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UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN  
Samhället förändras i snabb takt och detta återspeglar sig även i skolan. 
 

De förändringar som i dag äger rum i vår omvärld har en avgörande betydelse för all 
utbildning. Det handlar inte enbart om den så kallade kommunikationsrevolutionens sätt 
att förändra, kanske på ett grundläggande sätt, utbildningens innehåll och organisation - 
och därmed lärarens olika uppgifter. (SOU 1999:63:10) 

 
En allt starkare uppmärksamhet riktad mot den ökade betydelsen av kunskap och information 
samt en försvagning av de föreställningar som varit dominerande i industrisamhället påverkar 
och ställer nya krav på det svenska utbildningssystemet. Förväntningar på utveckling och 
förnyelse av undervisningens former och innehåll finns nu från många olika håll. En del av dessa 
förväntningar visar sig i form av en strävan att kunna använda nya undervisningsformer, t ex 
flexibelt lärande med hjälp av informationsteknologi och skräddarsydda lösningar för den 
enskildes behov. I industrisamhället var det med viss grad av säkerhet möjligt att ange vad elever 
skulle kunna, dvs en viss form av specialisering var möjlig att göra. I informationssamhället 
växer kunskapsmängden snabbt, samtidigt som kunskapens innehåll förändras allt snabbare. 
Detta leder i sin tur till att frågan om vad elever behöver kunna, nu och i framtiden, ställs på sin 
spets. Allt fler talar då om att eleverna måste förses med verktyg för sitt eget lärande. Men, hur 
ser dessa verktyg ut och hur kan den enskilde individen komma i besittning av dessa? Detta gör 
det i sin tur nödvändigt att pröva olika typer av angreppssätt, t ex genom att pedagogiska 
utvecklingsprojekt genomförs.  
 
De förändringar som sker kan antas leda till ett ökat tolknings- och handlingsutrymme för 
skolans aktörer (se t ex Berg, m fl. , 1999), men också en ökad osäkerhet om vad undervisningen 
skall innehålla och hur den skall organiseras. En enskild skola måste själv utveckla sina 
arbetsformer och tillsammans med eleverna ge undervisningen ett innehåll som motiverar och 
ligger inom ramen för gällande styrdokument. Samtidigt måste skolan i högre grad än tidigare 
öppna sig mot omvärlden för att kunna erbjuda eleverna ökade möjligheter att få insyn i den 
verklighet som de möter i sin vardag, och inte minst kommer att möta i framtiden. En del av 
skolans hårdaste kritiker menar att skolan utvecklats till ett verkligt krisområde. Enkvist (2000) 
framhåller t ex att det mesta av vad som skett inom skolan i form av reformer och pedagogiskt 
utvecklingsarbete varit ”feltänkt”, som samtidigt är titeln på hennes bok där hon går till hård 
attack mot skolan. Hon framför en rad förslag till åtgärder inom olika områden och på olika 
nivåer i ”skolsamhället”. Sett från en sådan utgångspunkt får boken ses som ett uppslag till ett 
omfattande skolutvecklingsarbete. Jag delar för min del emellertid inte hennes analys, utan menar 
att hennes bok Feltänkt i långa stycken är, enligt min uppfattning, ”feltänkt”. Jag kan visserligen 
hålla med Enkvist om att skolan i dag ”brottas med” stora problem, men i huvudsak av andra 
orsaker än de hon för fram och därmed är vi också i de flesta fall oense som vad som skulle 
behöva göras. Utan att här närmare gå in på dessa meningsskiljaktigheter, vill jag med detta 
endast visa på en av de grundläggande svårigheterna med skolans utvecklingsarbete, nämligen att 
det finns en rad olika uppfattningar om vad skolan är och vad den borde vara. Därmed framstår 
skolans utvecklingsarbete som ett svårt och ”minerat” område. Hur förändringen av skolans och 
utbildningsanordnares organisation kan genomföras och hur undervisningens former och innehåll 
förändras finns det således inte några enkla svar på. Till detta kommer att det verkar som att 
skolan har en organisatorisk struktur som motverkar förändring. Ett ständigt återkommande 
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problem för många lärare är bristen på tid, här och nu, därför att det finns så många olika saker 
som måste göras och ibland även för att få ledningens stöd för sina strävanden. En orsak kan vara 
att det finns det en rad dilemman, dvs förhållanden där det saknas en slutgiltig lösning just därför 
att det finns motstridiga krav, behov och önskemål från organisationens aktörer. 
Förändringsarbetet blir därmed ofta komplicerat och resultatet av de försök som genomförs kan 
antas uppvisa betydande variationer. 
 
Skolan som organisation tycks också ha svårigheter att hantera långsiktiga problem och 
frågeställningar. En orsak kan t ex vara hög personalomsättning. Det gör att den kontinuitet som 
behövs många gånger bryts när det hela tiden kommer in nya aktörer på arenan. Ett annat 
problem är att de kommunala budgeteringsrutinerna innebär att det som regel inte är möjligt att 
veta vilka ekonomiska resurser som står till förfogande bortom den innevarande budgetperioden 
(se t ex Lundgren, 1999). Ett påbörjat utvecklingsprojekt riskerar t ex att stå utan resurser, därför 
att nya utvecklingsteman fokuseras. Utvecklingsarbetet tenderar därför att bli kortsiktigt och 
anpassat till de problemområden som just för tillfället finns på den ”allmänna agendan”, trots att 
vi vet att sådana processer i stället behöver lång tid för att utvecklas (se t ex Ekholm, 1990).  
 
