvecklingsområde till nästa år. En del 

arbetslag fick större krav på sig än andra eftersom deras resultat 

var lägre. Så tycker jag, det ser jag som den största vinsten med ett 

ordentligt kvalitetsarbete. Att vi sen ska skicka upp något som du-

ger till andra att läsa, det är inte den största biten  (Rektor 4). 
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Arbetet med att bearbeta och diskutera olika typer av utvärderingar förefaller 

vara det som är rektorns verktyg i förhållande till personalen. Enligt rektorerna 

kommer också själva kvalitetsredovisningen på sikt att innebära att förbättrings-

arbetet med hjälp av överenskomna åtgärder blir tydligare, men det är ändå så att 

det kontinuerliga kvalitetsarbetet med hjälp av analys och diskussion kring resul-

tat är det mest påtagliga för personalen. 

Kvalitetsarbetet har hjälpt mig att föra vissa diskussioner med lä-

rarna. Det är en del som jag ser som en stor fördel. Jag har lärt mig 

hur noggrann man måste vara med det här med målbeskrivning i 

förväg och också på dokumentationen under året så man inte bara 

har allting kvar till en enda dag i juni… och också var man lägger 

utvärdering i tiden så att man inte sitter ensam kvar som skolledare 

på ett sommarlov. Många såna praktiska saker, men där tror jag vi 

har kvar en del för att få det att flyta bättre än vad det hittills har 

gjort (Rektor 4). 

Det framgår också av intervjuerna med rektorerna att det praktiska kvalitetsarbe-

tet t.ex. genom diskussioner med personalen emellanåt är en känslig och svår 

uppgift. När man börjar diskutera resultat av nationella prov och kan följa dem 

över tid, blir det också naturligt att lärarens insats diskuteras. Det är inte alltid 

den diskussionen är så enkel att föra, vilket följande citat visar. 

Hur kan det komma sig att du både i år och förra året och för tre år 

sedan hade så lågt resultat på momentet tala i engelska, men i ord-

kunskap var det så bra. Vad ska du dra för lärdom av det för hur du 

lägger upp din undervisning? Då är man inte lika intresserad, men 

jag menar att såna resonemang måste vi ta för att höja kvaliteten 

(Rektor 4). 

Något som också lyfts fram är att kvalitetsarbetet under de senaste åren i något 

högre utsträckning börjat drivas underifrån, genom personalen. Tidigare har rek-

torn varit den som initierat det mesta av resonemangen kring mål och planer, ut-

värderingar och kvalitetsredovisning. Så småningom kan personalen, utöver att 

ta ansvar för vissa utvärderingar i arbetslagen, ta fram resultat från kommunens 

enkätundersökningar och själva driva sitt förbättringsarbete. 

Jag kan känna att våra är en liten bit på väg. Då får man ju ett pe-

dagogiskt instrument som drivs framåt av pedagogerna, men de 

kan behöva stöttning av mig. [  ] Tidigare har det ju varit så att alla 

uppdrag har kommit utifrån och in (Rektor 1). 

När man funderar över det som rektorerna samtalar om kring sin relation till ar-

betslagens kvalitetsarbete kan man notera att det finns komplicerade relationer 

mellan skolans inre kvalitetsarbete och de yttre krav som ställs på formerna för 

hur detta ska presenteras. Rektorns funktion som ledare för kvalitetsarbetet på en 

skola innebär då att han eller hon både måste ange ramarna för hur resultaten ska 

presenteras men också leda processarbetet med att initiera diskussioner i arbets-

lagen om resultaten. Samtidigt ska rektorn anpassa sig till det arbete som pågår i 

kommunen som helhet t.ex. med nämnda enkätundersökningar. Utifrån vad rek-



176

torerna säger i intervjuerna tycks dock det inre processarbetet kring skolans re-

sultat långsamt förskjutas till att bli det mest väsentliga i kvalitetsarbetet. Avgö-

rande är då i vilken utsträckning rektorerna lyckas motivera personalen att själva 
driva det pedagogiska utvecklingsarbetet med hjälp av diskussioner, bedömning-

ar och åtgärder som till slut hamnar i skolans kvalitetsredovisning. Samtidigt 

tycks dock en annan avgörande faktor vara huruvida rektorn själv kan ge åter-

koppling till personalen kring kvalitetsarbetet. Då kan kvalitetsredovisningen få 

en funktion som rektorns verktyg att driva skolutveckling.

7.4.2 Rektorn och kvalitetsredovisningen som pålaga eller 
utvecklingsverktyg 
De inbyggda konflikterna när det gäller kvalitetsarbetets innehåll och form fram-

träder således både i relationerna mellan rektorn och kommunens kvalitetsarbete 

och i relationerna mellan rektorn och arbetslagen. Rektorn balanserar i det sam-

manhanget mellan sina ambitioner att både svara upp mot yttre krav och att få 

personalen motiverad att se och analysera sina resultat med syftet att utveckla 

skolan som helhet. I nedanstående citat beskriver rektorn detta dilemma: 

Den svårighet jag har sett har varit detta att hur ska det nu presen-

teras uppåt, hur ska jag skriva under den här rubriken? Det passar 

inte med vad vi har gjort och vad vi vill ha det till. Jag ser också 

dessa svårigheter, men det går jag ju inte ut med till lärarna. Det 

finns ju en viss allergi mot allt som kommer uppifrån. I bästa fall 

kan man ändå övertyga dem om att det här är bra och där tror jag 

vi är en bit på väg, men det krockar om det inte duger det man gör. 

Nu ska det in i de här rutorna, då ser jag en risk med det (Rektor 

5). 

I de samtal som rektorerna för kring kvalitetsredovisningen framstår de i huvud-

sak som lojala mot det system som föreskriver t.ex. kvalitetsredovisning i skolan. 

De försöker, enligt egen utsago, framförallt i förhållande till personalen på den 

egna skolan, enträget leda processarbetet fram till att kvalitetsredovisningen upp-

rättas.  Det som kan bli föremål för ifrågasättande handlar mest om hur arbetet 

ska bedrivas inom kommunen, t.ex. om hur kommunpolitiker eller tjänstemän 

argumenterar i fråga om kvalitet kontra annat som är på gång. 

Jag tycker man pratar med dubbla tungor. Man pratar om kvalitet 

och besparingar samtidigt och så pang bom så försvinner saker och 

ting oreflekterat kan vi tycka och förmodligen upplever personalen 

samma sak. Det finns inte en verklig vilja att prata om rätt saker. 

Man kan tolka det som att … många lärare upplever att man är 

otillräcklig inför den mängd förväntningar och den mängd problem 

som barnen bär med sig och ofta handlar det om att få en grupp 

barn att fungera och det är en väldigt stor del av vardagen. Nånting 

som man våndas mycket inför och sliter väldigt mycket med och 

sen upplever man att de här kvalitetssäkringarna och så vidare är 

lite uppe i det blå (Rektor 5). 
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Ett dilemma tycks alltså vara att skillnaden mellan vardagsverkligheten och det 

som lyfts fram och beskrivs som kvalitet i skolverksamhet inte alltid stämmer 

överens. Den blandning av det som uppfattas som ”mätbart” och mer ”osynliga 

kvaliteter” gör att kvalitetsarbete i skolan blir en komplicerad aktivitet. Rekto-

rernas frustration utgår mycket från svårigheterna att visa en helhetsbild där 

framgång inte enbart ”mäts” i enkla termer av betyg och resultat på prov och tes-

ter.

Det är där hela dilemmat ligger med att kvalitetssäkra en sån verk-

samhet med människor – vad är kvalitet i mötet mellan männi-

skor? Det är lätt att man går in i det mätbara – betyg, provresultat 

osv. Det finns ju annat värdegrundsfrågor, trygghet hur utvärderar 

man det hur värdesätter man det, det är det som är så svårt  (Rektor 

3). 

På ett abstrakt plan är det ok, men når man verkligen kvalitet, det 

är det som är så jädra svårt. Vad är livskvalitet det är det det hand-

lar om att få barnen att tro på sig själva och på sin framtid och vad 

är det vi gör. Är det att de kan nians tabell eller är det andra värden 

som är nyckelvärden i det här och mäter vi rätt grejer. Det är banne 

mig inte lätt (Rektor 5).

Trots det som rektorerna här uttrycker förefaller de ”trogna” sitt uppdrag att leda 

en skolverksamhet som har krav på sig att utåt redovisa kvalitet i kvalitetsredo-

visningen. Samtalet handlar egentligen mera om hur man på olika sätt försöker 

motivera personalen att förstå vikten av detta, än om rektorernas egna tvivel på 

om detta är den rätta vägen. Som jag förstår rektorerna kan vissa fördelar (t.ex. 

tydligheten kring vilka resultat enskilda och grupper av lärare når och den kritis-

ka diskussionen kring det) som tidigare beskrivits uppväga en del av de avigsidor 

och svårigheter man ser (t.ex. riskerna för att kvalitetsarbetet uppfattas som upp-

ifrån kommande och byråkratiskt).  

7.4.3 Acceptans och förståelse för kvalitetsarbetet hos 
personalen
När det gäller hur personalen på förskolor och skolor uppfattar arbetet med mål, 

utvärdering och kvalitetsredovisning anser rektorerna att mycket talar för en ut-

veckling som går mot en större förståelse och acceptans för det interna kvalitets-

arbetet. Det handlar då både om personalens metodkunskaper t.ex. i att formulera 

och utvärdera mål och om deras uppfattning om vilken nytta man har av detta i 

vardagsarbetet. Det tycks vara en långsiktig process där det handlar om att konti-

nuerligt uppmärksamma dessa frågor och se till att ett pågående samtal om kvali-

tet utifrån faktiska resultat i verksamheten blir en del i utvecklingsarbetet. Några 

av rektorerna lyfter fram att vissa arbetslag eller personer själva driver på utveck-

lingen genom sitt intresse för utveckling i dessa frågor.  

Vi märkte acceptansen på så sätt att alla i personalen efterfrågade 

gemensam utbildning i kvalitetsarbete. Det var viktigt. Det har 
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gjort att mål och utvärdering har satts i fokus hos oss. Alla har fått 

samma grund. Jag tror också det är viktigt att vi rektorer inte har 

börjat prata om kvalitetsredovisning utan vi har fått den här grund-

kunskapen för att vi ska kunna nå fram till kvalitetsredovisning till 

slut. Hade vi börjat där utan grunden så tror jag inte den hade blivit 

bra överhuvudtaget oavsett hur vi hade försökt göra det (Rektor 6). 

Det som jag tycker är roligt är att avdelningarnas planeringar ock-

så börjar se annorlunda ut. Där kommer de här målen och när har 

vi nått det. Det tar ännu längre tid än det här med utvärdering av 

arbetsplaner, men det börjar och sen gäller det att det smittar. Att 

de som inte kommit så långt ser nyttan med detta (Rektor 8).

Rektorerna vittnar dock också om att det ibland är trögt att skapa ett intresse för 

detta hos personalen. Det är en balansgång som handlar om att skapa motivation 

och konkret visa på positiva exempel av att engagera sig i arbetet med måldoku-

menten, utvärdering eller kvalitetsredovisningen. Någon av rektorerna beskriver 

att det vid vårterminens utvärderingsarbete funnits ett visst motstånd mot att ar-

beta sig igenom analysen och värderingen av enkätundersökningarna och arbets-

lagens egna prioriterade mål, men att personalen när arbetet var slutfört ändå såg 

meningen med det hela.

När dagen var slut så tyckte man, det var inte så tokigt i alla fall 

(Rektor 2).

Något som just nu uppfattats som en käpp i hjulet är att arbetet med att samman-

ställa svar från enkätundersökningarna ifrågasatts av ett av lärarfacken. Det ses 

som en ny uppgift som det inte finns tid för och som egentligen inte ingår i lärar-

nas jobb. Rektorerna anser dock att detta mycket väl ligger inom ramen för lärar-

uppdraget, men att de själva behöver vara aktiva i styrningen och i arbetet med 

att engagera och motivera personalen. 

… det måste ju finnas ett intresse och en vilja att jobba med de här 

frågorna och det är ju vår uppgift att skapa det klimatet att det blir 

så (Rektor 7). 

Det är viktigt att vi är med i processen så vi kan styra den. Och så 

att personalen känner att detta är något vi gör för att höja kvalite-

ten på arbetet, inte bara för att tillfredsställa någon siffernisse 

(Rektor 5).

Å andra sidan har också arbetet med enkäterna bidragit till att skapa förståelse 

för olika delar av kvalitetsarbetet.  

Många ser det som en del av helheten men i början trodde en del 

att kvalitetsredovisningen det var de här enkäterna. Det är kanske 

först nu man ser sambandet mellan utvecklingsmålen och enkäter-

na att det här hänger ihop. Just alla de här bitarna i läroplanen 

trygghet, ansvar, inflytande det mäts ju i de här enkäterna och sen 
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kommer de andra bitarna till. Man ser en mer helhet i år än tidigare 

(Rektor 2). 

7.4.4 Rektorernas och personalens lärande i relation till 
kvalitetsarbetet
När rektorerna beskriver sitt och andras lärande i relation till arbetet med kvali-

tetsredovisningen gör de det på flera sätt. Det knyts både till förmågan att leda 

personalens kvalitetsarbete och till metodkunskaper i fråga om dokumentation 

och utvärdering av resultat som de förvärvat under senare år. Att leda persona-

lens kvalitetsarbete kan dels handla om det som beskrivits ovan som styrning av 
arbetslagens kvalitetsarbete, dels kan det handla om hur rektorn med hjälp av 

kvalitetsarbetet kan få till stånd diskussioner med lärarna om deras undervisning. 

Uppföljnings- och utvärderingsmaterial kan då användas som underlag för reso-

nemang med arbetslag och enskilda lärare om hur undervisningen är och hur den 

borde vara, vilket rektorerna ser som en viktig uppgift för dem som ledare. Rek-

torernas lärande tycks alltså vara sammanflätat med deras förmåga att initiera 

och föra pedagogiska diskussioner med personalen om resultatet av arbetet, men 

även med hur de tillsammans under de senaste åren lyckats hjälpa varandra 

framåt i arbetet med kvalitetsredovisningen.  

