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FÖRORD
När avhandlingsskrivandets slutfas kunde skönjas var jag på en doktorandkollegas disputation. Efteråt diskuterade jag och några andra doktorandkollegor den fråga som vi då och då med bävan ägnade visst intresse; Vilket
skall bli ”mitt bidrag” till vetenskapssamhället? Väl hemkommen gick jag
in på nätet och surfade runt lite. Mitt intresse fastande på en artikel med titeln; ”Fem forskare om vad vi vet”. Det lät intressant utifrån den diskuterade frågan om våra egna bidrag. Artikeln byggde på intervjuer med forskare
som deltagit i 2006 års skolchefsmöte. En av de intervjuade var Mats Ekholm och han sade:
Det finns inga enkla trick om man vill förändra och utveckla en
verksamhet, som till exempel skola och förskola. Det finns
många sätt att göra det på och alla är bra och alla är dåliga. Men
om de, eller några av dem, verkligen leder till att det i slutändan
blir bättre för eleverna, det vet vi inget om.2
Flera tolkningar av ett sådant uttalande kan göras. En är att all skolforskning är meningslös eftersom vi ändå aldrig tycks bli klokare inom det området. En annan är att varje forskningsbidrag kan ses som ett betydelsefullt
strå till en utbildningspolitisk stack som aldrig kan, och inte heller ska, bli
färdigbyggd. Jag brukar ha några ord ur Karin Boyes dikt ”I rörelse” som
ledstjärna, både för mitt liv och för mitt arbete:
Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som
är mödan värd (Widerberg & Artén, 1989/1995).
Ett avhandlingsarbete handlar dock ändå om att slutligen gå i mål, såtillvida att det empiriska materialet ska förvandlas till en avhandlingstext som
skall lämna någon form av bidrag till den akademiska världen. Som tur är
färdas man inte ensam mot målet. Tvärtom, en mängd människor är i varierande grad involverade. I ett flerårigt praktiknära projekt som mitt, där en
stor skola var föremål för den empiriska delen av studien, har jag haft
många medresenärer. Jag vill först och främst rikta ett stort tack till alla berörda i den studerade skolan för att jag genom brev, intervjuer, möten och
vardagliga samtal fick ta del av Ert vardagsarbete. Ett särskilt vill jag rikta
till gymnasierektorn och till de personer som ingick i skolans utvecklingsgrupp, Ni kom att bli mycket betydelsefulla för mitt arbete. Utan det samarbete vi utvecklade hade det varit svårt att genomföra projektet. Tack till
Er alla!

2

Intervju med Mats Ekholm av frilansjournalisten Anna Lytsy efter Skolchefsmöte på Stockholmsmässan i Älvsjö, 30-31 oktober 2006 (http://fou. skolporten.com
/artikel.aspx ?typ= art& id=a0A 2000 0000De5r#arr, 2006-11-18).
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Tack också till Gunnar Berg. Det var tack vare Dig jag fick möjligheten
att genomföra min studie i Falkgymnasiet och skriva denna avhandling.
Tack också för att Du var min handledare under de första åren. Den möjlighet jag fick innebar förvisso långt mer turbulenta år än jag någonsin
kunde föreställa mig, men blev samtidigt år som i efterhand ter sig ovärderligt lärorika. Tidvis har jag dock haft nytta av det uttryck som en av mina
arbetskamrater, Siw Jensen, brukar använda: allt som inte dödar en, stärker
en.
Betydelsefulla personer var också de kollegor inom Gunnar Bergs
grupp som hade lång erfarenhet av skolutvecklingsarbete. Här riktas ett
särskilt tack till Sören Högberg och Erik Groth vid Högskolan Dalarna
(Erik arbetar numera vid Karlstads universitet). Många var gångerna som
jag sökte stöd och vägledning hos Er! Och alltid delade Ni generöst med Er
av såväl positiva som negativa erfarenheter och tog mina funderingar på
största allvar. Ni var otroligt viktiga i projektets inledningsskede! Viktiga
personer har också varit Christer Wede, studentkamrat från C-pedagogiken
som kom att arbeta med Gunnar, liksom Magdalena Yttergren, Roger
Sträng och Mats Barrdahl som under lång tid arbetat nära Gunnar. Gudrun
Holmdahl och Katarina Jakobsson kom att bli doktorander i två projekt
som startades efter mitt. Vi fann snabbt varandra och blev doktorandkollegor som samtidigt delade upplevelsen av att genomföra praktiknära forskningsprojekt med alla de vedermödor detta innebär.
Min biträdande handledare Stina Jeffner, som kom in i ett sent skede av
avhandlingsarbetet, har varit ovärderlig. Tack Stina! Utan Dig hade det blivit svårt att ro detta arbete i hamn. Du är ett levande bevis för att uppmuntran måste höra till en av de absolut viktigaste egenskaper en handledare
kan ha! Till detta kom att vi var så samspelta, jag visste alltid vad Du menade att jag skulle göra, vi behövde inte så många ord. Du bidrog till att ge
mig ett sådant självförtroende att jag förmådde stå emot, även fast det
ibland ”blåste hårt”. I ett ännu senare skede kom en ny huvudhandledare in
i bilden, Lars Holmstrand. Tack Lars för att Du tog på Dig uppgiften att
hjälpa mig att slutföra min avhandlingsresa! Att Du kom in väldigt sent i
avhandlingsskedet innebar att Du ibland ställde Dig lite frågande till texten, där Stina och jag tyckte att allt var solklart eftersom vi hade arbetat
ihop en längre tid. Detta tvingade mig att skärpa till min text ytterligare.
Tack också till Gunilla Härnsten som läst och bidragit med viktiga kommentarer. Jag vill även tacka Catharina Andersson och Lars Pettersson för
engagemang och betydelsefullt stöd! Jag vill också särskilt tacka Dig,
Catharina, för att Du föreslog Stina som biträdande handledare. Det var ett
lyckokast! Tack också till Bertil Olsson som kommit med betydelsefulla
påpekanden. Ett tack riktas också till Markus Arvidson som i avhandlingsskrivandets absoluta slutskede bidrog med viktiga kommentarer samt stöd
och uppmuntran.
Vid Högskolan Dalarna var också Sara Irisdotter viktig, då hon flera
gånger var opponent på olika delar av min text. Tack Sara! Tack också till
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kollegorna i ”Peddagruppen”, ingen nämnd och ingen glömd, för viktigt
stöd under hela avhandlingsarbetet!
Eftersom jag hade min doktorandanställning vid Högskolan Dalarna,
men min forskarutbildning, i slutskedet, förlagd till Växjö universitet kom
två slutseminarier att genomföras. Vid Högskolan Dalarna vill jag tacka
Torsten Blomkvist och Lottie Lofors Nyblom och vid Växjö universitet
Anders Hytter och Claudia Gillberg för värdefulla synpunkter. Det intressanta med två slutseminarier var att det var helt olika synpunkter som
framkom. Alla dessa blev dock betydelsefulla då de sammantaget visade
att materialet bar på en otydlighet som synliggjorde att jag, våren och försommaren 2007, ännu inte frigjort mig från den närhet till materialet som
utvecklats under de fem år, 2001 – 2006, som jag mer eller mindre regelbundet hade haft ett nära samröre med den studerade skolan. Det innebar
ytterligare några månaders hårt arbete. Till slut släppte det och jag kunde
göra de justeringar som var nödvändiga för att göra mig till ägare av min
egen text. Tack också till Margaret Hammare som språkgranskat Abstract
och Summary.
Tack till mina barn, Sofia och Anna, Ni har hela tiden har stöttat mig
och haft förståelse för den tid jag har ägnat åt mitt avhandlingsarbete och
som ibland hindrat mig från att vara den närvarande mamma jag ville vara.
Det näst sista tuffa året innan avhandlingen slutligen blev klar hade Sofia
gift sig med Daniel och fött mitt första barnbarn, Ludvig, och jag missade
mer av hans första ett och ett halvt år än jag ville. Stort tack också till Dig,
Pappa. Du har från den första dagen jag påbörjade mina högskolestudier år
1993 varit en intresserad läsare av mina alster. Mamma fick tyvärr aldrig
veta att jag till slut skulle bli forskare. Hon dog i bröstcancer tre år innan
jag fick chansen att påbörja mina forskarstudier. Sist, men inte minst, ett
stort tack till Mats Lundgren, som funnits i min närhet som kollega under
hela avhandlingsarbetet, men som fick särskilt stor betydelse de sista tre
åren då Du också blev min man.
En ny resa tar sin början…
Borlänge 2008-02-07
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Kapitel 1
INTRODUKTION OCH PROBLEMOMRÅDE –
ETT AVHANDLINGSARBETE PÅBÖRJAS…
Den här avhandlingen består av en fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt i
en gymnasieskola som bedrevs enligt den s.k. Frirumsmodellen3 (Berg,
t.ex. 1995; Berg, 2003). Jag hade uppgiften att som doktorand vara handledare i skolutvecklingsarbetet och samtidigt studera projektets genomförande och dess effekter. En utgångspunkt i modellen är att öppna ”för ett närmande mellan skolpraktik och skolforskning/skolforskare” (Berg,
2003:56). Berg beskriver vidare den tanke som projektets design är uppbyggd utifrån på följande sätt:
I en mer konkret mening kan den handledning som utgör en väsentlig del i denna strategi (Frirumsmodellen, min anm.) med
fördel utövas av en forskare/forskarstuderande, och denne/dessa
kan då nyttja de erfarenheter som görs som empiri i t.ex. avhandlingsarbeten. Skolforskning och skolpraktik kan även som en del
i denna strategi mötas i en mer abstrakt mening, såtillvida att resultatet från tidigare relevant forskning kan berika skolutvecklingsprojektet, och effekter av det aktuella skolutvecklingsprojektet kan berika skolutvecklingsforskningen (Berg, 2003:56).
Tidigt i skolutvecklingsprojektet visade det sig dock att den tänkta strategin
var mer komplicerad att genomföra i praktiken än vad den bakomliggande
teoretiska tanken utlovade. Detta har gett avhandlingen dess huvudtitel:
Det är enklare i teorin… Om skolutveckling i praktiken. Avhandlingen
kommer att ägnas åt att på olika sätt beskriva och försöka förstå varför
skolutvecklingsprojektet utvecklade sig som det gjorde. Varje skolutvecklingsprojekt är unikt, samtidigt som det som regel också innehåller element
som är av mer generell karaktär. Därmed blir det möjligt att genom det studerade projektet även säga något om skolutveckling på ett mer övergripande plan.
Avhandlingens uppläggning präglas av två aspekter som jag under projekttiden successivt blev alltmer medveten om att dessa bidrog till att komplicera det praktiska genomförandet av skolutvecklingsprojektet. Den första gäller projektdesignens uppbyggnad där jag hade till uppgift att både
3

Frirumsmodellen beskrivs i kapitel 2.
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delta i utvecklingsarbetet och vara den som skulle studera detsamma. Jag
var själv en del i det jag studerade. Mitt sätt att lösa detta dilemma är att
jag låter min roll som doktorand vävas in i den beskrivning, tolkning och
analys av skolutvecklingsprojektet som jag gör i resultatkapitlen. Problematiken kring detta diskuterar jag i metodkapitlet. Den andra aspekten
handlar om att de reaktioner skolutvecklingsprojektet mötte hos skolans
personal gjorde att jag allt eftersom tiden gick blev alltmer undrande över,
och skeptisk till, Frirumsmodellen. Avhandlingens syfte kom, i ljuset av
dessa två aspekter, att inriktas mot att försöka öka förståelsen för de reaktioner som initiativet och genomförandet av skolutvecklingsprojektet mötte. Reaktionerna gick dels att härleda till den lokala kontexten, men visade
sig också ha bäring både på skolutvecklingsproblematik som kunde kopplas till Frirumsmodellen och till skolutvecklingsproblematik av mer generell karaktär.
För att öka möjligheterna att tolka vad som hände i ett vidare perspektiv än den lokala kontexten och Frirumsmodellen som skolutvecklingsmetod tar jag i avhandlingen min utgångspunkt i det faktum att skolan är en
politiskt styrd organisation. Skolans uppdrag kan aldrig betraktas som neutralt, utan är alltid ett uttryck för de bakomliggande samhälleliga krafter
och ideologier som är verksamma i det aktuella historiska skedet. Englund
(1992) beskriver skolan som att den ständigt befinner sig i ett politiskt
spänningsfält. Även om skolan kommunaliserades i början av 1990-talet
(se t.ex. prop. 1990/91:18) utövar staten fortfarande en stark styrning genom lagstiftning, läroplaner och andra styrdokument samt olika typer av
kontrollfunktioner. Därigenom styrs lärares vardagsarbete av såväl statliga
som kommunala beslut. På det sättet finns en nära koppling mellan vad
som sker på den makropolitiska nivån (staten och kommunen) och den
mikropolitiska nivån (den enskilda skolan, det enskilda lärarlaget och i
slutändan, den enskilda läraren och den enskilda eleven).
1.1 Avhandlingens disposition
I kapitel 1 introduceras avhandlingens problemområde. Här redogör jag
också för avhandlingens utgångspunkter och syfte samt gör nödvändiga
avgränsningar. I det andra kapitlet redovisas de teoretiska tankar som Frirumsmodellen vilar på samt att skolutvecklingsprojektets design beskrivs. I
detta avsnitt behandlas också projekt som instrument för utvecklingsarbete.
Eftersom jag tar min utgångspunkt i att skolans utveckling är nära förbunden med samhällsutvecklingen har jag valt att i det tredje kapitlet placera in
skolan i ett samhällsperspektiv. Här ger jag en kort översikt av gymnasieskolans reformering från början av 1970-talet fram till införandet av Lpf 94
(1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna), samt något om problematik som uppstod när reformeringen skulle genomföras i praktiken. Det
var denna läroplan som gällde när det studerade skolutvecklingsprojektet
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genomfördes.4 Avslutningsvis lyfter jag i detta tredje kapitel fram några
perspektiv på skolutveckling som exempel på olika vägar, förutom Frirumsmodellen, att möta de mer eller mindre regelbundet återkommande
kraven på förändringar av skolans verksamhet. Kapitel 4 utgör avhandlingens metodkapitel. Här beskriver jag hur datainsamlingen har genomförts
samt reflekterar över de metoder som användes och min egen roll som deltagande observatör med uppgiften att både delta i och studera skolutvecklingsprojektet.
Tolkningsramen, som behandlas i kapitel 5, har växt fram i en process
av hermeneutisk karaktär som påbörjades i projektets inledningsskede och
bottnade i min undran över den tveksamhet att delta i skolutvecklingsprojektet som många lärare, mer eller mindre tydligt, gav uttryck för. Mina
funderingar kring detta ledde till att tolkningsramen utformats utifrån två
perspektiv. Det första utgörs av ett implementeringsperspektiv. Lundquist
(1992:12) definierar implementering av statliga reformer som att det: ”innebär att beslutet realiseras, d.v.s. förs ut i verkligheten i faktiska åtgärder,
nämligen handlingar eller information. Konkret betyder detta att pensioner
betalas ut, trafiken övervakas, undervisning genomförs i skolorna, de sjuka
vårdas på sjukhusen, vägar byggs osv.” Eftersom denna avhandling handlar
om ett skolutvecklingsprojekt utgör den ett exempel på hur försök att implementera skolreformer kan se ut. Implementeringsperspektivet har sin
grund i att många av lärarna på flera sätt under projekttiden gav uttryck för
frustration inför innehållet i olika utbildningspolitiska intentioner och det
uppdrag de fått genom decentraliseringen och införandet av Lpf 94. Det
andra perspektivet är komplexitetsteoretiskt och har sin upprinnelse i att
jag successivt kom att uppfatta att det neorationalistiska organisationsteoretiska perspektiv som Frirumsmodellen vilar på inte tillhandahöll de redskap
jag ansåg mig behöva för att bättre förstå det som hände när skolutvecklingsprojektet genomfördes. Tolkningsramen har, tillsammans med beskrivningen av Frirumsmodellen och projektets design i det andra kapitlet
och bakgrundstexten i det tredje kapitlet om skolan i ett samhällsperspektiv, till uppgift att belysa det som hände i en vidare kontext.
Resultatet av fallstudien presenteras i kapitlen 6-8. I kapitel 6 tecknar
jag en bild som belyser den studerade skolans vardagsverksamhet, liksom
aspekter som bidrog till att det uppstod ett motstånd mot skolutvecklingsprojektet och hur detta hanterades. Med utgångspunkt i det som hände under projekttiden gör jag sedan i kapitel 7 en granskning och analys av
skolutvecklingsprojektets genomförande och den problematik som designen innehöll, vilket bl.a. innebär att jag kritiskt granskar Frirumsmodellen.
Jag reflekterar också över den roll jag hade som forskarstuderande i skolans värld och huruvida projektet kunde bidra till ett närmande mellan skol4

När avhandlingen slutfördes i början av år 2008 hade ett regeringsskifte år 2006
medfört att den socialdemokratiska regeringen ersatts med en borgerlig och många
förändringar inom utbildningsväsendet hade påbörjats och/eller påannonserats. Det
ligger dock utanför denna avhandling att diskutera dessa.
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forskning och skolans praktik. I det åttonde och sista kapitlet diskuterar och
analyserar jag skolutvecklingsprojektet ur tolkningsramens båda perspektiv, d.v.s. dels ur ett implementeringsperspektiv och dels ur ett komplexitetsteoretiskt perspektiv. Denna diskussion tar sin utgångspunkt i den problematik som omgav skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet, men uttrycks i termer som även rör skolutvecklingsproblematik på en mer generell nivå.
1.2 Syfte och avgränsningar
Förväntningarna på 1990-talets skolreformer var stora, men visade sig svåra att uppfylla (Lundström, 2007, se även t.ex. Skolverkets rapport 187,
2000; SOU 1996:1). Lärarna fick både ansvaret och friheten att förverkliga
reformeringen, dock utan att tillräcklig hänsyn togs till hur lärarna upplevde de nya kraven, möjligheterna och villkoren (Lundström, 2007, se även
Goodson & Numan, 2003; Henningsson-Yousif, 2003). I Falkgymnasiet,
som är det fingerade namn jag har givit skolan, 5 blev det tidigt tydligt att
många av lärarna var skeptiska till sitt nya uppdrag och det var en aspekt
som även påverkade hur skolutvecklingsprojektet kom att utveckla sig.
1990-talets skolutvecklingsoffensiv innebar stora påfrestningar på skolornas sociala klimat. Att genomföra dessa utbildningspolitiska intentioner har
visat sig kunna leda både till konflikter och till att arbetsmiljöproblem uppstår. När rektorer och lärare skall lösa kraven på att aktivt engagera sig i
skolutvecklingsarbete är det stor risk att personalkonflikter skapas (Holmström, 2007). Trots att många studier (se bl.a. Holmström, 2007; Berg,
Groth, Nytell & Söderberg, 1999; SOU 1996:1; SOU 1997:1; SOU
1997:107) vittnar om problemen med att förverkliga politiska intentioner,
är studier av varför dessa konflikter uppstår och hur de kan ta sig uttryck
ovanliga. Utan att det alls var avsikten från början kom min avhandling,
genom det som skedde i Falkgymnasiet, att handla om de problem som ett
skolutvecklingsprojekt kan skapa när det skall genomföras och hur dessa
kan förstås.
Skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet kom att bedrivas undanskymt och parallellt med den ordinarie verksamheten, aldrig som en integrerad del av denna. Under projekttiden blev jag också, som nämnts, successivt alltmer skeptisk mot Frirumsmodellen som skolutvecklingsmetod i
dess helhet. Sent i avhandlingsarbetet bestämde jag mig för att inte fullfölja
min uppgift, vilken enligt projektplanen (se kap. 2), var att lyfta fram eventuella effekter av det skolutvecklingsarbete som hade bedrivits. Jag bestämde mig för att istället låta skolutvecklingsprojektet och dess design utgöra avhandlingens fokus. Den övergripande forskningsfrågan formuleras
utifrån ovanstående som:

5

Jag har valt namnet Falkgymnasiet efter min mammas flicknamn som var Falk.
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-

Hur går det att förstå vad som hände i skolutvecklingsprojektet i
Falkgymnasiet och varför det inte var möjligt att genomföra detta
enligt projektplanen?

Denna fråga konkretiseras genom följande frågeställningar:
a) Vilka reaktioner uppstod hos personalen, skolledningen, förvaltningsledningen och forskningsansvariga och hur tog sig dessa uttryck?
b) Hur är det möjligt att förstå de reaktioner som uppstod?
Med utgångspunkt i dessa frågor som specifikt avser skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet kommer jag, där jag finner det möjligt i relation till
den bakgrund och tolkningsram som utformats, att också diskutera skolutvecklingsproblematik i mer generella termer.
För att kunna genomföra uppgiften måste flera avgränsningar göras.
Det är t.ex. praktiskt ogenomförbart att identifiera och kartlägga alla de
processer som förekommer parallellt i ett skolutvecklingsprojekt, mer eller
mindre invävda i varandra, i en så komplex verksamhet som skolan utgör.
Jag har därför försökt beskriva och analysera de processer som både varit
möjliga att identifiera och som jag samtidigt uppfattar som bärande när det
gäller att försöka förstå vad som hände under tiden som projektet genomfördes, d.v.s. jag har ur den bakgrund som vardagens arbete utgör försökt
att lyfta fram och synliggöra förhållanden som jag uppfattat som centrala
för det som skedde. Hur resultatet kommit att tolkas är självfallet också beroende av detta samt hur datainsamlingen skedde och vilka teoretiska perspektiv som används vid tolkningen.
Den uppläggning som avhandlingen fått utgör både en kritisk granskning av Frirumsmodellen och en självkritisk granskning av mitt eget agerande i samband med att skolutvecklingsprojektet genomfördes, samt att
förändringsproblematik inom skolan mer generellt också behandlas.
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Kapitel 2
SKOLUTVECKLINGSPROJEKTET –
UTGÅNGSPUNKTER OCH DESIGN
Anledningen till att ett skolutvecklingsprojekt startades var att en sammanslagning skulle ske mellan två gymnasieskolor. Fysiskt skulle den ena skolans verksamhet flyttas till den andra, varför en omfattande om- och tillbyggnad skulle ske. Gymnasieförvaltningen i den aktuella kommunen hade
beslutat att i samband med detta starta ett forskningsbaserat skolutvecklingsprojekt som byggde på professorn i Pedagogik Gunnar Bergs Frirumsmodell.6 Projektet planerades att ske i tre steg, enligt följande (Projektplanen, 2001-02-14, s. 1):
-

-

Att genomföra en kulturanalys för att kartlägga förutsättningarna för skolutveckling i riktning mot en lärande organisation,7
d.v.s. att skolan i sitt vardagsarbete skall sträva efter att nyttja
sitt handlingsutrymme på elevernas och pedagogikens villkor.
Att aktivt pröva konkreta åtgärder och aktiviteter som syftar
till skolutveckling i denna riktning.
Att studera eventuella effekter av sådana åtgärder genom att
göra ytterligare en kulturanalys.

Kulturanalyser hade tidigare prövats i flera år och på olika skolor (se t.ex.
Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 1999; Groth, 2002). När kulturanalyserna
genomförts hade forskarna lämnat en skriftlig rapport till den berörda skolan och sedan lämnat skolan. Därmed hade ansvaret för skolutvecklingsarbetet lämnats över till den aktuella skolans ledning och personal. Uttryckta
önskemål från olika skolor om att forskaren också borde fortsätta arbetet
inom skolan efter det att kulturanalysen presenterats, var den direkta anledningen till att jag kom att bli en forskarstuderande, deltagande observa6

När projektansökan skrevs angavs inte något namn på den skolutvecklingsmodell
som skulle användas. För att kunna tala om modellen har jag valt att i denna avhandling kalla Bergs skolutvecklingsmodell för Frirumsmodellen, ett ord som jag
uppfattar att han själv numera använder. Frirumsmodellen har sitt ursprung i Berg
& Wallin (1983). Jag kommer att använda F i versal.
7
Innebörden i begreppet lärande organisation utvecklades i det här sammanhanget
inte mer än att detta antogs följa av att lärarna erövrade det s.k. frirummet. Begreppet lärande organisation har utförligt behandlats av t.ex. Senge (1995).
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tör i skolutvecklingsarbetet i Falkgymnasiet. Den planerade arbetsgången i
skolutvecklingsprojektet kan grafiskt beskrivas på följande sätt:

År 1. Analysfas: Att upptäcka frirummet
H

a

n

Utvecklingsgrupp
bildas.
Handledare
knyts till
gruppen

d

l

Gruppen
utbildas
i kulturoch dokumentanalys

e

d

n

i

n

Databearbetning av
kulturanalys. Genomförande av
dokumentanalys

Kulturanalys
genomförs

År 1 (forts.)
H

a

n

d

l

Utvecklingsprogrammet
remitteras till skolans
personal

e

d

n

i

Skolans personal inkommer med synpunkter på programmet

n

g

Kultur/ dokumentanalys och
förslag till
utvecklingsprogram
dokumenteras

g

Utvecklingsgruppen presenterar en slutversion av programmet

År 2 – År N. Genomförandefas: Att erövra frirummet
H

a

n

d

l

e

d

Utvecklingsprogrammet
implementeras

n

i

n

g

Ny kultur/ dokumentanalys. Eventuell revidering av utvecklingsprogrammet.

Figur 1. Skolutveckling enligt Frirumsmodellen.8
Projektplanen var i det här fallet således en vidareutveckling av kulturanalysmetoden så som den hade använts tidigare.9 Den förändring som införts
var att skolan skulle utse en s.k. Utvecklingsgrupp för att vara den drivande
och samordnande kraften i utvecklingsarbetet, d.v.s. det var runt denna
8

Figuren hämtad från ett internt arbetsmaterial utformat av Berg.
I kulturanalysmetoden ingår också en metod för dokumentanalys. Det praktiska
tillvägagångssättet vid genomförandet av kultur- och dokumentanalyser beskrivs
längre fram i detta avsnitt.

9
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grupp som hela projektet skulle kretsa. Tanken var att Utvecklingsgruppens10 medlemmar skulle väljas av skolans lärare utifrån att dessa hade
auktoritet inom skolan och samtidigt lärarkårens förtroende. Min roll innebar, förutom att genomföra två kulturanalyser, att ingå i Utvecklingsgruppen och därmed aktivt medverka i skolutvecklingsarbetet. Jag skulle således både vara en aktör som handledare i skolutvecklingsarbetet och samtidigt beforska det initierade skolutvecklingsprojektet. Denna vidareutvecklade metod skulle nu provas för första gången och den fanns, så att säga, i
projektstarten bara på ”ritbordet”.
För att i någon mån ge en bild av hur de fysiska förutsättningarna såg
ut ger jag i det följande avsnittet en kort beskrivning av den skola där projektet bedrevs.
2.1 Den studerade skolan
Beskrivningen av den skola där det aktuella skolutvecklingsprojektet bedrevs och dess närmiljö som här görs är allmänt hållen i avsikt att den inte
skall kunna identifieras, framför allt för att så långt möjligt skydda mina
uppgiftslämnare. I vissa avseenden kan skolan vid den aktuella tidpunkten
sägas uppvisa en del specifika problem, men dessa kan enligt min bedömning ändå inte uppfattas som helt ovanliga och skolan i sig kan inte heller
betraktas som unik.
Falkgymnasiet ligger i en medelstor svensk stad i ett område med både
hyreshus och villabebyggelse. Av eleverna har ca 75 % svensk bakgrund.
Upptagningsområdet är förstås huvudsakligen närområdet, men det finns
också elever från andra delar av kommunen, från angränsande kommuner
samt även från angränsande län. Under de år som skolutvecklingsprojektet
genomförts har skolan i genomsnitt haft omkring 1000 elever och en personalstyrka om cirka 100 personer, inklusive timanställd personal. Det är
således en relativt stor skola. De program som fanns på skolan var Samhällsprogrammet, Handelsprogrammet, Frisörprogrammet, Estetiska programmet och i samband med projektstarten införlivades också Omvårdnadsprogrammet.
I avhandlingen figurerar även ett vårdgymnasium. Vid projektets genomförande kom, av skäl som kommer att framgå i resultatredovisningen,
Vårdgymnasiet att spela en betydligt mindre roll än vad som framgår i den
projektplan som låg till grund för skolutvecklings- och forskningsprojektet
i Falkgymnasiet, där det handlade om en sammanslagning av de två skolorna. Jag har inte gett vårdgymnasiet något fingerat namn utan kallar det
helt enkelt för Vårdgymnasiet, med stort V.

10

Jag kommer i fortsättningen att skriva Utvecklingsgruppen med versal begynnelsebokstav.
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2.2 Frirumsmodellen
Den bakomliggande teoretiska tankefiguren för att bedriva skolutveckling
enligt Frirumsmodellen11 utgörs av ett antagande om att en skolas vardagsarbete regleras av två ”gränser”. Lärares arbete avgränsas dels av en yttre
gräns med utgångspunkt i skolans styrdokument, som markerar vilka handlingar lärare har möjlighet att utföra. I praktiken avgränsas lärares arbete
också av en inre informell gräns som inom varje skola påverkas av s.k.
skolkulturella aspekter, t.ex. hur skolarbetet, enligt den aktuella skolans
personal, bör bedrivas och varför just så. Mellan dessa gränser anses ett frirum finnas för skolutveckling. Ett ytterligare grundläggande antagande är
att skolans personal har större frihet att välja sätt att bedriva skolarbetet än
de vanligen är medvetna om (se figur 2).
Inre gränser:
Skolors ”kulturer”, d.v.s. dess
verksamhet och
”sociala liv”

Yttre gränser:
statliga och
kommunala
ramar för skolors vardagsarbete

Analyseras med
kulturanalys

Analyseras
med dokumentanalys

Frirum: tänkt
utrymme för
(dessa) skolors
utveckling

Figur 2. Frirumsmodellen.12
Både de yttre och inre gränserna har i modellen markerats med prickade
linjer för att symbolisera och tydliggöra att både skolans uppdrag (yttre
gränser) och den enskilda skolans faktiska verksamhet (inre gränser) är
mångskiftande.
De yttre och inre gränserna kan liknas vid olika maktcentra för
skolans styrning och skolors ledning, och innehållet i en skolas
faktiska arbete avgörs av styrkeförhållanden inom och mellan
dessa maktcentra. I ljuset av detta resonemang kan skolutveckling ses som en process vars syfte är att till elevers bästa upp11

Den presentation av Frirumsmodellen som här görs är, där inte annat anges, en
beskrivning utifrån Berg (1995), Berg, Groth, Nytell & Söderberg (1999) och Berg
(2003).
12
Figuren hämtad från ett internt arbetsmaterial utformat av Berg.
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täcka och erövra det tillgängliga (outnyttjade) frirummet (Berg,
2003:31).
För att ”upptäcka och erövra” frirummet används två olika metoder (Berg,
2003:31). Att upptäcka frirummet består dels av att synliggöra de inre
gränserna via en kulturanalys och dels de yttre gränserna, genom en dokumentanalys, i vilken skolans styrdokument analyseras. Berg (t.ex. 1995)
har utformat sina teoretiska tankegångar med utgångspunkt i Lorties (1975)
studier. Formulerat med Bergs egna ord:
En amerikansk sociolog (Lortie, min anm.) utvecklade efter
omfattande empiriska studier i en numera klassisk bok ett resonemang om amerikanska lärares ethos. Begreppet ethos kan
översättas med kåranda/yrkesanda, och just lärares/skolpersonals yrkesanda är en av hörnstenarna i en skolas
kultur. Genom att dra slutsatser om den rådande kårandan kan
vi m a o också dra vissa – må vara försiktiga - slutsatser om
åtminstone vissa bärande delar av en skolas kultur. Lärares yrkesanda kan uttryckas i tre huvudsakliga begrepp, konservatism, nuorientering och individualism (fet stil i original, min
anm.). Med konservatism menas ungefär ”stelbenthet”/”rigiditet”, dvs att lärare är allmänt sett tveksamma till sådant förändringsarbete som ligger utanför läraryrkets traditionella arbetsinriktning. Nuorientering står för en planeringsdimension: när lärare planerar gör man det ofta i det korta perspektivet (nästa dag, nästa vecka etc.) snarare än i det långa
(ett år, två år…). Med individualism menas enkelt uttryckt att
lärare av tradition är ensamarbetande (Berg, 1995:72).
Berg & Wallin (1986:65-66) skriver följande om hur Lortie (1975) uttryckt
sig kring lärares yrkesethos.
-

lärare koncentrerar sig på klassrumshändelser snarare än på
händelser sedda i ett vidare kontext
lärare ser sig själva som den mest väsentliga katalysatorn i
undervisningssituationen
lärares krav på förbättringar handlar om tid och andra resurser för att underlätta den egna undervisningen – lärares förändringsvilja kan sammanfattas i satsen ”more of the same”.