 
SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 
Mot en sådan bakgrund uppstår bl a frågan vilka förutsättningar som krävs för att skolans 
utvecklingsarbete skall kunna initieras och genomföras på ett framgångsrikt sätt? Vad är det t ex 
för faktorer som underlättar respektive försvårar detta arbete? Syftet med detta paper är därför 
att: 
 

- försöka identifiera några faktorer som kan antas påverka möjligheterna att 
bedriva skolutveckling samt att i några avseenden diskutera vilken roll de 
förefaller spela 

 
Jag kommer inledningsvis att beröra frågan om betydelsen av att använda olika strategier för att 
initiera ett utvecklingsarbete i skolan då detta tycks ha betydelse för det fortsatta förloppet. Mitt 
allmänna intryck är att många av de skolutvecklingsprojekt som genomförs är Top-down 
initierade. Bottom-up initierade skolutvecklingsprojekt finns såtillvida att idéerna kan komma 
från en enskild lärare eller en grupp av lärare, t ex finansierade från Utbildningsdepartementet 
eller Skolverket, vanligen ”välsignade” av skolledningen (se t ex Rönnerman, 1998). Med 
utgångspunkt från vad jag själv sett av de utvecklingsprojekt som jag på olika sätt varit 
involverad i verkar det behövas en växelverkan mellan en Top-down initiering som sedan tas 
över av de berörda aktörerna för att senare bli Bottom-up ”driven”. Anledningen till detta är att 
det finns skäl att anta att ett framgångsrikt utvecklingsarbete måste utgå från lärarna själva. “It is 
teachers who, in the end, will change the world of the school by understanding it“ (Stonehouse, 
citerade i Egerbladh & Tiller, 1998). Detta gäller framför allt när det är fråga om komplexa 
förändringar som griper in i flera områden och när dessa förändringar gäller för lång tid. Frågan 
är då hur skall detta i så fall gå till? 
 
Därefter tar jag upp några problem som har att göra med att förändringsprocesser tycks ha en 
tendens att dra ut i tiden, dvs det dröjer länge innan några egentliga effekter kan avläsas av ett 
skolutvecklingsarbete (se t ex Ekholm, 1990). Många av de projekt som startar i skolan framstår 
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därför, även om de kan sträcka sig i tid upp emot två år, som alltför kortsiktiga. En tänkbar effekt 
av detta kan bli att lärare som deltagit i flera sådana utvecklingsprojekt, utan att kunna se några 
påtagliga resultat, med tiden blir allt mer tveksamma till att delta i projekt av den här typen. För 
det tredje tar jag upp att det förefaller vara så att lärare tycks lida av ”kronisk” tidsbrist och att de 
därför upplever sig inte kunna medverka i dessa skolutvecklingsprojekt som de ibland upplever 
att ledningen mer eller mindre ”tvingar” på dem. Denna bild är emellertid inte entydig, då det 
också samtidigt verkar finnas lärare som har tid och som gärna ger sig in i dessa pedagogiska 
förnyelseexperiment.  
 
Avslutningsvis tar jag upp frågan om skolutvecklingsarbete är att betrakta som ett frivilligt 
åtagande för de motiverade och intresserade lärarna, eller om detta arbete utgör en del av lärares 
”ordinarie” arbetsuppgifter. Jag ställer frågan därför att jag i många av de projekt som jag varit 
involverad i sett att många lärare tycks uppfatta att de inte behöver delta i, i vart fall från 
skolledning initierade, skolutvecklingsprojekt. Från mina erfarenheter från andra arbetsplatser 
har jag aldrig sett detta så tydligt uttalat som just inom skolans värld. Självfallet finns också en 
rad andra faktorer som kan antas ha betydelse för hur skolans utvecklingsarbete, en sådan är 
ledningens roll, en annan är den kultur som finns i den aktuella skolan, en tredje skulle kunna 
vara den ”socio-ekonomiska miljön” i vilken skolan existerar, ytterligare en annan är lärares 
kompetens osv. Jag har valt bort dessa och andra möjliga faktorer av det enkla skälet att allt detta 
inte ryms inom ramen för ett paper med ett begränsat omfång. Det kan därför mycket väl tänkas 
att det finns faktorer som är av minst lika stor betydelse för att påverka skolans utvecklingsarbete 
som de jag nu valt. Det är här självfallet också bara möjligt att genomföra en ytterst översiktlig 
genomgång av den problematik som här skisserats upp. 
 
När vi talar om att utveckla skolans verksamhet gör vi detta ofta utifrån antagandet att det skulle 
vara oproblematiskt genom att bortse från att vi kan tänkas ha olika uppfattningar ( jmf. t ex 
uppfattningar som redovisas av Enkvist, 2000 respektive Marton & Booth, 2000) om vad som är 
orsaker till nuvarande problem och målet med detta arbete, liksom att måluppfyllelsen i sig kan 
tolkas på skilda sätt (jmf. t ex med de olika synsätt som man vanligen benämns School 
Improvement respektive School Effectivness för att göra en grov kategorisering av olika 
grundläggande ståndpunkter) (se t ex, Blossing, 2000)1. Generellt sett skulle man kunna tänka sig 
att skolutveckling är allt arbete som sker för att de mål som finns uppställda i olika typer av 
                                                           
1  Med hänvisning till Reynolds (1998) gör Blossing (2000:10) följande sammanfattning av vad som kännetecknar 
de bägge synsätten. School Improvement traditionen karaktäriseras som att fokusera: 
 

1. en ”botten-upp” orientering där förbättringsåtgärder har ägts av den lokala skolan och dess personal 
2. en kvalitativ forskningsmetodologi 
3. en förändring av skolans organisatoriska processer framför skolans resultat 
4. att inte betrakta skolans resultat som givna utan i stället problematisera dem 
5. skolan som en dynamisk institution som fordrar fortsatta och utökade studier istället för ögonblicksbilder av 

skolan i korsvisa undersökningar 
 
Medan School Effectivness traditionen beskrivs som att fokusera : 
 