De olika aspekter på lärande som rektorerna beskriver i relation till kvalitets-

arbetet förefaller vara intersubjektiva och informella. De förutsätter någon form 

av samtal kring ett visst innehåll och är knutet till vardagsarbetet – detta är inte 

något man lär sig genom att gå på kurs. De tidigare nämnda konflikterna mellan 

t.ex. innehåll och form är faktorer som kan störa eller försvaga möjligheterna till 

lärande i det här sammanhanget, men rektorerna säger sig ändå se möjligheter till 

organiserat lärande under vissa villkor.  

När rektorernas allmänt beskriver lärande i förhållande till kvalitetsarbetet är 

det också i stor utsträckning knutet till det som de beskriver som personalens lä-

rande. Vad det då handlar om är att som rektor våga ställa de utmanande peda-

gogiska frågorna till personalen. Frågor som t.ex. kan bidra till att fördjupa dis-

kussionen om hur man kan förbättra sitt arbete med elevernas utveckling och lä-

rande. Även om rektorerna kan skönja en större öppenhet inför den här typen av 

diskussioner anser de att det fortfarande är långt kvar till en i högre grad fördju-

pad kunskapsdiskussion i arbetslagen.  

Det finns ju lärare som genom åren har tänkt att det där är mitt 

eget, det är min ensak. Börjar man då att begära in analyser av hur 

det gick på de nationella proven, om man jämför talsidan mot 

skrivsidan... Jag hade just en sån konferens igår med mina, så där 

är det ju olika på olika sorters lärare, hur mycket man vill ha insyn. 

Då kan man ju skylla på siffernissar och statistik och jobb med en-

käter och allting för man vill inte att man ska kunna penetrera re-

sultaten som dom faktiskt har åstadkommit tillsammans med sina 

barn (Rektor 4). 
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Kraven på rektorns förmåga och möjlighet att utmana personalen är dock inte all-

tid så lätta att leva upp till. Med tanke på citatet ovan finns kanske också vissa 

underliggande antaganden hos rektorerna om att lärarna har ett intresse av att 

dölja eller bortförklara utfallet av undervisningen. Med andra ord finns en kon-

flikt inbyggd i det samtal om resultat och kvalitet som rektorn initierar. Ett sam-

tal där rektorn tenderar att se direkta kopplingar mellan elevernas resultat och lä-

rarens insats medan vissa lärare förefaller se andra faktorer som mer väsentliga. 

Rektorerna anser att de oftast kan ge förutsättningar för samtal om resultat och 

kvalitet, medan möjligheterna att själv följa upp och ge återkoppling inte är lika 

stora. Någon av rektorerna väcker under vårt samtal tanken om hur man skulle 

kunna använda arbetslagens kvalitetsredovisningar som underlag vid gemen-

samma utvecklingssamtal. Även det ställer stora krav på rektorns förmåga att på 

ett positivt sätt utmana personalen och på att hinna med ytterligare en arbetsupp-

gift bland många. 

Vi måste vara både kunniga och modiga och tydliga och ibland är 

vi varken tillräckligt kunniga, tydliga eller modiga. Vi är männi-

skor vi med och kanske inte lyckats sätta av tillräckligt med tid för 

det men ska det bli riktigt bra så måste vi kunna det (Rektor 4). 

7.5 Kvalitetsredovisningen och rektorernas 
erfarenheter som lokalt lärande – en 
summerande analys 
De empiriska studierna av kvalitetsredovisningarna och rektorernas arbete med 

dessa visar på ett övergripande plan att en mängd (och ibland motstridiga) pro-

cesser pågår samtidigt. De brister i de lokala utvärderingssystemen (jfr Skr 

1996/97:112)91 som regeringen ville komma tillrätta med genom den skriftliga 
kvalitetsredovisningen, visar sig t.ex. skapa nya dilemman för rektorerna. Det 

kan handla om konflikter mellan de juridiska formerna för kvalitetsredovisning-

en och det pedagogiska innehållet i dessa, men också en argumentation kring 

vilka mål och kvaliteter detta innehåll ska riktas mot. Kvalitetsredovisningen fö-

refaller således vid första anblicken inte vara ”lösningen” på eventuella brister i 

den lokala uppföljningen och utvärderingen. I en mening blir de ytterligare ac-

centuerade i och med att kvalitetsredovisningen införs i kommuner och skolor. 

De begränsade självvärderingar som återfinns i vissa av de kvalitetsredovis-

ningar jag granskat bidrar till att blottlägga en typ av självvärderingar som (näs-

tan enbart) bygger på ”personligt tyckande”.  Ur ett lärandeperspektiv förefaller 

värdet av sådana självvärderingar begränsat. Bilden av kvalitetsredovisningen 

som ”något nytt och svårt” snarare än ett förtydligande och en fördjupning av de 

bestämmelser om uppföljning och utvärdering som redan finns i läroplaner och 

––––––––– 
91 Brister som hade sin grund i att kommunerna sade sig utvärdera verksamheten, men det saknades 

skriftlig dokumentation och empiriskt grundade resultatredovisningar. 
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skolformsförordningar dominerar det praktiska arbetet med dokumentet inled-

ningsvis. Under den period jag granskar dokumenten och följer rektorernas arbe-

te (1999-2003) kan dock en svag trend i riktning mot en empiriskt grundad själv-

granskning och värdering i förhållande till de nationella målen noteras. 

Samtalen med rektorerna (från våren 2004) bidrar till att utveckla förståelsen 

av kvalitetsredovisningen och arbetet kring den som en del av skolans utveck-

lingsprocesser. Även om man ännu inte utvecklat förmågan att i skrift göra sko-

lans komplexa vardag rättvisa och i grunden problematisera resultaten, ser rekto-

rerna möjligheter att använda kvalitetsarbetet (och även redovisningen) som 

grund för utveckling och lärande både för egen del och för personalen. De rekto-

rer som knyter kvalitetsarbetet till återkommande pedagogiska diskussioner med 
personalen vittnar om potentialen i själva meningsutbytet där såväl skolans och 

lärarnas utveckling kan problematiseras och utmanas. Samtidigt är det en ganska 

slak lina man som rektor balanserar på. Utvärderingsarbetet har av tradition be-

handlats pliktskyldigast vid termins- eller läsårsslutet och motivationen för att i 

högre grad integrera en fortlöpande och fördjupad utvärderingsverksamhet är 

inte alltid så hög hos personalen. Delstudie C har dock visat att resultaten från ti-

digare forskning (bl.a. Scherp, 2001; Torper, 1999) om en betydelselös utvärde-

ringsverksamhet i skolorna, kan utmanas och problematiseras. Mina resultat pe-

kar på att ett långsiktigt utvecklings- och utvärderingsarbete inom ramen för ar-

betet med kvalitetsredovisningen kan ge förutsättningar för kvalitetsutveckling i 

form av återkommande samtal om skolans resultat och arbetsprocesser. Rektorn 

tycks ha en nyckelroll i det sammanhanget som samordnare, pådrivare och ut-

manande samtalspartner. 

7.6 Kvalitetsredovisningen som reflekterad 
praktik – en fördjupad och kritisk analys 
I delstudie C har analysen av policy kring kvalitetsredovisningar, analysen av 

skolornas kvalitetsredovisningar och arbetet kring dessa betraktats som en del av 

en större fokusering på vissa aspekter av utbildningspolicy och lokalt lärande 

knutet till detta. Policys karaktär i delstudie C uppvisar vissa likheter med den i 

delstudie B, dvs. en generell bestämmelse inom skolväsendet införs över landet – 

i det här fallet förordningen om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702). Detta följs 

på samma sätt som när det gällde projektarbetet av ett stöd till kommunerna från 

i första hand Skolverkets sida. Frågan om hur dessa likheter och olikheter i fråga 

om policy samspelar med olika innebörder av lärande i de olika delstudierna 

sammantaget kommer jag att återkomma till i avhandlingens slutkapitel. I avsnit-

tet nedan är avsikten att återvända till de övergripande forskningsfrågorna för 

avhandlingsarbetet för att på liknande sätt som i delstudierna A och B använda 

den empiriska analysen som utgångspunkt för en fördjupad och kritisk analys av 

resultaten från delstudie C om kvalitetsredovisningen. Utgångspunkten i följande 

avsnitt blir därmed att diskutera: 
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relationen mellan lärandets innebörder i den nationella policyn och villkoren 

för det lokala lärandet när det gäller kvalitetsredovisning inom skolväsendet  

lärandets kontextuella karaktär och rektorernas policyorienterade lärande. 

det reflexiva lärandet och utvecklingen av en reflekterad praktik. 

7.6.1 Nationell policy om kvalitetsredovisning och lärandets 
kommunikativa villkor92

I min tidigare analys av förskjutningarna i nationell policy kring utvärdering och 

kvalitetsredovisning inom svensk skola under sent 1990-tal och början av 2000-

talet, för jag en diskussion bl.a. inom ramen för begreppen centralisering och de-

centralisering. Dessa begrepp återkommer ofta i diskussionen om skolans om-

strukturering. Även om det inte finns någon enhetlig bild av hur begreppen cent-

ralisering och decentralisering används i fråga om skolans omstrukturering, före-

faller argumentationen oftast hamna inom ramen för ett dualistiskt perspektiv.93

Centralisering och decentralisering uppfattas då som två, från varandra fristående 

krafter, som verkar och påverkar i motsatt riktning och därmed leder till olika 

konsekvenser. I ett perspektiv av utvärdering och kvalitetsredovisning leder cent-

ralisering till statlig kontroll i form av nationella prov, enhetligt inspektionssy-

stem, detaljerade föreskrifter för kvalitetsredovisning etc. Talet om decentralise-

ring kännetecknas däremot av en argumentation för lokalt självbestämmande, 

självvärdering, lokala arbetsplaner etc. Något förenklat handlar centralisering om 

makt och kontroll på övergripande systemnivå medan decentralisering mer refe-

rerar till (skol)demokrati och delaktighet.  Att decentralisering kan handla om att 

förstärka makten och kontrollen på systemnivån eller att centralisering kan vila 

på mer kommunikativa grunder av betydelse för arbetet på den lokala skolan, 

diskuteras sällan. Inte heller förs en diskussion om hur dessa båda krafter är rela-

terade till varandra och hur de verkar inom ramen för en komplex helhet. 

Ett annat sätt att förstå centralisering och decentralisering inom ramen för en 

utbildningskontext är att de tillsammans bildar en helhet. Med en utgångspunkt i 

ett dialektiskt tänkande kan verkligheten förstås som en helhet inom vilken fe-

nomen av olika slag är ömsesidigt relaterade till varandra (Israel, 1980, jfr också 

kapitel 4). Centralisering och decentralisering kan med den utgångspunkten ses 

som poler inom ramen för en helhet, och att det mellan dessa poler bildas ett 

spänningsfält där en mängd motstridiga processer råder.  Det är också därför som 

bilden av kvalitetsredovisningen i nationell policy kan uppfattas som motsägelse-

full. De nationella initiativen i form av förändrade bestämmelser för kvalitetsre-

dovisningen under perioden 1997-200594 kan å ena sidan tolkas som uttryck för 

––––––––– 
92 De inledande styckena bygger på en tidigare genomförd historisk analys av utvärderingsverksam-

heten i den svenska skolkontexten (se Fritzén & Håkansson, 2005) som presenterades vid ECER-

konferensensen i Dublin 7-10 september 2005.  
93 Jfr exempelvis Hansson (1995), Chapman, J.D (1996), Herrera (2002). 
94 Bestämmelserna om kvalitetsredovisning infördes som tidigare nämnts 1997 (SFS 1997:702) och 

har sedan ändrats 2001 (SFS 2001:649), 2004 (SFS 2004:648) och 2005 (SFS 2005:609).  Nya och 

mer detaljerade bestämmelser om vad som ska utvärderas och ingå i kvalitetsredovisningen var 

planerade att införas i januari 2006 (jfr Skolverket, 2005). Den senaste förordningen tycks dock in-
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en tydlig förskjutning mot statlig styrning och kontroll (centralisering). Å andra 

sidan har ambitionerna om ökad delaktighet från personal, elever och föräldrar i 

kvalitetsarbetet som framgick av skollagskommitténs betänkande (SOU 

2002:121), materialiserats i den senaste förordningen om kvalitetsredovisning på 

följande sätt: 

4§ Skolans, förskolans och fritidshemmets kvalitetsredovisning 

skall utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal och ele-

ver. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vård-

nadshavare skall ges möjlighet att delta i arbetet med kvalitetsre-

dovisning (SFS 2005:609). 

Denna formulering som talar om delaktighet på lokal nivå pekar i en annan rikt-

ning (decentralisering) och tydliggör på ett sätt de motstridiga processer som på-

går inom ramen för begreppsparet centralisering – decentralisering. Samtidigt är 

denna delaktighet reglerad i nationell policy vilket gör att man också kan förstå 

detta på flera sätt. T.ex. kan talet om centralisering och decentralisering diskute-

ras såväl i förhållande till en strategisk rationalitet som i förhållande till en 

kommunikativ rationalitet (jfr kapitel 3).  Strategisk och kommunikativ rationali-

tet kan ses som två språkligt burna dimensioner som, på samma sätt som centra-

lisering/decentralisering, är ömsesidigt beroende av varandra inom ramen för en 

helhet. Inom ramen för en strategisk rationalitet kan man tala om en orientering i 

riktning mot måluppfyllelse och yttre dialog, medan den kommunikativa rationa-

liteten rör sig i riktning mot ömsesidighet och deltagande.  I ett perspektiv av lä-

rande har jag sett det som fruktbart att diskutera även nationell policy om kvali-

tetsredovisning utifrån dessa båda begreppspar.  

7.6.2 En diskursiv tankeram 
I nedanstående figur bärs de fyra fält som bildas i figuren upp av olika diskur-

ser. Med diskurs avses språkhandlingar, dvs. sättet att tala, skriva och handla. 

Enligt Fairclough (1992), går vårt tillträde till verkligheten genom språket och 

med språket producerar vi verkligheten Individer formas av och formar diskurser 

genom dessa språkhandlingar. Diskurserna uppfattas dock inte som statiska, där 

individen är fången i ett diskursivt mönster, utan som dynamiska processer möj-

liga för aktörerna att överskrida och omforma. På liknande sätt anger inte figuren 

nedan isolerade fält utan spänningsförhållanden inom och mellan dessa diskur-

ser.95 När jag använder figuren är syftet att visa hur de olika fälten pekar mot oli-

                                                                                                                               
nebära en kompromisslösning där skärpta krav på arbetssätt, innehåll och form i kvalitetsredovis-

ningen fortfarande kombineras med en relativ öppenhet till kommunernas och skolornas självvärde-

ringsarbete. Möjligheterna till jämförelser mellan kommuner och skolor genom kvalitetsredovis-

ningarna blir därmed inte så stora. Detta var dock utgångspunkten i det uppdrag Skolverket fick i 

regeringens utvecklingsplan (Skr 2001/02:188).