Berg (1995:72) säger vidare att för att kunna undersöka om också svenska
skolor präglas av en sådan traditionell kåranda var det nödvändigt att skapa
en ”begreppslig motbild”.
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Eftersom detta ethos kan relateras till den dolda läroplanen, ter
det sig logiskt att sökandet efter denna motbild bottnar i de officiella (”synliga”) läroplanerna. Efterkrigstidens progressivistiskt och Dewey-influerade statliga utbildningsdoktrin(er) utgör en bärande skolideologisk och pedagogisk stomme i dessa
läroplaner.13 Läroplansdokument av detta slag redovisar emellertid knappast någonting som direkt svarar mot ord som ethos,
kåranda eller skolkultur. Av denna anledning grundas här slutsatser om en med de statliga utbildningsdoktrinerna förenlig
kåranda och kultur på tolkning av sådan text i dessa dokument
som ger indikationer om detta. I några tidigare arbeten14
genomförs en sådan tolkning av 1980 års läroplan för grundskolan. Resultatet av denna tolkning resulterar i de tre nyckelorden framförhållning, samarbete och flexibilitet (fet stil i
original, min anm.). I ett nötskal uttrycker dessa nyckelord bärande principer i den grundsyn som efterkrigstidens statliga utbildningspolitiska intentioner är upphängda kring (Berg,
1995:72-73).
Berg (1995:73) anser att genomläsningar av senare års styrdokument inte
ger anledning till revidering av dessa nyckelord. Berg & Wallin (1986)
hämtade sedan de två begreppen avgränsad respektive utvidgad professionalism från Hoyle (1980).15 Den utvidgade professionalismen betecknar lärare som uppfattar sitt arbetsfält som ”bredare”, d.v.s. att lärares arbete utvidgas till att gälla ett ansvar för skolans verksamhet även utanför ”det
egna klassrummet”. Om arbetssättet istället präglas av frånvaro av samarbete, av kortsiktig planering och av förändringsobenägenhet, benämns ett
sådant förhållningssätt i kulturanalysen som avgränsad lärarprofessionalism. I det följande beskrivs det praktiska tillvägagångssättet med att
genomföra kulturanalys och dokumentanalys.
2.2.1 Kulturanalys
Kulturanalys är den metod Berg utarbetat för att synliggöra de inre gränserna för lärares handlingsutrymme. Det första momentet är att skolans
personal skriver ett ”brev” till forskaren utifrån en öppen frågeställning:
”Hur är det att arbeta på den här skolan?” Kulturanalysen sker sedan genom att lärares kåranda speglas i tre kvalitativa skalor utifrån nyckelorden
samverkan, planering och förändring:

13

Berg gör här en referens till Broady (1992).
Här görs referenser till Berg (1981b; Berg 1983; Berg 1991b). Referensen 1991b
saknas i Bergs referenslista.
15
Berg & Wallin (1986:66) översatte först Hoyles (1980) begrepp ”restricted professionality” med begränsad professionalism. Han har senare ändrat översättningen
till avgränsad professionalism.
14
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a) Samverkan som beskrivs som att kunna variera mellan att vara individualistisk eller samarbetsinriktad
b) Planering som på motsvarande sätt varierar mellan nuorientering och
framförhållning
c) Förändring som kan variera mellan konservativ/rigid och flexibel
Kulturanalysmetoden tillhandahåller ett frågebatteri som vägledning i analysarbetet vad gäller de fasta dimensionerna samverkan, planering och förändring. Nedan presenteras de frågeställningar som är vägledande inom respektive dimension (Berg, 1995:92):
Samverkansdimensionen
• Sker någon form av samordning mellan och inom olika personalgruppers arbetsplanering?
om ja: varför har denna samordning kommit till och i vilka former
sker den? vilken eller vilka aktörsgrupper är involverade i denna
samordning och varför är det just denna/dessa grupp/er?
om nej: varför sker ingen samordning?
• Vilka attityder finns allmänt till samarbete inom och mellan olika
aktörsgrupper?
• Har det tidigare förekommit samplanerade aktiviteter (tema, projekt etc)? Varför upphörde de?
• Behov av samverkan i framtiden – vilka problem skall i så fall detta lösa?
Planeringsdimensionen
• I vilket tidsperspektiv sker olika aktörers individuella planering?
• I vilket tidsperspektiv sker eventuella kollektiva arbetsplaneringar?
• Vilka deltar i den kollektiva arbetsplanering som ev pågår, och i
vilka former sker den?
• Vilka önskemål riktar personal och elever mot skolans ledare om
sin tjänstgöring (schema, tjänstefördelning etc) och hur behandlas
dessa önskemål?
• Vilka bevekelsegrunder ligger bakom dessa eventuella önskemål?
Förändringsdimensionen
• Vilka motiv ligger bakom att olika aktörer önskar förändring (dvs
vilka problem avser dessa aktörer att lösa med en önskad förändring)?
• Vilka förändringar tillåts inom skolan – vilka förändringar tillåts
inte? Vem eller vilka har sanktionsmakten?
• Vilka förändringar har tidigare genomförts och av vem/vilka?
- bevekelsegrunder?
- förlopp/process?
- utfall/resultat?
26

-

vad hände sedan?

Ett analysinstrument utformas i form av en matris där variablerna samverkan, planering och förändring utgör en horisontell dimension. Utsagor som
sorterats in under de olika dimensionerna placeras sedan i matrisen (se tabell 1 nedan). När intervjumaterialet sorteras finns vanligen ett antal utsagor som inte kan placeras in under någon av variablerna i den horisontella
dimensionen. En sortering av dessa utsagor resulterar då i en form av undergrupper som får utgöra variabler i en vertikal dimension. På så sätt utformas en matris som blir det instrument med vilket en skolas dominerande
kultur (i detta specifika perspektiv) anses kunna beskrivas.
Tabell 1. Matris för analys av en skolas kultur.
Samverkan

Planering

Förändring

Utrymme för kategorier specifika
för varje studerad
skola

Utifrån matrisen med utsagor sker ett analyssteg där varje vertikal dimension sätts i relation till varje horisontell dimension. Dessa två steg utgör
underlag för att bedöma om en skolas dominerande kultur är avgränsad eller utvidgad.16 Därmed anses den ”jordmån” som ett skolutvecklingsarbete
har att utgå ifrån ha identifierats (Berg, 1995; Berg, 2003). Resultatet presenteras för personalen i en rapport. Med utgångspunkt i denna lyfts områden fram som blir föremål för dokumentanalys.
2.2.2 Dokumentanalys
Metoden för att synliggöra de yttre gränserna för lärares handlingsutrymme
kallas dokumentanalys. Avsikten med en dokumentanalys är att underlätta
tolkningen av styrdokumenten, såsom läroplaner, skolplaner, statliga och
kommunala regelverk, avtalstexter, kvalitetsredovisningar o.s.v., vilka tillsammans behandlar skolans mångskiftande uppdrag. Dokumentanalys utgör ett analysinstrument för att:
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Skolkulturer kan också skilja sig inom en och samma skola. Det väsentliga i
Bergs perspektiv är dock att det vanligen finns ”en kultur som på ett eller annat
sätt har ett mer dominerande inflytande än andra över verksamhetens innehåll och
form” (Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 1999:117).
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-

-

kunna ta del av ett officiellt dokument på ett alternativt sätt i
jämförelse med att läsa det från pärm till pärm,
kunna relatera och jämföra olika delar och avsnitt av ett dokument med varandra och därigenom kunna tydliggöra såväl
konsistenser som inkonsistenser mellan och inom dessa delar,
kunna inte bara peka på vad som de analyserade dokumenten
innehåller utan också vad de inte innehåller,
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, 2003:157).

Dokumentanalysen bygger på en indelning i nivåer som skall användas för
att sortera skrivningarna i de olika dokument som studeras. Denna analys
är avsedd att identifiera de yttre gränserna i Frirumsmodellen. Till varje
nivå har ett ”innehåll” formulerats som skall tjäna som ledtrådar för hur
texterna kan sorteras in under de olika nivåerna. Nedan beskrivs nivåerna
och deras ”innehåll” (Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 1999:101):
a) Ideologisk nivå. Till denna nivå hänförs sådana skrivningar
som avspeglar det aktuella dokumentets grundläggande människosyn, kunskapssyn, etc. Andra skrivningar som knyts till
denna nivå kan handla om skolans fostrande och utvecklande
uppdrag och uppgifter i allmän mening.
b) Innehållsnivå. Hit hänförs skrivningar som t.ex. berör huvudmoment, allmänna ämnesmål och/eller andra skrivningar
med ett generellt sett övergripande – men ändå operativt inriktat – innehåll.
c) Regelnivå. Till regelnivån hänförs skrivningar som ger uttryck för direkta påbud (”skall-satser”).
d) Ämnesnivå. I denna kategori sorteras sådana skrivningar in
som direkt eller indirekt behandlar vissa specifika ämnen eller
grupper av ämnen.
e) Intern verksamhetsnivå. Hit kategoriseras sådana skrivningar som på ett eller annat sätt avspeglar det aktuella dokumentets syn på hur skolans vardagsarbete kan gestalta sig och bör
vara utformat.
f) Extern verksamhetsnivå. Till denna nivå hänförs sådana
skrivningar som har beröringspunkter med skolans externa relationer, d.v.s. relationerna mellan skolan och dess omvärld i
såväl snäv (skola–föräldrar) och vid (skola–samhälle) mening.
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Kultur- och dokumentanalyserna är således avsedda att utgöra underlag för
att bedöma nuläget och ange färdriktning för det förestående utvecklingsarbetet (Berg, 2003).
2.3 Projekt som instrument för skolutveckling
Skolutvecklingsarbetet skulle ske i form av ett projekt och jag vill därför
belysa hur projekt kan ses som instrument för att initiera och genomföra
skolutveckling. Projekt är vanligen något som tillkommer utöver det vanliga vardagliga arbetet i organisationen. Att starta ett skolutvecklingsprojekt
signalerar att förändring är på gång. Kraven på förändring i enlighet med
de politiska intentionerna kommer, så att säga, närmare när ett projekt i den
egna skolan startas. Olika uppfattningar om projektets värde kan finnas och
inte alltid frigörs extra tid för den involverade personalen i tillräcklig omfattning för att projektet skall kunna genomföras så som avsetts.
Projekt definieras och analyseras vanligen med utgångspunkt i en rationalistisk styrmodell: ett mål bestäms, en tidsgräns sätts och ett lämpligt
medel väljs. Projektet genomförs därefter enligt den uppgjorda planen
(Sahlin, 1996). Projekt beskrivs av Sahlin-Andersson som:
/…/ medvetna framtidsinriktade satsningar, som etableras och
drivs med ett uttalat syfte att hantera eller lösa en avgränsad
uppgift eller ett specifikt problem (Sahlin-Andersson,
1996:118).
Sahlin-Andersson (1996) pekar på att det inte alltid är ett problems betydelse eller relevans som är förklaringen till att ett projekt initieras, utan det
är tillgången på lämpliga lösningar. En annan aspekt i initieringsskedet,
liksom i den fortsatta processen, är att projekt ofta inte grundats i en
gemensam samsyn eller i tydligt angivna uppgifter, utan olika aktörer har
olika motiv för sitt engagemang. Motiv av mer informell karaktär finns inte
beskrivna i de formella planerna och direktiven, men icke desto mindre är
de betydelsefulla såväl i initieringsskedet som för projektets fortskridande.17 De formella skrivningarna kring projekt är ofta av övergripande karaktär och därmed ospecifika och tolkningsbara. Med hänvisning till Cyert
& March (1963) framhåller Sahlin-Andersson (1996) att mål som är allmänt hållna har förmågan att hålla samman organisationer bestående av
grupper med motstridiga intressen. Oklart formulerade mål har således en
sammanhållande effekt samtidigt som kritiker och opponenter motas i
grind genom en undran över vad projektet egentligen handlar om och vem
som skall ställas till svars. Thång & Wärvik (2005) har dock framhållit
vaga och otydliga projektidéer som försvårande när det gäller verksamhetsutveckling. Förhållandet mellan den formella planen och den faktiska
17

Både Meeuwisse och Sahlin använder i samma antologi, (Sahlin (red.), 1996),
begreppet dolda funktioner om de, oftast outtalade, informella motiven.
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utvecklingen drivs ofta som två parallella förlopp, relativt frikopplade från
varandra. En aspekt som lyfts fram avseende själva processen är att det
hela tiden sker en sammanblandning av övergripande mål och olika detaljer. Det kan också vara så att man inom projekten inte söker en bästa lösning på problem som uppstår, utan de lösningar som inledningsvis bestämts kvarstår. Detta trots att problem och behov inom projektet skiftar
över tid.
Med hänvisning till Hirschman (1967) skriver Sahlin-Andersson
(1996) att många utvecklingsprojekt är så komplexa att de aldrig överhuvudtaget skulle etablerats om man i initieringsskedet försökt ta hänsyn till
alla tänkbara aspekter som skulle kunna inverka på projektet under processens gång. När Hirschman (1967:1 och 318) började sin genomgång av de
projekt han avsåg att studera, skriver han:
I found, upon looking more closely, that not one of the projects I
had selected had been free from serious problems. It quickly became apparent to me that all projects are problem-ridden; the
only valid distinction appears to be between those that are more
or less successful in overcoming their troubles and those that are
not.
Projektplaner ger dock en bild av en utvecklingsprocess som är tydlig och
hanterbar vilket får till följd att diskussioner kring hur osäkerhet, oklarhet
och förändringar under projekttiden skall hanteras uteblir. Projektplaner,
som ger sken av kontroll över en process och som samtidigt är oklart formulerade och i viss mån glädjekalkyleringar, blir dock en nödvändig strategi för att det överhuvudtaget skall genomföras några utvecklingsprojekt
(Sahlin-Andersson, 1996).
Christensen & Kreiner (1997:70) presenterar liknande tankegångar och
skriver att inget projekt kan undgå planer, ”om inte annat så för att göra
sannolikt att projektet är väl övervägt”. De pekar på att i en dynamisk miljö
blir det nödvändigt att justera i planen allteftersom och de vill därför lyfta
fram projektplanens symboliska kommunikativa funktion. ”För projekt i en
ofullkomlig värld, `any plan will do!´” (Christensen & Kreiner, 1997:71).
Planer bör i detta perspektiv betraktas som en input till en process. Ett
framgångsrikt projekt är under denna process beroende av att deltagarna tar
ett aktivt ansvar. Detta innebär bl.a. att de avvikelser som är nödvändiga
motiveras och görs till föremål för kritisk reflektion. Deltagarna skall dra
nytta av sina erfarenheter, kreativitet, sunda förnuft och intuition. Planer
skall inte utgå från att avvikelser skall minimeras, utan istället skall dessa
vara planerade och övervägda i relation till den aktuella situationen (Christensen & Kreiner, 1997).
18

I Hirschman (1967) utgörs s. 2 av en tabellöversikt med uppgifter om de projekt
han hade valt ut för sin studie, därför finns citatet på s. 1 och 3.
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När ett projekt avslutas kommer oundvikligen frågan om beställarna
fick vad de ville ha, blev resultatet det avsedda? Sådana frågor implicerar
att projekt startas utifrån färdiga idéer som bara väntar på att bli förverkligade. Den formella planeringen bygger oftast på just sådana underliggande
antaganden om mål som stabila och givna. Trots att specifika projekt
många gånger är en udda företeelse betraktat ur organisationens normala
aktiviteter antas de kunna fungera och hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten. I den rationella beslutsmodellen bortser man ifrån att när
något nytt skall genomföras är det svårt att veta vad som skall göras och att
osäkerheten om hur framtiden kommer att te sig är betydande. Slutresultaten av projekt är vanligen varken så givna eller så klara som det antas i den
rationalistiska modellen. Tvärtom kan en mängd olika resultat av ett projekt vanligen konstateras. Om utgångspunkten för resultatvärdering istället
tas i projekten betraktat som ”upptäcktsresor” där självklara mål saknas
öppnas istället för ett experimenterande med nya handlingsvägar, en möjlighet att upptäcka nya sammanhang, att utveckla nya arbetsmetoder och
skapa nya relationer. Nya satsningar kommer med nödvändighet att kännetecknas av osäkerhet, vilket innebär att en modell som utgår från att säkerhet och stabilitet är möjligt, kommer att vara missvisande. För att projekt
skall erbjuda tillfällen till lärande och utveckling bör de initiala planerna
betraktas som preliminära. Med preliminära planer som utgångspunkt skapas en beredskap för lärande när tänkta förutsättningar av olika skäl omkullkastas (Sahlin-Andersson, 1996).
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Kapitel 3
SKOLUTVECKLING I ETT SAMHÄLLSPERSPEKTIV – EN BAKGRUND TECKNAS
Skolan och olika idéer och former för skolutveckling kan inte förstås oberoende av dess samhälleliga kontext. I den här avhandlingen tar jag min utgångspunkt i Hargreaves tankegångar. Han skriver:
… de utmaningar och förändringar som dagens skolor och lärare står inför är inte snävt begränsade till skolans område,
utan har sina rötter i en bredare sociohistorisk övergång från
modernitet till postmodernitet. Skolor och lärare berörs i allt
större utsträckning av en komplex och uppjagad postmodern
värld med dess krav och möjligheter. Men reaktionerna är ofta
inadekvata eller ineffektiva, genom att de låter existerande system och strukturer förbli intakta, eller så söker man sin tillflykt till det förflutnas trygga myter (Hargreaves, 1998:39).
Hargreaves text har nu ett antal år på nacken, men min uppfattning är att
hans beskrivning äger giltighet även idag. Jag grundar denna uppfattning
dels utifrån min studie i Falkgymnasiet, där de sista intervjuerna genomfördes år 2006, men också genom kontinuerlig bevakning av rapporter och
avhandlingar publicerade efter 1998 (bl.a. Henningsson-Yousif, 2003;
Holmström, 2007; Lundström, 2007; Brüde Sundin, 2007) och skrifter från
regeringen, där det t.ex. i Kommittédirektiv, Dir. 2007:8, En reformerad
gymnasieskola, står följande:
Sedan programgymnasiet infördes har utvecklingen i samhällsoch arbetslivet varit snabb. Arbetslivet ställer krav på både
bredd och djup i medarbetarnas kompetenser, samtidigt som
rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Den globala konkurrensen och den snabba tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar (Dir. 2007:8;3).
Till detta kommer den kontinuerliga kontakt med skolans praktik som jag
får genom att vara lärare inom lärarprogrammet och den särskilda satsningen på utbildning av verksamma obehöriga yrkeslärare inom gymnasiesko-
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lan (SÄL).19 Förändringar på samhällsnivå är dessutom långsamma processer (se bl.a. Giddens, 2003). Så talade t.ex. lärarna i Falkgymnasiet om Lpf
94 som den nya läroplanen, trots att den vid starten av skolutvecklingsprojektet år 2001 hade gällt i sju år. Ett annat exempel på tidsperspektiv är att
lärare kunde inleda ett samtal med mig genom att säga: ”jag har ju bara varit lärare i tio år…”. Detta kan sättas i relation till att företag idag för länge
sedan övergivit de s.k. femårsplanerna som tidigare var vanliga och oftast
ger 3- eller 6-månadersrapporter om företagets verksamhet, utveckling och
ekonomiska ställning, vilket bl.a. ekonomisidorna i våra dagstidningar vittnar om.
Det jag således vill lyfta fram genom Hargreaves (1998) är att det som
ger förändringarna i skolan dess karaktär är beroende av det som han uttrycker som den dynamiska kampen mellan de två samhällskrafterna modernitet och postmodernitet.20 Det väsentliga här är att dessa två samhällskrafter utgår från motsatta uppfattningar vad gäller väsentliga områden
som ett samhälle byggs upp av. Den avgörande skillnaden kan mycket kort
uttryckas som att det moderna samhället stod för stabilitet medan det postmoderna står för instabilitet. Detta påverkar såväl samhället som organisationer och individer inom väsentliga områden. I det moderna samhället var
det ekonomiska systemet relaterat till en rationellt uppbyggd massproduktion. Det politiska systemet var centralstyrt. Dessa båda omständigheter bidrog till att organisationerna var hierarkiskt uppbyggda i stora, ofta tung19

SÄL, särskild lärarutbildning, är en statlig satsning på pedagogisk utbildning
som ger lärarexamen för obehöriga yrkeslärare med start år 2005 och avslut år
2009 (http://sal3.mah.se/, 2008-01-31).
20
När jag startade min studie år 2001 var postmodernitet ett hett begrepp. Idag har
detta begrepp svalnat betydligt. Jag anser dock att det budskap som begreppet
postmodernitet var/är bärare av är lika aktuellt nu som då. Det som är betydelsefullt för min avhandling är det som Hargreaves (1998) ger uttryck för när han gör
en åtskillnad mellan postmodernism och postmodernitet där postmodernismen ”är
ett estetiskt, kulturellt och intellektuellt fenomen” (Hargreaves, 1998:52). Postmodernitet beskrivs däremot som ”ett samhällstillstånd som omfattar vissa mönster av
sociala, ekonomiska, politiska och kulturella relationer” (Hargreaves, 1998:53).
Hargreaves väljer att prata om postmodernitet för att han anser att det finns förändringar som är så radikalt annorlunda att de inte bara kan ses som en vidareutveckling av moderniteten. De radikala förändringar som Hargreaves nämner är t.ex. de
helt nya möjligheterna att organisera och sprida kunskap och att bildens dominans
skapar en ”ögonblickskultur” som hotar den reflektion och formaliserade offentliga debatt som präglade ”mer verbala perioder” (Hargreaves (1998:60). Hargreaves
(1998:59) vill också lyfta fram att klyftan mellan modernitet och postmodernitet
inte är ”absolut, tydlig och universell”, utan snarare handlar det om övergångar
som är ”aktiva och kontinuerliga”. Jag ansluter mig till Hargreaves sätt att förhålla
sig till modernitet och postmodernitet och finner hans resonemang om lärararbetet
utifrån dessa båda begrepp användbara i relation till min studie. Begreppen kommer dock inte att ha någon framträdande plats i detta arbete. Den omfattande diskussion som periodvis har förts kring dessa begrepp (se t.ex. Styhre, 2002) lämnar
jag utanför denna avhandling.
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rodda, byråkratier. På det personliga planet kunde samhället upplevas som
att det präglades av ordning och systematik, men rationaliteten kunde å
andra sidan leda till att individen upplevde främlingskap. De postmoderna
samhällskrafterna fyller de ekonomiska, politiska och organisatoriska systemen med nytt innehåll. Dessutom ifrågasätts många av de vetenskapliga
”sanningarna”. Det postmoderna ekonomiska systemet kännetecknas av
produktion i mindre serier, en alltmer omfattande tjänsteproduktion och
förmåga att snabbt reagera på förändrade marknadsbehov. Detta leder till
förändringar i de politiska och organisatoriska systemen. Decentralisering,
intensifiering och flexibilitet blir de nya honnörsorden. På individnivån kan
postmoderniteten erbjuda större frihet, men förkastandet av stabilare principer som den grund samhället vilar på skapar samtidigt osäkerhet (Hargreaves, 1998, se även t.ex. Sennett, 1999; Giddens, 2003). Övergången från
modernitet till postmodernitet har inneburit att människan har större möjligheter än någonsin att forma sig själv, definiera sig själv och vad hon vill
bli och därmed vara en medskapare i formandet av den egna identiteten (se
t.ex. Giddens, 2003; Hansson, 2004). Samhällets utbildningssystem spelar
här en viktig roll. Detta är dock inte oproblematiskt.
När de traditionella vägvisarna har blivit mindre viktiga, ställer
den sociala världen oss inför en förvirrande uppsättning val
och beslut om vilka vi ska bli, hur vi ska leva och vad vi ska
göra, men utan att vi får några mer omfattande råd om hur vi
skall göra dessa val (Giddens, 2003:44).
Skolans roll blir allt mer betydelsefull i ett högteknologiskt och snabbt föränderligt samhälle, samtidigt som det blir allt svårare att avgöra vad utbildningen bör innehålla och hur den ska bedrivas, något som ställer politiker,
förvaltningstjänstemän, skolledare och lärare inför en problematisk situation.
3.1 Skolan på två fält – Det politiska och marknaden
Den upplösning av gränser mellan samhällssektorer som postmoderniteten
för med sig har bl.a. inneburit att styrningen av den offentliga sektorn alltmer influeras av styrningsideologier hämtade från näringslivet. Håkansson
(2006, se även t.ex. Falkner, 1997; Daun, 1993) beskriver omstruktureringen av det svenska skolsystemet som att detta nu agerar på två olika fält, det
politiska fältet och marknaden, d.v.s. styrningen är fortfarande politisk,
men allt fler metoder hämtas från näringslivet. Fullan (2001) pekar på att
skolor, i den allt snabbare förändringstakten, befinner sig i en mer komplex
situation än vad företag gör:
The biggest problem facing schools is fragmentation and overload. It is worse for schools than for business firms. Both are
facing turbulent, uncertain environments but only schools are
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suffering from the additional burden of having a torrent of unwanted, uncoordinated policies and innovations raining down
on them from hierarchical bureaucracies (Fullan, 2001:21-22).
Det finns avgörande skillnader mellan privat och offentlig sektor om man
ser till under vilka villkor dessa verksamheter bedrivs. Utifrån detta är det
vanskligt att, som inom t.ex. New Public Management, tona ned komplikationerna med att överföra styrformer från privat till offentlig sektor (Christensen, Lægrid, Roness & Røvik, 2005; Agevall, 2005). Detta dilemma pekar också Lundquist på. Han säger att när det privata näringslivet lyfts fram
som en förebildlig modell lockas politikerna av talet om kostnadseffektivitet eftersom de ”plågats av svårigheter att klara av välfärdssystemets ökande krav i en krympande ekonomi” (Lundquist, 1999:228). Hugemark
(1994:174) lyfter fram den svenska ekonomkåren som en betydelsefull aktör för den svenska offentliga sektorns successiva rörelse mot ett allt tydligare marknadstänkande. Hon pekar på att bl.a. det faktum att svenska ekonomer ofta använts som politiska rådgivare innebar att de ”lyckades knyta
frågan om den offentliga sektorns effektivitet till teorin om den ideala
marknaden.” I praktiken har detta inneburit att effektivitetsbegreppet till
stor del kommit att diskuteras i marknadstermer istället för i relation till
fastställda politiska mål (Hugemark, 1994). Komplexiteten i offentliga organisationer kan därmed sägas ha kommit i skymundan, d.v.s. att:
Ekonomiska hänsyn måste avvägas mot demokratiska värderingar. Offentliga organisationer och deras ledare skall vara lojala inför den vid varje tid sittande regeringen, samtidigt som
de skall vara politiskt neutrala och lika användbara för varje
regering. De skall vara effektiva policyentreprenörer samtidigt
som de skall vara politiskt ansvariga. De skall säkra rättsstatsvärderingar och saklig ärendebehandling, utan att glida över
mot överdriven formalism. De skall fästa vikt vid snabb ärendebehandling, men också på att kvaliteten är god. De skall tillvarata fackkunskap och bidra med professionell expertis, men
undgå att bli en följsam teknokrati. De skall säkra central styrning, standardisering och kontroll, men också decentralisering,
flexibilitet och autonomi. De skall bidra till innovation och
förnyelse, men också säkra förutsägbarhet och stabilitet. De
skall vara kostnadseffektiva, men utan att det sker på bekostnad av likabehandling, kvalitet, öppenhet och säkerhet. De
skall vara lyhörda inför signaler från användare och klienter,
men samtidigt rättvisa och inte favorisera starka grupper
(Christensen, Lægrid, Roness & Røvik, 2005:215-216).
Som Christensen, Lægrid, Roness & Røvik (2005) påpekar finns det inte
något acceptabelt svar på hur dessa olika krav skall balanseras. Löses ett
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problem skapar det problem i en annan del av systemet. ”Det är svårt att
skapa en stabil och varaktig balans mellan alla värderingar och hänsyn”
(Christensen, Lægrid, Roness & Røvik, 2005:216). Framförallt är det två
faktorer som sätter gränser för hur mycket offentliga organisationer kan
närma sig näringslivets agerande. För det första är offentliga organisationer
underställda en politisk ledning och detta gör att hänsyn till en enda aspekt
inte enkelt kan överordnas alla andra. För det andra: Hur offentlig verksamhet skall organiseras har bl.a. att ta hänsyn till i vilken grad organisationen ansvarar för frågor som är ”politiskt brännbara eller kontroversiella”
(Christensen, Lægrid, Roness & Røvik, 2005:217).
Att ge stor autonomi till offentliga organisationer på områden
där det finns politiskt heta frågor och stor konfliktpotential kan
medföra betydande problem (Christensen, Lægrid, Roness &
Røvik, 2005:217).
Jag ser skolan som ett område där det finns en rad politiskt svårlösta frågor
och därmed en konfliktpotential, vilket innebär att också frågan om hur
skolan skall förändras och utvecklas bär på en sådan. Detta blev synligt i
det skolutvecklingsprojekt som bedrevs i Falkgymnasiet och beskrivs, analyseras och tolkas i resultatavsnitten. Till detta kommer, som Agevall
(2005) påpekar, att New Public Management tycks bidra till att det uppstår
ett tempo som i realiteten innebär att fattade beslut inte alltid hinner förankras förrän i efterhand.
Att frågor om skolans verksamhet är politiskt svårlösta medför att
skolsystemet med varierande regelbundenhet utsätts för olika försök till reformering, då det hela tiden uppstår idéer om hur dessa skall kunna lösas. I
det följande avsnittet beskrivs därför något om gymnasieskolans reformering från början av 1970-talet till början av 1990-talet. Detta som en bakgrund till hur intentionerna i läroplanen för de frivilliga skolformerna från
1994, Lpf 94, växt fram, då det var dessa som skulle implementeras via
skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet.
3.2 Reformeringar av gymnasieskolan – En del i samhällsutvecklingen
När personalen i Falkgymnasiet som helhet bedömde och diskuterade såväl
sin egen som kollegornas yrkesroller och arbetssituation relaterade de ofta
till gymnasieskolans reformering från början av 1990-talet. Genom denna
skedde bl.a. en tydligare orientering mot att utgå från elevens nivå, att ta ett
större ansvar för hela skolans verksamhet samt en riktning mot en allt mer
marknadsinriktad skolpolitik. Min uppfattning är att dessa aspekter har haft
stor inverkan vad gäller den frustration som lärarna i Falkgymnasiet gav uttryck för. Ett tydligare fokus på att utgå från den enskilda eleven med ett
uttalat ansvar också för elevens sociala utveckling indikerade en omdefinierad lärarroll, men utan att lärarna uppfattade att det explicitgjordes på vil36

ka sätt den nya lärarrollen skulle iscensättas. Marknadsorienteringen innebar också helt nya villkor, då denna bl.a. skapade en ”kamp” om eleverna
skolor emellan. Detta har sammantaget i många avseenden förändrat läraruppdraget och i det följande ges en kort bakgrund till dessa förändringar.
3.2.1 En kort historik
Genom en reform år 1971 skedde en genomgripande principiell förändring
av gymnasieskolan då tre tidigare åtskilda organisationsformer, gymnasium, fackskola och yrkesskola, slogs samman till en integrerad gymnasieskola. Förändringen innebar dock inte att det genomfördes någon innehållslig och studieorganisatorisk samordning mellan de tvååriga linjerna som
var helt eller delvis yrkesförberedande och de tre- eller fyråriga studieförberedande linjerna (SOU 1981:96). Min uppfattning är att den uteblivna
samordningen av de tre organisationsformerna på olika sätt kommit att
prägla många gymnasieskolors verksamhet ända in i våra dagar.
Förändringar i samhället bidrog till att det redan 1976 tillsattes en ny
gymnasieutredning, vilken blev en viktig föregångare till de reformeringar
som genomfördes i början av 1990-talet. I direktiven till denna uttrycktes
att gymnasieskolan fungerade tillfredsställande för stora grupper av ungdomar, men det fanns också erfarenheter som antydde ett behov av en
översyn av det gymnasiala skolväsendet. Gymnasieskolans organisation
ansågs inte längre svara mot det växande behovet av återkommande utbildning samt de studerandes möjligheter till friare val mellan yrkesverksamhet
och studier. Genom den planerade översynen ville man få en samlad prövning av möjligheterna till inre samordning mellan olika studievägar. Man
ansåg att gymnasieskolan borde utformas utifrån en strävan att till de studieinriktade linjerna införa mer av yrkesförberedande kunskaper och att på
motsvarande sätt de yrkesinriktade linjerna borde få ett större inslag av
studieförberedande kunskaper. Detta skulle innebära att var och en som
genomgått gymnasieskolan skulle vara väl förberedd både för att gå ut i arbetslivet och för att fortsätta studera. Gymnasieutredningen lämnade sitt
slutbetänkande En reformerad gymnasieskola år 1981 (SOU 1981:96).21 I
proposition 1983/84:116 drogs sedan riktlinjer upp för en stegvis reformering av gymnasieskolan. I propositionen föreslogs bl.a. en femårig försöksperiod under vilken förslagen skulle prövas och konkretiseras. Det innebar att 1980-talet kom att präglas av en omfattande försöksverksamhet.
Ett antal försök startades under paraplynamnet FS-försöken, som stod för
projekt inom de Frivilliga Skolformerna. En grundtanke var att dessa skulle
kunna leda till en reform som hade ett bottom-up-perspektiv, d.v.s. som
skulle byggas på att förändringarna initierades från dem som var yrkesverksamma i skolans vardag. Resultatet visade emellertid att tankarna och
21