1. en kvantitativ forskningsmetodologi 
2. på att betrakta skolans resultat som icke-problematiska 
3. den formella organisationen av skolan till skillnad från de mera informella processerna 
4. på beskrivningar av skolor som statiska och stabila organisationer 
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styrdokument uppnås till en högre grad. En förändring som inte får stöd i de officiella målen 
skulle därmed inte betraktas som skolutveckling. Det kan i och för sig anses vara orimligt då nya 
idéer och tankar som inte funnit fotfäste i styrdokumenten därmed skulle uteslutas. Ett kriterium 
på vad som är skolutvecklingsarbete skulle därför lika gärna kunna vara att det just rör sådant 
som inte redan är prövat. Den fråga som då uppstår är hur långt utanför gällande ramar det är 
möjligt att gå innan det uppstår ett så starkt motstånd att detta inte länge blir möjligt att 
genomföra. För att i det här fallet i någon mån hantera denna problematik väljer jag att betrakta 
de olika faktorerna som identifierats i relation till en tänkt utvecklingsprocess oavsett målet för 
denna. Detta fokuserar utvecklingsprocessen som sådan. Detta gör att detta paper skulle kunna 
hänföras till kategorin School Improvement då jag här är mera intresserad av skolans 
organisatoriska processer, vilka skapar förutsättningarna för att lärande kan ske, än av elevernas 
studieprestationer i sig. Det är självfallet inte så att elevernas studieprestationer skulle vara 
ointressanta, då det ju är dessa som utgör ”kärnan” i skolans verksamhet. Ett problemet är, som 
jag ser det, att denna aspekt inte kan ses som fristående från det sammanhang där dessa 
studieprestationer skall utföras och bedömas. För att eleverna skall kunna ”lyckas” måste bl a en 
lång rad av organisatoriska förutsättningar var uppfyllda. När dessa förutsättningar saknas eller är 
otillräckliga måste de skapas. Det är i detta sammanhang som frågan om skolutveckling kommer 
in.  
 
 
METOD  
Ansatsen i detta paper är vad man skulle kunna kalla konstruktivistisk i det att två fallstudier 
används som grund på ett sådant sätt att dessa skall kunna ge en mer eller mindre sammanhållen 
bild, en av flera möjliga, av hur de faktorer som valts ut förefaller påverka möjligheterna att 
genomföra ett framgångsrikt skolutvecklingsarbete. Det är således en tolkning utifrån en relativt 
begränsad empirisk grund. Detta kan, men behöver inte innebära att tolkningen också saknar 
generell giltighet. Det går dock inte att hävda en empirisk generalisering, däremot framstår 
fortfarande en teoretisk generalisering som möjlig.2 
 
Vad vi då kan få kunskap om utgår från antagandet att det är människors upplevelser som ligger 
till grund för hur de konstruerar sin verklighet eller i det specifika fallet utgör verkligheten (se t 
ex Berger och Luckman, 1979), eller som det uttrycks i det så kallade Thomasteoremet3: "Om 
något definieras som verkligt blir det verkligt till sina konsekvenser" (Brante, 1993:23). Detta 

                                                           
2 Jämför motsvarande problematik från det naturvetenskapliga området med utgångspunkt från Ramachandran & 
Blakeslees bok; Phantoms in the Brain – Human Nature and the Architecture of the Mind, där hjärnforskningen står 
inför problem som liknar de som finns för att exempelvis studera vad som sker i skolan. (1998: preface xiii). 

 
I think it’s fair to say that, in neurology, most of the major discoveries that have withstood the test 
of time were, in fact, based initially on single case studies and demonstrations. More was learned 
about memory from a few days studying a patient called H.M. that was gleaned from previous 
decades of research averaging data on many subjects. The same can be said about hemispheric 
specialization (the organization of the brain into a left brain and a right brain, which are special-
ized for different functions) and the experiments carried out on two patients with so-called split 
brains (in whom the left and right hemispheres were disconnected by cutting the fibers between 
them). More was learned from these two individuals than from the previous fifty years of studies 
on normal people. 

3 Thomasteoremet är uppkallat efter William I Thomas (Goffman, 1994). 
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innebär att det inte har någon betydelse hur verkligheten faktisk är konstruerad utan bara hur 
denna uppfattas av de i sammanhanget involverade aktörerna. Det är därför inte verkligheten i en 
objektiv mening som kan återges, utan endast aktörernas subjektiva uppfattning av denna. Detta 
är dock inte ointressant om vi utgår från Thomasteoremet, därför att det är utifrån sin egen syn på 
verkligheten som de inblandade aktörerna agerar. 
 
Detta paper tar sin empiriska utgångspunkt i två kvalitativa utvärderingsstudier i svenska 
gymnasieskolor4. Den ena studien (Fall A) avsåg ett skolutvecklingsprojekt som genomfördes 
under tre terminer från och med ht 1997 till och med ht 1998. Den andra utvärderingen avser en 
verksamhetsanalys i samband med en organisationsförändring och ett ”vidhängande” pedagogiskt 
utvecklingsprojekt under år 2000. Utvärderingsstudien (Fall A) har arbetats fram av en grupp 
bestående av de bägge skolledarna och en representant för var och en av de fyra arbetsgrupper 
som deltog i utvecklingsarbetet samt de bägge handledarna5 från Pedagogiskt 
Utvecklingscentrum Dalarna, vid Högskolan Dalarna. De som genomfört utvärderingen var 
själva parter och kan därmed misstänkas kunna ha ett visst intresse av att presentera en positiv 
bild av utvecklingsarbetet. Perspektivet är således i det fallet ”insiderns”, med de för- och 
nackdelar som detta för med sig. Utvärderingsarbetet hade som ambition att så långt som möjligt 
ge samtliga i verksamheten inblandade intressenter en möjlighet att ”komma till tals”, dvs att de 
skulle få ge sin bild av hur projektet bedrivits och vilka resultat som de uppfattade hade uppnåtts. 
Den uppläggning som valdes innebär samtidigt att rapporten kom att ge uttryck för motsägelser, 
just som en följd av att olika aktörer har olika intressen och infallsvinklar och därmed olika bilder 
av vad som faktiskt förevarit. Detta ger samtidigt en uppfattning om hur komplext ett 
skolutvecklingsarbete av den här typen kan vara. För det andra fallet (Fall B) har datainsamlingen 
till utvärderingsrapporten6 skett genom att förvaltningsledning, rektorer, administrativa personal, 
programansvariga samt de fackliga företrädarna fått besvara en s k ”brevenkät”7 som tar upp 
olika aspekter av hur den nuvarande organisation uppfattas fungera. Motsvarande ”brevenkät” 
har även besvarats av de befintliga arbetslagen i grupp i samband med en studiedag i slutet av vt-
terminen 2000. Intervjuer har genomförts med 10 personer. Dessa spelades in på band och hade 
karaktären av öppna samtal. Intervjupersonernas utsagor har i de avseenden som bedöms som 
relevanta för den genomförda utvärderingen därefter skrivits ut. Utöver detta har dokument i 
form av sammanträdesprotokoll, rapporter etc avseende organisationens funktion analyserats.  
 