95 Jfr också diskussion kring tolkningen av policybegreppet som diskursiv i kapitel 1samt resone-

mangen kring dialektiken och ”den språkliga vändningen” i kapitel 4. 
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ka konsekvenser för lärandet – med avseende på kvalitetsredovisningen. 

          

  Strategisk rationalitet 

                                                                                                  

                               I                      II 

Centraliserad                Decentraliserad 

kvalitetsredovisning                                                          kvalitetsredovisning 

                                                                                                   

      III                      IV 

                                             Kommunikativ rationalitet 

Figur 3: Diskursiva mönster i fråga om kvalitetsredovisningen 

I fält I återfinns en kvalitetsredovisning som kännetecknas av en stark statlig 

styrning och kontroll med effektivitetskrav som i första hand relateras till redo-

visningar av elevers ämnesbaserade måluppfyllelse i nationella prov och betyg. 

Det uppdrag som Skolverket fick av regeringen (jfr Skr 2001/02:188) att ta fram 

”enhetliga resultatmått” för kvalitetsredovisningen med syftet att göra dessa 

mera jämförbara, kan delvis hänföras till detta fält. De tidigare beskrivna för-

skjutningarna 1997-2005 längs axeln centralisering - decentralisering som inne-

burit mer av statlig inblandning förefaller nu befinna sig i en situation som hand-

lar om vissa nationella förtydliganden kring kvalitetsredovisningen, dock inte så 

omfattande och preciserade som det långvariga utredningsarbetet kring kvalitets-

redovisning indikerat.  Ambitionen att införliva kvalitetsredovisningen i det na-

tionella uppföljningssystemet för att på den vägen möjliggöra jämförelser mellan 

skolor och kommuner förefaller – åtminstone tillfälligt – ha lagts åt sidan.  

De senaste åtta-tio årens reformarbete kännetecknas dock fortfarande av en 

betoning på lokal utvärdering och självvärdering genom kvalitetsredovisning. 

Samtidigt framträder en marknadsorientering kring utvärderingsverksamheten, 

där begrepp som kvalitetssäkring har ”lånats” från näringslivet och förts in i reto-

riken kring hur utbildningssystemet kan effektiviseras både i kostnadsmässiga 

termer och i relation till i förväg definierade mål för den enskilde individens pre-

stationer i skolan. Ett tydligt uttryck för detta är konkurrensen mellan friskolor, 

där eleverna ”lockas” med löften om ”kvalitet” och tidigare elevers goda resultat. 

I hög utsträckning kan därför även den decentraliserade utvärderingen genom 

kvalitetsredovisning sägas vila på strategiska bevekelsegrunder under 1990-talet 
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(fält II), vilket kan innebära särskilda konsekvenser för det lokala arbetet och lä-

randet i samband med kvalitetsredovisningen. 
96

Den senaste förordningen om kvalitetsredovisning (SFS 2005:609) med sin 

betoning på personalens, elevernas och föräldrarnas medverkan, skulle kunna in-

nebära att en i högre grad centraliserad utvärderingsverksamhet samspelar med 

procedurer som orienteras mot en kommunikativ rationalitet (jfr fält III). Statens 

styrning riktas då (bl.a.) mot demokratiska aspekter av arbetet med kvalitetsre-

dovisningen. Visserligen innebär detta en något starkare inramning av innehåll 

och procedurer men också en öppning för samtal och dialog kring skolans inre 

arbete och resultat. I vissa avseenden finns alltså tecken som tyder på centralise-

ring via tydligare riktlinjer för kvalitetsredovisningen (fält I och i viss mån fält 

III) i kombination med en marknadsorienterad decentraliserad utvärdering (fält 

II).  

När kvalitetsredovisningen infördes i det svenska skolsystemet 1997 kan man 

i policydokumenten läsa in ambitioner att skapa ett på kommunikativa grunder 

utvecklat utvärderingssystem (fält IV). Detta diskursiva mönster kan betraktas 

som särskilt intressant ur ett lärandeperspektiv och i just det här sammanhanget 

betydelsefull för utvecklingen av en reflekterad praktik kring kvalitetsarbetet. En 

reflekterad praktik som förmår hantera de inneboende motsättningar som finns 

inom ramen för en utvärderingsverksamhet i en s.k. mål- och resultatstyrd skola. 

Dessa motsättningar kan bli just det som bidrar till ett demokratiskt och fördjupat 

lärande både i och utanför skolan. Mottagandet av det senaste allmänna rådet för 

kvalitetsredovisning inom skolväsendet (Skolverket, 2006) kan komma att få en 

avgörande betydelse för hur arbetet med kvalitetsredovisningen kommer att se ut 

framledes. Utan att i grunden analysera dessa allmänna råd97 kan man konstatera 

att Skolverket i sina nya anvisningar till kommuner och verksamheter för fram 

flera kommunikativa aspekter av kvalitetsredovisningen (jfr fält IV). De innebo-

ende motsättningar i kvalitetsredovisningen som diskuterats ovan är en realitet 

även i denna revidering av det allmänna rådet, men det förefaller trots allt domi-

neras av en idé om kvalitetsredovisning och kvalitetsarbete med grund i en öp-

pen och kritisk diskussion om verksamheternas förutsättningar, pedagogiska ar-

bete och resultat, men också delaktighet i det efterföljande utvecklingsarbetet (jfr 

Karlsson, 1995; Franke Wikberg, 1992).98

––––––––– 
96 Se t.ex. s. 177 där rektorerna sägs brottas med frågan om hur det ”enkelt mätbara” och ”mjuka kva-

liteter” i skolan ska redovisas.  Rektorerna har i det avseendet en inte helt enkel uppgift, nämligen 

att förhålla sig till på vilka grunder man redovisar dessa kvaliteter. 
97 De presenterades den 15 juni i år och de kommer således att kunna börja användas från höstter-

minsstarten 2006, dvs. efter det att denna avhandling tryckts.  
98 Den intressentorientering som Karlsson (1995) beskriver som en följd av decentraliseringen tycks 

få ”nytt liv” i såväl den senaste förordningen om kvalitetsredovisning som det förnyade allmänna 

rådet. Dessutom finns en tydlig koppling till den typ av förklarings- eller teoriinriktade utvärdering 

som Franke-Wikberg (1992) utvecklat. Detta med tanke på att kvalitetsredovisningen nu ska struk-

tureras på ett sätt som anknyter till ramfaktorteorins (jfr Lundgren, 1999) beskrivning av ett under-

visningsförlopps komponenter, nämligen förutsättningar, arbetet i verksamheten, och utbildningens 

måluppfyllelse. 
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7.6.3 Lärandets kontextuella karaktär i skolornas 
kvalitetsredovisningar
Som en följd av arbetet med analysen av lärarnas lärande i delstudierna A och B 

har jag funnit skäl att se i vilken utsträckning de kontrasterande lärandebegrepp 

jag där använt, även är användbara som fördjupning av den empiriska analysen 

av skolornas kvalitetsredovisningar. Syftet är i det sammanhanget att visa hur 

dessa kontraster innebär skilda villkor för de läroprocesser som omgärdar arbetet 

med kvalitetsredovisningen. Ambitionen är att genom dessa kontraster tydliggöra 

kvalitetsredovisningens relation till ovan beskrivna tankeram kring diskursiva 

mönster i nationell policy, t.ex. hur den lokala policyn och det praktiska arbetet 

orienteras i spänningsfältet mellan en kommunikativ och en strategisk rationali-

tet.

Så kan t.ex. de kvalitetsredovisningar som anknyter till olika former av utvid-
gade respektive begränsade självvärderingar relateras till begreppsparet (a.) i 

delstudie A som benämns på samma sätt. Den utvidgade självvärderingen i kva-

litetsredovisningen (i riktning mot utvidgat lärande) har som grund ett empiriskt 

underlag, där kvalitetsbedömningar i förhållande till de nationella målen kan fö-

regås av en granskning och analys som bygger på lokala förhållanden och lokal 

datainsamling. En kritisk punkt i det sammanhanget är frågan om vilka möjlighe-

ter personalen, eleverna och föräldrarna har att vara delaktiga i denna analys och 

bedömning (jfr fält III och IV ovan). Den begränsade självvärderingen i kvali-

tetsredovisningen (som tecken på begränsat lärande) förefaller bygga på person-

ligt tyckande snarare än på empiriska analyser av den egna skolans arbete eller 

på principiellt hållbara argument. Bevekelsegrunden för det här sättet att hantera 

relationen mellan mål och resultat tycks grunda sig på en tanke om att förenkla 

ett (som man uppfattar det) i huvudsak administrativt uppdrag för att så snabbt 

och effektivt som möjligt bedöma så många mål som möjligt. Den politiska am-

bitionen i kommunen att t.ex. utvärdera  en omfattande skolplan kan också bidra 

till att den snäva självvärderingen blir ett alternativ för att ”lösa uppdraget”. 

Villkoren för ett fördjupat lärande med hjälp av kvalitetsredovisningen blir i det 

scenariot ogynnsamma. 

De kvalitetsredovisningar som jag i min tidigare genomgång har betecknat 

med en funktion som reflexiva respektive instrumentella relaterar jag här till be-

greppsparet – komplext i relation till förenklat (b.). Den reflexiva funktionen 

kopplar jag till villkor som tar hänsyn till flera perspektiv i betraktandet av och 

den kritiska diskussionen om en motsägelsefull praktik. Även om detta inte är 

huvudtendensen i det material som granskats finns i vissa kvalitetsredovisningar 

inslag av kritisk reflektion som tycks bygga på ett utbyte av synpunkter och ar-

gument om varför resultatet ser ut som det gör eller helt enkelt de nya frågor som 

väckts i samband med diskussionen om skolans kvalitet. En sådan funktion av 

kvalitetsredovisningen kan sägas anknyta till vad forskare på olika sätt beskriver 

som deliberativt lärande, hermeneutisk reflektion eller meningsskapande (jfr 

Fritzell, 2003a; Uljens, 1997; Englund 2000b).  Den i huvudsak dominerande in-

strumentella funktionen svarar dock mot ett förenklat lärandebegrepp, där kvali-

tetsredovisningens form blir viktigare än innehållet och där dokumentet inte an-

vänds för att generera ny kunskap eller bidra till en öppen och kritisk diskussion 
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om det lokala utvecklingsarbetet. Förändringarna över tid i nationell policy 

(1999-2003) tycks inte nämnvärt ha påverkat villkoren för lärande i relation till 

detta begreppspar. Kommunens och skolornas eget utvecklingsarbete kan ses 

som mer betydelsefulla i det sammanhanget. I takt med att bestämmelser om och 

syften med kvalitetsredovisningen blir mer allmänt kända och prövas på olika 

sätt, blir rektorernas roll som ”agent” för utvärderingsverksamheten på skolan 

viktig för vilken riktning som får genomslag (jfr fält II och IV i figuren ovan). 

I kvalitetsredovisningarna från skolorna i den aktuella kommunen har jag tidi-

gare visat på delaktighetens varierande karaktär, alltifrån en delaktighet med 
närhet i arbetet med kvalitetsredovisningen till en delaktighet på distans. Dessa 

aspekter kan relateras till begreppsparet – integrerat i relation till differentierat 

(c.) – där den nära delaktigheten innebär att personalens, elevernas och i vissa 

fall föräldrarnas delaktighet i en öppen och kritisk diskussion kring skolans re-

sultat kan innebära ett stöd för ett integrerat lärande. En delaktighet på distans i 

kvalitetsarbetet innebär å andra sidan en differentiering på så sätt att såväl lärare 

som rektorer pliktskyldigast lämnar ifrån sig underlag från utvärderingar eller 

kvalitetsredovisningar i första hand avsedda för någon annan än dem själva. På 

samma sätt kan detta gälla elever och föräldrar som lämnar synpunkter i exem-

pelvis enkäter eller intervjuer utan att få återkoppling eller möjlighet till en efter-

följande konstruktiv diskussion.  

Hargreaves (2004) metaforer om ”lärande arbetsgemenskaper” i stark kontrast 

till ”prestationsträningssekter”, anknyter till den inneboende motsättning som 

kan finnas i anslutning till arbetet med kvalitetsredovisningen. Författaren – som 

i huvudsak diskuterar lärares lärande och yrkesutveckling – ser lärande arbets-

gemenskaper som ”… en social process där information omvandlas till kunskap” 

(Hargreaves, 2004, s. 213).  Hargreaves (2004) menar också att lärande arbets-

gemenskaper tar lång tid att utveckla, men att de på sikt förbättrar lärandet. Detta 

till skillnad från strategier som kan liknas vid s.k. prestationsträningssekter, där 

standardiserade och detaljerade lösningar för undervisningsmetoder och kvali-

tetskontroll i och för sig kan leda till förbättrat lärande men är olämpliga för att 

”…åstadkomma den högre nivå av lärande och utveckling som är nödvändig i 

kunskapssamhället” (Hargreaves, 2004, s. 231). Möjligheterna att överskrida be-

gränsande villkor för ett lärande i lärande arbetsgemenskaper genom kvalitetsre-

dovisningen tolkar jag hittills som relativt små, men delar av det empiriska mate-

rialet visar på en möjlighet att välja ”den integrerade vägen” i arbetet med kvali-

tetsredovisningen. Framförallt i de fall man utnyttjar möjligheten att involvera 

personal, elever och i viss utsträckning föräldrar i de procedurer som leder fram 

till den färdiga kvalitetsredovisningen, men även i den efterföljande kritiska dis-

kussionen om hur man ska förbättra verksamheten. 