Förslagen som gavs av 1976 års Gymnasieutredning var, enligt en intervju med
Urban Dahllöf som jag genomförde 2001-03-27, förmodligen alltför radikala för
sin tid varför en omfattande försöksverksamhet inleddes.
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idéerna om hur gymnasieskolans verksamhet skulle bedrivas var mycket
splittrade bland lärarna över landet. Ett behov av en mer genomgripande
förändring synliggjordes därmed. Det bestämdes därför att ett centralt reformbeslut skulle paras med ett stort lokalt ansvar. Denna försöksverksamhet hade huvudsakligen berört de teoretiska linjerna (SOU 1989:90).
Vad gällde den yrkesinriktade gymnasieutbildningen tillsattes i juni år
1984 en expertgrupp med uppgift att göra en översyn av detta utbildningsområde. Denna expertgrupp, som antog arbetsnamnet Arbetsgruppen för
översyn av den gymnasiala yrkesinriktade utbildningen, ÖGY, framlade
sitt betänkande 1986 (SOU 1989:90). Arbetsgruppen hade till uppgift att
analysera behovet av och förbereda förändringar av yrkesutbildningen på
kort och lång sikt. Analysen skulle utmynna i överväganden och förslag på
arten och omfattningen av de förändringar som borde göras. Den reformstrategi man föreslog var att reformarbetet som helhet skulle bedrivas i
nära samarbete med skolans personal så att lokala erfarenheter och initiativ
kunde tas tillvara (SOU 1986:2). Reformeringen skulle således ske stegvis
och inledas med ett brett försöks- och utvecklingsarbete.
Försöksverksamheten utvärderas
Utvärderingar av försöksverksamheten skedde bl.a. genom fallstudier som
utfördes av ett tiotal skolforskare fr.o.m. läsåret 1985/86 t.o.m. läsåret
1988/89. För den här avhandlingen är de fallstudier som genomfördes av
Arnman & Torper (1989) samt Holmstrand (1989) intressanta. De bilder av
gymnasieskolan som här målas upp liknar på många sätt de förutsättningar
som förelåg när jag startade min studie, trots att detta var år 2001.
Enligt Arnman & Torper (1989) handlar de viktigaste förutsättningarna
för gymnasieskolans verksamhet, och därmed för dess försöks- och utvecklingsverksamhet, om konflikter mellan olika sociala skikt. Trots att det sedan 1960-talet funnits en strävan att samordna gymnasieskolans teoretiska
och praktiska utbildningar under samma tak visade deras fallstudier att elever och lärare från teoretiska respektive praktiska linjer sällan möttes. De
tillbringade ofta sin tid i olika byggnader, eller i olika delar av samma
byggnad. Det visade sig nästan undantagslöst finnas tydliga konflikter såväl mellan grupper inom skolan som mellan skolan och t.ex. skolkontor
och länsskolnämnder. Konflikterna var komplicerade till sin struktur. Förutom konflikter mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare22 fanns

22

Kärnämneslärare är ämnesutbildade på högskolenivå och undervisar i teoretiska
ämnen och karaktärsämneslärare, ibland även benämnda yrkeslärare, är lärare som
undervisar i ”praktiska” ämnen. Dessa har ibland högskoleutbildning, men har oftast sin huvudsakliga erfarenhet från att praktiskt ha utövat yrkesarbete inom
det/de ämnen de undervisar i. För att undvika att röja mina källor anges vid citaten
i resultatavsnitten bara kategorierna lärare, icke-undervisande personal samt skolledare. Beroende på sammanhanget kan det ändå ibland framgå om det är fråga om
en kärnämneslärare eller en karaktärsämneslärare. I vissa avsnitt i resultatet be-
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en rad andra typer av konflikter. Dessa kunde röra konflikter mellan olika
teoretiska lärare, mellan lärare och skolledning och/eller inom skolledningen. Konflikterna ansågs till en del skapas av skolans strukturella förhållanden. Problemen betraktades inte som främst individuella utan ansågs bottna
i att olika grupper i skolan har olika ideologisk grundsyn som påverkade
deras agerande. För att hantera detta har den organisatoriska lösningen vanligen varit att hålla isär grupperna (Arnman & Torper, 1989, se även Gossas, 1999).
Lektorn i matematik träffar sällan läraren i verkstadsteknik.
Samtidigt ser man tydligt hur konflikterna blossar upp när skolan utsätts för någon form av påfrestning eller störning, t ex i
samband med omorganisation av skolledning och huvudlärare
eller av kommunens skolorganisation. Tillspetsat kan sägas att
när förändringar tvingar fram möten mellan de skilda världarna
så utlöses konflikterna (Arnman & Torper, 1989:56).
På de skolor som Arnman & Torper (1989) studerade fanns det lärare som
deltagit i projekten inom försöksverksamheten som vittnade om att de
mötts av misstänksamhet, och ibland även fientlighet, från kollegor. Detta
kunde bl.a. ta sig uttryck som att förargliga kommentarer fälldes i lärarrummet. Det visade sig också att lärare som deltog i projekten ibland skapade sig frizoner och upplevde det egna deltagandet som stimulerande,
även om, eller kanske trots att, projektet levde isolerat från den övriga skolans verksamhet. Som den mest framträdande erfarenheten som Arnman &
Torper (1989) vill lyfta fram efter att ha följt sina fallskolor under fyra år är
den uppsplittring och isolering som präglade gymnasieskolorna.
Holmstrand (1989, se även Ekman & Holmstrand, 1989) diskuterar utifrån sin fallstudieutvärdering bl.a. skolans styrningsproblematik, vilken
enligt min mening även innesluter skolans utvecklingsarbete. Holmstrand
(1989) pekar på att styrningen av skolan till viss del kommit att behandlas
som ett tekniskt implementeringsproblem. Därmed riskerar andra aspekter
av betydelse att hamna i skymundan, såsom t.ex. ”förståelsen av skolan och
utbildningssystemet utifrån ett samhällsperspektiv, insikten att skolan har
vissa bestämda funktioner att fylla och att skolan liksom andra delar av
`statsapparaten´ är föremål för klasskonflikter och olösta intressemotsättningar” (Holmstrand, 1989:142). Skolans funktioner beskrivs som kvalifikation (reproducera arbetskraften), sortering (fördela eleverna inför att inta
olika positioner i arbetslivet) och socialisation (återskapa den givna sociala
strukturen). Holmstrand (1989:142) lyfter också fram ”att styrningsproblematiken handlar om makt och inflytande över den konkreta verksamheten.” Skolledningen har genom sin ställning stora möjligheter att agera såväl drivande som bromsande i utvecklingen av gymnasieskolan. Dock finns
handlas just åtskillnadsaspekten och där framgår det tydligare vilka uttalanden som
är gjorda av lärare som tillhör respektive lärarkategori.
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begränsningar för skolledningen att styra verksamheten genom lärarnas relativa suveränitet i klassrummet och att de fackliga organisationerna i skolan åtnjuter visst förtroende. Det visade sig dock finnas en skillnad mellan
TCO-förbund och SACO-förbund. TCO-förbunden var mer positiva till
försöksverksamheter medan SACO-förbundet, representerat av Lärarnas
Riksförbund (LR), i större utsträckning krävde ersättning för det extraarbete som uppstod genom att delta i projektverksamhet.
Holmstrand (1989) studerade också gymnasielärarnas uppfattning om
olika instansers betydelse för utvecklingsarbete. Skolstyrelsen upplevdes
av de flesta som att den var avlägsen och inte speciellt betydelsefull. Skolledningen ansågs som potentiellt viktig bl.a. för att ge stöd och uppmuntran. Där framkom emellertid att det rådde delade meningar om de fackliga
organisationernas betydelse, dels för att de olika lärarfacken bygger på
principiella politiska skillnader, men dels också beroende på vilka de fackliga företrädarna vid skolan råkade vara. Fackens pådrivande roll betonades
av en del, men fler framhöll dess bromsande funktion.
I det här sammanhanget undersökte Holmstrand (1989) även gymnasieskolan i ett arbetslivsperspektiv. Han pekade på att den psykosociala
miljön i gymnasieskolan hade många brister. Läraryrket beskrevs som slitigt och stressigt och många lärare upplevde sin arbetsmiljö som otillfredsställande. Skäl som angavs var t.ex. kraven att hantera:
/…/ en alltmer heterogen elevskara än tidigare, många tillkommande (och oklara) krav på andra uppgifter än kunskapsförmedling, läraryrkets sjunkande status – inte minst lönemässigt, pressen att hinna med kursen, ambitionen att nå alla elever etc. (Holmstrand, 1989:149).
Utifrån ett mer övergripande perspektiv ansåg Holmstrand (1989) att det
var gymnasieskolans funktioner i samhället som gjorde att aktörerna utsattes för stora påfrestningar. Dessutom pekade han på att skolan, jämfört med
de flesta företag och organisationer i det övriga arbetslivet, inte satsade särskilt mycket på investeringar i personalens kunskapsutveckling. Den
bristande kunskapsförsörjningen ansågs vara en del i att många lärare värjer sig när olika typer av reformer och förändringar initieras (Holmstrand,
1989).
Enligt Rickardsson (2004) hade arbetssättet att använda försöksverksamheter som ”föregångare” till reformer lett till en viss ”slughet” hos politiker. Tanken om att införa ett treårigt gymnasium för alla var t.ex. kontroversiell.
Eftersom den tanken rönte motstånd gällde det agera taktiskt.
Det ansvariga statsrådet har senare själv avslöjat hur han gick
tillväga: ”Att genomföra reformen i ett enda slag var inte möjligt. Därför tillgrep vi den vanliga utvägen att göra en partiell
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start med användningen av beteckningen försöksverksamhet.
Det gällde att genomföra försöken i så stor skala att ingen återvändo var möjlig” (Rickardsson, 2004:156).
Rickardsson (2004) framhåller dock att det förmodligen inte enbart handlade om politisk slughet, utan att det också var ett utslag av förändrade förutsättningar i ett ständigt föränderligt samhälle.
De mer eller mindre regelbundet förekommande reformeringarna innebär att skolutveckling är en viktig verksamhet inom skolans område. Samtidigt riskerar varje skolutvecklingsinsats att bli bärare av de svårlösta, och
ibland olösliga, frågor som varje reform försöker utgöra svar på. I det följande avsnittet problematiseras reformeringen som genomfördes i den
svenska gymnasieskolan i början av 1990-talet.
3.2.2 1990-talets reformering av den svenska gymnasieskolan – Formuleringsarenan23
Läroplanerna från 1994 konstruerades och utformades för att kunna användas i en värld som framstod som allt mer komplex och snabbt föränderlig.
Till skillnad från tidigare detaljstyrande läroplaner är Lpo/Lpf 94 uppbyggda utifrån att skolans personal skall tolka de uppställda målen och omsätta budskapet i praktisk handling. Styrningen blir därigenom indirekt och
det innebär att skolans personal på många sätt står inför en situation där de,
med Giddens (2003:44) ord, har att tolka och hantera ”en förvirrande uppsättning val och beslut”. Hartman (2005) skriver att de förändringar som
genomfördes under 1990-talet var dramatiska:
Om 1990-talet kan man säga: sällan har så många lärare fått
sina arbetsvillkor så förändrade så snabbt. Det är förvånande
att inte hela skolsystemet bröt ihop när byråkratin eliminerades, styrsystemet ändrades och de politiska utspelen avlöste
varandra, på olika nivåer och från olika ministärer (Hartman,
2005:74).
Den reformering av den svenska gymnasieskolan som successivt trädde i
kraft i början av 1990-talet innebar att två genomgripande förändringar
med olika inriktning skulle genomföras samtidigt. De två propositioner
som reformeringen byggde på hade olika utgångspunkter, vilket försvårade
införandet. Propositionen 1990/91:18 Ansvaret för gymnasieskolan syftade
till att decentralisera beslutsfattanderätten över skolan och därmed öppna
för lokala initiativ, vilket bedömdes skulle kunna utveckla skolan på ett positivt sätt. Propositionen 1990/91:85 Växa med kunskaper hade till syfte att
23

Se t.ex. Lindensjö & Lundgren (2000) för en diskussion om formuleringsarena
respektive realiseringsarena. Realiseringsarenan behandlar jag i nästa avsnitt.
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åstadkomma en högre kvalitet i utbildningen och öka flexibiliteten i skolans organisation. Detta ansågs nödvändigt för att möta de allt snabbare
omvärldsförändringarna (Skolverkets rapport 187, 2000). Dessa två reformer förändrade på avgörande punkter förutsättningarna för hur skolans
verksamhet skulle bedrivas, varför en ny läroplan behövdes. År 1991 tillsattes en kommitté, som antog namnet Läroplanskommittén, vilken hade
till uppdrag att lämna förslag till mål och riktlinjer inom barnomsorg och
skola (SOU 1992:94). Läroplanskommittén beskrev sitt uppdrag som unikt.
Det var första gången i svensk skolhistoria som ett läroplansarbete genomfördes samtidigt för alla skolformer inom offentlig regi. Kommittén angav
som en utgångspunkt för sitt arbete:
Varje skolsystem och varje läroplan bygger på föreställningar
om vad kunskap är och hur lärande sker. I ett system där staten
endast skall ange mål för och inriktning av skolverksamheten
blir det än viktigare att i läroplansarbetet redovisa en uppfattning om kunskap och lärande (SOU 1992:94:11).
Kunskapsbegreppet sattes således i fokus. Tre aspekter av kunskap lyftes
särskilt fram.
För det första kunskapens konstruktiva aspekt. Kunskap är inte
en avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen begriplig. Kunskaper utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill
uppnå, den kunskap man redan har, problem man upplever
med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör. För
det andra kunskapens kontextuella aspekt. Kunskap är beroende av sitt sammanhang, vilket utgör den (tysta) grund mot vilken kunskapen blir begriplig. För det tredje, kunskapens funktionella (instrumentella) aspekt, kunskap som redskap (SOU
1992:94:59).
Utöver att kunskapsbegreppet gavs särskild vikt, lyftes även fram betydelsen av att skolan hade ett ansvar för elevernas harmoniska utveckling. Detta ansvar innebär att eleverna måste få möjlighet till allsidig utveckling vad
gäller såväl intellektuella som praktiska, fysiska och konstnärliga anlag.
Det påpekades särskilt att ”främjandet av den allsidiga utvecklingen inte
ligger vid sidan av skolans kunskapsförmedlande uppgift” (SOU
1992:94:60). Lärarna har därmed också ett socialisationsuppdrag och därmed ett ansvar för elevernas sociala utveckling. Denna skrivning förtydligades och poängterades.
Det föreligger ingen motsättning mellan skolans kunskapsuppgifter å ena sidan och de fostrans- och personlighetsutvecklande å den andra. I den svenska skoldebatten har dock tidvis en
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sådan motsättning förutsatts. En historisk förklaring till detta
finns i fyrtiotalets och femtiotalets skoldebatt, där skolans vidgade roll sattes i motsättning till den traditionella skolans mer
snävt kunskapsförmedlande uppgifter (SOU 1992:94:60).
I Lpf 94 beskrivs ansvaret att i samband med kunskapsuppdraget också
främja allsidig utveckling på följande sätt:
Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och
samhällslivet. All verksamhet i skolan skall bidra till elevernas
allsidiga utveckling. Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället (Lpf 94, s. 5).
De förändringar av gymnasieskolan som genomförts under början av 1990talet vilade på dessa grundidéer. Från politikerhåll förväntades att skolans
personal skulle föra diskussioner där kunskaps- och människosyn relaterades till ett struktur- och formperspektiv.
En professionell lärarverksamhet innebär ställningstaganden
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
samspelet mellan lärares teoretiska föreställningar och verksamhetens praktiska utformning som bör göras till grund för en
alltmer reflekterad praktik (SOU 1992:94:60).
Lärarna har nu bl.a. till uppgift att utbilda individer till att självständigt
ställa frågor, söka svar, pröva tolkningar och lösa problem. De skall fungera som handledare och ”erövra och förtjäna sin egen roll – och därmed sin
auktoritet” (SOU 1999:63:52). Det är en väsentlig förändring för lärarna
som tidigare erkändes som auktoriteter i egenskap av den roll de innehade.24 En ny läroplan ställer per definition krav på förändring av skolans
verksamhet. I nästa avsnitt behandlas några av de komplikationer som uppstod när förändringarna skulle sjösättas.

24

För vidare läsning om lärarauktoritet se t.ex. Johansson (2000).
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3.2.3 1990-talets reformering av den svenska gymnasieskolan – Realiseringsarenan
Genomförandet av innehållet i de båda propositionerna 1990/91:18 Ansvaret för gymnasieskolan (se även prop. 1989/90:41) och 1990/91:85 Växa
med kunskaper kom att bli en allt annat än samordnad historia. En del i
problematiken låg i att det inte hade lagts fast någon exakt tidpunkt för när
reformerna skulle genomföras, utan detta fick bestämmas av de enskilda
kommunerna. En vid tidsram gavs som innebar att den nya gymnasieskolan
kunde införas tidigast läsåret 1992/93 och senast läsåret 1995/96. Därmed
försvårades möjligheterna till centrala informationskampanjer om reformens innebörder från den dåvarande Skolöverstyrelsen (SOU 1996:1). Tre
veckor efter det att Riksdagen beslutat om att införa gymnasiereformen lades dessutom Skolöverstyrelsen ner. Den nya myndighet som övertog ansvaret var Skolverket och information om reformen till skolorna sattes inte
i fokus. Förutom detta förlorade regeringen i det riksdagsval som hölls i
september.
/…/ på det sista regeringssammanträdet gav den socialdemokratiska regeringen Skolverket i uppdrag att utarbeta programmål (”utbildningsplaner”) och kursplaner för den nya
gymnasieskolan (SOU1996:1:22).
För att hantera den oklara situation som uppstod i och med att alla förändringar inte samordnats så beslutade regeringen i februari 1992 om att en revidering skulle göras av Lgy 70 och Lvux 80 för att det överhuvudtaget
skulle finnas läroplaner som var anpassade för det gällande mål- och resultatstyrda styrsystemet.
När de första ca 27 000 eleverna från 70 kommuner började i
den nya gymnasieskolan höstterminen 1992 fanns det således
endast en provisorisk läroplan, programmål och delvis provisoriska kursplaner samt ett gammalt betygssystem. Det relativa
betygssystemet gick inte att använda i den nya mål- och resultatstyrda gymnasieskolan, då jämförelser terminsvis mellan
elever i hela riket inte längre var möjliga. I avvaktan på ett nytt
betygssystem gjordes den justeringen i det gamla betygssystemet att betygen inte längre var relativa. Resten av betygssystemet var oförändrat i avvaktan på ett nytt betygssystem
(SOU 1996:1:22).
Den 17 februari 1994 fastställdes den nya läroplanen, Lpf 94 och, skriver
Kommittén för gymnasieskolans utveckling, ”nu fanns det dokument som
allt borde ha börjat med” (SOU 1996:1:23). Programmål och kursmål kunde nu fastställas med läroplanen som grund. Nya betygskriterier kunde
också göras, men ”betygskriterierna kom emellertid när lärarna gått på
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sommarlov i början av juni, varför lärarna såg dem först vid terminsstarten
1994” (SOU 1996:1:23).
Skolverket lyfter fram hur organisatoriska aspekter såsom bl.a. att hantera en kursutformad gymnasieskola och alla de valmöjligheter som skulle
erbjudas, tog överhanden över intentionen att kunskapsbegreppet skulle
sättas i fokus (Skolverkets rapport 187, 2000).
Kravet på ett lokalt läroplansarbete är ett uppdrag till skolorna
som går tillbaka till propositionen ”Ansvaret för skolan”. Tanken var att varje lärare skulle studera de nationella målen för
skolan och därefter ”översätta” dessa till mål för den egna undervisningen. På så sätt skulle varje lärare få möjlighet att ”erövra reformen inifrån” och anpassa de nationella målen till de
villkor och omständigheter som finns i den egna skolan. Olika
vägar att nå de nationella målen skulle då öppna sig (Skolverkets rapport 187, 2000:72-73).
Från Skolverkets sida (Skolverkets rapport 187, 2000) sade man att lärarnas vana av att arbeta i ett regelstyrt system bidrog till att reformen inte
fick det genomslag som statsmakten hade avsett. I SOU 1997:107 beskrivs
att det finns en tradition som innebär att rektorerna sköter gymnasieskolan
själva och att det hos kommunpolitiker finns ett större engagemang för den
obligatoriska skolan än för gymnasieskolan. Alexandersson (1999) har
framhållit att om målen inte uppfattas som relevanta och/eller begripliga av
lärarna, finns det en risk att tanken om att fördjupad reflektion skall bidra
till en utveckling av läraryrket, istället leder till en ritualisering och en anpassning till centrala kontrollsystem. Rombach anser att det inte går att styra med mål. Han skriver:
Det verkar inte orimligt att anta att ledningar för komplexa och
heterogena organisationer tvingas uppställa abstrakta mål.
Dessa övergripande abstrakta mål är tänkta att bli både konkreta och mätbara inom lägre hierarkiska nivåer. Man kan fråga
sig hur detta skulle gå till. /…/ En näraliggande fråga är om
abstrakta mål kan brytas ner till andra abstrakta mål (Rombach, 1991:103).
Ytterligare aspekter komplicerade genomförandet. Edström (2002) har pekat på betydelsen av lärares förändrade arbetstidsavtal som en väsentlig
aspekt som negativt påverkade reformeringen. Företrädare för kommunerna uppfattade de statliga läraravtalen som inadekvata då dessa visserligen
innehöll en fast undervisningsskyldighet (den s.k. usken), men utöver det
hade lärarna möjligheter att arbeta hemifrån. Något som många lärare också gjorde. Detta försvårade möjligheterna att samla lärarna för gemensamma skolutvecklingsaktiviteter i samband med implementeringen. För att
45

förändra dessa förhållanden slöt Svenska Kommunförbundet ett avtal med
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund år 1995 där begreppet årsarbetstid infördes. Denna delades in i reglerad arbetstid, som arbetsgivaren hade
möjlighet att förfoga över, och förtroendetid. Det bestämdes också att 100
timmar av den reglerade arbetstiden per verksamhetsår skulle användas för
kompetensutveckling. Då uppstod en annan problematik genom att på en
del skolor kom skolledare att tolka avtalet så att lärarna skulle tillbringa all
reglerad arbetstid på skolan, vilket fick en hämmande effekt på lärares vilja
att delta i skolutvecklingsarbete (Edström, 2002). Implementeringen tycktes också ha präglats av oklarheter, både vad gäller ansvarsfördelningen
mellan stat och kommun och mellan kommuner och skolor (Askling, Almén & Zetterholm Ankarstrand, 1997; SOU 1997:107). En hämmande faktor utgjordes också av att individuell lönesättning infördes. Lärarnas löner
hade ditintills främst styrts av tjänstetidens längd. Förändringen i det nya
avtalet var avsedd att skapa en lönebildning inom skolan som skulle relateras till de anställdas ansvar och kompetens, d.v.s. så som gäller för stora
delar av den övriga arbetsmarknaden. Skolledarna blev tydligare än förut
arbetsgivarnas företrädare och de som i praktiken skulle bestämma lönenivån för de enskilda lärarna. Det framhölls också att de lärare som varit särskilt bidragande till skolans utveckling och måluppnåelse skulle tilldelas en
större del av löneutrymmet. Lärarna ställde sig kritiska utifrån att de ansåg
att skolledare inte hade möjligheter att på ett rättvist sätt bedöma varje enskild lärares hela arbetsinsats (Edström, 2002).
Lundström (2007, se även Goodson & Numan, 2003) lyfter fram att lärarna fick både ansvaret och friheten att förverkliga intentionerna, dock
utan att det undersöktes hur lärarna upplevde de nya kraven, möjligheterna
och villkoren. Lundströms (2007:224) studie visade att lärarna inte hade ritualiserats i sina roller och anpassat sig till de centrala kontrollsystemen
som Alexandersson (1999) befarade. Däremot visade studien att lärares
uppfattning om de senaste årens förändringar handlade om ”känslor av intensifiering, osäkerhet och frustration över starkare styrning, snarare än att
en potential för utveckling skapats” och att förändringarna ”också delvis
gått emot centrala värden i lärares yrkesidentitet” Lundström (2007:224).
Lundström fortsätter:
Föreställningen att ämnesövergripande arbetslag utgör kärnan i
skolutveckling är inte lyhörd för den realitet som de som ska
genomföra förändringarna och reformerna och driva verksamheten befinner sig i. Arbetslagen är också de enheter som närmast motsvarar ideal som lärande gemenskaper och samarbetskulturer, men de saknar i praktiken villkor, som tid, stöd,
kompetensutveckling och lämplig gruppsammansättning, som
sådana modeller förutsätter (Lundström, 2007:225).
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Detta är särskilt komplicerat, enligt Lundström (2007), eftersom det inte
anses politiskt korrekt att vara kritisk mot arbete i ämnesövergripande arbetslag. I det här sammanhanget är också Hargreaves (1998) betydelsefull
när han pekar på att i tidigare forskning, där lärares isolerade arbete påvisats, har haft en tendens att, på ett mer eller mindre negativt sätt, tillskriva
isoleringen individuella och psykologiska orsaker (bl.a. med hänvisning till
Lortie, 1975; Hargreaves, 1980; Hargreaves, 1982; Ashton & Webb, 1986;
Rosenholtz, 1988).25 Nu vill Hargreaves (1998) istället lyfta fram att lärares ensamarbete snarare har sin grund i arbetsförhållandena.
Faktorer av ovanstående karaktär kan antas bidra till att implementeringen av de politiska besluten försvårades. Trots att många utbildningspolitiska frågor är svårlösta, eller i vissa fall omöjliga att på ett ur alla synpunkter tillfredsställande sätt lösa, är det ändå nödvändigt att arbeta med
skolutvecklingsarbete som avser att åtminstone hantera dessa problem. I
det följande avsnittet beskrivs några för närvarande aktuella perspektiv på
hur skolutveckling kan bedrivas.
3.3 Skolutveckling – Olika vägar att förändra skolans verksamhet
De mer eller mindre regelbundet återkommande reformeringarna av skolan
föder olika idéer om hur skolan ”på bästa sätt” kan och bör förändras och
utvecklas. I International Handbook of Educational Change (1998) talar
Fink & Stoll om fyra olika perspektiv på skolutveckling. Det första benämns ”school effectiveness”. Här fokuseras att vissa specifika aspekter,
såsom bl.a. lärares förhållningssätt och tydliga krav på eleverna bidrar till
att dessa skolor kan uppvisa goda elevprestationer i relation till uppsatta
mål. Ett andra perspektiv är ”school improvement” där processen att utveckla skolans verksamhet är i centrum och lärarnas betydelse och engagemang betonas. Skolorna ses som dynamiska system och som subjekt i
utvecklingsprocessen. Det tredje perspektivet benämns ”restructering” och
här läggs stor vikt vid strukturella aspekter. Perspektivet beskrivs som topdown och med marknadsekonomiska förtecken. Fink & Stoll anser emellertid att alla dessa tre perspektiv tar alltför lite hänsyn till kontexten och
att de i grunden vilar på den modernistiska grundtanken att händelseförlopp
är möjliga att styra och påverka i önskad riktning genom olika skolutvecklingsinsatser. För det fjärde perspektivet tar de som utgångspunkt att den
framtid som vi idag utbildar för präglas av osäkerhet, är oförutsägbar och
med ständigt återkommande förändringar. De kallar detta perspektiv för
”reculturing”. Här beskrivs skolan som ett komplext nätverk av mer eller
mindre osynliga krafter, vilka blir synliga genom de olika effekter som dessa ger upphov till. Den micropolitiska nivån tillmäts stor betydelse i detta
perspektiv. Beskrivet på detta sätt placeras den här avhandlingen i det fjärde perspektivet.
25