Jag använder mig också av mina egna erfarenheter från att under de senaste åren på olika sätt och 
i olika grad ha varit involverad i en rad skolutvecklingsprojekt. Dessa erfarenhetsbaserade 

                                                           
4 I det ena fallet rör det sig om två gymnasieskolor, en som drivs i kommunal regi och en i landstingsregi. De bägge 
skolorna är integrerade i gemensamma lokaler och har i viss utsträckning en samordnad verksamhet. Respektive 
skola har sin egen rektor. Totalt sett kan skolan betraktas som en liten gymnasieskola. Den andra skolan består av 
fyra olika geografiskt spridda enheter inom ramen för ett kommunalförbund. Betraktat som en sammanhållen enhet 
utgör det en relativt stor gymnasieskola. Jag har här valt att inte avslöja vilka dessa skolor är, med tanke på att inte 
”utelämna” dessa. Det är naturligtvis ett problem i det här sammanhanget för den som vill gå till källan för att kunna 
kontrollera mina uppgifter. Till detta vill jag också säga att det är min bedömning att det så långt det nu låter sig 
sägas fråga om två vanliga skolor, som sannolikt kan betraktas som s k ”normalskolor”. 
5 Av vilka författaren till detta paper var den ena av dessa. 
6  Jag var själv en av de båda författarna till utvärderingsrapporten. 
7 En brevenkät utgörs i det här fallet av ett frågeformulär med öppna frågeställningar för att ge respondenten 
möjlighet att lägga fram sina synpunkter på vad de uppfattar ske i organisationen i olika avseenden. 
Frågeställningarna ger självfallet svaren en viss inriktning beroende på hur dessa utformas. 
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kunskaper kan självfallet inte beläggas empiriskt. Däremot kan dessa prövas som en teoretisk 
konstruktion som varande mer eller mindre gilltig utifrån läsarens utgångspunkter. De krav man 
kan ställa i det avseendet är att dessa utsagor underbyggs av argument som kan förkastas eller 
antas som mer eller mindre rimliga i sammanhanget. De erfarenhetsbaserade kunskaperna 
kommer kanske tydligast fram i de tolkningar som görs och i urvalet av de faktorer som antas 
påverka skolutvecklingsarbetet. 
 
 
ETT FÖRSÖK ATT IDENTIFIERA NÅGRA FAKTORER OCH DERAS 
BETYDELSE FÖR MÖJLIGHETERNA ATT BEDRIVA 
SKOLUTVECKLINGSARBETE 
Jag inleder redovisningen med att från några olika infallsvinklar betrakta betydelsen av valet av 
implementeringsstrategi, där Top-down strategin förefaller passa väl ihop med School 
effectiveness och Bottom-up strategin med School improvement strategi. Därefter behandlas 
varför skolutvecklingsprocesser tycks vara så långsamma och hur det kan komma sig att lärare 
”kroniskt” tycks sakna tid för att medverka i dessa. Avslutningsvis behandlas frågan om ett 
deltagande i skolans utvecklingsarbete kan betraktas vara en frivillig uppgift för skolans aktörer.  
 
 
Implementeringsstrategier 
När det gäller val av förändringsstrategi brukar man tala om Top-down respektive Bottom-up 
strategier, dvs uppifrån kommande respektive nerifrån kommande initiativ. Förändringsprocesser 
kan således initieras från organisationens ledning, där den bärande tanken är att de föreslagna 
förändringarna i en kontinuerlig och logisk process skall genomsyra hela organisationens 
verksamhet. Strategin är dock problematisk så till vida att den kräver acceptans från de aktörer 
som finns på ”fältet” vilka är de som förväntas utföra ”jobbet”. Om de inte vill delta sitter de på 
ett starkt ”trumfkort” i en organisation som har en så komplex verksamhet att utföra som den i 
skolan. De kan helt enkelt välja att ”inte göra någonting” med hänvisning till att de har en mängd 
andra uppgifter att utföra och att de inte ens hinner med det som de redan är ålagda. De kan också 
välja att säga att de ansluter sig till de nya ”tongångarna”, men i sin vardag fortsätta att bedriva 
sin undervisning som de alltid har gjort. Utgångspunkten för ett Top-down perspektiv är ofta att 
det förväntade resultatet kan uttryckas i form av mål (se t ex skolans läroplaner eller den 
kvalitetsredovisning som svenska skolor är ålagda att genomföra (SFS: 1997:702)). Om målen 
formuleras alltför generellt ger det ett så stort tolkningsutrymme att en del av dess styrfunktion 
riskerar att försvinna. Å den andra sidan kan detta vara ett sätt att skapa Bottom-up processer 
genom att initiativet lämnas över till de berörda aktörerna. Problemet i det fallet kan vara, sett 
från ledningens perspektiv, att när detta skall omsättas i praktisk handling är formuleringarna så 
allmänt hållna att målen knappast ger de som skall genomföra verksamheten någon vägledning i 
fråga om vad som är mätbara aspekter av målet. Om målen i stället formuleras på en konkret och 
mätbar nivå uppstår ett annat problem. Utbildning är en så komplex verksamhet att antalet mål 
blir så många att de blir omöjliga att uppnå eller att arbeta med alla dessa mål samtidigt. Frågan 
är då hur ett framgångsrikt Top-down initierat utvecklingsarbete kan genomföras? Den 
traditionella lösning på detta problem förefaller vara att bygga upp en stark kontrollfunktion. 
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Bottom-up strategin bygger i stället på att aktörerna i en organisation antas ha en mer eller 
mindre tydlig ”önskan” att kunna få utveckla den egna verksamheten genom att använda den 
kraft som aktörerna själva besitter och som gör att de aktivt kommer att söka lösningar på de 
problem som de upplever finns. Ett Bottom-up perspektiv kan t ex innebära att sträva efter att 
skapa fora för personalen att föra kontinuerliga pedagogiska samtal för att kunna reflektera över 
det arbete man utför, vad man vill åstadkomma osv. Denna strategi är emellertid inte heller 
oproblematiskt. Risken är i stället att när de som utför arbetet på fältet kommer med idéer och 
organiserar sig för att genomföra detta uppfattas det som en ”revolt”, ibland motarbetat av 
ledningen, vilket i sin tur leder till att spänningar och konflikter uppstår, t ex därför att ledningen 
uppfattar att de ”tappar greppet”. 
 