7.6.4 Reflexivt lärande för rektorerna och en reflekterad 
praktik på skolan 
Om man kompletterar de resonemang jag hittills fört kring villkoren för lärande 

med avseende på kvalitetsredovisningen i relation till nationell policy och sko-

lornas kvalitetsredovisningar med det som rektorerna uttrycker i samtalen runt 

detta, framträder följande. Det som förefaller förstärka reflexivt lärande för rek-
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torerna och stödja utvecklingen av en reflekterad praktik på skolan handlar om 

att:

Kvalitetsarbetet kännetecknas av en pågående process, där kontinuerlig 

insamling och bearbetning av empiriskt underlag kombineras med rek-

torernas samtal med lärare, elever och i viss mån föräldrar runt detta 

underlag. 

De samtal som rektorerna har med sin personal kring kvalitetsarbetet är 

såväl utmanande som motiverande, dvs. innehåller både kritiska dimen-

sioner kring yrkesutövningen och goda skäl för personalen att självstän-

digt bedriva utvecklingsarbete med utvärderingar som grund. 

Utbildning om metoder och teorier om utvärdering och kvalitetsarbete 

har en nära koppling till vardagsarbetet i skolan och till rektorernas 

möjligheter att tillsammans utbyta erfarenheter och stödja varandra. 

I flera avseenden kan ovan nämnda ”idealiska” faktorer skymmas av annat som i 

viss utsträckning kan försvaga desamma. Enkelt uttryck kan negationerna av 

ovanstående bidra till att arbetet med kvalitetsredovisningen enbart får en när-

mast reaktiv och legitimerande funktion – en del av ett regelföljande som inte 

gynnar reflektion och lärande. Det som ytterligare tycks försvaga rektorernas re-

flexiva lärande och utvecklingen av en reflekterad praktik handlar om att: 

Rektorerna är upptagna av att lojalt följa (alternativt kritisera och värja 

sig mot) de yttre formerna för kvalitetsredovisning, vilket innebär att 

innehållsfrågorna och diskussionen kring dessa hamnar i bakgrunden. 

Rektorernas styrning av arbetslagens kvalitetsarbete enbart handlar om 

att ”samla in” material och sammanställa det. 

Rektorerna upplever en osäkerhet i arbetet med att redovisa och fördela 

utrymme mellan s.k. mätbara kvaliteter (provresultat, betyg etc.) och 

andra resultat av processkaraktär.  

När det gäller den första punkten – de yttre formerna för kvalitetsredovisning – 

har det funnits en önskan hos många rektorer om en större nationell tydlighet i 

fråga om både struktur och innehåll i kvalitetsredovisningen. Skolverkets All-

männa råd (1999:1) har i viss utsträckning använts för att underlätta kommuners 

och skolors strukturering av sina kvalitetsredovisningar, men i mångt och mycket 

har kommunernas utbildningsförvaltningar tillsammans med rektorerna ansvarat 

för att ta fram skrivmallar till stöd för dokumentets utformning. Skolverkets ut-

redningsarbete kring kvalitetsredovisningen som indikerade en större nationell 

likformighet kring såväl innehåll som form stannade dock vid smärre justeringar 

av förordningen (jfr SFS 2005:649) med avseende på utformningen. Frågan är 

om senare tids förändringar i nationell policy kommer i ett läge när kommuner 
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och skolor redan kommit förbi den fas av konflikter kring kvalitetsredovisning-

ens yttre form som min studie visar på.  Om så är fallet kan arbetet koncentreras 

på frågor som rör exempelvis systematik och kontinuitet i arbetet med att ta fram 

kvalitetsredovisningens underlag, analyser av relationen mellan olika typer av 

kvaliteter som redovisas och urvalet av dessa. Dessutom kan rektorn då skapa 

förutsättningar för det som ur mitt perspektiv förefaller vara den mest angelägna 

arbetsuppgiften: en delaktighet i arbetet med kvalitetsredovisningen som bygger 

på personalens, elevernas och föräldrarnas kritiska diskussion om skolans upp-

gifter, mål och resultat. En diskussion där samtalet kan leda fram till ett lokalt 

förbättringsarbete utifrån lokala förutsättningar. 

Studien visar inte oväntat att relationen mellan policy och lokalt lärande med 

avseende på kvalitetsredovisningen är mångtydig och motsägelsefull. I den na-

tionella offentliga diskursen vänds oftast blicken mot omedelbar målrationalitet, 

effektivitet och marknadsorientering, men samtidigt finns en typ av regleringar 

som mer svarar mot kommunikativa lärandeperspektiv. På den enskilda skolan 

avgörs orienteringen i den ena eller andra riktningen av flera faktorer, vilka dis-

kuterats i denna delstudie. Rektorernas tolkning av vad arbetet med kvalitetsre-

dovisning går ut på har stor betydelse för vilken riktning arbetet tar. Samtidigt är 

rektorerna en del av spänningsfältet av strategiska och kommunikativa aspekter i 

kvalitetsarbetet som diskuterats tidigare och möjligheterna att överskrida domi-

nerande diskurser kan begränsas på olika sätt. Vad som noggrannare behöver 

analyseras är vilken betydelse politiska beslut i kommunen har för inriktningen 

på det lokala kvalitetsarbetet, men även i vilken utsträckning de kommunala 

skolförvaltningarnas styrning bidrar till respektive försvårar en djupare förståelse 

och ett lärande med grund i kvalitetsarbetet. Jag återkommer till detta i en mer 

principiell diskussion om lärande i förhållande till skolans reformarbete och 

styrning i avhandlingens slutkapitel. 

7.7 Kvalitetsredovisningen och rektorernas 
deliberativa lärande – några metodologiska 
reflektioner
Delstudie C bygger på ett långvarit samarbete med ett antal rektorer kring deras 

arbete med kvalitetsredovisningen och de frågor som uppkommit i samband med 

detta. Ur det perspektivet är denna delstudie ett exempel på en aktionsforsk-

ningsprocess med de karakteristiska inslagen planering, handling och observa-

tion, reflektion, reviderad planering, ny handling och observation, ny reflektion 

osv. (jfr Kemmis, Mc Taggart, 1981). De samtal jag haft med rektorerna har varit 

återkommande, dvs. en eller ett par gånger per år under sammanlagt cirka fyra år, 

ibland kompletterat med telefonsamtal och e-postkontakter. Underlaget för de 

samtalen har huvudsakligen varit utkast till eller färdiga kvalitetsredovisningar 

och resultat från genomförda utvärderingar på skolorna. Samtidigt som mitt arbe-

te tillsammans med rektorerna har pågått har rektorerna arbetat med att få till 

stånd ett utvecklingsarbete på sina respektive skolor kring kvalitetsredovisningen 

och de processer som ligger till grund för den. En del av våra diskussioner har då 
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också handlat om hur man kan organisera ett kontinuerligt utvärderingsarbete 

som kan bidra till lärares gemensamma reflektion och utvecklingen på skolan. 

Dessa parallella processer har bidragit till att våra samtal kunnat närma sig den 

pedagogiska praktiken på skolorna och rektorns roll som ledare och inte enbart 

stanna vid en granskning av dokument. 

Så här i backspegeln kan jag självfallet se de metodologiska brister som del-

studie C innehåller. Rollproblematiken har funnits där eftersom jag inledningsvis 

varit rådgivare på uppdrag av Skolverket och forskare samtidigt. Även om jag ta-

lat öppet om detta och också försökt problematisera detta i samtalen, kan det gi-

vetvis ha påverkat försöken att skapa ömsesidighet och jämbördighet i diskus-

sionerna. Mitt intryck är dock att långvarigheten i kontakterna bidragit till att 

förstärka möjligheterna att få en inblick hur rektorerna resonerade kring kvali-

tetsredovisningen och kvalitetsarbetet. Jag har fått ta risken med att någon av 

rektorerna (särskilt de första två åren) kanske såg på mig som en utifrån kom-

mande kontrollant av deras arbete. Även om ingen av dem någon gång yttrade 

detta kan man inte utesluta att det varit så.    

Det empiriska materialet har i denna delstudie liksom i övriga delstudier haft 

en tendens att bli oöverskådligt och omfattande. Såtillvida överensstämmer 

forskningsprocessen och det empiriska materialet i delstudie C med vad som be-

skrivs i litteraturen kring etnografiska studier och aktionsforskning (jfr t.ex. 

Carspecken, 1996). Mina fältanteckningar från samtalen med rektorerna har i en-

staka fall varit ofullständiga och svåra att i efterhand tolka och några e-brev rade-

rades av misstag. Utifrån mina övergripande forskningsfrågor gjorde jag valet att 

i huvudsak utgå från de kvalitetsredovisningar som rektorerna upprättat under 

den tidsperiod jag följt deras arbete samt de något mer strukturerade intervjuer 

som genomfördes med ett mindre antal rektorer. Övrigt empiriskt material och 

mina erfarenheter från andra liknande projekt har fått bilda bakgrund och förförs-

tåelse till det empiriska material jag slutligen lyft in i avhandlingen.  

Även om här finns brister kan jag också se flera metodologiska poänger med 

mitt tillvägagångssätt som t.ex. de parallella processer kring databildning, demo-

kratiska och deliberativa samtal jag haft som utgångspunkter under hela forsk-

ningsarbetet. Förhoppningsvis har dessa deliberativa situationer kunnat leda till 

att rektorerna fördjupat sin förståelse av arbetet med kvalitetsredovisningen och 

förmågan att leda dessa processer med sina lärare på skolan. Samtidigt har jag 

själv fortlöpande kunnat fördjupa min förståelse av rektorernas arbete inom ra-

men för vad Kvale (1997) betecknar en kommunikativ validitet (jfr även Svens-

son & Starrin, 1996) och i en förlängning en pragmatisk validitet (jfr Kvale, 

1997), dvs. när överenskommelser om trovärdig kunskap åtföljs av handling.  I 

rektorernas arbete med kvalitetsredovisningen kan det ha handlat om en fördju-

pad analys och en argumentation för valet av åtgärder i skolans förbättringsarbe-

te.
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DEL III – Ett samlat 
perspektiv

8 Perspektiv på policy, 
praktik och lärande – en 
principiell diskussion 

I detta avslutande kapitel har jag för avsikt att utifrån avhandlingens övergripan-

de syfte föra en mer principiell diskussion med grund i de (relativt fristående) 

delstudier som genomförts. Tanken är således att dra samman lärdomarna från de 

tre delstudierna kring det övergripande temat – förhållandet mellan lärande, poli-

cy och praktik – för att på så sätt ytterligare bidra till en fördjupad förståelse av 

dessa relationer. Mina reflektioner kring forskningens genomförande i anslutning 

till varje delstudie ligger också till grund för denna principiella diskussion. Ge-

nom avhandlingsarbetet har alla dessa aspekter varit ständigt närvarande som de-

lar av en större helhet. Som jag uppfattar det har de samtidigt stått i ständig in-

bördes relation till varandra, vilket gör att exempelvis avhandlingens resultat vad 

gäller tolkningarna av relationerna mellan policy och lärande inte kan frikopplas 

från forskningens genomförande och omvänt. Mitt eget lärande under forsk-

ningsprocessen kan förstås som en progression i metodologisk förståelse, vilket 

också kan ha betydelse för förståelsen av kvaliteterna i de läroprocesser som jag 

lyfter fram från de olika delstudierna. Inledningsvis koncentreras dock framställ-

ningen på det jag kallar avhandlingens pedagogiska sakfrågor, dvs. hur policy på 

ett övergripande plan kan relateras till lärandeaspekterna i delstudierna  och 

tvärtom.  

Under den tid som arbetet med avhandlingen pågått har den övergripande 

styrningslogiken inom skolväsendet varit den decentraliserade modellen med en 

ansvarsfördelning som relateras till olika ”nivåers” ansvar för olika delar av ge-

nomförandet (jfr t.ex. Skolverket, 1997). Inte minst delstudie A är ett exempel på 

hur en decentraliserad modell appliceras på frågan om lärares kompetens- och 

yrkesutveckling, men även i delstudie B och C finns en argumentation som kan 

relateras till den typen av styrfomer. Övergången från ett i huvudsak mål- och 

regelstyrt skolväsende från slutet av 1980-talet och framåt till ett mål- och resul-

tatstyrt sådant idag, har diskuterats och problematiserats av en rad forskare (jfr 

t.ex Alexandersson, 1999; Berg, 1999; 2003; Sundberg, 2005; Popkewitz, 2000; 
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se också kapitel 2).  När jag i det följande diskuterar avhandlingens övergripande 

resultat tvärs över de tre delstudierna genom policy som text, diskursiva proces-

ser och lärande gör jag det med bl.a. Popkewitz (2000) komparativa analys av 

det decentraliserade svenska (och andra länders) skolsystemets styrning som 

bakgrund. Popkewitz (2000), talar t.ex. om begreppet arena som ett sätt att förstå 

hur pedagogiska praktiker framträder på ett fält av föränderliga relationer. För-

fattaren använder:  

… the concept of  ”arena” to think of two related layers. One is the 

State as the patterns of relations in which certain actors are author-

ized to organize, classify and administer school practices. A sec-

ond layer of regulation involves the governing systems that organ-

ize and classify the objects for scrutiny and action in the arena 

(Popkewitz, 2000, s. 173). 

Enligt Popkewitz kan vi även med hjälp av begreppet aktör se hur ”… the sub-

jectivities of various actors are historically constituted through the patterns of re-

lation produced” (Popkewitz, 2000, s. 174). Förståelsen av skolans ideologiska 

styrning (exempelvis i nationell policy) och det lärande som kan knytas till olika 

praktiker blir i ett sådant perspektiv en fråga om att försöka hitta mönster i tal 

och handlingar såväl lokalt som nationellt inom ramen för denna arena. Enligt 

Popkewitz (2000) kan vi inte heller se styrningen av skolan som linjär utan som: 

… a story of fluctuation, uneven movements, and unpredictable 

transformations as political rationalities are brought into the peda-

gogical discourses through multiple capillaries, capillaries that 

traverse distinctions between state and civil society (Popkewitz, 

2000, s. 174). 

I ljuset av Popkewitz analys ser jag det tematiska innehåll jag själv inledningsvis 

skisserat ovan som ett exempel på hur man – åtminstone delvis – kan belysa des-

sa komplicerade relationer. I mitt fall inbegrips dock även forskningen i samspe-

let mellan lärandeaspekterna, policyn och den pedagogiska praktiken, något som 

inte Popkewitz särskilt uppmärksammar. 