Hargreaves (1998) säger också att en del av det han själv skrivit tidigare drabbas
av denna kritik, t.ex. Hargreaves (1988) och Hargreaves & Fullan (ed.), (1992).
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För svenskt vidkommande finns en kunskapsöversikt från Myndigheten
för skolutveckling (Berg & Scherp (red.), 2003) där fem forskare, alla män,
presenterar sina tankar om skolutveckling. I denna ingår också Bergs Frirumsmodell, som var den modell som användes i Falkgymnasiet, vilken
presenterats i denna avhandlings kapitel 2. Jag kommer här att översiktligt
presentera de övriga fyra perspektiven.
Scherp (2003) benämner sitt skolutvecklingsperspektiv som förståelseorienterat och problembaserat (PBS). Scherps forskning har visat att lärare
och skolledare anser att skolutveckling måste ta sin utgångspunkt i problem
som visar sig i vardagsarbetet (se även Scherp, 2001; Scherp, 2002). Ett
förståelseinriktat lärande handlar inte om en begränsning till att skapa kunskap för att veta hur man gör i en specifik situation, utan det handlar om
uppbyggnaden av en fördjupad förståelse av bakomliggande aspekter avseende både olika problem och framgångsrika lösningar. Blossing (2003) tar
sin utgångspunkt i att tala om skolutveckling som skolförbättring. Han
framhåller att dagens mångfacetterade och komplexa skolverksamhet är
omöjlig att överblicka för den enskilda individen. En skola för alla elever
kan bara skapas om lärare får möjlighet och utrymme till självkritisk hållning tillsammans med kollegor. Det handlar här om att skapa en struktur
för samverkan på ett sätt som gör att kulturella, som här definieras som för
givet tagna uppfattningar, utmanas och ställs i relation till verksamhetens
mål. Granström (2003) lyfter fram läraren och de olika roller som denne
kan spela som viktiga för att förstå och utveckla skolans verksamhet. Tre
roller beskrivs som särskilt betydelsefulla i skolsammanhang, den strukturella rollen, den interaktionistiska rollen och den systemiska rollen. Till den
strukturella rollen hör vissa befogenheter och mandat som vad gäller lärarrollen t.ex. handlar om att sätta betyg. Strukturella roller kan också ses som
en garant för stabilitet genom att den anger ansvar, position, makt och plats
i hierarkin (med hänvisning till Svensson, 1992). I skolor rör detta bl.a.
tjänstefördelningar. Interaktionistiska roller skapas i människors möten.
Det finns inga färdiga mönster för hur dessa roller skall spelas, roller och
motroller skapas i det mänskliga mötet (med hänvisning till Mead, 1969).
Människor spelar olika roller i olika sammanhang. Det är den sociala situationen och det mänskliga samspelet som skapar rollerna. Systemiska roller
är kopplade till skolan betraktad som ett organiskt system. Individer, uppgifter och funktioner ses då som ömsesidigt kopplade till varandra. Grosins
(2003) tankegångar bygger på idén om effektiva skolor. Ett antagande är
att elevers personliga handlingsmönster, vad gäller t.ex. närvaro, prestationer och uppförande, formas som ett resultat av att de blir medvetna om de
vuxnas grundläggande värderingar och de uttryck dessa tar sig i förväntningar och handlingsmönster. Fokus på ordning och reda samt bestämda,
men måttfulla, sanktioner mot dåligt uppförande är också en del i detta perspektiv.
År 2004 kom ytterligare en bok om skolutveckling (Folkesson, Lendhals Rosendahl, Längsjö & Rönnerman). Denna gång är det fyra kvinnor
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som ger sitt bidrag. Utgångspunkten tas i frågor som väckts hos de fyra författarna då de själva var handledare i ett treårigt skolutvecklingsprojekt:
Leder kompetensutveckling till skolutveckling? Är kompetensutveckling och skolutveckling inte samma sak? Vad förväntas lärare lära? Vad lär de? Hur olika förstår man? Hur tolkar man utifrån egna erfarenheter? Varför kan det som blir
”rätt” i en grupp bli så ”fel” i en annan? (Längsjö, 2004:11).
Med utgångspunkt i dessa frågor diskuteras hur lärares uppdrag har förändrats och olika former av strategier för skolutveckling. Här nämns LUVA
(Lokalt utvecklingsarbete) från 1980-talet och hur 1990-talet präglades av
en önskan om ökat samarbete mellan skola och högskola. Mer specifikt berörs hur uppdraget att verka som lärare gått från att ha varit ett individuellt
uppdrag till att bli ett kollektivt. Betydelsen, men också svårigheterna, att
lära tillsammans lyfts fram. Lärares yrkesspråk är en annan aspekt som
uppmärksammas. Vikten av att utveckla ett sådant relateras till att det utgör
grunden för att förstå varandra i diskussionerna vid t.ex. utvecklingsarbete
och utformandet av arbetsplaner. Begreppet reflektion är också föremål för
en kritisk granskning. Att det blivit så vanligt förekommande innebär en
risk att dess betydelse urvattnas och förlorar sin betydelse som pedagogiskt
verktyg. För att så inte skall ske behövs att tid avsätts för reflektion, att
personalen känner sig trygg och att det finns någon som hjälper till att
minnas det som skett. Vidare problematiseras relationen pedagogisk forskning och pedagogisk praktik. Där forskarna ser sina resultat som ”teoretiska glasögon” (Lendhals Rosendahl, 2004:119), ser många lärare forskningsresultaten som ”sanningar” som de inte alltid uppfattar överensstämmer med deras verklighet. Det är då lätt att lärarna uppfattar forskningen
som ointressant. Att pedagoger får möjlighet att själva delta i forskning ser
författarna som det redskap som är mest verkningsfullt när det gäller möjligheten att skapa distans till den egna yrkesverksamheten och därigenom
också kunna arbeta med skolutveckling.
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Kapitel 4
DEN METODISKA ANSATSEN – ETT
MATERIAL BLIR TILL…
Detta kapitel utgör avhandlingens metodkapitel. Här diskuteras metodiska
överväganden och ställningstaganden i samband med genomförandet av
studien av skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet och hur materialet behandlats för att anta sin form som avhandlingstext.
4.1 En fallstudie
Denna undersökning har formen av en kvalitativ fallstudie. Avsikten är att
skapa en möjlighet att grundligt undersöka en avskild enhet på ett mångfacetterat sätt (Cohen & Manion, 1994). Gomm, Hammersley & Foster
(2000:1) framhåller att det är problematiskt att termen ”case study” inte
används på ett enhetligt sätt. Jag tänker dock inte fördjupa mig i den diskussionen utan ansluter mig här till Merriams (1994) sätt att beskriva fallstudiemetoden. Merriam (1994:29) definierar fallstudier som ”en intensiv,
helhetsinriktad beskrivning och analys av en enda enhet eller företeelse”.
Yin (2003) pekar på att fallstudier generellt sett är att föredra när forskaren
är ute efter att få svar på frågor om hur någonting sker, varför det sker och
varför det sker på det sätt det gör. Fallstudien kan bidra med ökad förståelse av komplexa sociala fenomen genom att synliggöra vardagliga karaktäristika i den miljö som studeras (Yin, 2003). Utifrån detta har mitt tillvägagångssätt i den genomförda fallstudien haft en hermeneutisk prägel, d.v.s.
att del och helhet ses som förbundna med varandra. Rent praktiskt har mitt
material växt fram genom att flera metoder använts, s.k. triangulering, där
den mest komplicerade omständigheten var min dubbla roll som både deltagande observatör och utvecklingsarbetare. Dessa tillvägagångssätt beskrivs här inledningsvis översiktligt för att senare i metodavsnittet behandlas mer utförligt.
4.2 En hermeneutisk ansats
Att sträva efter helhet kan ge intryck av att det verkligen skulle gå att fånga
in ”allt” avseende den företeelse som studeras, vilket självfallet inte är möjligt. Ordet helhetsinriktad är mindre ambitiöst, men det anger ändå att avsikten är att försöka nå en djupare förståelse med hänsyn tagen till att
många aspekter samtidigt inverkar på hur det som studeras kan uppfattas.
Det kvalitativa angreppssättet bottnar i en strävan att försöka förstå innebörden i en viss företeelse, ”d.v.s. hur människor skapar mening i sina liv,
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vad de upplever och hur de tolkar dessa upplevelser samt hur de strukturerar sin sociala verklighet” (Merriam, 1994:31). För en kvalitativt inriktad
forskare är det viktigt att försöka förstå processen och inte enbart resultatet,
vilket gör bl.a. följande frågor intressanta:
Vad är det egentligen som sker? Hur ser den ’naturliga’ historia ut som ligger bakom den händelse eller företeelse man studerar? Vad händer när tiden går? (Merriam, 1994:31).
För att tolka och analysera vad som skedde i skolutvecklingsprojektet i
Falkgymnasiet sökte jag svar på den typen av frågor. Som nämnts var min
uppgift ursprungligen, enligt den projektplan som fanns, inriktad på att studera effekter, d.v.s. resultatet av det genomförda skolutvecklingsprojektet.
Under projekttiden kom mitt intresse istället allt mer att inriktas på vad
som skedde i skolutvecklingsprojektet under den tid det pågick. Detta gjorde att frågor av den karaktär som Merriam (1994) lyfter fram blev betydelsefulla att försöka få svar på. Mitt sätt att söka svar på dessa antog en hermeneutisk karaktär (se t.ex. Gilje & Grimen, 2003), utan att det från början
var en tydlig avsikt. När projektet möttes av misstänksamhet och motstånd
började jag inledningsvis att skaffa mig kunskaper om utbildningspolitiska
intentioner, eftersom många skrev i sina brev att de uppfattade sitt uppdrag
som mer komplext än tidigare. En tydlig frustration uttrycktes inför den
förändrade lärarroll som 1990-talets reformering av gymnasieskolan inneburit. Utifrån detta försökte jag förstå mer om implementering, om skolans
vardagsverksamhet, om rektorsrollen, om projekt som instrument för utvecklingsarbete och om makt och motstånd vid förändringsarbete. Jag satte
också så småningom Frirumsmodellen under lupp. Intresset för just dessa
olika områden, för att bättre förstå vad som hände, växte successivt fram ju
mer jag vistades i skolan. Allteftersom blev olika aspekter synliga för mig i
en form av växelverkan mellan del och helhet. Allt fler delar bidrog till att
helhetsbilden undan för undan förändrades och förståelsen för vad som
hände under projekttiden ökade.
4.2.1 Triangulering
För att genomföra fallstudien har jag använt flera olika datainsamlingsmetoder, s.k. triangulering. De trianguleringsformer som denna studie baserar
sig på kan med Cohen & Manion (1994) beskrivas som dels tidstriangulering, genom att det studerade skolutvecklingsprojektet pågick i flera år,
dels som metodtriangulering. Cohen & Manion (1994) talar om två typer
av metodtriangulering. Det kan handla om att antingen använda samma
metod i flera olika studier eller om att använda flera metoder inom samma
studie. I mitt fall var det frågan om metodtriangulering genom att flera metoder användes i en studie. Triangulering ger ett mer omfattande material
och därmed möjlighet att erhålla rikare och mer omfattande information,
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vilket är särskilt betydelsefullt i samband med fallstudier som i sig är komplexa fenomen.
Finally, triangulation can be a useful technique where a researcher is engaged in case study, a particular example of
`complex phenomena´ (Cohen & Manion, 1994:241).
En väsentlig del av datainsamlingen skedde via den s.k. brevmetoden, vilken användes vid de två tillfällen kulturanalyserna genomfördes. Jag har
också funnits med i projektet som en deltagande observatör och därigenom
kunnat samla information på olika sätt, genom informella samtal samt att
delta i möten, men också genom att helt enkelt observera vad som ägde
rum, vilket dokumenterades genom anteckningar. För att komplettera
brevmaterialet har intervjuer genomförts. Detta skedde dels i anslutning till
de båda kulturanalyserna eftersom några hellre ville bli intervjuade än att
skriva brev, och dels genomförde jag nio uppföljande intervjuer efter det
att projektet formellt avslutats, i ett ”backspegelperspektiv” om man vill uttrycka det så. Till detta kommer en kontinuerlig insamling av skriftliga dokument av olika slag, som kvalitetsredovisningar, mötesprotokoll och minnesanteckningar etc.
4.2.2 Att samtidigt vara både deltagare och observatör
Att jag skulle inneha två roller i skolutvecklingsprojektet problematiserades inte i projektplanen. Jag måste medge att jag inledningsvis inte var
uppmärksam på den problematik det skulle komma att innebära att jag tilldelats två roller. Den ansvarige professorn var det uppenbarligen inte heller
och inte de involverade tjänstemännen på förvaltningsnivån. Detta har bidragit till att jag valt att låta min dubbla roll framträda som en del i det fall
jag har studerat. Mitt uppdrag att vara aktiv i skolutvecklingsprojektet påverkade givetvis mitt uppdrag att studera detsamma. Mitt forskningsperspektiv utgår från vad det innebar att vara med för att både aktivt delta i
och studera ett utvecklingsarbete i en skola där många var skeptiska mot
det utvecklingsarbete som kom att bedrivas. Det är således utifrån rollen
som forskande utvecklingsarbetare jag försöker förstå det som skedde under projekttiden. Hur jag hanterade denna dubbla roll diskuteras i tillämpliga delar under olika avsnitt i föreliggande metodavsnitt.
4.3 Möjligheterna att generalisera resultatet av en fallstudie
Vad går det då att lära från ett enskilt fall? I vilken mån går det t.ex. att
upptäcka mönster och regelbundenheter som kan vara uttryck för något
allmängiltigt, något som också kan vara giltigt i andra fall, d.v.s. att resultatet kan generaliseras? Cohen & Manion (1994) anser att fallstudier erbjuder vissa möjligheter till generalisering. Att det som sker i ett enskilt fall,
t.ex. vad gäller det här studerade fallet, skulle kunna vara giltigt även i
andra svenska gymnasieskolor, kanske även i vissa avseenden svenska sko52

lor, eller i skolor i allmänhet. Det är således inte fråga om att finna statistiska orsakssamband, däremot att på en teoretisk nivå försöka beskriva och
förstå tänkbara mekanismer som påverkar vad som sker, som i det här fallet när en förändringsprocess initieras via att ett skolutvecklingsprojekt
genomförs.
… the case study researcher typically observes the characteristics of an individual unit – a child, a clique, a class, a school or
a community. The purpose of such observation is to probe
deeply and analyse intensively the multifarious phenomena
that constitute the life cycle of the unit with a view to establishing generalizations about the wider population to which
that unit belongs (Cohen & Manion, 1994:106-107).
Stake (1995) skriver att i en fallstudie förväntas forskaren fånga såväl enskildheter i det som äger rum, som komplexiteten i ett enskilt fall. En fallstudie skulle med detta som utgångspunkt därmed kunna användas för att
upptäcka vanligt förekommande mönster att agera i en skola. Med hjälp av
dessa mönster kan sedan jämförelser göras med andra studier, vilket gör att
likheter och skillnader avseende de aspekter som undersöks kan komma i
dagen. Att beskriva mönster kan därmed sägas utgöra en viktig aspekt för
möjligheten att med kvalitativa fallstudier generalisera forskningsresultat.
Tiller (2002) talar här om teoretisk generalisering. Kvale (1997:210-211)
använder istället begreppet analytisk generalisering när han talar om att generalisera utifrån enstaka fall. Fallstudier möjliggör också en tolkning av
bakomliggande faktorer som kan ha inverkat på de mönster som man funnit.
4.4 Om aktionsforskning varit utgångspunkten
Genom att i det studerade skolutvecklingsprojektet införa en roll där en
forskarstuderande hade både en deltagande och en observerande roll tangerar angreppssättet aktionsforskning. Berg gav dock uttryck för att detta
ändå inte var ett aktionsforskningsprojekt. Det blev emellertid allteftersom
tiden gick allt tydligare för mig att likheterna med aktionsforskning var uppenbara. Det blev också tydligt för mig att om skolutvecklingsprojektet
hade sorterats in under en aktionsforskningstradition hade en del av den
otydlighet som kom att prägla min roll, såväl för mig själv som för skolans
personal, undvikits. Här vill jag därför kort redogöra för några av aktionsforskningens kännetecken som hade varit tillämpliga i den studie jag
genomförde.
4.4.1 Aktionsforskning – En forskningsform som tvingar fram reflektion kring närhet och distans
Reason & Bradbury (2006) säger att de tvivlar på att det är möjligt att ge
en enda sammanhållen historia av hur aktionsforskningen utvecklats från
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de ursprungliga rötterna hos Kurt Lewins sociala experiment under 1940talet fram till våra dagar. Då aktionsforskningen närmast kan ses som ett
samlingsbegrepp för en bred forskningsansats med en del gemensamma
kännetecken finns också ett flertal försök att definiera dess innehåll. Reason & Bradbury (2001) betonar t.ex. betydelsen av att förena teori och
praktik för att finna lösningar på praktiska problem i vardagen. Aktionsforskning eller Action Research kan därför ses som ett samlingsnamn för
en rad olika forskningsansatser vilka förenas av en kombination av en
forsknings- och en förändringsstrategi med två involverade parter, forskare
och praktiker. Begreppet kan ses som ett paraplybegrepp för flera olika inriktningar av praxisorienterad forskning. I anglosaxiskt språkbruk används
beteckningar som, AR (Action Research), PAR (Participatory Action Research), PR (Participatory Research), PRE (Practice Research Engagement), och AS (Action Science) (Huisman, 2006). Zeichner & Noffke
(2001) uttrycker indelningen i följande termer: The Teacher-as-researcher,
Participatory Action Research, The Teacher Research Movement, Selfstudy research and Participatory Research.
Reason & Bradbury (2001) anser att aktionsforskning handlar om att
arbeta för att skapa praktiskt användbara resultat och om nya former av
förståelse. Utgångspunkten är att ett agerande utan reflektion och förståelse
är blind, på samma sätt som att teori utan att följas av handling är meningslös. Samtidigt ger aktionsforskningen möjligheter att skapa ny kunskap.
Aktionsforskning spänner över ett brett fält av såväl mål, metoder som agerande personer. I aktionsforskningen har begrepp som dominans och makt
alltid varit centrala (Gaventa & Cornwall 2006). Holmstrand & Härnsten
(1995; Holmstrand & Härnsten, 2002) har i det sammanhanget pekat på
forskningscirklar som en möjlighet att arbeta med aktionsforskning i skolan för att överbrygga den klyfta som finns mellan den akademiska forskningen och den praktiska skolans verksamhet.26 Aktionsforskning innehåller en strävan efter att förändra något, invävt i en forskningsstrategi (Ström,
1997). Gustavsen (2003) pekar på att aktionsforskning fortfarande brottas
med sin legitimitet och att intresset därmed har svagt stöd hos regeringar,
forskningsråd och andra finansiärer.
Hansson (2003) framhåller att samarbetet mellan aktionsforskare och
praktiker vanligen medför att forskare tillbringar en längre tid på en arbetsplats, vilket ger en ökad insikt om arbetslivets problem och som kan hjälpa
till att konkretisera forskningsfrågorna och validera resultatet. McNiff
(2002) lyfter i detta sammanhang fram systematiskt genomförda fallstudier
och effektiva former för spridning av resultaten som tänkbara strategier för
att öka trovärdigheten. Reason & Bradbury (2001) har pekat på ett antal
centrala kvalitetsaspekter i aktionsforskningen, vilka bör vara uppfyllda för
att forskningen skall betraktas som trovärdig. Forskningen måste tydligt
visa att det handlar om en relationsberoende praxis. Dessa praktiska till26

Om forskningscirklar i skolan, se även Lundgren (2000).
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lämpningar måste vara utsatta för reflektion och inkludera ett konceptuellt
teoretiskt tänkande, omfatta ett vetande bortom det kognitiva, samt att välja
passande forskningsmetoder. Aktionsforskning bygger på att ta tillvara
människors erfarenheter, som även innefattar tyst, förtäckt och undermedveten teori (Eikeland, 2001).
Ett ytterligare annat sätt, som bättre passar in i det här sammanhanget,
är att kategorisera olika aktionsforskningsinriktningar i tre huvudgrupper
där en lägger tyngdpunkten på kunskapsproduktion, en är demokratiinriktad och en har tyngdpunkten på organisationsutveckling (Huisman, 2006). I
det här fallet var min roll som forskarstuderande, om den hade definierats
som aktionsforskning, varit inriktad på kunskapsproduktion och skolutvecklingsprojektet hade varit inriktat mot organisationsutveckling, d.v.s.
det hade varit ett försök att förena dessa båda inriktningar.
4.5 De två kulturanalysernas dubbla roll i skolutvecklingsprojektet
I följande avsnitt beskriver jag hur datainsamlingen gick till vid de två tillfällen kulturanalyser genomfördes samt hur jag gick tillväga för att bearbeta och tolka materialet som erhölls genom dessa.27 Innan jag presenterar
vad som hände vid dessa två tillfällen vill jag emellertid diskutera något
om kulturanalysernas dubbla roll i det skolutvecklingsprojekt som genomfördes i Falkgymnasiet.
De data som samlades in via de båda kulturanalyserna hade dubbla syften. Den första kulturanalysen var dels det första momentet i skolutvecklingsprojektet. Dels skulle dessa data utgöra underlag för forskningsprojektet, d.v.s. ligga till grund för den ”nollägesbeskrivning” mot vilka de uppkomna effekterna sedan skulle kunna värderas. Den ursprungliga datainsamlingen utgick från att det skulle vara möjligt att utläsa om det skett någon skolutveckling enligt tankekedjan: Kulturanalys I – Utvecklingsarbete
– Kulturanalys II. Forskningsprojektet vilade på en uttalad rationalistisk
tanke om att en ”nollägesbeskrivning” faktiskt skulle vara möjlig att identifiera och att resultatet sedan kan jämföras med de effekter som kan visas
när utvecklingsprojektet avslutats genom att en ny kulturanalys genomförs.
Den avslutande analysen via en andra kulturanalys kan då emellertid bara
ge de resultat som är möjliga att uppfatta inom ramen för denna metod,
d.v.s. förändringar kan bara relateras till den situation som tidigare kunnat
identifieras via den första kulturanalysen. Den bakomliggande tanken är att
det är möjligt att härleda resultatet från de aktiviteter som ägde rum inom
projektets ram. Kulturanalys II hade således som uppgift att bidra med information både till forskningsprojektet och till skolutvecklingsprojektet om
27

Innan det hade beslutats att det inte skulle bli någon sammanslagning mellan
Falkgymnasiet och Vårdgymnasiet hann jag göra en första kulturanalys också vid
Vårdgymnasiet. Den har dock inte använts i denna avhandling annat än att några
citat nyttjats för att påvisa en del av problematiken i åtskillnaden mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare.
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vilka effekter projektet hade gett upphov till. Däremot låg andra förändringar som också kan antas ha uppstått under projekttiden utanför denna
möjlighet om inte data också samlats in med andra metoder. Ett problem i
sammanhanget är att det samtidigt pågår en rad förändringsprocesser både
inom och utanför ett skolutvecklingsprojekt. En del av dessa beror på yttre
faktorer, t.ex. samhällsförändringar i stort, statliga och/eller kommunala
beslut som rör skolans verksamhet o.s.v. Det pågår därför i en skola ett
stort antal händelser över vilken ingen enskild individ kan ha överblick.
Det blir därmed metodiskt omöjligt att kunna samla in data om allt vad
som sker i en skola i dess helhet. Designen för datainsamlingen var således
inte i första hand avsedd för att studera förändringsprocessen i sig, d.v.s.
vad som skedde under det att projektet pågick, utan snarast att fokusera de
resultat som skulle uppstå genom att skolutvecklingsprojektet genomfördes. Att flera datainsamlingsmetoder använts under projekttiden samt att
projektet pågick under flera år gör det ändå möjligt att identifiera och studera några av de processer som startades i och med att skolutvecklingsprojektet initierades. När ett skolutvecklingsprojekt pågår under lång tid finns
en möjlighet att kunna följa och fånga in ett antal av de händelser som sker,
där några, med viss variation, upprepar sig. Det skapar möjlighet att bättre
förstå vad som äger rum, varför detta sker och varför det sker på det sätt
som det gör. Genom deltagande observation och via intervjuer i efterhand
med personer som varit med och bevittnat dessa händelser var det möjligt
att beskriva och tolka några av de processer som ägde rum under det att
skolutvecklingsprojektet genomfördes.
De två avsnitt som nu följer är beskrivningar av vad som skedde vid
datainsamlingen via brevmetoden i samband med att den första och den
andra kulturanalysen genomfördes.28 Dessa beskriver hur jag gick tillväga
för att genomföra kulturanalyserna med utgångspunkt i Frirumsmodellen.
Beskrivningen belyser samtidigt att det redan i samband med den första
kulturanalysen framkom att det fanns en skepsis mot att delta i det förestående skolutvecklingsprojektet. Därmed skulle detta kunna ses som att jag
förebådar tolkningen av det empiriska materialet. Jag har ändå valt att redan här beskriva händelseförloppet i samband med att brevmetoden användes för datainsamling i de båda kulturanalyserna, då beskrivningarna visar

28

Jag har i denna avhandling valt att benämna de två kulturanalyserna för Kulturanalys I och Kulturanalys II för att på ett enkelt sätt hålla isär dem. Berg (2003)
har i sin avhandling i Sociologi gjort, som han uttrycker det ”/…/ ett försök att
vidga basen för kulturanalys till att inte bara vara en fråga om lärares yrkesnormer” (Berg, 2003:286). Han kallar denna utvidgade modell för Kulturanalys 2.
Detta har dock inget att göra med de benämningar jag här använder. I mitt arbete
är båda kulturanalyserna utförda enligt Bergs modell för det han nu kallar Kulturanalys 1.
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olika typer av metodproblematik som kan uppstå när brevmetoden används.29
4.5.1 Kulturanalys I – Material och bearbetning
När den inledande datainsamlingen skulle genomföras via Kulturanalys I
visade det sig finnas ett motstånd, eller ointresse, att skriva breven (se även
avsnitt 6.2.1). Flera av lärarna skrev inga brev trots att arbetstid hade avsatts för detta ändamål. Av det skälet bestämdes ett senaste datum för inlämning av breven. När så det utsatta datumet för brevskrivandet hade passerats med relativt god marginal hade bara ytterligare några få brev inkommit. Vid den här tiden fanns 80 tillsvidareanställda personer vid Falkgymnasiet, som därmed var aktuella för deltagande via brevskrivning eller
intervju. Endast drygt hälften, 43 personer, hade nu skrivit och lämnat in
sina brev. En påminnelse skedde först i skolans ”veckobrev”, därefter
skickades påminnelsebrev ut via mail. Slutligen skickades en personlig
påminnelse hem till dem som ännu inte svarat. Det sista brevet inkom i augusti 2001, cirka sex månader efter det att breven skulle skrivas. Av hela
den tillsvidareanställda personalstyrkan om 80 personer hade till slut 65
stycken lämnat sina synpunkter, 46 lärare via brev, två lärare hade intervjuats, av den icke-undervisande personalen hade fem skrivit brev och åtta
hade intervjuats. Fyra skolledare hade skrivit brev. Svarsfrekvensen blev
således sammantaget, inklusive intervjuer, 81 %, vilket innebar att det var
ett bortfall på 19 %.
Sammanställningen och analysen av breven påbörjades omedelbart när
de första breven började inkomma och fortsatte även under den tid som
påminnelseförfarandet pågick. Dessa följde det mönster som ingår i kulturanalysmetoden så som den beskrivits i kapitel 2. Genomläsningen av breven skedde i en första analysgenomgång för att söka efter utsagor som berörde någon av de fasta dimensionerna samverkan, planering och förändring. De utsagor som uppfattades hänföra sig till respektive av dessa dimensioner placerades tillsammans i tre olika Word-dokument. Utgångspunkten för indelningen var de stödfrågor som Berg utformat som hjälp vid
analys av breven. Dessa var till hjälp vid indelningen, ändå är det förstås
svårt att säga att utsagorna till alla delar kunde sägas uteslutande höra till
en enda av de tre dimensionerna. Det ligger således ett metodiskt problem i
att dimensionerna inte är varandra uteslutande, vilket innebär att resultatet
kan bli olika beroende på vem som tolkar brevinnehållet och genomför
analysen.
När indelningen i de fasta dimensionerna, som utgör den horisontella
dimensionen i en analysmatris, var klar återstod en tämligen stor textmassa
29

Det visade sig under det fortsatta arbetet i detta skolutvecklingsprojekt att det
hos en dominerande grupp lärare fanns ett motstånd, och hos relativt många ett
ointresse, mot att delta i projektet. Hur detta tog sig uttryck och vilka konsekvenser
det fick diskuteras i resultatdelen.
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i breven, d.v.s. dessa delar kunde inte klassificeras enligt ”kulturanalysmanualen”. Det vanliga förfarandet vid kulturanalyser är då att söka i textmaterialet efter specifika underkategorier som är unika för just den skola som
undersöks. Dessa bildar den vertikala dimensionen i den matris som skapas
som ett efterföljande led i att analysera ett material i enlighet med kulturanalysmetoden. De vertikala dimensionerna som jag valde att dela in materialet i var 1) Den egna arbetssituationen, 2) Skolans verksamhet i stort, 3)
Arbetsmiljön, 4) Skolledningen, 5) Utbildningspolitiska och sociala faktorer.30 Den modell av matris som visas i kapitel 2 fylldes med utsagor enligt
det exempel som visas nedan:
Samverkan

Planering

Förändring

Den egna arbetssituationen

Stämningen mellan oss i vårt arbetsrum är öppen och trevlig.
Jag känner mig
trygg där.

Att arbeta i ämnesövergripande arbetslag tycker jag
vore intressant att
pröva.

Skolans verksamhet i stort

Skolan har alltid
varit uppdelad i
ett A- och ett Blag.

Arbetsmiljön

Det är otroligt
nedskräpat ute
runtomkring
byggnaderna
idag ingen säger
sig ha ansvaret
för städningen.

Förutom ett digert
schema har antalet konferenser
ökat betydligt.
Dessa tar för
mycket tid, är ofta
ineffektiva.
Det krävs dock
förberedelsetid
för att skapa intressanta lektioner
eller ”lärtillfällen”.
För att jag skall
kunna arbeta som
lärare måste
många praktiska
bitar fungera, som
kopiator och skrivare.

Skolledningen

Inte förrän det
för några år sedan blev avtal
om att utvecklingssamtal skulle föras, kom
pliktskyldigt och
efter standardmall enstaka sådana igång.

För utvecklingssamtal finns ingen
plan som är känd
för oss medarbetare.

Man är väldigt
mycket paragrafryttare ibland och
tycker att det är
viktigare än att
verksamheten
fungerar och att en
hårt arbetande personal mår bra.

30

Det är svårt att få
vissa lärare att arbeta i ett arbetslag,
vara med på projekt mm.
Det skulle egentligen vara önskvärt
att vi inte satt så
många lärare tillsammans, tre till
fyra stycken skulle
nog vara lagom.