Många skolutvecklingsprojekt förefaller, som redan framhållits, vara ”Top-down 
konstruktioner”, dvs de utgår från ledningen och deras tilltro till att på rationalitetens och 
logikens villkor starta och genomföra ett förändringsarbete.  
 

Det framstår som uppenbart att projektets introduktion hade kunnat genomföras på andra 
sätt. Inte minst gäller detta dess implementeringsfas. Projektet kom i huvudsak till i 
samverkan mellan de bägge skolornas rektorer och de bägge ”bollplanken”. Visserligen 
var personalen informerade om vad som pågick och några kände förmodligen till 
projektets huvudsakliga innehåll. (Fall A, Högskolans representanter) 

 
En erfarenhet från fall A är att utvecklingsarbetet, trots projektets uttalat Bottom-up perspektiv, 
uppfattades av många i personalen som skolledningens projekt. Det räcker således inte, som det 
framstår, att skolledningen visar ”god vilja”, utan lärarna måste involveras så att det är de själva 
som har varit delaktig i att formulera ”uppgiften”. ”/…/ vi insåg rätt snart att det i första hand 
måste startas en process bland lärarna” (Fall A, Skolledare). Detta innebar i det här fallet att 
projektet fick en ”trög” start. Starten blev så problematisk att de tog nära nog två terminer innan 
utvecklingsarbetet tog fart. Vad var det som skulle göras, vem skulle göra detta, vad skulle det 
hela leda fram till osv?  
 

I början av projektet, ja ganska länge rådde en mycket oklar bild av målet och formerna 
för arbetet. Många långa timmar gick åt till att komma överens och lära känna varandra 
eftersom grupperna från början indelades efter intresseområden med lärare från olika 
skolkulturer. Nytt läraravtal och skolutvecklingsavtal bidrog också till att sätta fokus på 
tidsåtgången och lärarrollen. Det är vägen som är mödan värd, ett ordspråk som passar 
bra in. Gränsövergripande samtal förs och vi upplever att gruppernas arbete bidrar till att 
fler och fler inser sitt värde i en gemensam skola och utvecklingen av den. (Fall A, 
Skolledarna) 

 
Utgångspunkten var att det inte fanns någon utanför skolans väggar som antogs kunna utföra 
detta arbete, alltså måste personalen själva se till att det hände någonting. Något måste göras, 
men vad? Detta var för en del något frustrerande. I sin tur medförde det att diskussionerna i 
grupperna kom att ”spreta”, men också att idéer kom att prövas mot varandra. Allt eftersom 
diskussionerna framskred började också olika intresseområden att framträda tydligare, samtidigt 
som nya frågeställningar blev möjliga att formulera. Detta resulterade bl a i att en av de fyra 
arbetsgrupperna kom att fortsätta i form av en s k forskningscirkel (om forskningscirklar se, t ex 
Lundgren, 2000). Denna fick även viss anslutning av några deltagare från andra arbetsgrupper. 
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En fråga som uppstår är om det hade varit möjligt att få igång processen snabbare om lärarna 
hade involverats i planeringen av skolutvecklingsarbetet, eller om detta i stället hade förlängt 
planeringsprocessen i motsvarande grad. Det är inte möjligt att en bestämd uppfattning om några 
mer varaktiga effekter av det genomförda utvecklingsarbetet, emellertid framhöll vi två som 
representerade högskolan i projektet följande inställning i denna fråga i utvärderingsrapporten. 
 

Frågan om vad projektet har betytt för skolans utveckling är nära sammankopplad med 
hur personalen och eleverna påverkats av projektet generellt sett. För den ”utomstående” 
blir allt efter som tiden går och kontakterna med personalen ökar de ”kulturskillnader” 
som finns inom de bägge skolorna allt tydligare. Orsakerna till detta kan naturligtvis vara 
flera. En kan vara att X-gymnasiet (anm. min anonymisering) har en lång tradition, djupt 
förankrad i den praktiska yrkesutbildningen, medan Y-gymnasiet (anm. min 
anonymisering) är en nystartad skola, i huvudsak bestående av utbildningar med en 
teoretisk inriktning. Projektet har betytt att de olika personalkategorierna har fått 
diskutera gemensamma angelägenheter och därvid fått en bättre förståelse för varandra. 
Vi tror inte att det vare sig är möjligt eller ens är önskvärt att försöka utveckla en enda 
gemensam skolkultur för de bägge skolorna, även om den ”officiella retoriken” i bland 
kan uppfatta att så skulle vara fallet. Snarast är det en fråga om att acceptera varandra för 
de värden man står för och det arbete man utför. Den kanske viktigaste frågan är där att 
man kan se att den ”andre” har ett ”bidrag” att ge för att upprätthålla och i vissa 
avseenden utveckla verksamheten. En annan aspekt är att det i kvalitetsutvecklings-
grupperna förts pedagogiska samtal, dvs att även om det kvarstår oenighet i en mängd 
frågor har deltagarna varit tvungna att förhålla sig till pedagogiska frågor av 
grundläggande art. De har i många fall tvingats ”tänka vidare”, vilket kan förmodas leda 
till att man ser på sig själv och sin egen roll som lärare på ett nytt sätt. Inte minst har 
tänkandet och diskussionerna rört att närma sig kvalitetsbegreppet från olika 
infallsvinklar. Då vi i det här fallet talar om ytterst långsamma processer går det inte att i 
någon mer djupgående betydelse påstå att kvalitetsutvecklingsprojektet haft en 
revolutionerande inverkan på verksamheten, däremot är det vår övertygelse att projektet 
har startat en process, en rörelse mot att verksamheten förändras på ett signifikant sätt och 
därmed också utvecklats mot en ökad betoning mot att ge innehållet en hög kvalitet. (Fall 
A. Högskolans representanter) 