I det följande diskuteras hur styrningsmodellernas olika karaktär i policy i de 

olika delstudierna samspelar med olika aspekter av lärande. Jag kommer då att 

använda mig av de s.k. lärandekontraster som utvecklades i delstudie A och som 

sedan använts i samtliga delstudier – utvidgat/begränsat, komplext/förenklat och 

integrerat/differentierat – för att se på vilket sätt policy samspelar med dessa. De 

olika kontextuella villkor som tidigare diskuterats tar i denna diskussion fasta på 

begreppet policyaktör för att i någon mån visa hur olika gruppers betydelse skif-

tar i relation till olika typer av reformer. Avsikten är sedan att knyta huvudten-

denser i samtliga delstudier till relationen mellan vad man sammanfattande kan 

benämna en diskursiv orientering mot dels lärandeaspekter av kommunikativ ka-

raktär (utvidgat/komplext/integrerat) dels av strategisk karaktär (begrän-

sat/förenklat/differentierat). Dessa begrepp kan då ses som bärande i olika dis-

kursiva processer knutna till skolans reformarbete. Som samlande termer och be-

greppspar för de kommunikativa respektive strategiska lärandeaspekterna an-

vänds benämningarna skapande och bevarande. Dessa fångar på ett övergripande 
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plan de kontrasterande innebörderna i lärandeaspekterna som framträder i samt-

liga delstudier. 

8.1 Policy som text, diskurs och lärande i 
delstudierna A, B och C 
I delstudie A kan den policy som legat till grund för de utvecklingsprojekt som 

studerats sägas ha en öppen karaktär.99 Mål och medel för kompetensutveck-

lingsinsatserna har lämnats till skolorna att själva formulera i sina ansökningar 

om stöd till kompetensutveckling och utveckling av läraryrket. Med Wallins 

(2002) språkbruk framträder i den första delstudien en lokal reform 100 med – vid 

första anblicken – en orientering mot skapande lärandeaspekter. Vid analysen av 

villkoren för den diskursiva omtolkningen av policy i själva genomförandet, fin-

ner jag i delstudie A vid sidan av ekonomiska incitament, skolornas historiskt 

förankrade lokala kultur och lärarnas föreställningar om reformen, en grupp poli-

cyaktörer som framstår som betydelsefulla för vilka aspekter av lärande som ges 

utrymme. Dessa ”skolutvecklingsadministratörer” finns på högskolor och uni-

versitet och på kommunernas skolförvaltningar som med- eller huvudförfattare 

till de ansökningar som skickas till utbildningsdepartementet och Skolverket. På 

de skolor jag har följt förefaller detta bidra till en orientering mot dessa skapande 

lärandeaspekter, men i båda de projekt som redovisas i delstudie A finns vissa 

frågetecken kring hur väl förankrade insatserna för lärarna egentligen varit. Hur 

detta ”mellanled” av ansökningsförfattare, samordnare och utbildare tolkar och 

initierar kompetensutvecklingen för lärarna är betydelsefullt och det finns anled-

ning att i en principiell diskussion om framtida kompetens- och yrkesutveck-

lingsprojekt för lärare uppmärksamma detta.101 Inte minst gäller detta med tanke 

på de förskjutningar i nationell policy mot en högre grad av resultatstyrning av 

lärarnas kompetensutveckling som noteras i delstudie A. Studien visar också – i 

ett komplext samspel av institutionaliserade och diskursiva processer inom ra-

men för nationell och lokal policy – att en öppenhet i policy kan bidra till en del-

aktighet i lärandet för såväl lärare som elever. Samtidigt är relationen mellan po-

licys karaktär och lärandeorienteringen inte på något sätt oproblematisk utan ge-

nomkorsas av konflikter, skiljelinjer och motsättningar mellan staten och den pe-

––––––––– 
99 Inslagen av resultatorientering i den nationella policyn vad gäller lärares kompetensutveckling 

”dyker upp” under tiden dessa projekt pågår, men tycks inte nämnvärt påverka genomförandet av 

dessa.
100 Wallin (2002) gör en distinktion mellan generella och lokala reformer av vilka de förstnämnda på 

ett mer genomgripande sätt innefattar förändringar i skollag, förordningar och läroplaner, medan de 

sistnämnda dels kan vara medel för att förverkliga läroplaner dels uttrycka lokala ambitioner och 

prioriteringar.
101 Skolverket (2003) uppmärksammar också detta i sin utvärdering av ”Ylva-projekten” genom att 

beskriva hur samverkan mellan högskolorna och skolorna ur högskolornas perspektiv kännetecknas 

av en ”balansgång”.  Denna balansgång innebär bl.a. ställningstaganden till om man ska fortsätta 

samarbeta med skolor där personalen inte är motiverad att delta i projektet. 
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dagogiska praktiken. Dessa inverkar och ger olika betydelser åt lärarnas lärande i 

olika skeden av projekten.102 Man får också komma ihåg att de två projekt jag 

följt på två skolor är en mycket liten del av de totalt 168 skolor som medverkade 

i Ylva-projekten respektive 23 kommuner i Attraktiv skola. I den övergripande 

utvärderingen av Ylva-projekten (Skolverket, 2003) anges också – med avseende 

på skolutveckling – att ”… projekten saknar de förutsättningar som krävs för att 

utveckling ska ske” (Skolverket, 2003, s. 34). Däremot kan de ha fungerat som 

”markberedare” och skapat förutsättningar för en framtida utveckling. Detta 

överensstämmer med vad jag tidigare beskrivit som ”en utvecklingsberedskap 

hos de inblandade lärarna” och åskådliggör även den komplicerade frågan om 

samspelet mellan lärarnas lärande och skolans utveckling. 

I delstudie B ligger en generell reform (jfr Wallin, 2002) i landets gymnasie-

skolor till grund för de kompetensutvecklingsinsatser och den initiering av kur-

sen projektarbete jag följde under drygt två år. En generell reform innebär i det 

här fallet förändringar i gymnasieförordningen, en ny kursplan med betygskrite-

rier och ett obligatorium för alla elever att genomföra ett projektarbete som av-

slutas under det tredje året. Policys karaktär vad gäller kompetensutveckling och 

lärande för lärarna i samband med projektarbetets införande kan – med tanke på 

vad jag tidigare redovisat – betecknas som oklar och viss mån implicit, dvs. här 

finns såväl tydliga som otydliga inslag tillsammans med såväl öppna som dolda 

ambitioner. Ett fall av ”rationell utbildningsplanering” från regeringens sida 

kombineras med ett skolutvecklingsperspektiv från Skolverket i sin planläggning 

av stödet till projektarbetets införande. Skolverket har – med Bergs (2003) ord – 

”läst mellan raderna” och får en roll som policyaktör vilken liknar högskole- och 

kommunadministratörernas i delstudie A. Skolverket fungerar som en betydelse-

full omtolkare av de direktiv som ges av regeringen när projektarbetet införs i 

den svenska gymnasieskolan. 

Oklarheterna i policy gör det svårt att klart beskriva i vilken riktning lärande-

aspekterna orienteras i denna reform. Trots att projektarbetets införande innebär 

en extern och påbjuden förändringsprocess (jfr Goodson 2005) i gymnasiesko-

lan, förefaller möjligheterna att använda projektarbetet som verktyg för pedago-

giskt utvecklingsarbete och för utveckling av elevernas delaktighet som relativt 

stora. Som initieringen av och kursplanen för projektarbetet utformades (inklusi-

ve Skolverkets stöd) fanns utrymme för en diskursiv orientering mot skapande

lärandeaspekter. Frågan är om det vi här ser är en inledningsfas på det som Wal-

lin (2002) beskriver som ett ”institutionellt lärande på samtalets grund” och yt-

terligare ett argument för ”… att förändring genom yttre påverkan är möjlig be-

roende på hur förändringen initieras” (Wallin, 2002, s. 99). Wallin prövar i sin 

artikel påståendet att ”ingen förändring är möjlig om inte initiativet kommer från 

skolan själv” och kommer fram till att det vare sig är tillräckligt eller troligt att 

initiativet (till förändring) enbart kommer från en enskild skola. Men reformer 

––––––––– 
102 Jfr Sundberg (2005) som framhåller ”en kritisk tolkande utgångspunkt” för analysen av pågående 

reformprocesser som en form av reflexiv kritik och som en omprövning av den s.k. implemente-

ringsforskningen med vad som sägs vara problematiska utgångspunkter t.ex. strukturella respektive 

aktörsperspektiv. 
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kan styras och initieras på olika sätt och det Wallin förespråkar är en styrning 

och ett förankringsarbete som bygger på samtal där såväl delaktighet, utbyte av 

argument och ståndpunkter som individuell och kollektiv reflektion är väsentliga 

delar.103 Projektarbetets initiering och utformning har i en mening närmat sig den 

typen av kvaliteter, men detta har samtidigt utmanats av andra krafter. Jag har i 

tidigare avsnitt visat hur bevarande lärandeaspekter har vävts in i policyargu-

mentationen kring projektarbetet, inte minst i förslagen till kommande moderni-

sering av gymnasieskolan. I och med att policy ger oklara besked om vilket lä-

randeperspektiv som dominerar, blir rektorernas och lärarnas förståelse av vad 

reformen pedagogiskt skall och kan innebära, betydelsefull för i vilken riktning 

lärandet orienteras. Mot bakgrund av det positiva mottagande reformen fått (åt-

minstone på skolorna i urvalet) är mitt intryck att lärarna (men även vissa av rek-

torerna) svarar för ”pedagogiseringen” av projektarbetet. Man får dock komma 

ihåg att detta inte utesluter de handlingsalternativ som samspelar med lärande-

aspekter av strategisk karaktär.  

I delstudie C har policy i fråga om kvalitetsredovisningen under den tid studi-

en genomförts förskjutits mot en alltmer sluten karaktär, dvs. inslagen av centra-

liserade riktlinjer har accentuerats. Den generella reformen kring kvalitetsredo-

visningen bäddas till en början in i en självvärderingsretorik som kombineras 

med och utmanas av en pågående marknadsorientering i samhälle och skola. På 

den politiska arenan pågår under perioden samtidigt en alltmer resultat- och pre-

stationsinriktad diskussion, där kvalitetsredovisningen ingår som en del av en po-

litisk strategi för höjd kvalitet och förbättring av måluppfyllelsen i skolan. Den 

”diskursiva kampen” om kvalitetsredovisningens syfte, innehåll och styrning förs 

av fyra olika skol- och utbildningsministrar, vilket också avspeglas i förändrade 

förordningar, regeringsuppdrag och policytexter i anslutning till dessa.104 Även 

om dessa ”retoriska policyaktörer” tar och får stort utrymme i diskussionen om 

kvalitet i skolan, sker det lokala utvecklingsarbetet med kvalitetsredovisningen i 

hög utsträckning med kommunala skolutvecklare, utvärderare och skolans rekto-

rer som initiativtagare. Inledningsvis fanns vissa möjligheter till stöd från Skol-

verket, men det var relativt kortvarigt och organiserades på olika sätt i olika delar 

av landet. Skolverkets s.k. utvecklingsdialoger som påbörjades 2001 med kvali-

tetsarbetet som ett av flera utvecklingsområden, var dock inriktade på ett mer 

långvarigt processtöd till kommunerna. Det är också bl.a. i sådana sammanhang 

jag själv fungerat som resursperson för kvalitetsarbetet i ett flertal kommuner.105

Trots den typen av insatser från Skolverkets sida är rektorerna, enligt min upp-

––––––––– 
103 Jfr mina tidigare resonemang om s. k. deliberativa samtal i kapitel 3 och 4. 
104 Ylva Johansson, Ingegerd Wernersson, Tomas Östros och Ibrahim Baylan. Den diskussion som 

har förts i Sverige har också vissa likheter med vad Ball (2003) beskriver som ”… the terrors of 

performativity” i Storbritannien, där resultatfixering, skolranking och kvalitetskontroller genom 

Ofsted (Office for Standards in Education) har präglat se senaste årens utveckling. Samtidigt har  

den typen av diskussioner i Sverige hela tiden utmanats av ett skolutvecklings- och självvärde-

ringsperspektiv. 

105 Kopplingen till Skolverket har dock i det sammanhanget varit ganska svag, dvs. Skolverket har 

inte styrt hur insatserna skulle genomföras men det har funnits krav på uppföljning och utvärdering. 

Det ekonomiska handlingsutrymmet har dock styrts av Skolverkets tilldelning. 
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fattning, i det här sammanhanget en mycket betydelsefull policyaktör som tran-

formerar och initierar arbetet med kvalitetsredovisningen på sina skolor – för 

mig framstår de som mer betydelsefulla än i de andra reformprocesserna jag stu-

derat. Rektorn känner t.ex. troligtvis ett större ”tvång” att på något sätt leva upp 

till bestämmelserna om kvalitetsredovisning än vad lärarna gör. Utvärderingen 

av skolan som helhet är också något som redan tidigare reglerats i läroplaner och 

skolformsförordningar och tydligt riktats som ett uppdrag till rektorn. 

De lärandeaspekter som inom ramen för en skapande respektive bevarande 

diskursiv process har kommit att stå i fokus i delstudie C, kan i likhet med i del-

studie B inte entydigt hänföras till en orientering i en viss riktning. Kvalitetsre-

dovisningen som fenomen och aktivitet präglas av en historik av utvärderings-

verksamhet med dubbla syften (kontroll och främjande), vilket även avspeglas i 

delstudie C. Detta illustreras också i den figur jag tidigare använt för att visa hur 

olika diskursiva mönster kring kvalitetsredovisningen innebär skilda innebörder 

för lärandet. Det samlade intrycket utifrån delstudie C är att de bevarande läran-

deaspekterna har en tendens att breda ut sig, framförallt i den offentliga och poli-

tiska diskursen. De skapande lärandeaspekterna förefaller på sikt ha förutsätt-

ningar att utvecklas framförallt i det lokala sammanhanget, dvs. i samband med 

lokalt utvärderings- och kvalitetsarbete inom skolan där rektorn har en avgörande 

betydelse för vilken riktning detta arbete får.  Delstudie C har visat att det finns 

möjligheter att använda kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningen som utgångs-

punkt för lärande samtal, men studien har också visat att hanteringen av dessa 

frågor lätt kan hamna i ett administrativt fält av rutinmässig och pliktskyldig 

återrapportering. Efter ett antal år av initieringsprocesser och utvecklingsarbete i 

kommunerna befinner sig arbetet med kvalitetsredovisningen idag vid ett väg-

skäl. Ur ett professionalitetsperspektiv (för rektorer och lärare) finns ett behov av 

att vända blicken mot diskursivt formerade processer av skapande lärandeaspek-

ter i kvalitetsredovisningen som bl.a. bygger på en empiriskt grundad lokal och 

kritiskt intersubjektiv reflektion. Risken för en de-professionalisering förefaller 

större vid en orientering mot de bevarande lärandeaspekterna (jfr Falkner, 1997, 

Ball, 2003).106 Framtiden får dock utvisa i vilken utsträckning olika intressenter 

använder de möjligheter som finns inom ramen för nuvarande bestämmelser och 

det spänningsfält av diskursiva processer som här diskuteras. Det nyligen fram-

tagna allmänna rådet för kvalitetsredovisning (Skolverket, 2006) kan då bli en 

utgångspunkt för policyanalys och empiriska studier av arbetet med kvalitetsre-

dovisningen. 