Att jag valt att föra samman utbildningspolitiska och sociala faktorer till en kategori beror på att jag uppfattade att lärarna ofta kopplade den sociala problematiken kring eleverna till utbildningspolitiska aspekter.
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Utbildningspolitiska & sociala faktorer

Ett stort problem
i dagens gymnasieskola är den
spridda och stora
frånvaron hos
många elever.
Jag tror att denna
fråga måste lösas
med politiska
beslut.

Vid konferenser
är tiden för knapp
till alla viktiga
beslut som ska
tas. Protokoll bör
nästan helst skrivas under natten
för nästa beslut
som ska tas.

Handledning i
stället för undervisning? Att det
viktigaste skulle
vara att låta eleverna arbeta på
egen hand under
lärarens handledning. Jag är tveksam till detta synsätt.

Figur 3. Exempel på sortering av brevutsagor i kulturanalysmetoden.
När Kulturanalys I sedan avrapporterades till skolans personal, i enlighet
med kulturanalysmetoden, presenterades resultatet genom att de vertikala
dimensionerna i matrisen relaterades till respektive av de tre fasta dimensionerna enligt följande modell:
Samverkan – Den egna arbetssituationen
Samverkan – Skolans verksamhet i stort
Samverkan – Arbetsmiljön
Samverkan – Skolledningen
Samverkan – Utbildningspolitiska och sociala faktorer
Under dessa rubriker fördes sammanfattande diskussioner avseende de fem
”dimensionsparen”. Motsvarande indelning gjordes vad gäller de två andra
huvuddimensionerna, d.v.s. planering och förändring.
Det slutliga momentet i resultatredovisningen som definieras i Frirumsmodellen är att göra en bedömning av om skolans dominerande kultur
präglas av en avgränsad eller utvidgad lärarprofessionalism. Berg beskriver
analysmetoden på följande sätt:
Kategoriseringen av intervjuutsagor syftar alltså till att bringa
ordning i och överblickbarhet av ett i grunden ostrukturerat intervjumaterial (senare har i kulturanalysen vanligen brevmetoden använts, min anm.). Nästa steg i kulturanalysen är att bedöma och värdera substansen i de kategoriserade utsagorna.
Utan att detta får tolkas allt för bokstavligt kan denna bedömning ske i de tidigare nämnda tre kvalitativa skalorna individualism – samarbete, nuorientering – framförhållning, och rigiditet – flexibilitet (Berg, Groth, Nytell, Söderberg, 1999:130).
De tre kvalitativa ”skalorna” anses vara ett uttryck för att avgöra om en
skola domineras av en avgränsad respektive en utvidgad lärarprofessionalism, där det första uttrycket i begreppsparen anses beskriva en avgränsad
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lärarprofessionalism och det andra uttrycket beskriva en utvidgad lärarprofessionalism.
Resultatet av den första kulturanalysen redovisades för skolans personal
i en rapport hösten 2001. Med utgångspunkt i den rapporten fick personalen sedan i grupper diskutera vilka utvecklingsområden de uppfattade som
viktigast. Utvecklingsgruppen utarbetade sedan, utifrån förslagen från de
olika grupperna, ett utvecklingsprogram. Skolutvecklingsprojektets första
initierande steg och den första datainsamlingen var därmed till ända.
4.5.2 Kulturanalys II – Material och bearbetning
Vad gällde genomförandet av den andra kulturanalysen fanns inte någon
bestämd tidpunkt för när denna skulle ske. Beslutet hamnade därför på Utvecklingsgruppens bord. Det ointresse som projektet rönte allmänt sett i
skolan medförde att ingen i Utvecklingsgruppen på allvar drev på frågan
om att denna andra kulturanalys skulle genomföras. Diskussioner fördes till
och med om det överhuvudtaget var någon idé att försöka få till stånd en
andra kulturanalys. Till slut bestämde vi oss ändå för att genomföra detta
moment eftersom det ingick i den ursprungliga projektplanen, dock utan att
göra för stor ”affär” av det hela. Det var också, som jag såg det, angeläget
både för att kunna rapportera tillbaka något av vad som skett under projekttiden till Utbildningsnämnden i den aktuella kommunen, som hade beslutat
om genomförandet av projektet, till skolans ledning och inte minst till personalen. Då jag i denna avhandling inte fokuserar huruvida projektet genererade några bestående effekter avseende skolans verksamhet eller inte,
utan det är de processer som uppstod som lyfts fram och analyseras, hade
det inte varit nödvändigt att genomföra den andra kulturanalysen. Däremot
låg genomförandet av en andra kulturanalys i mitt uppdrag. Dessutom gav
både proceduren kring denna, brevmaterialet och intervjuerna som genomfördes sammantaget viktig information i relation till studiet av processen.
Utvecklingsgruppen, som vid projektets slut bestod av programlagsledarna,31 beslutade i början av höstterminen 2004 att de i egenskap av rollen
som ledare för programmen var de som skulle informera sina respektive
programlag om att de åter igen skulle skriva brev, inför att den andra kulturanalysen skulle genomföras. Senaste datum för inlämning av breven bestämdes till en dag i oktober 2004. För den som inte ville skriva ett brev
fanns även den här gången som ett alternativ möjlighet att bli intervjuad.
Datainsamlingen till Kulturanalys II kom också att bli en segdragen process. Denna gång var motståndet mot att delta i brevskrivandet ännu mer
påtagligt än inför Kulturanalys I. Endast några få personer hade skrivit sina
brev vid den utsatta tidpunkten. Även denna gång genomfördes ett påmin31

Lärarkollegiet var sedan 2001 organiserat i programlag, d.v.s. de lärare som arbetade inom ett program bildade ett arbetslag. Varje sådant hade sedan vårterminen 2003 en programlagsledare, som i slutet av projekttiden också var de som utgjorde Utvecklingsgruppens medlemmar, d.v.s. dessa hade ersatt de personer som
ingått i den Utvecklingsgrupp som bildades vid projektstarten.
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nelseförfarande. En första påminnelse gjordes i ett allmänt informationsbrev till hela skolans personal i slutet av oktober samma år. I början av februari 2005 skickades personliga påminnelsebrev hem till dem som inte
skrivit. Det sista brevet inkom så sent som i augusti 2005. Då hade sammanlagt endast totalt 30 av skolans personal skrivit brev, inklusive de tre
personer som då var rektorer. Intervjuer skedde med sex personer. Sammanlagt hade då 36 personer av de ca 100 personer som vid den här tiden
hade en tillsvidareanställning svarat, d.v.s. en svarsfrekvens på endast
knappt 40 %. Svarsfrekvensen kan inte sägas vara intressant i sig för avhandlingens syfte, då det är skolutvecklingsprojektets process som studeras. Det ger dock en indikation på det ringa intresse för projektet som fanns
hos skolans personal. Om syftet istället hade varit att uttala sig om projektet resulterat i några bestående effekter hade det varit svårt att göra en sådan bedömning utifrån en så låg svarsfrekvens.
Sorteringen och analysen av breven och intervjuerna skedde på samma
sätt som vid den första kulturanalysen utifrån de fasta dimensionerna: samverkan, planering och förändring. För att kunna jämföra resultatet av de
båda kulturanalyserna, något som jag vid den här tiden fortfarande tänkte
mig att jag skulle kunna göra, användes samma kategorier som jag förra
gången uppfattat som specifika för brevmaterialet från Falkgymnasiet och
som då bildat de vertikala dimensionerna. Detta styrde tolkningen och innebar att jag kan ha missat att andra aspekter kunnat vara mer framträdande
för Falkgymnasiets verksamhet vid denna tidpunkt. Min bedömning är
dock att det utan att ”göra våld” på materialet gick att sortera in utsagor i
de fastställda kategorierna och att det gav en bild av skolans verksamhet
som jag kände igen utifrån min roll som deltagande observatör och genom
att under lång tid följt projektet och dess utveckling.32
4.6 Metodtriangulering och tidstriangulering – Möjligheter till
successivt fördjupad förståelse
I detta avsnitt diskuterar och problematiserar jag de olika metoder som använts. Först behandlas brevmetoden som var den huvudsakliga datainsamlingsmetoden i de två kulturanalyserna. Brevmetoden kompletterades, som
redan framgått, vid båda tillfällena med intervjuer då det fanns de som föredrog att bli intervjuade istället för att skriva ett brev. Intervjuer genomfördes också med nio nyckelaktörer sedan projektet avslutats, i ett slags
”backspegelsperspektiv”. Intervjuer som metod för att samla in data behandlas i ett påföljande avsnitt. Därefter diskuteras den deltagande observationen som sätt att samla in data då jag med varierande regelbundenhet
vistades i Falkgymnasiet under fyra år. Avslutningsvis behandlas interna
dokument som en metod för att samla in data om den verksamhet som studeras.
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Projektet avrapporterades muntligt till Utbildningsnämnden under hösten 2005
och en skriftlig slutrapport lämnades på försommaren 2006.
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4.6.1 Brevmetoden
Berg, Groth, Nytell & Söderberg (1999) pekar på att när brevmetoden används vid genomförandet av kulturanalyser är den att betrakta som ett mellanting mellan intervju och enkät. Metoden kan i det här fallet främst liknas
vid en öppen enkät med en enda fråga, nämligen: ”Hur är det att arbeta på
den här skolan?”. I förhållande till en strukturerad enkät kan mer utförliga
svar erhållas därför att respondenterna ges möjlighet att fritt formulera sina
svar. Jämfört med intervjuer är det dock en nackdel att inga följdfrågor kan
ställas i direkt anslutning till att svaren formuleras.
Brevmetoden har flera fördelar, men den är också behäftad med en del
problem. När det gäller kulturanalysmetoden sker brevskrivandet, som
framgått ovan, utifrån en enda övergripande fråga. Frågan ger dock bara
vag vägledning och brevskrivaren måste således själv välja på vilket sätt
denne vill beskriva sin arbetsplats och sin arbetssituation. Att beskriva hur
man som enskild individ uppfattar, tänker och tycker om något, i det här
fallet sin egen arbetsplats, ledningen och sina arbetskamrater kan sägas ge
en ”kartbild” av det egna tänkandet, eftersom det skrivna inte styrts av mer
än en enda fråga. Innehållet kan därmed uppfattas som ”avslöjande”. I ett
sådant perspektiv kan brevskrivande betraktas som en utlämnande handling. En näraliggande problematik vad gäller brevmetoden är att många,
även lärare, kan känna sig ovana att formulera sig i text och de kan känna
en extra osäkerhet att skriva något som skall läsas av en utomstående person, och kanske särskilt av en forskare. Informationen ”riskerar” också att
bli offentlig, även om materialet är anonymiserat. Detta fick emellertid i
det här fallet vägas mot fördelarna med att fler fick komma till tals och att
få deras uppfattningar nedtecknade i elektronisk form, vilket väsentligt underlättade hanteringen och bearbetningen av materialet. För den som skall
bearbeta ett material är brevmetoden praktisk och tidsekonomisk såtillvida
att breven direkt är möjliga att börja sammanställa och analysera. Vid intervjuer måste materialet först transkriberas och eventuellt också återsändas
till respondenterna för godkännande innan analysarbetet kan påbörjas.
Brev som datainsamlingsmetod i en organisation kompliceras ytterligare av att den information som lämnas av varje enskild individ sedan sammanfogas av forskaren och personalen får sedan ta del av en bild som kanske ingen känner igen. Detta problem gäller även andra undersökningsformer. Ett problem som är specifikt relaterat till brevskrivandet som metod är
att eftersom i princip all personal medverkar kan det ge en föreställning av
att det är den ”sanna” bilden av verksamheten som forskaren presenterar.
”Alla” har kommit till tals. Detta kan göra att läsaren invaggas i en föreställning av att den bild som målas upp har större trovärdighet än om bara
enstaka individer har yttrat sig, som normalt är fallet då enbart intervjuer
används som datainsamlingsmetod. Samtidigt är det fortfarande forskarens
tolkning som utgör den bild som framställs, även om underlaget utgår från
många individer. Till detta kan dock sägas att en samlad bild av hur en organisation fungerar knappast kan skapas på något annat sätt.
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Brevmetoden innehåller också frågan om breven skall vara undertecknade eller inte. Detta är en fråga som bör beslutas i samråd mellan personalen och den som skall genomföra undersökningen. Om breven undertecknas finns möjlighet att återkomma i de fall ytterligare information önskas
eller om förtydliganden behöver göras, vilket inte är fallet om brevskrivarna får vara anonyma. Samtidigt kan det vara så att det finns mer eller mindre känsliga uppfattningar som brevskrivarna inte vågar skriva om när de
kan identifieras. Det finns således både för- och nackdelar avseende om
breven skall undertecknas eller inte. I Falkgymnasiet uppstod en ganska
”het” debatt i denna fråga. Detta var dock en diskussion som fördes mellan
den ansvarige professorn och skolans personal redan innan jag påbörjade
mitt arbete i skolan. Det blev bestämt att breven skulle undertecknas, vilket
gjorde att kompletterande information kunde inhämtas om så bedömdes
nödvändigt. En möjlighet som jag dock inte använde mig av. Sett från denna utgångspunkt kunde det ha varit att föredra att brevskrivarna hade fått
vara anonyma och då kunnat skriva sådant som de nu eventuellt utelämnade, t.ex. för att det uppfattades som alltför känsligt.
För att brevmetoden med framgång skall kunna användas för att beskriva hur personalen uppfattar hur organisationen fungerar krävs att de
brev som inkommer är förhållandevis utförliga, att de berörda gör sin beskrivning från sina egna utgångspunkter och att de vågar uttrycka sina åsikter. Detta förutsätter att personalen är motiverad och ser det som tillräckligt
angeläget att avsätta den tid som behövs. En fördel med brevmetoden i
jämförelse med intervjuer är, trots den problematik som nämnts, framförallt att alla anställda får möjlighet att komma till tals.
4.6.2 Intervjun som metod
Czarniawska (2004:47) skriver att Kvale med sin bok InterViews från 1996
”brought to the attention of researchers like myself at least two unpleasant
insights about their favorite technique/…/”. De två obehagliga insikterna
handlade om att intervjun inte är ett ömsesidigt utbyte av åsikter, utan att
det kanske vore bättre att tala om ”förhör”, eller ”efterforskning” utifrån
det beklagansvärda (”the deplorable tradition”) att de som intervjuas traditionellt kallas ”informanter”. Den andra insikten handlade om vad intervjun
faktiskt är: att forskaren helt enkelt samlar åsikter (views). Czarniawska
(2004) skriver vidare att också Kvale anser att intervjun skall kunna vara
två personers sökande efter kunskap och förståelse om den företeelse som
studeras, vilket får tolkas som att det är så hon också skulle vilja att en intervjusituation såg ut. Czarniawska (2004) påpekar dock, vilket hon också
säger att Kvale är den förste att notera, att intervjusituationen rymmer den
problematiska aspekten av maktobalans mellan den som intervjuar och de
som intervjuas, vilket jag återkommer till.
I en senare bok, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997), använder
Kvale metaforerna malmletare och resenär för att visa hur olika teoretiska
utgångspunkter får olika konsekvenser när intervjuer används som forsk63

ningsmetod. När intervjuaren betraktar sig som malmletare är utgångspunkten att kunskapen ”väntar i den intervjuades inre på att bli upptäckt,
ofördärvad av malmletaren” (Kvale, 1997:11). De resultat som presenteras
anses vara objektiva fakta som analyserats fram via olika tekniker och
därmed fria från värderande omdömen. När intervjuaren ser sig som en resenär är hon/han ”på väg mot en berättelse som skall förtäljas vid hemkomsten” (Kvale, 1997:12). Reseskildraren lyssnar på och talar med sina
medresenärer. Efter avslutad resa beskriver reseskildraren sina resultat kvalitativt. Medresenärernas berättelser blir till nya berättelser genom reseskildrarens tolkningar av det hon/han har hört och sett.
När jag betraktar mig själv som intervjuare är det utifrån resenärsmetaforen. Min uppfattning är att många ser forskaren som varande en person
som kan få fram sanningen, som söker efter fakta för att hitta denna sanning, att forskaren är en malmletare. Här kommer maktperspektivet in. Jag
klev, lite naivt, in i Falkgymnasiet, nyfiken på att få veta mer om skolans
verksamhet, men har senare förstått att jag av skolans personal uppfattades
som någon som objektivt skulle studera deras verksamhet. Jag hade en
forskarroll och var därmed en person som, för det första hade rätt att ställa
frågor till dem, och för det andra rätt att utifrån detta uttala mig om deras
verksamhet, som en malmletare. Maktobalansen blir omöjlig att bortse
ifrån. Vid ett tillfälle ville fyra personer intervjuas tillsammans. Jag uppfattar t.ex. att dessa personer åtminstone delvis valde gruppintervjun som
form för att de då kände sig tryggare i mötet med mig. De andra som valde
att bli intervjuade istället för att skriva brev uttryckte som skäl till detta att
de tyckte det var lättare att tala än att skriva. Däremot var det många som
ändå valde att varken skriva brev eller intervjuas. Man kan spekulera om
skälen, men det är inte otänkbart att det fanns personer som upplevde att
det var svårt att skriva och som kanske också tyckte att det kändes besvärande att intervjuas av en främmande person.
Utifrån ovanstående handlar möjligheten att samla in data via intervjuer delvis om intervjuarens förmåga att få den som intervjuas att berätta,
d.v.s. ställa relevanta frågor och vara observant på när följdfrågor kan behövas för att få fylligare information. Att intervjua är en krävande verksamhet. Kvale skriver:
Intervjuaren är själv forskningsverktyget. En god intervjuare är
expert både på ämnet för intervjun och på mänskligt samspel.
Intervjuaren måste hela tiden fatta snabba beslut om vad som
ska frågas och hur det ska frågas; vilka aspekter av intervjupersonens svar som skall följas upp eller inte följas upp; vilka
svar som skall tolkas eller inte tolkas. En intervjuare bör vara
kunnig på det område som är föremål för undersökningen, behärska konsten att samtala, ha språkkänsla och ett öra för intervjupersonens speciella sätt att uttrycka sig. Intervjuaren bör
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ha sinne för goda historier och kunna bistå den intervjuade i
berättandet (Kvale, 1997:136).
Kvale (1997:136) skriver vidare: ”Att lära sig att bli intervjuare sker genom att intervjua”. Jag genomförde intervjuer med personal i Falkgymnasiet första gången år 2001 och sista gången år 2006. Under tidsperioden
däremellan genomförde jag i andra sammanhang ett 25-tal intervjuer.33 Vid
de sista intervjuerna i Falkgymnasiet var det uppenbart att övning ger färdighet. Jag var helt enkelt en bättre intervjuare vid de sista uppföljande intervjuerna än vid inledningsintervjuerna. Det påverkade förstås vilken information jag fick tillgång till vid de olika intervjutillfällena. Till detta
kommer att jag vid de uppföljande intervjuerna efter projektets slut dels
hade kunskaper om Falkgymnasiet som var okända för mig vid det första
intervjutillfället och dels bättre kunskaper om det utbildningspolitiska området.
En av de aspekter som brukar tas upp när intervjuteknik diskuteras är
ledande frågor. En vanlig uppfattning är att ledande frågor minskar svarens
tillförlitlighet. Kvale (1997) hävdar däremot att ledande frågor ibland kan
behövas för att pröva tillförlitligheten i de svar som intervjupersonerna ger.
Att ledande frågor fått sådan uppmärksamhet säger Kvale (1997) har att
göra med föreställningen om att det finns en objektiv social verklighet att
”upptäcka”. Även om jag ser mig själv i intervjuarrollen som en resenär så
har ändå ”ledande-frågor-spöket” varit något som gjort att jag har försökt
undvika sådana. Något som jag uppfattat som problematiskt var att vid de
intervjuer som genomfördes i samband med att projektet avslutades var att
intervjupersonerna ibland inte fullföljde sina berättelser utan avslutade med
svar av karaktären: ”Ja, du vet vad jag menar”. De gånger jag inte uppmanat den intervjuade att utveckla sitt svar, så var svaret inte användbart ur
forskningssynpunkt. Jag skulle ha blivit tvungen att ”fylla i” svaret med
vad jag trodde att den intervjuade trodde att jag visste.
Intervjuer i samband med de båda kulturanalyserna
De intervjuer som genomfördes i samband med de båda kulturanalyserna
skedde utifrån att de som intervjuades också som utgångspunkt för intervjun fick den enda frågan: Hur är det att arbeta på den här skolan? Intervjuerna utvecklades sedan till en samtalsliknande form. De flesta personer,
11 vid den första kulturanalysen och fyra vid den andra, intervjuades individuellt, men vid två tillfällen inför den första kulturanalysen intervjuades
några personer tillsammans. I en grupp intervjuades fyra personer tillsammans och vid ett annat tillfälle intervjuades två personer tillsammans. I det
ena fallet, vid intervjun med två personer tillsammans skedde det främst av
praktiska skäl då det var svårt att hitta tider för intervjuer. Den andra
gruppintervjun om fyra personer genomfördes utifrån önskemål från dem
33

Under min doktorandtid arbetade jag också bl.a. med utvärderingar som gav mig
erfarenhet av att intervjua.
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som intervjuades Jag använde intervjuerna som genomfördes i samband
med Kulturanalys I som kompletterande material till breven och lyssnade
av de inspelade banden, men skrev inte ut dem. Intervjuerna som skedde
när Kulturanalys II genomfördes skrev jag däremot ut.
Uppföljande intervjuer – Skolutvecklingsprojektet betraktat i ”backspegeln”
Efter det att projektet officiellt avslutats, försommaren 2006, genomförde
jag nio uppföljande intervjuer med två förvaltningstjänstemän, en skolledare, tre av de lärare som ingick i Utvecklingsgruppen de första tre åren, en
programlagsledare som ingick i Utvecklingsgruppen under sista året av
projektet och som fortfarande innehade denna roll, samt två lärare som inte
någon gång hade ingått i Utvecklingsgruppen. Intervjun framstår i det här
fallet som användbar för att be dem som intervjuades blicka tillbaka och
fundera över vad som hänt under den period som ett skolutvecklingsprojekt
genomförts. Även om vi alla glömmer i större eller mindre utsträckning så
finns det skäl att anta att om flera personer intervjuas om vad som hände
under projektets genomförande så kommer dessa personers berättelser
sammantaget kunna visa på signifikant viktiga händelser, d.v.s. sådana
händelser som på ett eller annat sätt skulle komma att visa sig vara betydelsefulla. Intervjuer som genomförs för att i ”backspegeln” försöka fånga in
ett händelseförlopp skapar ytterligare möjligheter för att tolka och bättre
förstå en verksamhet och de processer som studerats under flera år.
Dessa intervjuer gav också en möjlighet för mig att utifrån min position som deltagande observatör stämma av huruvida min uppfattning av
vad som skett under projekttiden, och eventuellt bestående effekter, stämde
överens med de intervjuades berättelser. De beskrivningar av projektet och
eventuella effekter som delgavs mig i dessa intervjuer var överlag samstämmiga, även om det fanns smärre skillnader på detaljnivå. När dessa nio
intervjuer genomfördes uppstod allt eftersom en mättnad avseende vilken
ny information som intervjupersonerna hade att tillföra. Vad intervjuerna
särskilt tillförde var en mer detaljrik och därmed fylligare beskrivning av
en del av de händelser som jag kommit att uppfatta var betydelsefulla för
hur skolutvecklingsprojektet uppfattades, men som jag tidigare inte fått så
tydligt beskrivna för mig.
4.6.3 Deltagande observation – Att ”forska i fält”
Ehn & Klein (1994) anser att frågan om hur forskarens egna värderingar
och perspektiv skall hanteras i samhälls- och kulturforskning är en ständigt
aktuell fråga. De talar med hänvisning till Devereux (1967) om att mötet
mellan fältforskaren och de som skall ”beforskas” kan vara en ångestfylld
upplevelse.
I fält möter vi människor som inte låter sig tämjas som ”forskningsobjekt”. De bryter igenom våra frågor och definitioner
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och ställer anspråk. I ytterlighetsfallen väcker de hat eller kärlek. Forskning blir då en genomgripande livserfarenhet, ett
’kulturmöte’ med oanade följder (Ehn & Klein, 1994:14).
Detta, påpekar Ehn & Klein (1994), är dock något som vanligen inte finns
med i de färdigskrivna rapporter som presenteras. Genom olika sätt att
formulera forskningsproblem och insamlingsmetoder avskiljs ”lidelser och
grubbel” från ämnet som studerats (Ehn & Klein, 1994:14). Forskaren som
person förpassas därmed till periferin så att den eventuella ”skada” forskaren tillfogat undersökningen genom sin personlighet i varje fall inte syns i
den skrivna rapporten. Att de personliga upplevelserna av forskningsarbete
oftast anses som något som skall hållas skilt från den färdiga ”produkten”,
trots att det sedan länge är känt att ”objektiv” forskning inte är möjlig att
genomföra, är anledningen till att jag i det här avsnittet istället vill lyfta
fram forskarens personliga betydelse i mötet med ”fältet”. Jag upplevde i
många stycken min roll som deltagande observatör som problematisk. Avsikten är inte att mina ”lidelser och grubbel” skall vara i fokus, men jag
tänker inte heller ”sticka under stol” med att datainsamlingen på många sätt
var komplicerad och att det har påverkat mig i det praktiska fältarbetet och
med avseende på vad avhandlingen kom att handla om, liksom hur jag tolkat mitt material och hur jag har valt att presentera det i text. Ingen forskning är neutral, men fältforskning innebär att längre relationer mellan forskaren och de som ”beforskas” etableras och därmed uppstår ett särskilt
problemområde som forskaren måste hantera och förhålla sig till.
Deltagande observation som metod har sina rötter i antropologin och
etnografin och utvecklades i syfte att mera i detalj studera hela samhällen
eller vissa avgränsade delar av ett samhälle. Deltagande observation kan
handla om att totalt eller partiellt delta i det samhälle eller den grupp som
studeras. I det här fallet var det frågan om partiell delaktighet. Syftet är att
dela vardagslivet med dem som studeras för att få en bättre förståelse för
varför människorna i det aktuella sammanhanget beter sig som de gör. I
metoden ligger också en implicit föreställning att forskaren både vill, kan
och måste bli accepterad av de individer/grupper som skall ingå i studien
för att så långt det är möjligt få tillgång till det liv som dessa lever (Bell,
2000, se även t.ex. Malinowski, 1922; Whyte, 1943; Ehn & Löfgren, 1996;
Kullberg, 2004). Ett problem avseende möjligheten att bli accepterad i skolans värld beskrivs av Sarason (1980) som har pekat på att lärare ofta har
dåliga erfarenheter av utomstående som besökt eller studerat deras skolor.
Ofta har dessa sedan gjort uttalanden om skolorna som lärare uppfattat som
negativa. Detta gör att många lärare är skeptiska mot utomstående betraktare.
När det gäller fältforskning talar Tiller (2002:85) om fältforskarens legitima perifera position. Fältforskaren önskar sig en perifer position inom
det fält hon/han studerar, men det är viktigt att denna position kommer att
uppfattas som legitim av skolans personal. Att nå en sådan position är inte
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givet. Det gäller, säger Tiller (2002) att närma sig fältet ”försynt”, att successivt få sin roll att bli legitim. Det motstånd mot projektet som fanns innebar att jag, genom att närma mig fältet försynt, så småningom accepterades i min roll av några, men långt ifrån av alla.
Sandström & Ekholm (1984:67) har beskrivit hur de upplevde sina roller i ett flerårigt forskningsprojekt som ”att vara utan vedertagen roll”. Jag
känner igen mig i deras beskrivning. Då forskarrollen inte är en normalt förekommande roll i skolans värld blir det naturligt att skolans personal på
olika sätt försöker skapa någon form av förståelse för vilken funktion forskaren har. När osäkerhet om funktionen råder inbjuder detta till spekulationer, vilket i sin tur är en utmärkt grogrund för bildandet av myter, som t.ex.
att forskaren är förvaltningsnivåns förlängda arm (Sandström & Ekholm,
1984). De beskriver också delar av den problematik som kan omge den
som är utan vedertagen roll. Att lärare blir misstänksamma är en sådan
aspekt. Det kan bli socialt obehagligt att vara praktiknära forskare och det
är då en rent mänsklig bedrift att försöka underlätta sin situation. Sandström & Ekholm (1984) upptäckte främst två tendenser i sitt eget agerande
som ”svar” på de svårigheter de mötte. Den ena kallade de för ”att söka sig
till oaserna” (Sandström & Ekholm, 1984:68). De märkte snabbt att det var
lättare att få kontakt med vissa lärare medan andra höll en större distans.
Det blir lätt så att man uppehåller sig i oaserna för att göra sin tillvaro
mindre obekväm. Denna tendens var särskilt stark under perioder då iakttagelsearbetet i skolorna kändes extra tungt. En risk med detta beteende är
att forskaren därmed missar aspekter i skolans verksamhet som de annars
skulle ha sett. Den andra tendensen var ”den rena flykten” (Sandström &
Ekholm, 1984:68). Ett flyktbeteende kan här ta sig uttryck som att forskaren skapar skäl för att inte besöka skolan eller intalar sig att det just vid det
här tillfället räcker med ett kort besök. På så sätt kan man lugna sitt samvete för stunden, man var ju i alla fall där. Jag har i min roll som deltagande
observatör intagit båda dessa roller omväxlande. Genom att mitt samarbete
med medlemmarna i Utvecklingsgruppen utvecklades positivt var det framför allt med dessa personer jag kom att få en närmare kontakt. Då det tidigt
i projektet blev tydligt att det fanns en sådan skepsis mot projektet kom det
till viss del att få en hämmande effekt på mitt agerande under projekttiden,
vilket också hade betydelse för vilken information som jag kunde få tillgång till.
Den deltagande observatörens problematik diskuteras också av Mulinari (1997)34 som pekar på att vid deltagande observation blir forskaren en
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Mulinaris perspektiv är kvinnoforskning, men jag menar att hennes tankegångar
är giltiga även för deltagande observation i allmänhet. Mitt deltagande i Falkgymnasiet var inte ett fältarbete i den meningen som Mulinari beskriver, utifrån sina
erfarenheter av ett långvarigt fältarbete där hon bodde och levde med ett antal nicaraguanska kvinnor. Med hjälp av Mulinaris erfarenheter är det den vänskap och
de känslomässiga band som, även i forskningsarbete, oundvikligen skapas vid
långvariga relationer, som jag vill lyfta fram.
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del av det sammanhang som studeras. Jag kan också känna igen mig i hennes tankar om att forska i fält. Mulinari (1997) anser vidare att det är viktigt att lyfta fram positionalitet och belägenhet på ett sätt som tydliggör att
forskarnas röster är sprungna ur en värld skapad av mänskliga faktorer.
Nyckeln till en förståelse av maktrelationer ligger i vetskapen om vem som
talar, vem som förmedlar anspråken på befintliga kunskaper, eller att producera ny kunskap. Hon lyfter fram att enligt den metodologiska myten inhämtas information vid fältarbeten via hängivna informanter som tålmodigt
besvarar frågor och beskriver händelser. Mulinari (1997) upplevde att ett
sådant förhållande mellan henne som forskare och informanterna endast
upprätthölls under en kort inledande period. När informanterna lärt känna
henne blev det informanterna som styrde samtalen och genom att de visste
skälet till att hon vistades hos dem, rapporterade de sådant som de trodde
skulle intressera henne. Ju mer tiden gick och ju bättre de lärde känna varandra desto mer upplevde hon att hon fick sin information mer som vän än
som forskare. Denna beskrivning av hur förhållandet mellan forskare och
de som studeras kan utvecklas liknar det som så småningom uppstod mellan mig och medlemmarna i Utvecklingsgruppen. För de människor som i
olika sammanhang kommer att ”studeras” är det de grundläggande mänskliga koderna, inte forskandet i sig, som styr om man kommer att accepteras
som forskare eller inte, det handlar helt enkelt om ifall de tycker om en eller inte (Mulinari, (1997). Och för att komplicera det hela, några kommer
att tycka om en och andra inte.
Att få tillgång till material vid fältarbete
När genomförandet av den första kulturanalysen påbörjades startade också
på allvar min roll som deltagande observatör. Jag hade redan tidigare deltagit i informationsmöten som hållits inför och i samband med projektstarten. Under tiden som datainsamlingen av breven pågick startades nu arbetet
i Utvecklingsgruppen och där innehade jag både en observerande och en
aktiv roll. Under projekttiden deltog jag även i olika former av möten, både
större samlingar där gymnasierektorn informerade personalen, i personalmöten i smågrupper och i några av de föreläsningar som anordnades inom
utvecklingsprogrammets ram. Jag vistades också tid efter annan i skolans
personalrum, i rektors rum och besökte då och då de olika programlagens
lärarrum, och jag kunde därmed ta del av något av allt det som utspelade
sig i denna skolas verksamhet. Jag förde som deltagande observatör löpande minnesanteckningar, vanligen i slutet av dagen, vid de tillfällen jag vistades i Falkgymnasiet. Jag hade dock aldrig anteckningsblock med mig när
jag rörde mig i skolans lokaler, då jag uppfattade att det skulle skapa ett
större avstånd mellan mig och skolans personal utifrån att jag hade en forskande uppgift som kanske kunde uppfattas som ”kontrollerande”. När jag
deltog i mötena i Utvecklingsgruppen förde jag emellertid anteckningar
medan dessa möten pågick. Det var något vi kommit överens om i gruppen
och jag använde också delar av dessa anteckningar som minnesanteckning69