 
I det andra fallet (Fall B) var förutsättningarna något annorlunda. Problemet var att 
organisationen, genom att finnas på fyra olika ställen och där varje enhet tillåtits utveckla sina 
egen profil hade skapat ”spänningar” mellan de olika delarna och budgeten hade regelmässigt 
och periodvis med relativt stora belopp överskridits. Med tanke på hur skolan var organiserad 
fanns en ganska stor ledningsgrupp. I denna grupp fördes diskussioner hur verksamheten skulle 
kunna organiseras liksom hur nya undervisningsformer skall kunna utveckla verksamheten. Som 
ett led i detta arbete genomfördes den utvärderingen som är en del av det empiriska underlaget 
för detta paper. När alla inblandade aktörer hade fått delge sina uppfattningar i form av 
brevenkäter och intervjuer sammanställdes, som redan framgått, dessa i en utvärderingsrapport. 
Samtliga involverade fick nu i ”uppgift” att via s k reflexionsprotokoll ge sin syn på vad de ansåg 
om det som hade framkommit i utvärderingen. Med utgångspunkt från dessa svara ordnades 
träffar med samtliga arbetslag för att fortsätta den påbörjade processen. Detta moment kan 
samtidigt ses som ett försök att vända initiativet, från Top-down till Bottom-up. Resultatet 
varierade i de olika arbetslagen högst betydligt. I några av dessa uppstod konstruktiva samtal i 
andra var stämningen ”förtätad”, där mängder med problem lyftes fram som varande olösta. 
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Några av arbetslagen framstod samtidigt som vara väl fungerande arbetsgrupper och andra enbart 
som administrativa konstruktioner. Detta resulterade i en ny rapport, dock i betydligt mera 
koncentrerad form där det aktuella ”läget” redovisades. Parallellt arbetade ledningen fram ett nytt 
organisationsförslag, som de menar också fick ett positivt gensvar från stora delar av 
organisationen. När denna skulle genomföras uppstod emellertid ett annat problem, inte genom 
att personalen motsatte sig de planerade förändringarna, utan i stället genom att den ansvariga 
politiska ledningen förkastade förslaget till ny organisation. När den överordnade nivån, trots att 
det själva initierat processen, inte i tillräckligt hög grad varit involverad blir det ”stopp”. Kanske 
för att de anser sig ha förlorat initiativet, kanske för att de inte delar de tankar som fördes fram 
eller möjligen har de något annat skäl. Vad som händer bortom detta är fortfarande oskrivet, men 
processen har ändå så här långt satt vissa spår genom att ett tämligen omfattande 
skolutvecklingsprojekt har formulerats och förhoppningsvis kommer detta att kunna startas under 
2001. Även i det här fallet är det en process som går mycket långsamt framåt. Det finns därför 
anledning att i det följande något beröra denna aspekt av skolutvecklingsarbetets förutsättningar. 
 
 
Förändringsprocesser tar tid 
Att förändra och utveckla organisationer och deras verksamhet kräver tid både för att initieras, 
implementeras och inte minst för att institutionaliseras (Ekholm, 1990). Utvecklingsprojekt 
kännetecknas av att det vanligen genomgår dessa olika faser, där initieringsfasen kan ta från ett 
halvår upp till två och ett halvt år. Implementeringen kan pågå under en tidsperiod från ett upp 
till några år. När det gäller institutionalisering kan den ta ännu längre tid ”/…/ eftersom 
anpassningar av den lokala organisationen kan komma till långt efter det att den ursprungliga 
förändringen infördes.” (Ekholm, 1990:61). Förändringar visar sig ofta varaktigt först efter fem, 
sex år efter projektets initiering. Vad karaktäriserar då dessa tre faser och varför tar de vanligen 
så lång tid? När det gäller initieringsfasen menar Ekholm att det är många faktorer som bidrar till 
att det finns en inbyggd ”tröghet”. Implementeringen är vanligen en kritisk fas, när de aktiva i 
förändringsarbetet försöker driva på sina kollegor i samma riktning, vilket kan leda till ett mer 
eller mindre starkt motstånd. Endast långsamt kan det nya integreras i den rådande 
organisationen.  
 
De bägge fall som studerats i detta fall utgör tydliga exempel på hur långsamma dessa processer 
är.  

 
Beträffande förankringsarbetet blir slutsatsen att det tog lång tid och handlade mycket om 
att lära känna varandra i nya gruppkonstellationer. Olika lärargrupper pratade med 
varandra, om än på ”olika språk”, och det är först nu som de är trygga och törs gå lite 
djupare i samtalen. Projektet heter nu ”kvalitetsutvecklingsprojekt” och handlar om 
innehåll i undervisningen och förhållningssätt. Flera grupper talar om kunskapsbegreppet, 
elevsyn och pedagogisk grundsyn och frågan om vilka kriterierna är och hur vi 
utvärderar.   
 
Arbetssättet har gett perspektiv på hur svårt utveckling kan vara men också på hur mycket 
inombords resurser som finns i en skolas personalgrupp. Information, information och 
åter information. Det går inte att ge för mycket information men den måste också vara 
rätt. (Fall A. Skolledarna) 
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Lärares brist på tid för att arbeta med skolutveckling 
En annan aspekt av tidsproblemet, bortom men ändå sammanhängande med att 
utvecklingsprocesser i sig tar tid, är att de involverade aktörerna på en individuell nivå ofta inte 
upplever sig ha tid med att arbeta med skolans utvecklingsarbete (se t ex Lundgren, 2000). 
Praktiskt taget alla resurser tycks användas för att upprätthålla den löpande verksamheten och att 
det finns obetydliga resurser för arbete med pedagogiskt utvecklingsarbete. En av 
utvecklingsgrupperna i Fall A uttryckte detta på följande sätt i ett av sina dokument: 
 

Gruppen upplever att det finns en del hinder för att det skall vara möjligt att genomföra detta 
projekt. Det största hindret för oss är tiden. Våra gemensamma konferenser är för korta och 
det beror på att vi inte kunnat hitta någon lämplig tid när alla varit lediga. Det är en absolut 
förutsättning att vi har minst en och en halv timme schemalagd konferenstid mitt på dagen 
varje vecka. I dagsläget hinner vi tyvärr mest diskutera praktiska, akuta frågor och vi hinner 
egentligen aldrig komma till det viktigaste, nämligen pedagogiska spörsmål.  