––––––––– 
106 Den bild som Falkner (1997) ger av missmodiga och ”proletatiserade” lärargrupper i den decentra-

liserade och mål- och resultatstyrda skolan kan jag inte bekräfta, men jag har å andra sidan inte hel-

ler systematiskt bearbetat empiriskt material för just den målgruppen i fråga om kvalitetsredovis-

ningen.  Mångårig praktisk erfarenhet och möten med tusentals lärare kring mål- och utvärderings-

frågor inom skolväsendet ger dock inga belägg för vare sig Falkners (1997) eller Balls (2003) dyst-

ra bild. Snarare tolkar jag detta ur ett lärandeperspektiv som en metafor av en vågskål eller en 

gungbräda (jfr figur 4) med mer eller mindre möjliga pedagogiska handlingsalternativ, där ett eller 

flera steg åt ena hållet leder till vissa konsekvenser och vice versa. 
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Nedan sammanfattas analysen av policys diskursiva samspel med de olika lä-

randeaspekterna i delstudierna. Förhoppningsvis kan den bidra till att kasta ljus 

över ett fortsatt analysarbete kring reformprocesser i pedagogiska sammanhang. 

Delstudie/ 

Pedagogisk 

sakfråga 

Typ av re-

form 

Policykarak- 

tär

Betydelsfulla 

policyaktörer 

Huvudsaklig läran-

deorientering mot 

diskursivt formerade 

processer med… 

A

Lärares  

yrkes- och 

kompetens- 

utveckling 

Lokal

Frivillig 

Öppen med 

inslag av re-

sultatorien-

tering 

Högskole- och 

kommunut- 

vecklare 

Lärare

            Bevarande  

    lärandeaspekter 

Skapande lärande-

aspekter 

B

Projektarbetet 

i gymnasie- 

skolan 

Generell 

Påbjuden 

Oklar 

Implicit 

Skolverket 

Lärare

            Bevarande 

   lärandeaspekter  

Skapande lärande- 

aspekter 

C

Kvalitets- 

redovisning 

inom skol- 

väsendet 

Generell 

Påbjuden 

Resultatorien-

terad/sluten 

med inslag av 

öppenhet 

Skolministrar 

och rektorer 

           Bevarande  

   lärandeaspekter  

Skapande lärande- 

aspekter 

Figur 4. Policys diskursiva samspel med typer av lärandeaspekter. 

Figuren visar på ett mycket komplext samspel mellan olika komponenter i sko-

lans reformarbete, med fokus på en övergripande analys av lärandet i relationen 

mellan policy och den pedagogiska praktiken. Vad figuren inte fångar – och som 

jag redogjort för i respektive delstudie – är de kontextuella villkor som tillsam-

mans med figurens olika aspekter skapar och transformerar de diskursiva proces-

ser inom vilket reformarbetet pågår.  

Studien har i en mening visat att reformprocesser i det svenska skolsystemet 

är en del av transnationella omstruktureringar av utbildningssystemen (jfr Daun, 

2002; 1997). Samtidigt är resultatet av denna omstrukturering inte på förhand gi-

ven. Samtliga inblandade aktörer har en möjlighet att utmana (men också att pas-

sivt acceptera) dessa strukturella villkor i det dagliga pedagogiska arbetet. Det 

jag med figuren haft ambitionen att åskådliggöra är en struktur för hur dessa pro-

cesser kan granskas utifrån ett perspektiv av intersubjektiv kommunikation och 

ett fördjupat lärande. 
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8.2 Diskursiva integrationsmönster – 
skolreformer som hybrider 
Det min analys ovan också visat är att det sällan – vare sig det gäller policy eller 

pedagogisk praktik – entydigt går att kategorisera samhälleliga fenomen. De stu-

dier jag genomfört präglas av ett virrvarr av svårtolkade förhandlingar, omtolk-

ningar, mikropolitisk kamp och praktiska genomföranden, men där trots allt vis-

sa regelbundenheter och mönster framträder i utsagor och handlingar från in-

blandade parter. Ett diskursivt perspektiv på policy (jfr Ball 2000; Ozga, 2003) 

utmanar såväl traditionella implementeringsmodeller som olika reformutvärde-

ringar vilka tenderar att reducera faktorer av betydelse för förståelsen av denna 

komplexitet. Det jag vill föra fram här är att en analys av skolreformer som hy-

brider kan innebära en realistisk möjlighet att balansera de tidigare beskrivna 

(målrationellt) strategiska och kommunikativa perspektiven (jfr kap. 3).107 Inte 

minst gäller det när man dessutom betraktar policy, praktik och lärande som en 

helhet, dvs. som ett sammanhang av officiella texter, tal och handlingar kring 

kompetensutvecklingsinsatser, initierings- och utvecklingsarbete med anknyt-

ning till pågående reformer på högskolor och universitet, i kommuner och i sko-

lor. 108

Inom ramen för detta hybrida integrationsmönster kan man konstatera att oli-

ka samhälleliga villkor vid skolreformer svarar upp mot såväl målrationella som 

kommunikativa rationaliteter, vilka sett ur olika perspektiv kan vara högst rele-

vanta. Ur min synvinkel är det ingen tvekan om att t.ex. frågan om elevernas 

ämneskunskaper (inte minst i basämnen som svenska, matematik och engelska) 

är väsentlig med tanke på såväl elevernas framtida kvalificering i samhälle och 

yrkesliv som lärarnas kompetensutveckling. Lika väsentligt kan det vara att den-

na kompetensutveckling organiseras tidsmässigt och ekonomiskt så effektivt som 

möjligt. Det kan också vara betydelsefullt att en kurs som projektarbetet i gym-

nasieskolan svarar upp mot samhälleliga och ekonomiska krav på att eleverna 

kan fungera på en framtida arbetsmarknad, likaså att utvärdering och kvalitetsre-

dovisning sker systematiskt och med offentlig insyn i skolans resultat. I vissa si-

tuationer kan således ett mera målrationellt orienterat handlande vara logiskt och 

åtminstone på kort sikt relevant.  

Ur ett mer långsiktigt pedagogiskt perspektiv behöver samtidigt dessa aktivi-

teter integreras och genomföras inom ramen för en infallsvinkel som utgår från 

lärare och rektorer som professionella subjekt eller snarast som intersubjektivt 

delaktiga (jfr Goodson, 2005).109 Explicita mål och strategier för lärares kompe-

––––––––– 
107 Begreppet hybrid får i min tappning en något mer positiv innebörd än när Popkewitz (2000) an-

vänder det. 
108 Sundberg (2005) för med hänvisning till Sarason (1991) och Hargreaves (1994) ett resonemang 

om hur skolor förändrar reformer snarare än reformer förändrar skolor och om att varje lösning som 

presenteras på skolområdet i reformprogram samtidigt inrymmer en rad problem. 
109 Goodson (2005), betonar vikten av att inte bortse ifrån lärares personliga engagemang och livssi-

tuation vid planering av program för utveckling av skolan. Jag vill dock påpeka behovet av att vid-

ga det perspektivet till att omfatta lärares och rektorers intersubjektiva delaktighet och förståelse av 

samhälleliga och sociala villkor av betydelse för policyarbetet i skolan. 
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tensutveckling och initiering av reformer grundar sig i så fall på såväl en kom-

munikativ rationalitet som en målrelaterad sådan, vilka sedan diskursivt tolkas 

och omtolkas. Ur ett helhetsperspektiv är dock kravet att det målrationella hand-

landet underordnas det kommunikativa. Det man då kan vinna är att samtidigt 

som samhällets krav och behov på utbildningssystemets kvalitet och kostnadsef-

fektivitet tillgodoses, tillerkänns lärarnas och rektorernas subjektiva och inter-

subjektiva delaktighet ett reellt utrymme. En form av styrning genom förhand-

ling och samtal där politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, elever och föräldrar 

skapar legitimitet för vad som är väsentligt att rikta blicken mot, men också hur 

detta ska göras. Dessutom blir det då möjligt att uppmärksamma vad som påver-

kar villkoren för ett deliberativt lärande (jfr Fritzell, 2003a).   

8.3 Deliberativa samtal som lärande, 
metodologi i forskningen och som styrning av 
skolan?
I arbetet med denna avhandling har jag haft ambitionen att pröva det deliberativa 

samtalets potential för såväl lärande som en del av den metodologiska ansatsen i 

forskningen. Dessutom har jag haft anledning att fundera över de villkor som 

omger det deliberativa samtalet med avseende på skolans styrning. När jag nu 

slutligen summerar såväl avhandlingens pedagogiska sakfrågor som den egna 

”bildningsresan” ser jag skäl att återkomma till utgångspunkterna för mitt enga-

gemang i skolans utvecklings- och reformarbete. Dessa stämmer också väl in på 

ett par av de huvudfrågor jag formulerade i anslutning till avhandlingens syfte, 

nämligen hur relationen mellan policy och praktik ges innebörd som ett reflexivt 

lärande hos lärare och rektorer och därmed skapar möjligheter till utveckling av 

en reflekterad praktik. I ett tidigare kapitel har jag resonerat om den reflekterade 

praktiken som en form av ”deliberativ idealtyp”, där det kvalificerade samtalet 

om reformers innehåll, lärares och rektors lärande och olika typer av delaktighet 

och lärande för elever skulle kunna inrymma fördjupade och lärande kvaliteter. 

Vad mina studier av reformprocesser i olika policysammanhang visat är att det 

finns en potential för lärande genom deliberativa samtal, möjligheter att använ-
da detta samtal metodologiskt i forskningen, men också vissa möjligheter att an-
lägga ett deliberativt perspektiv på skolans styrning. Det man kan invända är då 

(ur exempelvis ett strategiskt rationellt perspektiv) att detta framstår som ett inef-

fektivt, tidsödande och dessutom ekonomiskt kostsamt projekt, men frågan är då 

vad man på ett övergripande plan vill uppnå med skolan i samhället. Ur ett de-

mokratiskt perspektiv kanske man får ta de ”omvägar” detta innebär för att på 

sikt kunna fördjupa utbytet för alla de som är inblandade i utbildningsverksamhet 

i landet.110 För mig handlar det ytterst om möjligheterna till olika parters delak-

tighet i styrningen av skolan (inbegripen här även lärarnas yrkes- och kompe-

tensutveckling). En ”deliberativ delaktighet” kännetecknas dock av en viss typ 

––––––––– 
110 40 % av befolkningen i Sverige enligt Lundgren (2002). 
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av kvalificerad kommunikation mellan de inblandade. Fritzell (2003b) ger med 

hänvisning till Gutmann och Thompson (1996) några karaktäristika på förhållan-

det mellan deltagare i deliberation vilka i korthet innebär: 1) moralisk status åt 

den andres synsätt även om man inte håller med, 2) öppenhet, dvs. vilja att ändra 

ståndpunkt inför argument med bärkraft och 3) deltagande med en förutsättning 

om en möjlighet att nå enighet. Lägg därtill en kritiskt problematiserande håll-

ning som innebär att ”… etablerade synsätt och oreflekterade ståndpunkter kan 

bli föremål för explicit argumentation” (Fritzell, 2003b, s. 23).111

I de reformprocesser som studerats inom ramen för detta avhandlingsarbete 

finns flera inslag som kan diskuteras ur ett deliberativt pedagogiskt perspektiv. 

Arbetet med lärarnas kompetensutveckling i Ylva-projekten och Attraktiv skola, 

införandet av projektarbetet i gymnasieskolan och arbetet med kvalitetsredovis-

ningen inom skolväsendet har präglats av möjligheter till didaktiska samtal på 

skolorna, lokal utformning och delaktighet för rektorer, lärare och elever. De 

slutsatser man kan dra av detta är att det inom ramen för ett deliberativt perspek-

tiv på styrningen av skolan, finns en potential för utvidgad delaktighet med hjälp 

av utvidgade kommunikationsmöjligheter. Samtidigt måste man också varna för 

de många gånger dolda styrmekanismer som verkar inom organisationer och pro-

fessioner. I samtliga delstudierna visar sig flera villkor ”störa” de deliberativa in-

slagen i reformerna som t.ex. förskjutningar i policy över tid, inkongruenser i po-

licy på olika nivåer, etablerade skol- och programkulturer, tids- och materialbrist, 

olika synsätt och förståelse av reformernas innehåll, konflikter mellan ämnesba-

serade och mer helhetsorienterade perspektiv på undervisningen eller mellan in-

dividuell kompetensutveckling och skolutveckling. 

Mina studier har visat att vägen till didaktisk bildning112 för skolpersonalen är 

kantad av dilemman och utmaningar, men också av möjligheter till fördjupade 

perspektiv på undervisning, skola och utbildning. Kanske är det så att den didak-

tiska bildningen snarast är en bildningsprocess – inte möjlig att slutgiltigt uppnå 

men ändå väsentlig att framhålla som ett alternativt vägval att sträva mot.  

––––––––– 
111 Jfr även Englund (2003, s. 68-69) som ger liknande förslag till karaktäristika för det deliberativa 

samtalet i klassrumssituationen. 
112 Fritzell (2006), ser den ”bildande dialogen” i pedagogiska sammanhang i ljuset av ”… the con-

cepts of open, free, and critical deliberation on issues of significance to the participants” (s. 12). 