ar som lämnades ut till hela skolans personal. Dessa anteckningar kan ses
som om motsvarande anteckningar förts vid intervjuer istället för att använda bandspelare. Deltagande observationer pågick således från årsskiftet
2000/2001 t.o.m. slutet av 2004. Fram till och med höstterminen 2003 var
jag i Falkgymnasiet i genomsnitt fyra dagar per månad och fungerade då,
förutom att jag vistades i skolans lokaler, aktivt som samtalsinspiratör i pedagogiska samtal i Utvecklingsgruppen. Under år 2004 var jag i Falkgymnasiet en till två dagar i månaden, men intog då successivt en alltmer perifer roll som medlem i Utvecklingsgruppen, vilken vid denna tidpunkt bestod av programlagsledarna, som var de som skulle fungera som pedagogiska ”motorer” i skolan efter det att projektet avslutats.
Deltagarna i Utvecklingsgruppen har jag, på ett liknande sätt som
Czarniawska-Joerges (1992:16), använt som det som hon kallar ”sagesmän”. Dessa var i hennes fall personer som fick i uppdrag att observera sig
själva och sedan berätta för henne om händelser de varit med om i organisationen. Det blir en form av kompromisslösning utifrån antagandet att en
organisation bäst kan förstås om den studeras genom fullständig deltagande
observation, en metod som Czarniawska-Joerges (1992) framhåller är både
tids- och kostnadskrävande och därför oftast omöjlig att genomföra i praktiken. Genom våra möten i Utvecklingsgruppen blev deltagarna i denna en
form av ”sagesmän” för mig, dock utan att ha det som en uttalad uppgift.
Utifrån den pedagogiska forskningslitteratur som vi läste och i samband
med det utvecklingsarbete som bedrevs, berättade de för mig om händelser
i sin egen vardagsverksamhet. Genom att de representerade olika programlag i skolan så fick jag insikt i de olika programmens verksamhet. Också
det som lärare i lärarrummet berättade för mig om sitt lärararbete och händelser i skolans verksamhet gjorde att flera av de övriga lärarna, och även
icke-undervisande personal, också blev en form av ”sagesmän”. Genom
dessa berättelser fick jag tillgång till händelser där jag själv inte var närvarande. Det blir förstås andrahandsuppgifter, men i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är det viktiga för en organisation hur dess medlemmar upplever sitt arbete och olika situationer, då det är dessa som i en mening är
organisationen och vad som försiggår i denna. Det finns i detta perspektiv
ingen objektiv verklighet att tillgå. Det är personernas upplevelser som
styr/påverkar deras tankar och handlingar. Även de händelser som berättas
på detta vis utgör fragment av det liv som utspelas i organisationen, vilka
kan ses som pusselbitar i ett metodiskt datainsamlande.
4.6.4 Dokument som material
Ytterligare ett sätt att samla in data är att använda officiella och inofficiella
dokument av olika slag som i det här fallet upprättades i samband med att
skolutvecklingsprojektet genomfördes. Det rör sig i mitt fall om kvalitetsredovisningar och minnesanteckningar från olika möten som ägde rum.
Dokumenten speglar därför den officiella versionen av vad som hänt vid
olika tidpunkter. Dessa kan betraktas som tillförlitliga när det gäller upp70

gifter som t.ex. när ett möte ägde rum, antal deltagare, typ av aktivitet
o.s.v. Däremot finns det anledning att tro att vad som framkommer i t.ex.
kvalitetsredovisningar ibland kan spegla en mer eller mindre förskönad
bild av verksamheten, d.v.s. den bild man vill förmedla till omgivningen.
Dokumenten kan ses som värdefulla för att tidsbestämma när olika aktiviteter ägde rum och på så sätt understödja att olika händelser placeras rätt i
tid i förhållande till varandra. För min del spelade dokumenten inte så stor
roll, men var ändå pusselbitar för att skapa en bild av verksamheten i Falkgymnasiet. Jag fick även ta del av protokoll från möten som gymnasierektorn deltog i, t.ex. rektorskonferenser och möten i utbildningsnämnden,
vilket bidrog till att spegla gymnasieskolans verksamhet i en vidare kommunal kontext. Detta har gett mig värdefull bakgrundskunskap i analysen
och tolkningen av det övriga materialet.
4.7 Att tolka och presentera ett material
Fallstudien kan användas för att fånga och skildra verkligheten så som den
upplevs av människorna i den aktuella situationen om den bygger på de involverade aktörernas egna berättelser. Det som studeras är följaktligen hur
människor uppfattar den verklighet som de befinner sig i. Tolkningen har
därigenom en socialkonstruktivistisk ansats (se bl.a. Berger & Luckmann,
1979; Barlebo Wenneberg, 2001). En betydelsefull aspekt i detta sammanhang beskrivs väl i det som kommit att kallas Thomasteoremet (se t.ex.
Brante, 1993), vilket lyder:
If men define situations as real, they are real in their consequences (Thomas & Swaine Thomas, 1928:572).
Innebörden av Thomasteoremet är att människors handlingar styrs utifrån
hur varje enskild individ uppfattar att verkligheten är beskaffad.35 Den
tolkning vi gör av en situation är således subjektiv. Den sker alltid utifrån
en viss aspekt och som en del av en individs förförståelse, m.a.o. tolkar vi
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Uttalandet formulerades i relation till barn med avvikande beteenden. Det Thomas & Thomas ville lyfta fram har emellertid giltighet för mänskligt beteende ur
ett allmänt perspektiv. Uttalandet avsåg att belysa att det ofta är den stora diskrepansen mellan en situation så som den betraktas av allmänheten och så som den
uppfattas av en speciell individ som gör att ett avvikande beteende uppstår. Makarna Thomas visade vad de avsåg genom att beskriva ett extremt exempel som
förenklat uttryckt gick ut på följande: en fängelseledning vägrade bevilja en intern
permission därför att han ansågs för farlig. Mannen hade nämligen dödat flera personer som hade den olyckliga vanan att prata för sig själva när de var ute och promenerade. Från rörelsen på deras läppar hade mannen inbillat sig att dessa personer kallade honom för kränkande namn. Han handlade som om hans uppfattning
av vad han såg var sann och slog ihjäl dessa personer (Thomas & Swaine Thomas,
1928).
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verkligheten utifrån våra egna utgångspunkter, även om denna tolkning är
insatt i ett socialt sammanhang.
Att tolka är att ange betydelser. Det gör vi när vi inte omedelbart förstår den verklighet vi är delaktiga i, när förförståelsen
inte räcker till. Betydelsen hos en företeelse föreligger inte fix
och färdig, när vi ställs inför den. Tolkningen är en subjektiv
akt, som alltid görs från en viss aspekt. I värsta fall kan detta
innebära att vi godtyckligt etiketterar verkligheten allt efter
tycke och smak, vilket utmärker fördomsfullt tänkande. Det
bör självklart undvikas och tolkandet bör grundas på kunskap
och tidigare erfarenheter av det vi tolkar. Härvid upptäcker vi
att det som tolkas kan ses från olika aspekter. Aspektmedvetandet är förutsättningen för att vårt tolkande ska bli mer fördomsfritt (Ödman, 1991:55).
Alvesson & Sköldberg (1994) talar om forskningsprocessen som en
(re)konstruktion av den sociala verkligheten. I denna (re)konstruktion samspelar forskaren med de ”beforskade” och skapar i denna samspelsprocess
hela tiden bilder av den ”verklighet” som studeras.
4.7.1 Betydelsen av att veta för att få veta mer – Några reflektioner
kring metodtriangulering och tidstriangulering
Czarniawska-Joerges (1992:24) skriver att: ”Det talade språket är mer öppet än det skrivna”. Jag upplevde att jag fick rik information i breven till
den första kulturanalysen och en av lärarna uttryckte också att jag i den
första kulturanalysrapporten fångat livet i deras gymnasieskola.
Jag har ändå varit lärare i 20 år och det stämde väl någorlunda
bra med hur man har uppfattat att jag själv och kollegorna
tycker och tänker om olika saker (Lärare, Intervju).
Jag kom så småningom att uppfatta att breven hade gett en omfattande och
bred, men ändå en till viss del ytlig bild av skolans verksamhet. När jag sedan på ett djupare plan ville förstå varför lärarna beskrev sin verksamhet
som de gjorde och varför vissa reaktioner uppstod blev det tydligt att intervjuerna gav fylligare och mer detaljrik information. Brevmetodens svaghet,
att inte kunna ställa följdfrågor, blev betydelsefull när en djupare förståelse
söktes. I breven fick jag veta att det förhöll sig på ett visst sätt och fragment av uppfattningar om varför. Min roll som deltagande observatör gav
ytterligare pusselbitar. Men det var först när jag förutom de 30 inkomna
breven till den andra kulturanalysen, kompletterade med de 16 intervjuer
jag sammantaget genomfört efter Kulturanalys I (en under projekttiden, sex
stycken i direkt anslutning till Kulturanalys II och ytterligare nio uppföljande intervjuer efter det att projektet avslutats) som jag kunde se ett tydli72

gare sammanhang i de olika händelser och berättelser som kommit mig till
del under hela datainsamlingsperioden.
Under projekttiden hade jag undvikit att ställa frågor om sådant som
jag antog var känsligt. I samband med Kulturanalys II och efter att projektet avslutats kände jag mig friare att ställa frågor och jag uppfattar att de
som intervjuades kände sig friare att berätta. Dessa intervjuer blev således
särskilt betydelsefulla av detta skäl, men också av det skälet att de utskrivna intervjuerna, i relation till breven, hade ett fylligare innehåll. Jag hade
också, som nämnts, med åren blivit en bättre intervjuare. Jag upplevde att
dessa personers berättelser med talade ord, som skrevs ut nära nog ordagrant, blev livfullare. De intervjuer som genomfördes i samband med den
första kulturanalysen skrevs, som nämnts, inte ut, utan jag lyssnade av och
använde dessa som komplement till brevmaterialet och den tydliga skillnaden i informationsrikedom blev därmed inte synlig vid den första kulturanalysen. Min uppfattning är också att det hade stor betydelse att jag vid de
intervjuer som gjordes i samband med projektets slut hade god kännedom
om Falkgymnasiet, dess historia och dess verksamhet och att intervjupersonerna också ”visste att jag visste”, vilket bidrog till att jag fick så riklig
information. Jag upplevde att de var angelägna om att jag skulle förstå deras beskrivningar av just sin egen del av verksamheten. Av de skäl som jag
framför här används i resultatavsnittet rikligt med citat, vilka ibland är
ganska långa därför att de redogör för ett längre händelseförlopp, eller är
en berättelse om en sammanhängande händelsekedja. Czarniawska-Joerges
(1992:24) framhåller att citat är betydelsefulla för att ”aktörernas retorik är
viktig och inte bör försvinna” i forskarens tolkning.
Jag lämnade vid samma tid som de uppföljande intervjuerna genomfördes, d.v.s. på försommaren 2006, till personalen en möjlighet att skriva
ytterligare ett brev, men som den här gången hade några öppna frågeställningar som jag önskade svar på. Detta resulterade endast i att två svar inkom, vilket kan tolkas som att skolutvecklingsprojektet för många i personalen hade spelat en relativt undanskymd roll i deras vardag, eller att de
uppfattade detta som något avslutat. Det kan också tilläggas att många som
hade deltagit i Kulturanalys I hade slutat och att personal som anställts under perioden mellan de två kulturanalyserna kanske inte kände sig motiverade att använda sin tid till att svara på dessa frågor.
4.7.2 Att tolka ett material
De bilder som skapas utifrån ett insamlat material är tolkningar som sker
selektivt såtillvida att vissa upplevelser, situationer och händelser kommer
att lyftas fram, medan andra inte alls uppmärksammas. Ett datamaterial
som insamlas under lång tid och genom flera olika metoder bidrar till att
det insamlade materialet blir omfattande, vilket Cohen & Manion (1994)
lyfter fram som en fördel, men en nackdel är att datainsamlingen kanske
inte alltid blir så systematisk när det är många aspekter att ta hänsyn till
under en längre tidsperiod. Det innebär att tolkningsförfarandets komplexi73

tet ökar. Jag måste medge att jag, som Ödman uttrycker det, tidvis uppfattade materialet som oformligt.
Till att börja med ligger högen med pusselbitar där, stor och
kaotisk. Pusslaren betraktar den och känner sig en aning handlingsförlamad: var ska han börja någonstans? Hur ska han
kunna skänka struktur och mening åt det här oformliga? (Ödman 1991:77).
Forskarens förförståelse är här betydelsefull för, som Alvesson & Sköldberg (1994) säger, att ingen kommer tomhänt till en forskningsprocess. De
bilder som jag kommer att lyfta fram är beroende av min förförståelse, men
också av att jag vistades i skolan med varierande regelbundenhet under
fyra år. I en jämförelse med om en verksamhet studeras enbart genom att
intervjuer genomförs vid ett tillfälle, så kommer den deltagande observatörens tolkningar att, förutom direkta uttalanden av intervjupersoner, också
att bottna i upplevelser av ett deltagande i den studerade verksamheten.
Datainsamling och tolkning(ar) har i mitt fall således gått hand i hand
genom att projektet pågick i flera år och jag både var en deltagare och en
observatör. Tolkningen har huvudsakligen skett i en samverkande process
mellan den information som de olika metoderna gav, mitt eget funderande
över varför det förhöll sig så som framkom, om det kunnat förhålla sig på
annat sätt, hur olika uppfattningar uppkommit o.s.v. Dessa funderingar fördjupade jag genom att studera styrdokument, statliga uppföljningsrapporter
och forskningslitteratur. Varken datainsamlingen eller tolkningen har alltid
gått systematiskt tillväga. Jag kan till viss del instämma med Mulinari
(1997) som talar om forskningsprocessen som kaotisk och okontrollerbar,
en okontrollerbarhet som startar redan i projektets inledning och fortsätter
till dess en färdig skriftlig rapport föreligger. ”Forskning är som livet i allmänhet. Man gör upp ’förnuftiga planer’, men sedan går tingen sin egen
väg, utvecklar sin egen rationalitet” (Mulinari, 1997:137).
Trots att forskningsprocessen ibland varit lite kaotisk kan jag ändå inte
säga att det är en slump att jag valt den bild jag gjort för att presentera det
projekt som jag studerat. Mitt intresse för den offentliga sektorn och vad
det innebär att arbeta med ett offentligt uppdrag är en bidragande orsak.
Det innebar bl.a. att när skolutvecklingsprojektet stötte på motstånd väcktes min nyfikenhet över vad detta kunde bero på i ett implementeringsperspektiv. Att jag inte är utbildad lärare är förmodligen en annan anledning,
jag är mer intresserad av de processer som kan ske i en skola än av praktisk skolutveckling. Men den kanske viktigaste orsaken till att jag valde att
sätta fokus på projektet i sig hade att göra med att jag börjat tvivla på mitt
uppdrag. Ju längre jag arbetade med att beskriva olika händelser kronologiskt i skolutvecklingsprojektet och försöka sätta dessa i relation till varandra med det slutgiltiga målet att kunna ”avgöra” om någon skolutveckling hade skett eller inte, desto mer tveksam blev jag till möjligheten att
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slutföra en sådan uppgift. Allt eftersom tiden gick kom mitt intresse för
själva projektet som idé och de reaktioner implementeringen av detta resulterade i bli allt intensivare. Det innebar att jag ganska sent i avhandlingsskrivandet gjorde en ”omsvängning” till att sätta projektet som sådant i fokus och började titta på materialet utifrån dessa utgångspunkter. Detta bidrog också till att jag genomförde de nio uppföljande intervjuerna. När avhandlingens fokus ändrades innebar det också att en hel del avhandlingstext fick skrivas om, men det gjorde samtidigt avhandlingsarbetet mer meningsfullt. Då jag under lång tid arbetat med att skriva avhandlingen i en
kronologisk ordning med utgångspunkt i hur skolutvecklingsarbetet hade
framskridit var jag väl bekant med materialet och det underlättade arbetet
när avhandlingens riktning förändrades. Tolkningsprocessen kom fortsättningsvis att bli alltmer sammankopplad med skrivprocessen. Ehn & Klein
(1994) säger att det ofta talas om vetenskapligt tänkande och vetenskapligt
skrivande som åtskilda aktiviteter. De vill lyfta fram tänkandet och skrivandet som en sammanlänkad aktivitet.
Det nedskrivna är energi för tänkandets kamp med det ännu
oformulerade. Skrivandet är inte bara resultatet av analysen,
utan snarare analysen i sig. Tänkandet sker samtidigt med att
tanken får sitt skriftliga uttryck (Ehn & Klein, 1994:40).
Så uppfattar jag också relationen mellan mitt tänkande och skrivande. Med
utgångspunkt i en sammanlänkad syn på tolkande och skrivande fortsätter
beskrivningen av tolkningsprocessen i nästa avsnitt.
4.7.3 Att presentera ett tolkat material
En författare som påbörjar en roman kan i bakhuvudet ha en
huvudinriktning som han söker utveckla under arbetets gång.
Även en intervjuundersökning kan betraktas som en historia
som forskaren vill berätta, där historiens huvudpunkter hålls i
minnet redan från början (Kvale, 1997:182).
Under lång tid brottades jag med frågan om hur allt det material som jag
hade samlat in under flera år skulle kunna användas i relation till den ursprungliga uppgiften att studera effekterna av det genomförda skolutvecklingsprojektet. När jag så småningom kom att sätta projektets processer
istället för dess effekter i centrum för vad avhandlingen skulle handla om
växte också nya tankar fram om att projektets händelseförlopp skulle kunna
berättas som en historia.36 Anledningen till detta var att jag redan tidigare
36

Kvale (1997) pekar på att genom att använda berättelseformen för att presentera
ett resultat utnyttjas narrativa strukturer och funktioner för att återberätta i publik
form vad som berättats i intervjuer. Han anför vidare att ett narrativt förhållningssätt utgår från den historia som intervjupersonen berättade, samtidigt som detta
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upplevt att många uttalanden både i brev och intervjuer var berättade med
en intensitet som jag uppfattade ”lyste igenom” även när orden var skrivna
och inte talade. Brevinnehållet var, som nämnts, torftigare än intervjuutsagorna, men ändå fanns många livfulla beskrivningar i breven. När väl idén
om att låta avhandlingens resultatdel ha en mer berättande form om vad det
var för processer som skolutvecklingsprojektet initierade, startade ett arbete som liknar det som Kvale (1997) beskriver ovan vad gäller romanförfattare. Jag hade en idé i bakhuvudet, som inte var helt klar, men där det fanns
en utvecklingspotential till en historia om hur skolutvecklingsprojektet i
Falkgymnasiet skulle kunna förstås. Materialet var detsamma som legat till
grund för de tidigare försöken att skriva om skolutvecklingsarbetet, kompletterat med uppföljande intervjuer. Därtill fanns en hel del beskrivningar
i breven från den första kulturanalysen, bl.a. om skolans historia, som inte
använts, men också citat som valts bort utifrån den kategoriseringsgrund
som kulturanalysmodellen tillhandahöll. Jag började bygga min historia.
Både när det gäller romaner och berättelser utifrån forskning ”kan gestalterna anta ett eget liv under skrivandet, utvecklas enligt helt andra linjer
än de av författaren avsedda och följa en egen strukturell logik” (Kvale,
1997:182). Det var något av den upplevelse jag hade när jag arbetade med
texten. Den historia jag berättar växte fram i ett växelspel mellan utskrifterna av de uppföljande intervjuerna, omläsning av bearbetat material, nyläsning av tidigare obearbetat material och idéer om rubriker som tändes
under denna process. Till slut hade jag ett skelett till en historia som inledningsvis huvudsakligen bestod av rubriker och citat, kompletterad med
några analysfragment här och var. Vid ett antal genomläsningar av detta
skelett växte min historia om skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet
fram, i form av en hermeneutisk process mellan mig och texten. Att historien kunde skrivas på det sättet bottnar i min långvariga relation med Falkgymnasiet. Min forskarroll var inte officiellt etnologens, men mitt arbetssätt liknade i flera avseenden hur dessa arbetar. Ehn & Klein (1994) beskriver hur vetenskapliga texter kommer till i ett etnologiskt perspektiv.
För etnologens del skrivs det redan första dagen av fältarbetet,
inte bara i anteckningsboken utan även i medvetandet. Intrycken ”textualiseras” i upplevelseögonblicket. Observatören gör
”mentala anteckningar” på osynligt papper. Man talar med sig
förhållningssätt också tillåter forskaren att föregripa den publika historia som skall
berättas. Detta hindrar forskaren från att ”gå förlorad i en djungel av utskrifter”
(Kvale, 1997:168). Utifrån att ha studerat ett flerårigt projekt ser jag det narrativa
förhållningssättet som en möjlighet att undvika att drunkna i mängden material, i
mängden intryck och därmed i mängden sorteringsmöjligheter. Jag tänker inte ytterligare fördjupa mig i en diskussion om den narrativa forskningstraditionen. Jag
har inte genomfört min studie inom denna tradition, men ändå valt att presentera
resultatet utifrån ett narrativt förhållningssätt då jag successivt kom att uppfatta det
som ett möjligt, och lämpligt, sätt att hantera det material jag hade.
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själv som om man skrev, ”läser” vad man tänkt, ändrar och
stryker ut. Att pröva formuleringar i huvudet är ett sätt att förbereda sig för själva nedskrivandet, samtidigt som det är en del
av forskarens distans till den verklighet som både ska fångas
och omskapas i texten (Ehn & Klein, 1994:39).
När jag läste denna beskrivning av etnologernas tillvägagångssätt blev det
tydligt att det var så jag omedvetet hade gått tillväga. Det var därför jag nu,
flera år efter projektstarten, hade en huvudriktning till en berättelse i mitt
huvud.
När det sedan gäller hur vetenskapliga texter skapas talar CzarniawskaJoerges (1992) om tre olika röster som framträder när en studerad verksamhet skall presenteras i en analyserad och tolkad version. Den ena rösten
benämner hon ”intersubjektiv” och avser då när författaren försöker återge
vad andra forskare har sagt och som återfinns i publicerade dokument. Den
andra rösten kallar hon för ”andras subjektiva” röst och denna röst framträder när informanterna i den egna studien citeras. Den tredje rösten är forskarens egna subjektiva röst. I den framkommer forskarens egna funderingar, tankar och värderingar i relation till det som studeras. I det här fallet
kommer min röst fram bl.a. i form av mina beskrivningar och tolkningar
som jag gör med utgångspunkt i min förförståelse, i den information jag
fått genom de brev som personalen skrivit, de intervjuer som genomförts
och utifrån rollen som deltagande observatör. Forskarens egen röst är dock
problematisk såtillvida att det inte i alla forskarkretsar är helt accepterat att
forskaren får uttrycka egna tankar men, skriver Czarniawska-Joerges
(1992:23):
I själva verket är inte den tredje rösten så egendomlig. Den
finns med i alla vetenskapliga rapporter, ofta gömd mellan två
citat från stora auktoriteter inom området. Det anses nämligen
inte vara legitimt att säga vad man själv tänker utan att ”bevisa
det” genom att citera någon annan.
Forskarens egen röst är i de fall deltagande observation använts således
även påverkad av egna upplevelser av den studerade verksamheten, inte
enbart av intervjupersoners utsagor. Vilken inverkan kan detta tänkas ha på
det resultat som presenteras? I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är en
väsentlig utgångspunkt att det är människors upplevelser av det som händer
som är av betydelse för hur de kommer att agera (Thomas & Swaine Thomas, 1928). Genom att delta i en verksamhet som observatör under en
längre period kan forskaren komplettera brev- och intervjuutsagor med att
också se hur aktörerna agerar. Det får antas bidra till en ökad förståelse av
den verksamhet/det fall som studeras. Utifrån Kvales (1997) diskussion om
att rädslan för att forskaren skall ställa ledande frågor härrör ur en tro på att
en sanning finns att vaska fram i en intervju, vill jag påstå att rädslan för
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”den tredje rösten”, forskarens röst, härstammar från samma tankegångar.
Den deltagande observationen som metod vore emellertid meningslös om
inte också forskarens röst fick ett utrymme när resultatet skall presenteras.
Genom att jag både har varit en deltagande observatör och är den som skriver forskningsrapporten ingår min deltagande observatörsroll i den berättelse jag har skapat. Det är min forskarröst som skapar och presenterar berättelsen och därmed ställer jag mig i tolkningsprocessen på en nivå ovanför min roll som skolutvecklare. I berättelsen ingår därmed min roll i
skolutvecklingsprojektet i den beskrivning, tolkning och analys jag gör
inom ramen för forskningsprojektet. I berättelsen om projektet uttalar jag
mig aldrig i rollen som skolutvecklare utan det är hela tiden min forskarröst
som talar, även när jag talar om mig själv. Med Molander kan ovanstående
tankegångar uttryckas som att:
Vetenskapliga resultat är mänskliga produkter, det är enskilda
människor som studerar kyrkböcker eller arbetar i laboratorier,
enskilda människor som funderar och till slut skriver rapporter
(Molander, 1993:28).
Den färdiga texten är således en konstruktion som utvecklas ur en process
där forskaren valt ut olika aspekter av verkligheten vilka först behandlats
som data för att sedan återskapas i analytisk form. Det resultat som presenteras är ett möjligt sätt att beskriva det sociala fenomen som studerats (Mulinari, 1997).
4.8 Etiska överväganden
För att kunna orientera sig och verka som forskare, skriver Rydén (1996),
måste man kunna hantera såväl empiri (data), teori (beskrivning) som etik
(d.v.s. värden). Etik beskrivs som den värdemässiga utgångspunkten för
handling och det faktiska handlandet som moral. Eliasson diskuterar etik
och forskningsmoral och ställer följande frågor (Eliasson, 1995:13, kursivering i original):
-

Kan forskaren vara neutral?
Om inte, Vem ska hon/han i så fall vara trogen? Och i så fall:
Hur trogen?