 
Tiden tycks vara en central faktor i skolan. En viktig orsak till detta kan t ex vara att skolans sätt 
att traditionellt organisera undervisningen låser upp hur lärare kan disponera sin tid. Tiden saknas 
i en teknisk/administrativ mening. Skolan har traditionellt i allt väsentligt fördelat ut tid i relativt 
korta tidsportioner. Detta passar ofta illa med det sätt på vilket skolutvecklingsarbete behöver 
bedrivas för att bli framgångsrikt. Detta är således ett svårhanterligt strukturellt problem. När 
varje lärare är beroende av sitt eget tidsschema, med en lång rad fasta tider, som bara svårligen, 
även vid enstaka tillfällen, låter sig justeras ökar problemets komplexitet snabbt ju fler som 
försöker att hitta en gemensam tid där samtliga involverade kan träffas. Den “uppluckring“ som 
skett av skolans regelsystem genom övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning i 
nu gällande läroplaner, men också genom Avtal 2000 (Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, 
Svenska Kommunförbundet, 1996) ger nu vissa möjligheter att skapa nya arbetsformer, t ex i 
form av arbetslag. Ett sådant arbetssätt bör ge vissa möjligheter att disponera tiden lite friare. På 
motsvarande sätt kan den försöksverksamhet som nu bedrivs med en friare användning av 
timplanen8 i grundskolan ses. Timplanen som företeelse har spelat och spelar en central roll för 
hur skolans verksamhet organiseras och får därmed också stor betydelse för undervisningens 
struktur och innehåll. Den ger uttryck för vilka ämnen som anses vara viktiga att lära och inte 
minst vilket stoff som elever kan förväntas behöva behärska. Den har setts som ett viktigt 
instrument för att skapa en likvärdig skola, t ex genom att garantera att elever skall ha samma rätt 
till undervisning oavsett var i landet de går i skolan. För att timplanen skall kunna fylla sin roll 
måste tiden sålunda struktureras på ett sådant sätt att den svarar mot vad som föreskrivs i 
timplanen. Skolan har därmed kommit att bli tidsstyrd samtidigt som intentionen är att den skall 
vara mål- och resultatstyrd. 
 
                                                           
8 Regeringen har i december 1999, som ett led i att försöka förändra skolan, beslutat om en försöksverksamhet med 
en timplanelös utbildning i grundskolan (Förordningen, 1999:903). Denna innebär en fullständig befrielse från den 
nationella timplanens uppdelning i tid per ämne och ämnesgrupp, däremot finns fortfarande bestämmelser som 
garanterar det totala antalet lärarledda timmar för de nio åren i grundskolan. Friheten gäller inte heller de kursplaner 
som finns i timplanen. I försöksverksamheten deltar 80 kommuner, eller enskilda skolor i dessa kommuner, på vars 
ansvar faller att välja ut de skolor som skall ges möjlighet att arbeta utan timplanens indelning i tid.  
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Allt är strukturerat i tid, i förväg. Den verksamhet jag deltar i styrs av scheman som har lagts 
fast nästan ett år tidigare. Dagens tid är styckad i bestämda enheter. Vi vet precis på minuten 
när vi skall vara vid en viss plats och vilket ämne vi skall ha då. Den som kommer en liten 
stund senare kommer ”för sent” och den som kommer för tidigt får vänta. (Hellsten, 
2000:147) 

 
Hur tiden används tycks vara intimt förknippat med vilka arbetsformer som används. Skall 
lärares tid i skolan disponeras på ett mera flexibelt sätt måste sannolikt undervisningsformerna 
förändras. Det talas i dag om flexibel undervisningen som den nya ”våg” som kommer att 
”skölja” bort det gamla. Men, vad som kommer att blir resultatet av detta vet vi ännu så länge 
föga om. 
 
 
Är skolans utvecklingsarbete frivilligt? 
En utgångspunkt för ett framgångsrikt skolutvecklingsarbete, sett från ett perspektiv att optimalt 
nyttja tiden, behöver därför innehålla mötesplatser för en dialog om de frågor som aktörerna 
själva har definierat som viktiga. Ett av de problem som måste hanteras är att det tycks finnas 
betydande svårigheter att initialt engagera samtliga aktörer på ett sådant sätt att de är beredda att 
satsa tid och energi för att delta i ett långsiktigt utvecklingsarbete. Ett annat problem när det 
gäller möjligheten att engagera lärare i utvecklingsarbeten förefaller vara att arbetsbelastningen 
är ojämnt fördelad (Fall B). En lärare framhåller t ex att några får dra ett ”tungt lass” medan 
andra bara ”åker med”. De finns t ex de som menar att arbetsbelastningen är alldeles för hög på 
de personer som har god kompetens och som är intresserade. Det kan vara ett organisatoriskt 
problem, men också ett problem på aktörsnivå. Orsaken kan ju vara så att det läggs ut en större 
mängd arbetsuppgifter på enskilda individer än på andra. Samtidigt är arbetstiden begränsad och 
reglerad varför det förefaller finnas en övre gräns för arbetsbelastningen. Kanske är det rimligare 
att anta att det finns ambitiösa och målmedvetna medarbetare som tar på sig arbetsuppgifter 
därför att de gärna vill att verksamheten utvecklas, men att de samtidigt upplever andras lägre 
ambitioner som ”störande”. Denna typ av problematik måste antas vara vanligt förekommande i 
alla typer av organisationer och kan knappast ha någon annan lösning än att det finns en hög 
medvetenhet om situationen som sådan. 
 
Vad är det som gör att många lärare inte anser sig ha tid eller vilja att delta i skolans 
utvecklingsarbete? För att belysa detta kan följande två påståenden tas som utgångspunkter (se t 
ex Grannäs & Lundgren, 1998). 
 