Dessa karakteristika ska dock enligt Fritzell (2006) inte uppfattas som en uppsättning regler för 

kommunikationen utan som ett förhållningssätt relaterat till den sakfråga som tas under övervägan-

de. 
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Summary

Background and purpose 
My ambition with this doctoral thesis is to illustrate teachers’ and principals’ 

learning processes in relation to three different reform processes that took place 

in the years 1999 to 2004.  Moreover, an analysis of the intentions with these re-

forms is undertaken by means of examining national policy documents in a 

learning perspective. 

One of the reform processes that is highlighted and problematised here draws 

upon the programmes for further professional development, which were initiated 

in the late 1990s. At that time, teachers’ professional development came into fo-

cus by way of distributing several million Swedish kronor to the so-called Ut-

vecklingsprojekt för lärare (Teacher development project) as well as to a project 

called Attraktiv skola (Attractive school).  Partial study A, which comprises two 

empirical studies, concerns itself with the experiences and learning of those 

teachers who were engaged in action research.  

The second reform process concerns itself with the introduction of a course 

called Projektarbete i gymnasieskolan, PA 1201 (Project work in upper secon-

dary school PA1201). The motives for this reform touch on the process earlier 

mentioned here insofar that teachers were said having to adjust their attitudes 

and approach towards these changes. In partial study B policy and teachers’ 

learning processes will be analysed on the basis of interviews with teachers. 

These interviews are conducted and analysed in connection with the national 

evaluation of the introduction of project work.  

The third reform process results from a government writ (Skr 1996/97:112) in 

which the government expresses criticism of municipalities’ poor performance 

regarding control and evaluation of school education. To clarify regulations al-

ready in existence and stipulated in the Education Act, national curricula and syl-

labuses, the government points out that municipalities ought to conduct quality 

assessments of schools on a regular basis. The introduction of national regulation 

for written quality assessments (SFS 1997:702) is said to emphasise municipali-

ties’ own responsibility for follow-ups and evaluation in order to enforce local 

quality development. Quality assessment as policy and as part of school princi-

pals’ practice are analysed in partial study C. 

These reform processes constitute this doctoral thesis’ thematic content as 

well as they stand for parts of the changes that the education system underwent 

during the past ten to fifteen years. The essential problems that are particularly 

focused here touch e.g. on the assumptive significance of school reforms for the 

development of schools. This assumptive significance is often embedded in re-

form-related projects. My specific interest to problematise practitioners’ in-depth 

reflections and learning within different development projects is really an ambi-
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tion to contrast the unambiguous and linear development that sometimes is imag-

ined in different types of implementation models. 

The overall purpose of this doctoral thesis is to contribute to a deeper under-

standing of the relation between policy and practice in regard to the learning 

processes among school staff as it is constituted in policy documents and in the 

practical contexts studied here. It is my intention to present an analysis concern-

ing learning aspects of the explicit development projects formulated in policy 

documents and partly in the learning that, rather implicitly, could be related to 

teachers’ activities following implementation of policies. The various expres-

sions for policies that are examined here concern teachers’ professional devel-

opment, the introduction of project work in upper secondary education as well as 

quality audits in the school system. 

Theoretical and methodological points of departure 
When studying these three reform processes and policy contexts, broad perspec-

tives and societal theories on education policy and learning served as points of 

departure. Methodological inspiration was also derived from an action research 

approach. This doctoral thesis draws from a discourse analytical perspective (cf. 

Ball, 2000; Ozga, 2000). Policy’s discursive character is, amongst other things, 

expressed by the fact that policy texts are embedded in a historical context. They 

are shaped and integrated by different social practices. Individuals are shaped 

and shape themselves discursively by means of speech acts (cf. Fairclough, 

1992). Therefore, my starting point is that the term discourse can be dynamically 

used, i.e. it is possible for individuals, groups and organisations to challenge and 

transcend discourses. In this doctoral thesis the term policy is subject to broad in-

terpretations of policy expressed in official texts (national as well as local ones), 

but also of direct measures, speech, actions and negotiations, all of them attached 

to these texts in various ways. The term practice is as central as the term policy 

in this thesis and shall occur in various contexts. Applying a comprehensive per-

spective is of fundamental significance concerning the establishment of social 

patterns between people interacting with each other in society (cf. Chouliaraki & 

Fairclough, 1999; Fairclough, 1992), here referred to as ”social practice”. As far 

as this doctoral thesis is concerned the term ”pedagogical practice” is of more 

immediate significance, i.e. it signifies a context in which all participants are ex-

pected to accumulate knowledge and improve their social skills on the basis of 

the participants’ different notions, assumptions and perspectives (cf. Carlsson, 

2006; Fritzén, 1998; Fritzén & Fritzell, 1997).  

Education reforms in Sweden cannot be separated from what is happening in-

ternationally. Several features of the global reform context are in line with 

changes in the Swedish education system during the 1990s and hitherto, as is de-

scribed in policy documents. This applies to both attitude towards education, 

education system and curriculum as well as organisation, control and objectives. 

Other researchers particularly describe decentralisation in combination with 

tougher control of the education system (cf. Daun, 2002) as a general tendency in 

the Western world. The reconstruction of the Swedish school system can also be 

described in terms of two separate fields – the political field and the economic 

field – where the market economy during the past decade appears to have gath-
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ered momentum with regard to education policy. The demand for quality as-

sessments in schools in all municipalities coincides with an incipient market ori-

entation in schools. This may have an impact on how e.g. school principals’ view 

their own learning processes in connection with evaluation. 

Arguments for globalisation, decentralisation and market orientation often 

concur with discussions on teachers’ and principals’ professionalisation and pro-

fessionalism. Several reform ambitions have been tied to the development of 

teachers and/or school principals by applying terms such as action research, 

school-based evaluation or reflexive practice in focus. 

On the issue on how education reforms interplay with changes in the teacher 

profession towards a more professional status, Fullan (2001) describes teachers’ 

interaction as one of the most important preconditions in order for professional-

ism to develop. This is not merely about participating in further education 

courses, joint planning of school activities or about technical support. It is also 

about ”…simply to converse about the meaning of change” (p. 124).  The ”col-

laborative work cultures” as described by Fullan, are well documented in re-

search on the teacher profession’s change. These collaborative work cultures are 

about gaining more confidence owing to the collective support amongst teachers. 

Improved confidence augments teachers’ inclination to experiment and regard 

continuous development as part of their job (see also Hargreaves, 1998; Madsén 

& Håkansson, 1999).  

Except for teachers’ and principals’ interaction, focus is also placed on their  

individual learning but, most of all, their collective learning in the light of a 

broader context including local social conditions and other circumstances that 

may affect learning. In my partial studies I work up and treat several issues that 

touch upon Wengers (1998) theories about learning as a participant in communi-

ties of practice. Teachers’ and principals’ participation, regardless of whether 

they are engaged in action learning and action research, in the introduction of 

project work in upper secondary school or in quality assessments, is a means of 

making sense of their practices and, simultaneously, of learning something. The 

pedagogical analysis of national and local policies and of the interviews con-

ducted with principals and teachers are to a large part based on the term commu-

nicative action (cf. Habermas, 1995) as a starting point. This stems from the dis-

tinctions inherent in the rationality term, which signifies strategic and communi-

cative aspects. Analysis of the relations between the communicative and strategic 

rationality respectively are expected to result in terms descriptive of the various 

types of learning within the framework of the thesis’ partial studies. 

Habermas’ theory of communicative action has been an inspiration for politi-

cal and pedagogic deliberative interpretations of democracy as well as a form of 

learning (cf. Englund 2000a, Roth 2000, Fritzén 1998, Fritzell, 2003a, 2003b). 

Here, reciprocal relations between various parties, irrespective of them being 

democratic processes or learning processes, form another point of departure. De-

liberation, here, stands for one alternative or complementory interpretation to 

other interpretations of democracy (e.g. liberal democracy) and other perspec-

tives on learning. The term deliberation points to a possible in-depth study of the 

intersubjective perspectives on pedagogy and learning and has especially in this 

context become an interesting bridge between arguments on policy, practice and 
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learning, but also in relation to the term reflexive practice (cf. Government 

Commission SOU 1992:94). Reflexive practice was a ”watchword” in the early 

1990s during the initial stages of curriculum reform. The term reflexive practice 

is of particular significance for this doctoral thesis and can be regarded as an ex-

ample for an ideal type of learning in a deliberative sense with interests shifting 

from individual reflection in various forms towards intersubjective knowledge 

production and collective learning and understanding. 

Methodological inspiration was derived from a critical action research ap-

proach (cf. Kemmis 2001) with an ambition to reach deeper understanding of the 

conditions for learning and the various forms thereof in terms of reflexive prac-

tice by using practice as a point of departure and by examining the empirical in-

terpretations in the light of theories of societal change, change in the school sys-

tem, and language and interview analysis. In a deliberative perspective the con-

texts I found myself in while working on the different partial studies has, to a 

large extent, been marked by attempts at keeping up reciprocal communication 

based on theory and practice. This has led to a form of conversation or situations 

resembling supervision, yet always with an ambition to create an open and criti-

cal exchange of arguments and perspectives. The empirical material contains of-

ficial texts (national policy), locally informed policy (applications, project plans, 

quality assessments etc), texts written by teachers in connection with projects, 

type-outs of interviews held with teachers and principals as well as my own field 

notes. Another methodological point of departure is that the empirical material 

can be understood as dialectic. This means that social phenomena ought to be 

understood in a historical context, i.e. it is impossible to mirror reality merely 

through theories. On the contrary, these theories rather contribute to the con-

struction of the social world and legitimise as well as contribute to its change (Is-

rael, 1980). This also implies that language is an important part of reality, signi-

fying that language and social processes are intertwined (op.cit).  

The analysis of the empirical material was carried out in different steps. The 

opus moderandi is that empirical descriptions are presented in a first step and in 

combination with a practical hermeneutical interpretation thereof. I did this in 

order to grasp issues charged with values and uncertain elements, but also in or-

der to illustrate how ”simultaneous” analyses and interpretations made by myself 

and others gradually emerged during the research process. In a second and third 

step the summing up of the partial studies is analysed more in-depth and criti-

cally. The underlying idea with such a procedure is to deepen the action research 

strategy’s practical character by contrasting it against a somewhat broader theo-

retical framework in relation to the empirical material, which bears similarity to 

case study data.  

The partial studies’ results – an essential discussion  
While working on this thesis, the overall logics of governing the education sys-

tem was the decentralised model with a distribution of responsibility related to 

different ”levels” of responsibility for different parts of its implementation (cf 

National Agency for Education, 1997, as one example for this). Particularly par-

tial study A is an example of how a decentralised model is applied to the issue of 

teachers’ professional development, but partial studies B and C also provide ar-
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guments that can be related to that type of governing. Next, I will discuss how 

governing models’ different characters in policies as shown in the different par-

tial studies interplay with different kinds of aspects of learning. The so-called 

learning contrasts, which were developed and then applied in partial study A, 

were successively applied in the two other partial studies – expanded/limited, 

complex/simplified and integrated/differentiated – in order to find out in which 

way policy interplays with these. Besides, the term policy agent (cf Popkewitz, 

2000) is useful in this discussion in order to illustrate how different groups’ 

meaning shifts in relation to different types of reforms. It is my intention to tie 

main tendencies apparent in all partial studies to the relation between what can 

summarily be referred to as a discursive orientation towards learning aspects of a 

constructive character on the one hand and of a preservative character on the 

other hand. These terms can thus be viewed as bearing in different discursive 

processes tied to reform work. On an overarching level, they catch the contrast-

ing meanings of learning aspects that emerge in all partial studies.  

In partial study A, the policy, which resulted in the development projects that 

were done research on, can be said to have an open character. Object and means 

for professional development were distributed to the schools directly so that 

principals and staff themselves could formulate their applications for financial 

support of professional teacher development. In Wallins’ (2002) terminology, 

there is an emergent local reform in the first partial study with what at first ap-

pears to be an orientation towards constructive learning aspects. On analysing 

the conditions for the discursive interpretation of policy in the implementation 

process, I discovered, excepting economic incitements in partial study A, the 

schools’ historically rooted, local culture and teachers’ notions of the reform, a 

group of policy agents who appear to be significant in determining which aspects 

of learning will be paid attention to. These ”school development administrators” 

can be found in higher education and in municipal school administration offices 

as co-applicants or key applicants for funding through the Ministry for Education 

and Science or the Swedish National Agency for Education. At those schools 

where I have been privy to insight and information, this appears to contribute to 

an orientation towards constructive learning aspects, yet, it remains to be seen 

just how well established the two projects accounted for in partial study A in ac-

tual fact were on part of the teachers. The study also shows – in a complex inter-

play of institutionalising and discursive process within the framework of national 

and local policy - which transparency in policy can contribute to participatory 

learning for students as well as for teachers. At the same time, the relation be-

tween policy’s character and learning orientation is by no means unproblematic. 

Conflicting interests and dividing lines between the state and pedagogical prac-

tice permeate it. These affect and bestow different meanings on teachers’ learn-

ing in the various stages of the projects. In the comprehensive evaluation of the 

professional teacher development projects (Swedish National Agency for Educa-

tion, 2003) the following is stated in respect to school development ”…the pro-

jects are devoid of prerequisites crucial for any development.” (op.cit. p. 34). 

However, they might have ”loosened the topsoil” and created preconditions for 

future development. This is congenial with what I have earlier described as an 

inclination for development on the part of the teachers involved and it also illus-
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trates the complicated issue of the interplay between teachers’ learning and 

school development.  

In partial study B a general reform (cf Wallin, 2002) in the country’s upper 

secondary school results in the measures for the professional teacher develop-

ment and the initiating of the course ”project work” which I had followed for 

over two years. A general reform signifies, in the present case, changes in the 

upper secondary school ordinance, a new syllabus with grading criteria and pro-

ject work compulsory for and to be completed by all students in their third year. 

Policies’ character in respect to the professional teacher development and in 

connection with the introduction of project work can be described as unclear
and, to a certain extent, implicit, i.e. there are both clear and unclear parts along 

with both transparent and hidden ambitions. One case of ”rational education 

planning” on part of the government is combined with a perspective of school 

development on the part of the Swedish National Agency for Education when 

planning for supportive measures on the occasion of introducing project work. 

The National Agency for Education takes on the role as policy agent, which is 

similar to the higher education and municipal administration in partial study A. 