Eliasson (1995) lyfter fram såväl forskaren som de som beforskas som individer, som subjekt, samt betonar betydelsen av att synliggöra och hantera
kontexten. Eliasson (1995:28) påpekar att forskaren är en människa av kött
och blod och att hon inte, även om hon så önskar, kan ”sväva fritt ovanför
det samhälle och de mänskliga bekymmer och glädjeämnen som forskningen handlar om”. Med en sådan utgångspunkt är det givet att forskaren
inte kan vara neutral. Hon hävdar att forskaren i sina forskningsarbeten
hela tiden tar ställning och väljer perspektiv, medvetet eller omedvetet. Eli78

asson (1995:28) fortsätter: ”Det är mot de omedvetna och/eller outtalade
perspektivvalen vi ska vara på vår vakt!” Hon säger vidare att det är lätt att
forskaren i praktiknära forskning identifierar sig med sådana personer som
har yrkespositioner som i någon mån liknar forskaryrket. Så t.ex. kan det
vara lättare att anta ett tjänstemannaperspektiv än ett arbetarperspektiv.
Vilket/vilka perspektiv man antar påverkar vilka resultat som kommer att
presenteras. I mitt fall är utgångspunkten närmast att beskriva som utbildningssociologisk. Angreppssättet liknar aktionsforskarens. Jag bidrar med
ett forskarperspektiv i det studerade skolutvecklingsprojektet, ett forskarperspektiv som samtidigt färgas av att jag också hade till uppgift att vara en
aktiv skolutvecklingsaktör.
4.8.1 Tillämpning av etiska principer
Styrande för den forskning som bedrivs i Sverige är Vetenskapsrådets (tidigare Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) krav som forskare har att ta hänsyn till. Dessa sammanfattas här kortfattat, samtidigt som
jag relaterar de fyra grundkraven till hur jag tagit hänsyn till dessa
(www.hsfr.se, 2002-09-16).37
1. Informationskravet
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.
Informationen kring forskningsprojektet skedde huvudsakligen vid två tillfällen. Hela personalen inbjöds vid dessa tillfällen till information i storgrupp. Vid första tillfället presenterades de teoretiska tankegångarna bakom Frirumsmodellen och metoden kulturanalys beskrevs. Vid det andra
tillfället gavs en kortare sammanfattning av idén bakom forskningsprojektet och en mer detaljerad beskrivning av hur projektet skulle läggas upp.
2. Samtyckeskravet
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin
medverkan.
Så här i efterhand anser jag att den kollektiva information som gavs innebar att också beslutet att delta i forskningsprojektet blev en form av kollektivt beslut. Ingen anställd kunde välja bort om de ville vara med i skolutvecklingsprojektet eller inte. Därmed kunde de inte heller välja bort om de
ville ingå i forskningsdelen. Huruvida var och en som individ verkligen
uppfattade syftet med projektet är därmed oklart. Detta innebär också att
hur samtyckeskravet uppfylldes är tveksamt. Formen för hur data samlades
in innebär dock att individer som inte ville delta i princip gavs en möjlighet
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HSFR står för Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (numera Vetenskapsrådet, efter en sammanslagning med andra vetenskapsråd).
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att avstå. Det påminnelseförfarande som genomfördes satte dock ”press” på
de enskilda individerna att delta.
3. Konfidentialitetskravet
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.
Jag har, som redan framgått, gett skolan det fingerade namnet Falkgymnasiet och det vårdgymnasium som ingår i studien kallar jag enbart Vårdgymnasiet. Den stad där skolorna ligger kallar jag kort och gott för Kommunen. I breven och intervjuerna har jag ändrat sådana faktorer som inte är
viktiga för att förstå, men som kan röja anonymiteten, som t.ex. skolans
exakta antal elever olika läsår, om en lärare med hänvisning till att ha börjat sin anställning ett visst år och därmed vill markera sin långa respektive
korta närvaro i skolan har jag ändrat anställningsåret, med ett eller några få
år. Jag har också i citaten marginellt justerat angivet antal elever i olika
klasser, samt ibland vilka ämnen de olika lärarna undervisar i. Vad gäller
professor Berg är anonymiteten omöjlig att upprätthålla då den metod som
användes är så intimt förknippad med hans skolutvecklingsmetod. Däremot
har han under årens lopp genomfört ett antal projekt utifrån sin kulturanalysmetod vilket bidrar till att möjligheterna att kunna identifiera den skola
jag har studerat försvåras.
Den största andelen av de involverade aktörerna har givetvis varit lärare och därför har det varit lättare att beskriva ett kollektivt mönster utifrån
deras brev och intervjuer och samtidigt ta hänsyn till konfidentialitetskravet. När det däremot gäller den administrativa personalen, vaktmästeriet
samt skolsköterska och kurator blev konfidentialiteten svårare att hantera. I
mitt fall valde jag att i den skriftliga rapporten av Kulturanalys I uttrycka
mig med viss vaghet kring dessa grupper. Det fick till följd att några av den
icke-undervisande personalen upplevde att deras åsikter inte fick tillräcklig
uppmärksamhet i den rapport som presenterades. När nu denna avhandling
färdigställs, flera år efter att projektet startades, och mängden information
är betydligt mera omfattande än den som var tillgänglig när den första kulturanalysrapporten skrevs, blir utsagorna även från den icke-undervisande
personalen mindre tydligt personanknutna. Detta bl.a. också därför att det i
många fall inte längre är samma personer som innehar dessa tjänster.
Informanternas anonymitet är av flera skäl en viktig och komplicerad
aspekt. Den är viktig för att det alltid finns risk för att någon av de personer
som studerats kan komma till skada, eller utsättas för kränkande behandling. Den är komplicerad för att det är svårt att garantera informanterna den
anonymitet som de har rätt att kräva. Det är i det här fallet oundvikligt att
de som deltagit i projektet kan komma att kunna identifiera en del nyckelpersoner på förvaltnings- och ledningsnivån, liksom också ledande företrädare för lärarfacken, vilkas anonymitet således inte kan garanteras. Detta är
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emellertid oundvikligt om det studerade skolutvecklingsprojektet överhuvudtaget skall kunna beskrivas och samtliga av dessa har accepterat att delta i en studie som de kände till att den även skulle resultera i en doktorsavhandling. En del av de beskrivningar som jag kommer att göra kan eventuellt komma att få någon eller några personer att känna sig utpekade. Deras
agerande har dock skett på den offentliga arenan och samtidigt varit av sådan betydelse att stora delar av skolans verksamhet och reaktionerna inför
och under skolutvecklingsprojektet blir svåra att förstå utan dessa beskrivningar. Det har heller inte under min vistelse i Falkgymnasiet varit någon
hemlighet att jag höll på att skriva en avhandling, utan tvärtom, fick jag då
och då frågor om hur skrivandet gick. Jag uppfattar inte att de personer
som kan identifieras kan komma att lida någon skada då det som framkommer till stor del är en beskrivning av händelser som också står att finna
i olika offentliga dokument, även om en del i deras berättelser är personliga
upplevelser och uppfattningar. Samtidigt bidrar just deras berättelser till att
det är möjligt att beskriva komplexiteten i det skolutvecklingsprojekt som
studerats. Min utgångspunkt att använda det studerade skolutvecklingsprojektet som ett exempel på hur komplicerat ett sådant kan vara, i relation till
att skolan är en politiskt styrd verksamhet där den politiska nivån har en
nära koppling till pedagogisk forskning, samtidigt som skolan är ett ”objekt” för pedagogisk forskning, gör att det är av mindre betydelse vilken
skola som har studerats. Mötet mellan pedagogisk forskning och pedagogisk praktik är istället i fokus, och studiet av en annan skola skulle förmodligen ha visat delvis annan problematik, men förmodligen av likartad karaktär.
I intervjumaterialet har jag till delar format den utskrivna texten till att
mer likna skrivspråk för att undvika att en viss persons sätt att tala skall
lysa igenom. Jag har också undvikit att ange vilket program den intervjuade representerar, även om det ibland ändå på ett eller annat sätt kan framgå.
Jag har då bedömt informationen som så allmängiltig för programmet och
jag vet genom min vistelse i skolan att detta är något som är allmänt känt
och vanligen inte heller en känslig fråga. Då det är tydligt att utsagan
kommer från en intervju har jag angett källan som Lärare, Intervju. Om en
intervjuutsaga är kort och lika gärna kunnat stå i ett brev har jag angett källan som Lärare, alternativt Icke-undervisande personal, Kulturanalys I, respektive Kulturanalys II, vilket är den källhänvisning som jag använder för
breven. Detta för att i möjligaste mån skydda informanterna. Det som är
viktigt att lyfta fram i deras berättelser är relaterat till avhandlingens syfte,
inte vem som berättar vad. Detsamma gäller för de fältanteckningar jag fört
efter samtal med skolans personal. Avsikten med att använda dessa som
källor är att skapa så många inblickar som möjligt i den studerade skolans
verksamhet för att därigenom försöka förstå de reaktioner som uppstod i
samband med det genomförda skolutvecklingsprojektet.
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4. Nyttjandekravet
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för
forskningsändamål (www.hsfr.se, 2002-09-16).
Man skulle också kunna säga att samtliga involverade i skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet har både privata och offentliga positioner och
roller. Detta innebär att alla på ett eller annat sätt kan sägas ha intressen
inom båda ”läger” i det som av HSFR beskrivs som forskningskravet respektive individskyddskravet. Forskningskravet innebär att samhället och
dess medlemmar har ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Individskyddskravet handlar om individers skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina personliga livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Det troliga är att alla som är engagerade i skolans verksamhet har ett intresse av att forskning bedrivs på
ett adekvat sätt, samtidigt som det finns ett intresse för att skydda enskilda
individer.
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Kapitel 5
ATT FÖRSÖKA FÖRSTÅ – EN TOLKNINGSRAM UTFORMAS…
I det här kapitlet beskriver jag hur jag utformat den tolkningsram jag använder för att tolka och analysera genomförandet av skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet.
5.1 Frirumsmodellen och kulturanalysen överges som tolkningsram – Vägen mot en ny tolkningsram stakas ut
Den tolkningsram som presenteras i detta kapitel har sitt ursprung i att jag
allt eftersom projektet framskred mer och mer kom att uppfatta att Frirumsmodellen och kulturanalysen med dess teoretiska utgångspunkter inte
innehöll sådana begrepp och analysverktyg att de var tillräckliga för att
tolka, analysera och försöka förstå vad som ägde rum i det projekt jag fått i
uppdrag att medverka i och samtidigt studera. Jag behövde skapa en ny
tolkningsram.
5.1.1 Skäl för att överge skolutvecklingsprojektets tänkta tolkningsram
Utgångspunkten för skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet har sin grund
i en övergripande rationalistisk skolutvecklingsdiskurs, vilken är förknippad med en tilltro till att kunna styra och avläsa utvecklingsprocesser. Tanken på att projektets förlopp tydligt skulle kunna planeras visade sig redan i
ett tidigt skede vara omöjlig att upprätthålla. Några av de viktigaste orsakerna till detta var att Frirumsmodellen (Berg, t.ex. 1995) utgår från ett antagande om att skolans personal har ett outnyttjat handlingsutrymme som
skulle upptäckas och erövras. Det framkom emellertid inte något uttalat
behov av detta i den första kulturanalysen. Personalens problem visade sig
istället handla om den mängd aktiviteter de mötte i sin vardag och hur de
skulle hantera dessa. Denna problembild kan självfallet tolkas in i Frirumsmodellen, men modellen var så generell att den inte gav några egentliga ledtrådar till hur skolutvecklingsprojektet skulle kunna genomföras.
Kulturanalysen, d.v.s. Frirumsmodellens operativa instrument, utgår ifrån
att en analys av begreppen samverkan, planering och förändring kan ge indikationer om huruvida en skolas kultur är mottaglig (huvudsakligen präglad av en utvidgad professionalism) eller mer eller mindre oemottaglig
(huvudsakligen präglad av en avgränsad professionalism) för skolutveckling (se vidare diskussion i resultatdelen). När Kulturanalys I var genom83

förd hade jag funnit, enligt kulturanalysmetodens kriterier, att den aktuella
skolan dominerades av en avgränsad professionalism, d.v.s. att personalen
inte samverkade särskilt mycket, att de främst planerade i det korta perspektivet och att många var skeptiska till de förändringar som förespråkades i Lpf 94. Vilka redskap tillhandahöll Frirumsmodellen för att möta och
försöka bidra till utveckling i en skolutvecklingskultur som bedömdes som
avgränsad?
I Frirumsmodellen finns inte några konkreta uppföljande pedagogiska
redskap angivna för hur en skola kan arbeta med skolutveckling. När den
första kulturanalysen var genomförd var steg två i mitt uppdrag att tillsammans med skolans personal utforma en utvecklingsplan. I detta moment visade det sig att det saknades en koppling mellan de begrepp som
bygger upp Kulturanalysen, nämligen samverkan, planering och förändring, och hur det resultat som en kulturanalys genererar kan användas för
att utforma ett utvecklingsprogram. Den teoribildning som Frirumsmodellen och Kulturanalysen bygger på ”försvinner” i och med att personalen
fritt får uttrycka sina önskemål om vad utvecklingsarbetet skall handla om,
även om de utgick från den kulturanalysrapport jag hade skrivit. Kulturanalysens teoretiska utgångspunkter och skolutvecklingsarbetets praktiska genomförande frikopplades därmed på ett tidigt stadium i projektet från varandra. Frågan kan även ställas om de tre kategorierna samverkan, planering
och förändring är tillräckliga för att de ens i tillräcklig omfattning kan, som
Berg (1995:10) skriver, ”fokusera väsentliga delar av en skolas kultur”?
Kommen så här långt i mina funderingar kring Frirumsmodellen insåg
jag helt enkelt att jag var tvungen att finna ett annat sätt att tolka och analysera skolutvecklingsprojektet än den stegvisa metod som projektbeskrivningen till studien i Falkgymnasiet tillhandahöll: a) Kulturanalys I, som avsåg att kartlägga förutsättningarna för att skolan skulle utvecklas mot en
lärande organisation, b) Aktivt pröva skolutvecklingsåtgärder, c) Kulturanalys II, som skulle ge möjligheter att uttala sig om eventuella effekter av
aktivt prövade åtgärder som syftade till skolutveckling i riktning mot en
lärande organisation.
5.1.2 Skäl för att skapa en ny tolkningsram
För att kunna tolka och analysera projektet behövde jag en tolkningsram
som placerade skolutveckling i en vidare och annorlunda kontext än den
tolkningsbas som Berg använde. Eriksson (2006:194) anser t.ex. att det är
nödvändigt att ”känna av de stora sammanhangen, innan man ger sig i kast
med arbetsmiljöarbete i snävare mening”. Min utgångspunkt är att detsamma gäller när det handlar om att starta och genomföra ett utvecklingsprojekt. Med Bauman & May (2006:221) kan detta uttryckas som att vi kan
förstå ”olika företeelser genom att sätta in dessa i ett meningsfullt sammanhang”. Det kan inte förnekas att Berg genom sitt institutionsperspektiv
också känner av de stora sammanhangen. Berg och jag har dock olika uppfattning om vilka stora sammanhang som är viktiga att känna av i skolut84

vecklingssammanhang. Jag uppfattade inte att Bergs teoribygge placerade
det som hände i Falkgymnasiet i ett tillräckligt meningsfullt sammanhang, i
varje fall inte avseende den här fallstudien. Min övergripande utgångspunkt
har varit att så långt möjligt undvika att använda en alltför snäv tolkningsram som därmed begränsar möjligheterna att öka förståelsen för en så
komplex företeelse som det skolutvecklingsprojekt jag studerade. Med
några ord lånade från Alvesson & Deetz kan mitt angreppssätt när det gäller tolkningsramen beskrivas som att jag har velat:
/…/ a) sätta lokala aktörers innebörder, symboler och värderingar i fokus, b) placera dem inom en vidare politisk, ekonomisk och historisk ram och c) se till att materialet inte pressas
in i en särskild teori och vokabulär så att mångtydigheten och
variationen hos den empiriska situationen fördunklas (Alvesson & Deetz, 2000:202).
Den breda tolkningsramen kan belysa skolutvecklingsproblematik ur flera
perspektiv och samtidigt blir det också möjligt att kritiskt granska Frirumsmodellen utifrån de skeptiska tankar kring denna som väcktes hos mig
genom studien i Falkgymnasiet.
När jag hade definierat det övergripande syftet med studien som att
försöka förstå varför skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet kom att bedrivas undanskymt i förhållande till skolans vardagliga verksamhet började
tankeprocessen kring hur jag skulle kunna utforma en alternativ tolkningsram. Då jag allt sedan jag inledde mitt forskningsarbete i Falkgymnasiet
haft funderingar kring hur jag bättre skulle kunna förstå vad som hände,
fanns, vilket jag också beskriver i metodavsnittet, ett embryo till ny tolkningsram när jag väl beslutat mig för att överge Frirumsmodellen och kulturanalysen som tolkningsredskap. Den nya tolkningsram jag har byggt
upp, utifrån de tankar som ovan presenterats, är uppdelad i två delar, en del
som rör implementering och en del som avser att svara mot implementeringsprocessers komplexa karaktär.
Den första delen i tolkningsramen har sin grund i att jag mina B- och
C-uppsatser i Pedagogik studerade den statliga satsningen på vuxenutbildning, Kunskapslyftet, som genomfördes i början av 2000-talet och då bl.a.
använde mig av begreppet implementering. Detta synliggjorde för mig hur
komplex implementeringen av statliga reformer kan vara. Jag uppfattade
att implementeringsproblematik har stort förklaringsvärde när det gäller att
försöka förstå utfallet av statliga förändringssatsningar. När så skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet stötte på sådan skepsis och motstånd ville
jag vidga perspektivet till att försöka förstå varför, bortom Frirumsmodellens begrepp avgränsad respektive utvidgad professionalism vilka, även om
det inte klart uttalas i modellen, sätter fokus på om lärare uppfattas vara
förändringsobenägna eller inte. I Frirumsmodellen tolkas dessa olika lärarroller i ett institutionsperspektiv, d.v.s. i relation till skolans roll i samhäl85

let. I det här fallet behövde jag istället ett perspektiv som stod närmare en
förståelse av mötet mellan reformintentioner och skolans praktiska verksamhet. Jag valde utifrån detta att låta implementering bli en av tolkningsramens två övergripande perspektiv. Med den uppläggning jag gett denna
tolkningsram är det min förhoppning att tolkningen och analysen av
skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet skall kunna ske på ett sätt där
implementeringsproblematik kan bli belyst med hänsyn till såväl individsom strukturnivå.
Del ett i tolkningsramen byggs upp så att jag inleder med att beskriva
tre synsätt på hur implementering kan ta sig uttryck. Därefter belyser jag
lärares och rektorers arbete, då dessa är nyckelaktörer i implementeringen
av skolpolitiska intentioner. I ett nästföljande avsnitt tar jag upp några
aspekter som komplicerar implementering av skolreformer, dels på ett generellt plan och dels mer specifikt i relation till 1990-talets reformering och
Lpf 94. Sist i detta avsnitt behandlar jag något om makt och motstånd, då
implementering av nya reformer inte sällan stöter på sådant och definitivt
gjorde så i Falkgymnasiet. Implementeringsperspektivet synliggör att
många aspekter bidrar till att det ofta blir komplicerade processer att
genomföra statliga reformer. När jag sedan via Fullan (bl.a. 1999; Fullan,
2001) fann det komplexitetsteoretiska perspektivet föll, så att säga, bitarna
på plats och innehållet i den andra delen av tolkningsramen kunde börja utformas.
Den andra delen i tolkningsramen utgår således från att jag kommit att
uppfatta att det neorationalistiska perspektivet har begränsningar som tolkningsbas för att förstå skolutvecklingsprocesser. Jag lutar mig här bl.a. på
Abrahamssons & Andersens (1996) tankar om att rationalistisk teori har
stort förklaringsvärde vad gäller att förstå varför organisationer finns, men
sämre vad gäller att förstå de processer som sker i organisationer.
Den rationalistiska teorin har mycket att säga om varför organisationer uppstår, men kanske kan man säga att den har mindre förklaringskraft för de processer som pågår inom organisationerna (Abrahamsson & Andersen, 1996:232-233).
Skolutveckling i praktiken handlar främst om de processer som sker inom
organisationer. För att bättre förstå förändringsprocesser i skolan lyfter Fullan (1999:4) fram ”chaos theory”, eller som han också kallar det, ”complexity theory”.38 Komplexitetsteorin kan ses som ett relativt nytt alternativ
till t.ex. rationalistisk teori eller systemteori. Jag uppfattar att ett komplexitetsteoretiskt perspektiv på ett tydligare sätt än de båda andra kan bidra till
ökad förståelse för det som hände i Falkgymnasiet, utifrån att skolutveck38

Fullan (1999:4) säger att kaosteori och komplexitetsteori är samma sak, men han
föredrar begreppet komplexitetsteori för han anser att det är en mer precis beskrivning av den innehållsliga mening begreppet står för. Jag väljer också att i det här
sammanhanget använda begreppet komplexitetsteori.
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ling är en komplex process med en mängd variabler inblandade. Med hänvisning till Stacey (1996a) skriver Fullan (1999) också att förändringslitteratur oftast fokuserar på tekniker och procedurer som skall säkra att alla i
en organisation delar samma vision och hur en stark och enhetlig organisationskultur kan skapas. Detta behöver inte vara ofruktbart enligt Fullan
(1999), men han pekar samtidigt på att det innebär en alltför ytlig syn på
organisationers liv och utveckling. I realiteten har arbetet i dagens komplexa organisationer alltmer kommit att handla om att hantera, men också
att använda sig av det faktum att en hel del av det som sker är mer eller
mindre oförutsägbart, att det förekommer kulturkrockar, att organisationer
präglas av oenighet, inkonsekvenser, argumentationer och konflikter (Fullan, 2001). Detta var också aspekter av skolans verksamhet som synliggjordes när skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet initierades och
genomfördes. Genom att anlägga ett komplexitetsteoretiskt perspektiv blir
det möjligt att tolka och analysera den typen av aspekter i relation till
skolutveckling både vad gäller den specifika studien i Falkgymnasiet och
på ett mer generellt plan.
5.2 Ett implementeringsperspektiv
Att arbeta i skolan innebär att praktiskt arbeta med att förverkliga utbildningspolitiska intentioner. Dessa förändras över tid, vilket innebär att verksamhetens innehåll kommer att variera och följaktligen är implementeringen av utbildningspolitiska reformer en kontinuerligt återkommande faktor i
ett statligt skolväsende (se bl.a. Lundgren, 1981; Lindensjö & Lundgren,
1986; Lindensjö & Lundgren 2000). Detta får till följd att skolutveckling är
en viktig del i varje skolas verksamhet. Samtidigt kan skolutveckling också
sägas vara ett kontroversiellt område därför att det ytterst, eller innerst om
man så vill, berör lärares vardag och deras yrkesidentitet. Detta har berörts
tidigt i skolutvecklingsforskningen (se bl.a. Waller, 1932; Jackson,
1968/1990; Lortie, 1975; Sarason, 1980). En rationalistisk diskurs har samtidigt under lång tid varit förhärskande vilket inneburit en tilltro till att det
går att planera för att rationellt genomföra förändringar (se bl.a. Vislie,
Popkewitz & Bjerg, 1997). Successivt har, framförallt från början av 1970talet, denna tilltro naggats i kanten (se bl.a. Pressman & Wildavsky, 1973;
Sannerstedt, 2003). Rationella planer resulterade inte alltid i önskade effekter. Implementering har visat sig vara en ytterst komplicerad och komplex
process inom alla statliga verksamheter (se bl.a. Lundquist, 1987; Rothstein, 2003). För att belysa något av denna komplexitet beskrivs i det följande
tre olika synsätt vad gäller implementering.
5.2.1 Tre synsätt på hur implementering kan ta sig uttryck
Sannerstedt (2003) beskriver tre synsätt på hur implementering i praktiken
kan ta sig uttryck.
Det första, som han kallar det traditionella, utgår från den rationalistiska tron på att det är beslutsfattaren som styr och en lojal förvaltning följer
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styrningen. En anledning till att diskussionen kring implementeringen
kommit att bli så omfattande är emellertid att det har visat sig att politiska
beslut ofta inte genomförs på det sätt som beslutsfattarna har tänkt sig
(Sannerstedt, 2003). Detta har bl.a. att göra med att målformuleringar i
statliga dokument ofta är motsägelsefulla, något som hänger samman med
att politiska beslut handlar om att hantera motstående intressen (Rothstein,
1994).
Det andra synsättet hämtar Sannerstedt från Lipsky (1980), som använder begreppet street-level-bureaucrats, gräsrotsbyråkrater eller närbyråkrater på svenska. Lipskys (1980) utgångspunkt är istället att hur politiska
beslut i realiteten kommer att utformas är avhängigt mötet mellan de anställda som arbetar med de människor som besluten berör, d.v.s. i mötet
mellan bl.a. sjukvårdspersonal och patienter, poliser och brottslingar, lärare
och elever. Det är dessa verksamheters komplexitet som gör att det är
omöjligt för politikerna att detaljstyra. Närbyråkraternas möten med avnämarna handlar om att bemöta individuella förutsättningar och behov utifrån
för det aktuella området professionella normer. Varje möte är unikt, vilket
gör det omöjligt att detaljstyra hur mötena skall utveckla sig. Det finns
också ständigt för många arbetsuppgifter och prioriteringar måste hela tiden göras. Vissa ärenden kommer att kräva mycket tid, på bekostnad av
andra. Denna ”ostyrbarhet” är inte bara till nackdel för de styrande, närbyråkraternas handlingsfrihet innebär också att beslut kan genomföras på
smidigare sätt och de anställda kan känna större arbetstillfredsställelse när
de kan påverka sitt arbete. De styrande kan dock till viss del påverka utförandet genom resurstilldelning, lokaler, utrustning o.s.v. (Sannerstedt,
2003, se även Lipsky, 1980; Johansson, 1992; Lundgren, 1999).
Ett tredje synsätt handlar om nätverk. Här anses implementeringen av
politiska beslut ske i ett samspel mellan olika aktörer. Nätverken utgörs
ofta av svårfångade mönster av relationer med både formella och informella aktörer. Dessa har såväl sammanfallande som motstridiga intressen vilket gör att de politiska besluten implementeras genom ständiga förhandlingsprocesser.
Sannerstedt (2003, med hänvisning till Lundquist, 1987) har pekat på
några förutsättningar som måste vara uppfyllda på verkställandenivån för
att en implementering skall ha möjlighet att ske i enlighet med intentionerna. Tillämparen måste:
-

förstå beslutet
kunna genomföra beslutet samt
vilja genomföra beslutet

Detta kan låta som ”enkla” förutsättningar, men de är i själva verket komplicerade när det kommer till det praktiska genomförandet. Att förstå innebär att den direkta styrningen skall vara entydig, vilket den oftast inte är (se
t.ex. Rothstein, 1994; Giddens, 2003). Att kunna handlar om att tillämpa88

ren får de resurser han behöver ifråga om t.ex. lokaler, utrustning, personal,
pengar och tid, vilket vanligen inte heller är fallet. Om dessa villkor emellertid är uppfyllda finns förutsättningar för att beslutet genomförs i för staten önskvärd riktning, förutsatt att tillämparen också vill genomföra beslutet, ett villkor som kompliceras t.ex. av att några kan vilja, men andra inte.
5.2.2 Lärare och rektorer – Nyckelaktörer i implementeringen av de
utbildningspolitiska intentionerna
Efter denna översiktliga genomgång av implementeringsprocesser kommer
i detta avsnitt skolan som pedagogisk praktik, d.v.s. den miljö där implementeringen tar sig konkret uttryck, att vara i fokus. Hur ser den ”verklighet” ut som skall ta emot förändrade intentioner, kompetensutvecklingsinsatser och skolutvecklingsprojekt? Det här avsnittet avser att ge en verksamhetsnära ram till skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet.
Lärares vardagsarbete – Hur ser förutsättningarna för skolutveckling
ut?
I följande avsnitt har jag valt att med hjälp av Hargreaves (1998) lyfta fram
några aspekter som jag, utifrån min studie i Falkgymnasiet, successivt kom
att uppfatta som betydelsefulla i och för utförandet av läraryrket samt för
de reaktioner som kan komma till uttryck i top-down-initierade skolutvecklingsprojekt. De aspekter jag fokuserar är:
-

Intensifiering, tid och skuldkänslor
Samarbete i skolan – En fråga med flera dimensioner
Balkanisering – När slutna grupper splittrar en skola

Intensifiering, tid och skuldkänslor
Kraven i samhälls- och arbetslivet ökar vad gäller flexibilitet, omställningsförmåga och att utveckla ett livslångt lärande (se bl.a. Castells, 1998; Giddens, 2003). Hargreaves (1998) pekar på att konsekvenserna av de omfattande förändringar som läraryrket genomgår huvudsakligen diskuteras utifrån två dimensioner: en ökad professionalisering och en ökad intensifiering. Professionaliseringsdimensionen bygger på uppfattningen att yrkeskompetensen ökar genom att lärare deltar i lokalt läroplansarbete, ökar
samarbetet, får ledaransvar, deltar i skolutvecklingsprocesser o.s.v. Intensifieringsdimensionen bottnar i marxistiska teorier om arbete:
Enligt ett sådant synsätt är det bara ett retoriskt knep att tala om professionalisering – en strategi för att få lärarna att acceptera sin egen
utsugning, medan de låter sig utnyttjas till att arbeta allt hårdare
(Hargreaves, 1998:131).
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Begreppet intensifiering har Hargreaves (1998:131-132) lånat från mer generella arbetsteorier, huvudsakligen från Larson (1980). Intensifiering
handlar om:
-

att det blir allt mindre ”tid över” för egen avkoppling
under en arbetsdag, det finns inte ens möjlighet till
rimliga matpauser
kronisk överbelastning, till skillnad från tillfälliga
arbetstoppar som bl.a. försvårar långsiktig planering
kvaliteten sänks därför att genvägar måste tillgripas i
tidsbesparande syfte
fragmentering av ansvar för att uppväga underbemanning

Med hänvisning till bl.a. Apple (1989) och Apple & Jungck (1992) säger
Hargreaves (1998:133) att när det gäller intensifieringen av läraryrket måste ytterligare två punkter läggas till listan ovan:
-

intensifieringen skapar och förstärker bristen på tid
för förberedelser
intensifieringen stöds frivilligt av många lärare som
förväxlar den med professionalism, t.ex. att åta sig
fler och fler extrauppgifter