* Skolutveckling sker vid sidan om det ordinarie arbetet 
* Skolutveckling sker som en integrerad del av det ordinarie arbetet 
 
I den mån lärare anser att utvecklingsarbete inte har några tydliga kopplingar till deras arbete i 
övrigt kommer de knappast någonsin att avsätta tid som behövs för att kunna bedriva 
utvecklingsarbete (se t ex Hargreaves, 1998). De lärare som ser utvecklingsarbetet som ett 
naturligt inslag i den ordinarie verksamheten använder i stället mötet med eleverna och med 
kollegor som en möjlighet att ständigt pröva och utvärdera effekterna (se t ex Dimnäs & Sträng, 
2000) av olika sätt att organisera och att arbeta med lärprocesser, därmed skapas tid för detta, 
även om någon ny tid inte tillkommer i en teknisk/administrativ betydelse. 
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/…/ Med en större samordning oss lärare emellan skulle vi enkelt kunna hitta denna tid. 
Idag har jag uppfattningen att vi till viss del arbetar "omlott" och detta är ju naturligtvis 
tidsödande och inte alltid effektivt för eleven. 

 
Det kan tyckas tämligen naturligt att alla skall bidra till skolans utveckling och att lärarna också 
kan antas vilja göra detta. Därmed borde knappast frågan om frivilligt eller inte vara något 
problem. I realiteten föreligger dock ofta ett svårhanterbart problem. Det behöver ju inte vara så 
att alla delar de grundidéer som ett utvecklingsprojekt ger uttryck för. Snarast kan man förvänta 
sig att det finns en mängd olika uppfattningar representerade i det fallet. Det förefaller, som jag 
ser det, inte rimligt att tvinga någon att delta i ett utvecklingsprojekt. Ett skäl till detta är att det 
knappast leder till ett bättre arbetsklimat genom en sådan åtgärd. I stället riskerar de pedagogiska 
samtalen att stanna av och i stället fokuseras ledningens oförmåga att hantera situationen. Detta 
kan vara skäl nog för att inte använda tvång. Att det dessutom är tämligen lätt att ”obstruera” 
genom att vara inaktiv är ett ytterligare skäl. De erfarenheter som finns vid t ex Pedagogiskt 
Utvecklingscentrum Dalarna talar ändock för att ”frivilliglinjen” kan vara att föredra. Ett skäl till 
detta är att många lärare redan har en hård arbetsbelastning, att de inte kan eller vill satsa energi 
på ett långsiktigt utvecklingsarbete, där utfallet kan vara tveksamt, i förhållande till de uppgifter 
som behöver lösas, här och nu. Detta hindrar emellertid inte att samtliga i personalgruppen kan 
engageras i arbetet, men med olika intensitet. Gemensamma aktiviteter kan t ex vara 
gemensamma föreläsningar för att inspirera, det kan vara dialogutbildningar för att skapa 
förutsättningar för samtal samt reflexionsgrupper, som träffas med viss regelbundenhet, med 
inriktning pedagogiska samtal i vid mening. Ett deltagande i ett utvecklingsprojekt måste bygga 
på att deltagarna kan övertygas via goda argument (argumentets primat). Finns inga goda 
argument för projektet är möjligheterna att lyckas klart begränsade. Till saken hör att argument 
bara kan utbytas i en dialog, saknas fora för dialog kommer också de goda argumenten att 
försvinna. 
 
Ett generellt problem förefaller samtidigt just vara att det i skolan saknas arenor där reflekterande 
samtal kan föras (se t ex Ståhl, 1998), samtal som rör längre tidsperspektiv och som kan 
ifrågasätta den verksamhet som man bedriver, i syfte att utveckla och förbättra denna. Det finns 
däremot mängder av möten där löpande ”driftsproblem” hanteras. Det tycks således finnas ett 
behov av att arenor för pedagogiska samtal skapas. Dessa arenor kan då utgöra en katalysator för 
att utvecklingsprocesser kan initieras. ”/…/ the container for the conversation must be created if 
there is to be a significant change” (Isaacs, 1999:293). De processer som initieras måste bygga på 
dialog, i betydelsen: the art of thinking together, som grund.  
 

The promise of dialogue is that a small group of people might do something that impacts the 
world. Evoking this potential, supporting its articulation, and asking people to reflect on it 
can make an important difference to progress going forward. (Isaacs, 1999:293) 

 
 
 
 
 
 
DISKUSSION 
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Vilka slutsatser är då möjliga att formulera efter vad som anförts i detta paper? Det förefaller 
vara så att skolutveckling är ett komplicerat område därför att skolan i sig är en så komplex 
organisation. Vi kan t ex inte heller utesluta att det stora flertalet lärare faktiskt inte kontinuerligt 
arbetar med att förbättra sin egen undervisning. Vad de däremot kanske inte alltid vill eller kan 
delta i är det skolutvecklingsarbete som initieras ”ovan i från” och som ofta beror på skolan som 
organisation, därför att de ha fullt upp med att sköta sin undervisning och att hantera frågor av 
social natur bland sina elever. För de flesta lärare är kärnpunkten i en förändring om att den går 
att genomföra i praktiken (se t ex Hargreaves, 1989). För att ge lärare en möjlighet att delta i 
skolans, och inte bara sin egen, utveckling framstår det som om att valet av strategi för att göra 
detta är av betydelse. Det är självfallet så att de som har ansvaret för skolan har en legitim grund 
för att genomföra de förändringar de anser nödvändiga, men jag tror att genomförande ännu 
tydligare måste läggas i lärarnas händer. Det måste ske på ett sådant sätt att arbetet sker på en 
nivå som samtidigt leder till en samlad skolutveckling. Det betyder att det är en fråga om både 
organisatoriskt såväl som pedagogiskt utvecklingsarbete. Det finns naturligtvis inte 
patentlösningar på hur detta skall gå till, men det framstår som en nödvändig förutsättning är att 
det skapas arenor i skolan där lärare kan föra pedagogiska samtal också bortom vardagens mest 
akuta problem. En annan nödvändig förutsättning är att skolans verksamhet organiseras på ett 
sådant sätt att lärare får den tid som behövs för att dessa möten kan ske kontinuerligt och att 
utvecklingsarbetet sker långsiktigt. Om dessa förutsättningar finns kanske det inte längre är 
nödvändigt att ställa frågan om skolutveckling är att betrakta som ett frivilligt åtagande. 
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