The National Agency for Education acts as a significant interpreter of the direc-

tives issued by the government on the introduction of project work in Swedish 

upper secondary education. The uncertainties in policy render it hard to elucidate 

the directions that learning aspects might take in this reform. Notwithstanding 

the external and mandatory process of change (cf Goodson, 2005) ensuing the in-

troduction of project work, there appears to be relative ample opportunity to use 

project work as a tool for pedagogical development as well as for improved stu-

dent involvement. Considering how the syllabus was initiated and formulated, 

there was scope for an orientation towards constructive learning aspects. This 

can be an initial phase of what Wallin (2002) describes as ”institutional learning 

based on dialogue” and yet another argument in favour of ”…change is possible 

by means of external decree depending on how it is first initiated” (p. 99). The 

initiating of project work and its design has approached that type of qualities de-

scribed by Wallin (2002), however, this has simultaneously been subject to chal-

lenges by other forces. The preservative learning aspects have evidently been 

woven into the reasoning in the policy concerning project work, which is not 

least expressed by propositions to future modernisation of upper secondary edu-

cation. Due to the fact that policy is unclear about which learning perspective 

shall be the predominant one, school principals’ and teachers’ understanding of 

what the reform shall and can signify in terms of pedagogy becomes significant 

for the direction learning will take. In the light of the positive spirit in which the 

reform was received, I am under the impression that teachers and some of the 

principals stand for the ”rendering the project work more pedagogical”. Yet, one 

must bear in mind that this does not preclude other options of handling this re-

form, interacting with learning aspects of a more strategic character.  

In partial study C the here presented policy on quality reviews audits during 

the period of time in which the study was conducted, shifted its focus towards an 

increasingly uncommunicative character, i.e. features such as centralised guide-

lines were accentuated. The general reform on quality assessments is initially 

embedded in the rhetoric of self-evaluation combined with and challenged by an 
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ongoing market orientation in society and school. In the political sphere, there is 

at the same time, an ever-increasing result and performance-oriented discussion 

with quality assessments as part of a political strategy for better quality and im-

proved results with regard to set objectives in schools. While work with this the-

sis proceeded, the four different school and education administrators were en-

gaged in a ”discursive struggle” about the purpose of the quality assessments, 

their content and control function, which is reflected in revised regulations and 

government ordinances, but also in policy texts.  Even though these ”rhetoric 

policy agents” take up and are given a lot of space in the discussion on quality in 

schools, it is by and large the municipal school developers, evaluators and school 

principals who took initiatives for the local development of quality assessments. 

Initially, the National Agency for Education was somewhat supportive. How-

ever, this supportiveness was of relatively brief duration and organised in differ-

ent ways in different parts of the country. In my opinion, the principals are in this 

context very important policy agents, who transform and initiate quality assess-

ments at their respective schools and I therefore consider them of greater signifi-

cance than in the other reform processes studied by me. A principal may, e.g., 

feel under greater ”obligation” to adhere to regulations for quality assessments 

than teachers. Evaluation of the school as a whole is already stipulated in curric-

ula and school ordinances and is a clear-cut task for school principals.  

The learning aspects, which gradually became the focus of partial study C 

cannot unambiguously be categorised as pointing to a certain direction, which 

resembles partial study B. Quality assessments as phenomena and school activity 

are marked by a history of evaluation operations with double objectives (control 

and retreat), which is reflected in partial study C. The overall impression derived 

from partial study C is that the preservative learning aspects tend to fan out, es-

pecially in the public and political discussion. The constructive learning aspects 

appear to offer prerequisites, in the long run, for the development particularly of 

the local context, i.e. in connection with local evaluation and quality work in 

schools where the principal is of decisive significance regarding the direction 

which such work will take. The study has shown that it is possible in some ways 

to use quality work and quality assessments as a starting point for ”dialogues 

from which we learn”, yet another outcome is that dealing with these issues can 

easily become a matter of routine and dutiful reporting back to authorities. Fol-

lowing a number of years of initiating processes, work with quality assessments 

has now reached a crossroads. In a professionalisation perspective (as far as 

principals and teachers are concerned) there is a need to look to the discursively 

formed processes of constructive learning aspects of quality assessments, i.e. 

those aspects, which are, amongst other things, rooted in empirically grounded 

local and critical intersubjective reflection. When oriented towards preservative 

learning aspects (cf. Falkner, 1997; Ball, 2003) there appears to be a greater risk 

of deprofessionalisation. It remains to be seen to what extent interested parties 

belonging to different interest groups, will make use of the possibilities on offer 

within the framework of the present regulations and current discursive processes.  
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Discursive integration patterns – hybrid school reforms 
My here presented analysis shows that societal phenomena rarely can be unam-

biguously categorised, regardless whether categorisation applies to policy or 

pedagogical practice. My studies are marked by a muddle of negotiations (which 

are hard to interpret), repeated interpretations, micropolitical controversy and 

practical applications, but in spite of this, certain regular features do emerge in 

the statements and actions taken by the parties involved. A discursive perspec-

tive on policy (cf. Ball, 2000; Ozga, 2003) challenges traditional models of im-

plementation as well as evaluation of reforms, which tend to reduce factors sig-

nificant for understanding this complexity. I would like to convey that an analy-

sis of hybrid school reforms might signify a realistic opportunity to balance the 

earlier described strategic and communicative perspectives in relation to ration-

ally set objectives. This applies mostly to policy, practice and learning as a 

whole, i.e. as a context of official texts, speech and actions related to initiating 

professional teacher development projects attached to ongoing reforms in higher 

education, municipalities and in schools.  

Within the framework of these hybrid integrative patterns it can be stated that 

various societal conditions in connection with educational reforms are in line 

with rationally set as well as communicative objectives, which are highly rele-

vant in a variety of perspectives. In my view the issue of students’ subject related 

knowledge (not least in mandatory subjects such as Swedish, mathematics and 

English) is no doubt crucial for the students’ future as qualified citizens and pro-

fessionals just as it is crucial for the teachers’ professional development. It is just 

as crucial that professional teacher development is organised as efficiently as 

possible, considering schedules and the financing of such measures. It may also 

be of significance that a course such as project work in upper secondary school 

meets with societal and economic demands from the labour market and that 

evaluation and quality assessments are undertakings on a systematic basis and 

open to public insight. Therefore, an orientation towards activity on the basis of 

set objectives can be logical and relevant in the short run. A more foresighted 

and pedagogical perspective would prescribe that these activities be integrated 

and implemented in consideration of teachers’ and school prinicpals’ being ac-

tive participants or, more to the point, intersubjective participants (cf. Goodson, 

2005). Explicit objectives and strategies for teachers’ professional development 

and reform initiatives would, in this case, be the result of a communicative as 

well as objective-related rationality, which will discursively be interpreted time 

and again.  Yet, in a comprehensive perspective, objective related measures are 

supposed to be of secondary importance while the communicative ones are of 

primary concern. A positive effect thereof could be that teachers’ and principals’ 

subjective and intersubjective participation will be awarded actual free scope 

while society’s demands and requirements of the education system’s quality and 

cost effectiveness are fulfilled. In short, a form of control through negotiation 

and dialogue in which politicians, officials, principals, teachers, students and 

parents together legitimise and determine what is worth focusing on, but also 

how this is to be achieved. Additionally, it will become possible to focus atten-
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tion on the factors affecting the preconditions for deliberative learning (cf. Frit-

zell, 2003a).

Deliberative dialogues as a form of learning, research methodology 
and as control of schools? 
Throughout my work with this doctoral thesis, I have tested the deliberative dia-

logue’s potential for learning as well as its potential as a methodological research 

approach. Moreover, I have had reason to reflect upon the conditions surround-

ing the deliberative dialogue on school governing. In summing up this thesis’ is-

sues as well as my own journey towards more bildung I am in a position to 

claim, on the strength of my studies on reform processes in various contexts, that 

there is potential for learning through deliberative dialogues, that it is possible 
to use such dialogue methodologically in research, and that is is also possible, to 
a certain degree, to view school governance in a deliberative perspective. 

In the reform processes studied here, several features can be discussed in a de-

liberative and pedagogic perspective. Working with teachers’ professional de-

velopment in various projects, the introduction of project work in upper secon-

dary education as well as working with quality audits in schools have been char-

acterised by possibilities for didactic communication in schools, local decision 

making by principals, teachers and students. In concluding it can be said that 

there is, within the framework of a deliberative perspective on school govern-

ance, a potential for extended participation provided that communicative possi-

bilities are extended, too. At the same time a warning must be issued with regard 

to the often hidden control mechanisms that are in operation within organisations 

and professions. In all partial studies, several factors emerge that have a negative 

impact on the deliberative features in the reforms, e.g. focus shifts in policy over 

time, incongruities in policy at various levels, established school and school pro-

gramme cultures, too little time and insufficient resources, disagreements on 

policies’ contents, controversy between school subject based and more compre-

hensive perspectives on teaching or between individual professional develop-

ment and school development.  

My studies show that the road towards didactic bildung is bordered with di-

lemma and challenges, but also with possibilities for in-depth perspectives on 

teaching, school and education. Didactic bildung may very well be a process of 

bildung, which is impossible to reach as a final goal but nonetheless crucial to 

present as an alternative well worth striving for.  
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Bilagor

Bilaga A I 

Frågor till lärarna i efter det första året (delstudie A I): 

Är det något uppslag från programmet som du redan har prövat i din egen 

undervisning? Vilka i så fall och hur har de fungerat? 

Ser du idag att din uppfattning om lärarrollen i ett F-9 perspektiv har föränd-

rats under det gångna läsåret? Hur i så fall? 

Hur värderar du idag kompetensutvecklingsprogrammet som helhet? 

Hur har verksamheten så här långt svarat mot dina förväntningar? 

Vilka inslag i programmet har du upplevt som mest givande? 

Frågor till lärarna i delstudie A I efter det andra året: 

Kan du se att ditt att planera t.ex. ett kunskapsområde eller tema förändrats 

under den tid programmet pågått? Hur i så fall? 

Beskriv din yrkesutveckling utifrån det du tidigare skrivit i din loggbok under 

programmet? 

Vad ser du som mest positivt respektive negativt i programmet under det 

gångna läsåret? 

Frågor till kursledningen efter det andra året: 

Vad har ur din synvinkel varit mest lyckosamt under de två år projektet på-

gått? 

Vilka har varit de största svårigheterna? 

Vilken typ av förändring kan du se i pedagogernas sätt att samtala om sin 

egen verksamhet nu jämfört med tidigare? 

Frågor till kursledningen efter det tredje året: 

Fundera över hur du kunnat stödja lärarnas utveckling mot projektets syften 

särskilt när det gäller deras förmåga att: 

- kritiskt granska sin egen undervisning och skolans verksamhet. 

 - förändra och förbättra sin undervisning. 

- ge eleverna möjligheter att utveckla sin kommunikationsförmåga och sitt 

kreativa lärande. 

Hur uppfattar du lärarnas utveckling under de tre åren i förhållande till de tre 

punkterna ovan? 

Ge några sammanfattande synpunkter på kompetensutvecklingsprogrammet 

som helhet (i form av t.ex. förtjänster och brister). 
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Bilaga A II 

Underlag för lärarnas skriftliga återblick efter det andra året, samt utgångsfrågor 

vid det avslutande gruppsamtalet (delstudie A II): 

Vilka är dina viktigaste personliga erfarenheter av projektet i fråga om… 

- utvecklingen av lärarrollen? 

 - sättet att planera och genomföra undervisningen? 

 - delaktigheten för eleverna? 

- kopplingen mellan teori och förståelsen av den egna praktiken (dvs. det som 

ni läst om i olika artiklar och böcker och det som ni sedan genomfört eller 

undersökt i klassrummet)? 

Vilken betydelse har projektgruppen haft för det du beskrivit kring ovanstå-

ende frågor? 

Vilken betydelse har projektet haft för hela skolans utveckling?

Vilket eventuellt motstånd mot projektet har funnits på skolan? 

Hur har dina kollegor som inte deltagit påverkats av projektet? 

Vad ser du som mest positivt respektive negativt med projektet? 
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Bilaga B 

Frågeområden vid gruppsamtal med lärare vid skolbesök 1 (våren 2002) och 2 

(våren 2003) i delstudie B: 

Utbildningen för resurspersoner, värdering av innehåll och arbetsformer 

Planeringsarbetet på skolan: förberedelser för val av innehåll, handledning, 

loggbok och betygssättning av projektarbetet 

Inställning till projektarbetet och kursplanen 

Förutsättningar 

Kursen i sin helhet  

Valet av innehåll 

Handledningen 

Stöd till elever med svårigheter 

Arbete individuellt eller i grupp 

Redovisningen 

Dokumentation och loggbok 

Lärandets utfall 

Bedömning 

Betygsuppföljning lokalt 

Sammanfattande värdering 

Kontakter med arbetslivet 

Förändringar inför nästa omgång 
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Bilaga C 

Samtalsguide vid gruppsamtal med rektorer, maj 2004 (delstudie C) 

Kvalitetsredovisning som verktyg för kvalitetsarbete 

Hur viktig är kvalitetsredovisningen som verktyg för skolans kvalitetsarbete? 

Vilka praktiska exempel finns på att kvalitetsredovisningen fungerat som det-

ta verktyg? 

Vilka hinder finns? 

Att leda kvalitetsarbete 

Vilken roll har du som ledare i arbetet med kvalitetsredovisningen? 

Hur går det till när du leder kvalitetsarbetet? 

Acceptans och förståelse hos personalen

På vilket sätt har de insatser som genomförts bidragit till acceptans och för-

ståelse för kvalitetsarbetet hos personalen? 

Vilka hinder finns? 

Hur känslig är du för personalens synpunkter? 

Kvalitetsredovisning som pålaga eller utvecklingsverktyg? 

Är kvalitetsredovisningen ett uttryck för Bottom-up- eller topdownstyrning? 

Varför?  

Hur uppfattar du stat, kommun, skolförvaltning, den enskilda skolan i detta 

sammanhang?  

På vilket sätt aktualiseras maktfrågor? 

Att lära genom kvalitetsarbete 

Vad har du lärt dig genom kvalitetsarbetet de senaste åren/det senaste året? 

För egen del? Om verksamheten? 

Kan kvalitetsredovisningen bidra till ett reflekterat lärande hos dig? På vilket 

sätt? Varför inte? Enkla mätbara kvaliteter? 

Din egen kompetens? Kompetensen inom rektorsgruppen?
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