Apple (1989:45) uttrycker detta som att:
The process of control, the increasing technicization an intensification of the teaching act, the proletarianization of their work
– all of this was an absent presence. It was misrecognized as a
symbol of their increased professionalism (kursivering i original).
Apple (1989:44) skriver också att ”getting done became the norm”. Detta
fick till följd att för att hinna med de allt mer omfattande arbetsuppgifterna
började lärarna som studerades att komma allt tidigare på morgonen och
arbeta allt senare på kvällen (Apple, 1989). Läraryrket beskrivs som en alltid oavslutad aktivitet, förberedelserna inför undervisningen kan alltid göras lite bättre, mer lärostoff kan alltid läsas in, mer tid alltid ges till varje
elev, hemuppgifterna kan alltid bedömas noggrannare, o.s.v. Detta förhållande kompliceras av att förväntningarna på läraryrket är diffusa, bl.a. vad
gäller relationen mellan kunskapsuppdraget och socialisationsuppdraget
(Hargreaves, 1998).
Tid är en viktig aspekt i lärares arbete. Lärare uppfattar tiden som en
väsentligt begränsande faktor avseende vad de förväntas utföra i skolan och
vad de uppfattar att de faktiskt hinner utföra. Hargreaves (1998) framhåller
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dock att lärares förhållande till tid är djupare än så. Tiden ses inte bara som
ett objektivt hinder. Tiden är främst subjektivt definierad. I skolans värld är
tiden den grundläggande dimension utifrån vilken det egna arbetet, liksom
kollegors och överordnades, värderas och tolkas. Det är med utgångspunkt
i detta som lärares frustration över bristande tid skall betraktas. Hargreaves
(1998) har valt att lyfta fram fyra dimensioner hos tiden som bottnar i olika
teoretiska perspektiv på samhället, men som han ser som sinsemellan förbundna. Inom det teknisk-rationella tänkandet betraktas medel och mål
som tydligt åtskiljda. När målen väl bestämts anses de mest effektiva medlen kunna bestämmas på instrumentell och vetenskaplig väg för att därefter
genomföras med hjälp av ledning och administration. I ett mikropolitiskt
perspektiv speglar tid bl.a. hur rådande makt- och statusförhållanden tar sig
olika uttryck, t.ex. i ojämn fördelning av undervisningstimmar mellan olika
lärarkategorier och i undervisningstidens mer eller mindre gynnsamma placering på schemat. Fenomenologisk tid tar sin utgångspunkt just i att tid
inte uppfattas lika av alla, utan är subjektiv upplevelse. Hargreaves (1998)
hänvisar till Hall (1984) som har gjort en uppdelning i monokrona och polykrona tidsuppfattningar. Den monokrona tidsuppfattningen kännetecknas
av att linjärt genomföra en sak i taget. För politiker och tjänstemän inom
skolområdet, liksom för skolledare som inte har det dagliga ansvaret i ett
klassrum, utgör den monokrona tidsuppfattningen inget problem. Den polykrona tidsuppfattningen är den monokronas motsats. Här är utgångspunkten att flera saker kan och måste göras samtidigt. Lärares tidsuppfattning är
vanligen mer polykron än överordnade nivåers. Den sociopolitiska tidsdimensionen handlar om att den monokrona tiden, som utgör administrationens tidsuppfattning, kommit att bli den dominerande och överordnad lärarnas polykrona sätt att uppfatta tiden. Hargreaves (1998:121) skriver att:
Ju längre från klassrummet och därmed från händelsernas täta
centrum som man befinner sig, desto långsammare tycks tiden
gå.
Hargreaves (1998) anser att skolledares otålighet inför förändringstakten i
skolan kan förstås utifrån denna relativa uppfattning av tiden. Från den position skolledare har upplever de inte den intensitet och komplexitet som
läraren som befinner sig i klassrummet gör. Hargreaves (1998:123) lyfter
också fram begreppet kolonisation för att beskriva hur administrationsnivån ”lägger beslag på eller ´koloniserar` lärarnas tid för egna syften”.
Enligt Hargreaves (1998) har skuldkänslor stor betydelse i läraryrket
och att dessa är sammankopplade med frustration. Han utgår i sin diskussion från C Wright Mills som säger att många av de problem som människan upplever som personliga också är en del i samhälleliga problem.
Man kan varken förstå en individs livshistoria eller ett samhälles historia om man inte förstår dem bägge. Ändå är det inte
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vanligt att människan definierar de svårigheter hon får utstå i
termer av historiska förändringar och institutionella motsättningar. Den livssituation hon befinner sig i brukar hon inte tillskriva de stora konjunktursvängningarna i samhället. Då den
vanliga människan sällan är medveten om de komplicerade
sambanden mellan sitt eget livsmönster och världshistoriens
förlopp, brukar hon inte veta vilken betydelse dessa samband
har för vad slags människa hon blir och vilken typ av historieutveckling hon kan medverka i (Wright Mills, 1971:9-10).
Med hänvisning till Davies (1989) lyfter Hargreaves (1998) fram två former av skuldkänslor: persekutorisk respektive depressiv skuldkänsla. Den
persekutoriska skuldkänslan drabbar människan när hon upplever att hon
gjort något förbjudet eller underlåtit att göra vad yttre auktoriteter förväntat
sig. Denna hänger samman med byråkratisk kontroll. Det är denna känsla
som bl.a. bidrar till att lärare håller fast vid att använda erkända läromedel
för att inte riskera att hamna i dålig dager om eleverna vid kontroll inte har
uppnått uppställda mål. Den depressiva skuldkänslan kan handla om att
inte ha tid att lyssna till elever som vill prata eller att inte ha följt upp en
misstanke om att något inte står rätt till i en elevs tillvaro.
Samarbete i skolan – En fråga med flera dimensioner
Samarbete ”ingår som grundelement i en växande administrativ och intellektuell konsensus om vilken väg utvecklingen bör ta” (Hargreaves,
1998:199). Hargreaves (1998) säger att den politiska retoriken kring samarbetsbegreppet bortser från att detta är ett komplext begrepp med flera
dimensioner. I den svenska skolan kan framför allt införandet av arbetslag
och programlag i gymnasieskolan ses som ett tydligt utslag av en strävan
efter att öka lärares grad av samarbete. I den utbildningspolitiska retoriken
uttrycks, t.ex. att:
Sättet att bedriva undervisning måste förändras mot arbetslagsorienterad undervisning, dvs. eleverna skall förberedas för
den typ av arbetsform de kommer att möta i arbetslivet (SOU
1997:1:139).
Hargreaves (1998) pekar också på att diskussionen om samarbete i skolan
har utgått från ett konsensusperspektiv där det gemensamma lyfts fram som
väsentligt för att arbetet skall fungera. Mindre vanligt har varit att tala om
”vem som styr och kontrollerar samarbetet – samarbetets mikropolitik”
(Hargreaves 1998:200). I det mikropolitiska perspektivet sker samarbete
antingen på grund av direkt påbud från ledningen eller genom ett mer indirekt påbud som uttrycks som att lärarna görs medansvariga för att målsättningar uppfylls. Hargreaves (1998) talar om detta som påtvingad kollegialitet, vilken kännetecknas av att samarbetet är administrerat av ledningen,
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deltagandet är obligatoriskt och lärarna ”övertalas” att arbeta tillsammans
utifrån uppgifter från skolledning eller annan administrativ utbildningspolitisk nivå. Mötena sker på tider och platser som bestämts av ledningen.
En annan av anledningarna till att lärare väljer bort samarbete grundar
sig på en omsorgsetik gentemot eleverna, en stark önskan om att bidra till
deras lärande och utveckling. Kravet på samverkan från ledningsnivåerna
har istället sin grund i ansvarsetik, d.v.s. samarbete som en del i de professionella förpliktelserna. Förutom denna tydliga motsättning är omsorgsbegreppet komplicerat. I detta ingår förutom omsorg även ”en längtan efter
att äga och kontrollera” (Hargreaves, 1998:186). Ansvaret för den egna
klassen är betydelsefullt, lärare vill ogärna vara borta från ”sin” klass. Ytterligare en dimension av samarbete kontra ensamarbete handlar om att begreppen individualism och individualitet ofta sammanblandas. Med hänvisning till Lukes (1973:8) pekar Hargreaves (1998:191) på att individualism implicerar ”anarki och social atomisering”, medan individualitet implicerar ”personlig självständighet och självförverkligande”. Det visar att
det är betydelsefullt vilka ord som används.
Balkanisering – När slutna grupper splittrar en skola
Samarbete kan både förena och skapa splittring. Om samarbete som fungerar splittrande handlar begreppet balkanisering. En utgångspunkt för att tala
om en organisation som balkaniserad är att medarbetarna samlas i små
grupper som har karaktären av undergrupper. En ämnesgrupp inom en
gymnasieskola är ett exempel på en sådan undergrupp. Att huvudsakligen
umgås i ämnesvisa undergrupper är dock inte ett tillräckligt villkor för att
tala om en s.k. balkaniserad kultur. Det som avgör om en (skol)kultur kan
kallas balkaniserad eller inte handlar om speciella mönster som utvecklas
för samvaron, både inom gruppen och i relation till organisationen i övrigt.
Balkaniserade kulturer kännetecknas enligt Hargreaves (1998:225) av:
-

Låg grad av genomtränglighet
Hög grad av stabilitet
Personlig identifikation
Politiskt färgade

Låg grad av genomtränglighet
I kulturer som balkaniserats är de olika grupperna tydligt isolerade från
varandra. Vanligtvis tillhör man endast en gruppering. Det professionella
lärandet sker huvudsakligen inom den egna undergruppen, som t.ex. kan
vara en ämnesgrupp. Kunskapen och övertygelserna, det som man vet, tror
på och anser, skiljer sig väsentligt mellan de olika undergrupperna.
Hög grad av stabilitet
Kännetecknande för balkaniserade grupper är att när de väl uppstått är de
mycket stabila över tid. Detsamma gäller för dem som är medlemmar i en
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sådan grupp. Få rör sig från den ena gruppen till den andra. Denna stabilitet
i medlemskapet bidrar till att lärare ofta inte betraktar sig som lärare i
största allmänhet, utan som t.ex. lågstadielärare, historielärare, speciallärare, o.s.v.
Personlig identifikation
I balkaniserade kulturer kommer individens yrkesliv huvudsakligen att utspela sig inom den undergrupp hon/han tillhör. Särskilt gymnasielärare socialiseras in i en identifikation inom det egna ämnet och kommer att betrakta världen ur detta ämnesperspektiv. Lärarutbildningens indelning i olika stadier anses också vara en bidragande orsak.39 Lärarnas identitet formas
av socialisationen till en viss ämnestillhörighet eller annan grupptillhörighet. I denna socialisation ingår övertagandet av vissa grundantaganden bl.a.
om inlärning skall betraktas som en lineär eller icke-lineär process, om undervisning skall ske genom katederundervisning, genom samarbetsinlärning eller mer individualiserad, om hur eleverna skall indelas: om nivågruppering är önskvärt eller inte. Genom deltagandet i en undergrupp
kommer läraren därmed att ingå i en viss tradition med specifika uppfattningar om vad läraryrket innebär. Att varje lärare som regel bara ingår i en
undergrupp innebär en exkludering och distansering från andra sätt, andra
traditioner, att se på verksamheten och yrket. Den isolerade identifikationen med en viss undergrupp riskerar att skapa en bristande förmåga att
känna empati för andra grupperingar och därmed påverkas också förmågan
till samarbete.
Politiskt färgade
Kulturer som är balkaniserade är politiskt färgade. Detta innebär att delkulturerna både ger identitet och mening samtidigt som befordringar, status
och resurser också fördelas utifrån medlemskapet i dessa grupper. Befordringsgångar, status och resurser fördelas dock inte jämt mellan en skolas
olika delgrupper. Så t.ex. har lärare som undervisar på högre åldersnivåer
högre status än de som undervisar lägre åldrar och vissa ämnen har högre
status än andra, vilket ger lärare i olika ämnen olika status:
I balkaniserade kulturer finns det vinnare och förlorare, orättvisor och snikenhet. Maktens och egenintressenas dynamik,
vare sig den är öppen eller dold, är i sådana kulturer viktiga
faktorer som påverkar hur lärarna uppträder som kollektiv
(Hargreaves, 1998:226).

39

Vid reformeringen av den svenska lärarutbildningen som skedde 2001 gjordes
utbildningen delvis gemensam och syftet var att verka för en större samsyn mellan
lärarkategorier (SOU 1999:63). Efter regeringsskiftet år 2006 finns indikationer på
att lärarutbildningen åter skall förändras i riktning mot en mer särskiljande utbildning för olika lärarkategorier (Dir. 2007:103).
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Politiskt färgade beteendemönster av den här karaktären får viktiga konsekvenser för skolan som arbetsplats. Förutsättningarna för att fatta gemensamma beslut och komma fram till gemensamma ståndpunkter försvåras av
starkt sammansvetsade grupperingar med olika makt och status. Indelningen i olika starka grupperingar kommer också att inverka på förutsättningarna för att föreslagna förändringar skall vinna gehör.
Rektors uppdrag – Att leda och utveckla skolans verksamhet
Reformeringen av skolan har förändrat rektorsuppdraget såtillvida att förutom att ansvara för uppdragets genomförande, så har rektorer nu ett tydligt ekonomiskt ansvar, ansvar för arbetsorganisationen och ett kompetensutvecklingsansvar. I rektors uppdrag ligger bl.a. även att skapa utrymme i
verksamheten för att möjliggöra arbete med lokal skolutveckling som skall
leda till bättre måluppfyllelse (Utbildningsdepartementet, 2001).
Att åstadkomma möten om skolans uppdrag och medarbetarnas värld är den stora pedagogiska utmaningen (Utbildningsdepartementet, 2001:29).
Många rektorer har sett skolutvecklingsuppdraget som komplicerat och
många har valt att förhålla sig passiva i det avseendet bl.a. i relation till att
det ekonomiska uppdraget ofta handlar om att genomföra besparingar.
Rektorerna har också upplevt en kluvenhet vad gäller ”relationen mellan
effektivisering och kunskapssyn, massutbildning och kunskapsstandard,
elev- och lärarinflytande, föräldraengagemang och föräldrakrav samt demokratisering och svårigheter att styra skolan” (Utbildningsdepartementet,
2001:18). Detta föranledde att en expertgrupp bildades inom Utbildningsdepartementet år 1999. I expertgruppens rapport Lärande ledare (Utbildningsdepartementet, 2001:18) argumenterar man för att rektorernas arbete
med skolans utveckling försvåras av att skolor präglas av en harmonikultur
som innebär att vissa områden aldrig tas upp till diskussion, då dessa riskerar att leda till konflikter. När å andra sidan så sker kan effekterna bli dramatiska (se t.ex. Holmström, 2007). Det kan handla om skillnader i kunskapssyn och elevsyn eller att lärare uttrycker privata värderingar som skiljer sig från de värderingar som ställs i uppdraget att verka som lärare. Expertgruppen framhåller att för att kunna utföra rektorsuppdraget i enlighet
med intentionerna behövs en rektor som är demokratisk, lärande och kommunikativ. I den demokratiska delen av ledarskapet är rektorn en aktiv ledare som driver utvecklingsarbetet i enlighet med intentionerna och som
samtidigt förmår föra en dialog med medarbetarna och på allvar lyssna till
deras argument. Den demokratiske ledaren har förmåga att ”hantera konflikter och se dessa som ett led i utvecklingen” (Utbildningsdepartementet,
2001:11-12). Den lärande ledaren deltar i erfarenhetsutbyte och reflektion
med andra ledare i nätverk, mentorsgrupper och ledningsgrupper. En
lärande ledare har förmåga att själv lära och har också förståelse för att nya
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kunskaper kan utmana medarbetares traditionella föreställningar om lärande. I det kommunikativa ledarskapet ingår att få organisationen att sluta
upp bakom en gemensam förståelse av uppdraget. Som en grund för detta
behöver kommunen en tydlig vision om vad man vill med skolan. Utifrån
detta har rektorn till uppgift att leda samtal för en gemensam uttolkning av
målen (Utbildningsdepartementet, 2001:13).
Mot detta normativa ”idealperspektiv” på hur en rektor bör agera kan
ställas några resultat från avhandlingar där rektors arbete har studerats.
Svedberg (2000:204) skriver att: ”en central aspekt i rektors arbete” är
förmågan att förstå och hantera både egna och andras känslor. En förmåga
som har särskilt stor betydelse i samband med förändringar. De förändrade
intentionerna gör att arbetsrelationerna både mellan lärare och mellan lärare och rektorer ”förtätas” (Svedberg, 2000:204). Den emotionella dimensionen av skolans verksamhet gör sig tydligare påmind i ett målstyrt än i ett
regelstyrt system. Detta är emellertid en dimension som ofta behandlas på
ett ”torftigt och distanserat sätt” (Svedberg, 2000:204). När uttryck för
känslor diskuteras är de oftast av positiv karaktär, såsom empati, visa engagemang, skapa en gemensam vision, främja samarbete o.s.v. Om känslor
av mer negativ art nämns uttrycks dessa ”i termer av motstånd, rigiditet eller konservatism” (Svedberg, 2000:204). Att det i skolans värld finns oro,
avund, hat, förtvivlan, tristess, konspiration o.s.v. talas det mindre om
(Svedberg, 2000, med hänvisning till Fineman, 1993).
Holmström (2007) fick i sin studie vara med om hur det sociala samspelet i en förändringsprocess kan ”gå över styr”. En visionär rektor med stort
intresse för skolutveckling och som till fullo bekände sig till de rådande politiska intentionerna missbedömde helt lärarnas intresse för att följa honom
på hans ”visionsresa”. Det resulterade i en flerårig konflikt och slutade med
att rektorn först blev sjukskriven för utbrändhet och sedan avsattes av en
enhällig lärarkår.
Att A:s40 handlingslinje inte fick de avsedda resultaten kommer an på att människor inte är några marionetter. Människor
är aktiva och tolkande varelser och dess agerande kan inte instrumentaliseras till att bara tjäna organisationens syften
(Holmström, 2007:210-211).
Hur människor kommer att agera beror istället på hur de definierar den aktuella situationen (Holmström, 2007). Hallerström (2006) har pekat på det
betydelsefulla för varje ledare att skapa en förtroendefull relation till sina
medarbetare. Rektorerna i hennes studie framhöll att relationsskapandet
handlade både om rektorn själv, om hur rektorn uppfattade sina medarbetare, om hur medarbetarna uppfattade varandra och om relationen mellan ledare och medarbetare. Studien visade också att rektorerna uttryckte ett be40

A är Holmströms (2007) fingerade namn på rektorn som till slut avsattes.
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hov av ökad tydlighet från politiker- och förvaltningsnivån till rektorerna.
Vari tydligheten skall bestå och hur detaljerad de önskade att den skulle
vara framgick däremot inte. Men, säger Hallerström (2006), man kan också
ställa sig frågan om det verkligen är från politiker och förvaltningstjänstemän som den ökade tydligheten skall komma. Utifrån att det i rektorernas
befattning finns ett tydligt mandat att leda och utveckla verksamheten, är
det kanske från rektorerna som en ökad tydlighet behövs? Hon lyfter därför
fram betydelsen av att rektors uppdrag som ledare av skolans verksamhet
tydliggörs. Wingård (1998), som studerat kvinnliga rektorer, pekar på att
rektorerna i hennes studie tycktes ha en auktoritetstro som gjorde dem följsamma mot överordnade hierarkiska nivåer. De var rädda för ”repressalier”
uppifrån, som t.ex. utebliven löneförhöjning eller att helt enkelt bli av med
jobbet. Wingård (1998:160) skriver att en del av problematiken var att rektorerna saknade ”en egen röst”, att de snarare var kunskapsmottagare (med
hänvisning till Belenky, Clinchy, Goldberger & Tarule, 1986) än bidrog till
konstruktionen av sin egen kunskap. De skriver att kvinnor ofta har svårt
att göra sin röst hörd och att ”silent women have little awarness of their intellectual capabilities” (Belenky, Clinchy, Goldberger & Tarule 1986:134,
kursivering i original) Wingård (1998) diskuterar också möjligheterna att
stärka rektorerna i deras roller. Hon för bl.a. fram betydelsen av att lära genom att reflektera över egna erfarenheter (med hänvisning till bl.a. Schön,
1983, se även Schön, 1987). Betydelsefullt för kompetensutveckling är att
finna former både för att ta tillvara erfarenheterna och samtidigt skaffa sig
teoretiska kunskaper att relatera till. Wingård (1998, med hänvisning till
Handal, 1996) lyfter bl.a. fram reflekterande handledning, där handledaren
bidrar med reflekterade tankar utifrån den handleddes erfarenheter. Själv
använde sig Wingård (1998) av forskningscirkeln i sin studie av rektorerna.
Hon pekar på att trots att syftet med cirklarna inte var att rektorerna skulle
öka sin yrkeskompetens, ansåg de att de hade lärt sig mycket under forskningscirkelarbetet. Scherp (1998) betonar att rektorer i första hand skapar
organisationer som understödjer rådande undervisningsmönster, vilket han
kallar för internt kongruenta organisationer. Detta understryker rektorers
ofta passiva roll för att bedriva t.ex. skolutvecklingsprojekt. Dessa är i stället vanligen initierade högre upp i skolans organisation. Av 140 studerade
skolor hade endast tre en sådan arbetsorganisation som Scherp (1998) bedömde som externt kongruent, d.v.s. så att elevaktiva arbetssätt underlättades. Som tänkbara skäl lyfter Scherp (1998:161-162) fram att rektorer kanske inte ser det som nödvändigt eller tillräckligt viktigt att förändra arbetssätten, eller att ”de saknar kunskap om sambanden mellan organisation och
undervisningsmönster.” Detta, säger Scherp (1998), leder till att organisationsfrågor och pedagogiska frågor diskuteras som om de var oberoende av
varandra.
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Middle-up-down – Ett komplement till ledningsstrategierna top-down och
bottom-up
Med utgångspunkt i det komplexa uppdrag rektor har som ledare av en
skolas verksamhet vill jag här med hjälp av Nonaka & Takeuchi (1995)
lyfta fram mellanchefsrollen, vilken är den roll som rektorer innehar.
Utvecklingsarbete i organisationer har traditionellt följt en klassisk hierarkisk modell med rötter hos Weber (se t.ex. Weber, 1983) och Taylor (se
t.ex. Taylor, 1923) där initiativen tagits av företagsledningen, ett top-downperspektiv. Signaler från marknaden har varit grunden för utvecklingens
riktning. I offentliga organisationer har staten på motsvarande sätt varit initiativtagare och riktningsgivare. Ett motsatt perspektiv är bottom-up, där
initiativet till utveckling kommer från dem som är närmast marknaden, eller i ett offentligt perspektiv närmast mottagaren. Båda dessa perspektiv
har sina begränsningar vad gäller möjligheterna att utveckla organisationen. I top-down-perspektivet dominerar visioner och tydligt uttalade kriterier, medan bottom-up-perspektivet till stora delar bygger på medarbetares
kunskaper genererade ur det praktiska arbetet. Diskrepansen mellan visionerna och vad som de facto är möjligt att genomföra i praktiken kan vara
stor. Top-down-initierade förändringar riskerar att skapa alienation hos
medarbetarna, medan bottom-up-initiativ riskerar att idéer som föds hos
enskilda medarbetare aldrig når till organisationens ledning, eller att de
”slås ner” innan de hunnit ”slå rot”. Nonaka & Takeuchi (1995) har som ett
tredje alternativ använt begreppet middle-up-down. De vill därigenom lyfta
fram mellancheferna,41 vars betydelse de anser att de båda andra perspektiven negligerar. I top-down-perspektivet är mellanchefen främst förmedlare
av information och ges sällan utrymme för något eget kunskapsgenererande, i varje fall inte på det officiella planet. Bottom-up-perspektivet förekommer oftare i platta organisationer där antalet mellanchefer har minimerats och fokus ligger på medarbetarna i frontlinjen. Mellancheferna får i ett
middle-up-down-perspektiv en nyckelroll.
/…/ we see middle managers playing a key role in facilitating
the process on organizational knowledge creation. They serve
as the strategic “knot” that binds top management with the
front-line managers. They work as a “bridge” between the visionary ideals of the top and the often chaotic realities of business confronted by front-line workers (Nonaka & Takeuchi,
1995:128).
Frontlinjepersonalen, eller närbyråkraterna i Lipskys (1980) terminologi, är
ofta så överhopade med arbetsuppgifter i sitt dagliga arbete att de kan ha
svårt att hinna utveckla sina tankar om förbättringar i den meningen att
41

Nonaka & Takeuchi (1995) har utvecklat sina idéer om mellanchefernas betydelse utifrån förhållanden i japanska industrier. Jag har ändå valt att lyfta in mellanchefsperspektivet med tanke på rektors förändrade roll.
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dessa kan bli till nytta för organisationen i ett vidare perspektiv. Personalen
i frontlinjen har inte heller alltid den överblick som behövs för att veta värdet av en utvecklingsidé i den aktuella organisationen. Mellanchefens arbete är att skapa en miljö där de idéer som väcks i det dagliga arbetet kan tas
tillvara. Till skillnad från toppchefernas tal om visioner har mellancheferna
en roll som handlar om att utforma mer konkreta uppgifter som medarbetarna tydligare kan förstå (Nonaka & Takeuchi, 1995). Det är dock inte en
okomplicerad uppgift för en skolledare. I en forskningsöversikt om rektors
roll pekar Ekholm, Blossing, Kåräng, Lindvall & Scherp (2000) på att skolledarrollen är komplicerad eftersom det handlar om offentlig verksamhet. I
arbetsuppgiften ingår att bedriva ett utvecklingsarbete som ligger i linje
med läroplanens intentioner. Detta betraktas som ett känsligt område då
skolledaren därmed kommer in på aspekter som lärarna upplever som sina
revir.. Persson (2006) pekar på att när styrformerna alltmer inspireras av
New Public Management med fokus på en ekonomisk normstyrning har lärarna på ett sätt tydligare blivit underordnade anställda. Samtidigt har rektorerna genom sitt utökade ansvar för ekonomi och personal tydligare blivit
en arbetsgivarrepresentant. Detta har också förändrat skolledarrollen.
Sammantaget skapas ett spänningsförhållande mellan olika nivåer.
Skolledaren har dock mer uttalat blivit en kommunal mellanchef och uppdragsgivaren vill dra upp skolledaren ur skolan
och in i förvaltningshierarkin, medan lärarna vill dra ned skolledaren i skolan och göra henne/honom till en del av skolkulturen (Persson, 2006:25).
5.2.3 Något om aspekter som komplicerar implementering av skolreformer på ett generellt plan
Det här avsnittet avser att peka på några aspekter som kan inverka när det
gäller implementering av skolreformer och därmed också på genomförandet av ett skolutvecklingsprojekt som det i Falkgymnasiet. Detta är också
aspekter som kan anses ha betydelse för de olika försök som görs för att
åstadkomma ett närmande mellan pedagogisk forskning och pedagogisk
praktik, vilket också var en uttalad tanke med det projekt som studeras i
denna avhandling.
Pedagogisk teori – En teori både om pedagogisk praktik och för pedagogisk praktik
Callevaert (1986:150) har pekat på att ett problem i relationen mellan pedagogisk forskning och lärare är att ”pedagogisk teori ofta uppfattas både
som en teori om pedagogisk praxis, och som en teori för pedagogisk praxis.” Detta kan ha bidragit att skapa en otydlighet kring den pedagogiska
forskningens uppgift. Det kan i sin tur ha bidragit till att lärare många
gånger har betraktat forskningen som verklighetsfrämmande och menat att
forskarna inte förstått skolans komplexitet (Callevaert, 1986; Längsjö,
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1996; Carlgren 1999; Rönnerman, 2004). Även Carlgren (2005) har påtalat att ett närmande mellan pedagogisk forskning och utveckling av skolans
verksamhet inte är oproblematiskt (se även Askling, Almén & Zetterholm
Ankarstrand, 1997; Kallos, 1993).
Frågan handlar i grunden om på vilket sätt det går att upprätta
ett systematiskt växelspel mellan verksamhetens utveckling
och kunskapen om verksamheten (Carlgren, 2005:123).
Längsjö (1996) anser att många lärare till stor del är handlingsinriktade och
ovana att se att deras praktik skulle kunna utvecklas och/eller förbättras
med hjälp av teorier eller forskning. Folkesson (1996:9) lyfter fram att
många lärare ser ”erfarenheter i sig” som utveckling. Hon hävdar dock att
erfarenhet utan reflektion kan leda till stagnation i yrkesutövningen och att
det är problematiskt att utgå ifrån att utvecklingen ligger i verksamheten i
sig. Scherp (2003) har funnit att det som motiverar lärare att delta i skolutvecklingsprocesser är de egna erfarenheterna av skolans vardagsproblem,
snarare än de centralt formulerade målen. Numan (2000:200) anser att om
lärarutbildningarna, som nu ger ökande utrymme för forskning och forskarutbildning, utgår från ”de behov som finns i skolan” så möjliggörs utvecklingen av en högre kompetensnivå för lärare ”där förmåga att dokumentera och sprida egen reflekterad och beprövad erfarenhet väger tungt”.
Arfwedson & Arfwedson (2002) säger att pedagogisk forskning inte kunnat infria de förhoppningar om att kunna vara till ”nytta” för den pedagogiska praktiken, bl.a. för att många teorier varit alltför reduktionistiska och
därmed inte förmått ta hänsyn till den pedagogiska praktikens komplexitet.
Ekholm (2005) pekar på att lärare och skolledare säger sig sträva efter att
basera sitt arbete på systematiskt framtagen forskningskunskap, samtidigt
som de i praktiken endast i begränsad omfattning inhämtar sådan kunskap.
Naeslund (1991) och Ståhl (1998) pekar på att när lärare beskrivs som förändringsobenägna måste detta betraktas i ett vidare perspektiv än den enskilda lärarens vilja respektive ovilja till förändring, d.v.s. kopplas till det
sammanhang i vilket lärare utför sitt arbete.
Skolutveckling – Ett begrepp med oklart innehåll
Något som ytterligare komplicerar förändring av skolans verksamhet är att
skolutveckling är ett begrepp med ett oklart innehåll. Carlgren & Hörnqvist
(1999:27) pekar på att kompetensutveckling och skolutveckling ofta betraktats som två olika och från varandra fristående vägar att utveckla skolans verksamhet. Författarna lyfter fram vikten av att betrakta lärares professionella utveckling och skolutveckling som två sammanvävda processer.
Även Folkesson, Lendhals Rosendahl, Längsjö & Rönnerman (2004) har
diskuterat skolutvecklingsbegreppets otydlighet (se kapitel 3 i denna avhandling). Madsén (1994:40) för fram liknande tankar och talar om behovet av att såväl organisationsutveckling, verksamhetsutveckling som kom100

petensutveckling måste samordnas. Organisationsutveckling beskrivs (med
hänvisning till Dalin & Rolff, 1991) som att detta har att göra med sådant
som planerings-, besluts-, och utvärderingsrutiner.42 Verksamhetsutveckling handlar om utveckling av den pedagogiska verksamheten i relation till
de politiska intentionerna. Som kompetensutveckling betraktas de olika insatser som genomförs för att öka personalens kunskaper så att deras möjligheter att arbeta med organisations- och verksamhetsutveckling förbättras
(Madsén, 1994).
Utbildningspolitiker och lärare – Olika uppfattningar om lärares förändringsarbete
Henningsson-Yousif (2003:70) har studerat politikers, lärares och elevers
resonemang om skolan, bl.a. ur ett förändringsperspektiv. Hon skriver att:
”När politikerna resonerar om skolan och lärarna tar man upp lärares ensamarbete kontra det önskvärda att arbeta i lag” samt hur de skall få lärare
att förändra och utveckla sitt arbete (kursivering i original). Det har ända
sedan införandet av Lgr 80 funnits ett starkt tryck på att lärare ska arbeta i
arbetslag. Kompetensutvecklingsinsatser har därför inte sällan handlat om
att påverka lärarna att organisera sig i arbetslag. Lärarna i HenningssonYousifs (2003) studie gav däremot uttryck för att de medvetet arbetar för
att utveckla skolan, men det framkom inte om det skedde genom samverkan i arbetslag. Varken politiker eller lärare uttalade sig om att politiker har
direkt påverkan på lärares arbete. Det visade sig också att politikernas tilltro till att lärarna kände till och brydde sig om skolplanen inte motsvarades
av de uttalanden lärarna gjorde. Magnusson (1998) har i sin avhandling pekat på att lärarkunskap uttrycks helt olika i den offentliga politiska retoriken och på lärarnas vardagsarena och att detta får inverkan på skolans vardagsarbete. Lipsky uttryckte en liknande tanke i sin numera klassiska bok:
Street-Level Bureaucracy – Dilemmas of the Individuals in Public Services,
från 1980:
Ideally, and by training, street-level bureaucrats respond to the
individual needs or charactareristics of the people they serve or
confront. In practice, they must deal with clients on mass basis,
since work requirements prohibit individualized service (Lipsky, 1980:xii).
5.2.4 Något om aspekter som komplicerar implementering i relation
till Lpf 94
Faktorer av betydelse avseende reformeringen från början av 1990-talet,
som manifesteras i Lpf 94, är bl.a. det fokus som lagts på ett ökat ansvar
för hela skolans verksamhet, liksom ökade krav på flexibilitet och samver42

Detta är givetvis en ytterst förenklad beskrivning av begreppen organisationsutveckling, verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Jag fördjupar mig
dock inte ytterligare i detta i det här sammanhanget.
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kan. Detta har på många sätt inverkat på lärares vardagsarbete, vilket framkom tidigt i studien i Falkgymnasiet.
Skillnader i ideologisk grundsyn tydliggörs genom Lpf 94
Komplicerande för skolutvecklingsarbete i relation till Lpf 94 är att det
vidgade läraruppdraget, där varje lärare förväntas ta ett större ansvar för
hela skolans verksamhet, och de ökade kraven på samarbete tydligare än
tidigare synliggör skillnader i ideologiska grundantaganden som påverkar
hur lärare utformar undervisningen samt hur de reagerar på de olika krav
på förändringar som ställs.
Man ställer så sällan frågan om hur den vardagsgrå pedagogikens idégrund ser ut. Vilka ideologiska argument ligger bakom
förändringströgheten, eller om man så vill, motståndskraften
mot pedagogiska dagsländor (Hartman, 1999:165).
Utvecklingsarbetets ideologiska skiljelinjer tar sig konkret uttryck bl.a. i
olika uppfattningar om vad kompetensutveckling skall handla om. Madsén
(1994) pekar på att det i många gymnasieskolor är en återkommande konflikt att lärarna har krav på mer ämnesinriktad utbildning, medan skolledningen förordar kompetensutveckling av mer allmänpedagogisk karaktär.
Dessa åtskillnader har historiska grunder där det inom läroverkslärartraditionen var ytterligare akademiska studier som uppfattades vara kompetensutveckling. Inom folkskollärartraditionen har ämnessamverkan och social
utveckling varit viktiga inslag i kompetensutvecklingen. Från mitten av
1900-talet har folkskollärartraditionens syn på kompetensutveckling varit
den dominerande.43 Att många lärare varit mer negativt inställda till en mer
allmänpedagogisk kompetensutveckling kan ha flera skäl.44 Madsén skriver
att ämnesfördjupning ofta varit något som lärarna själva valt och kanske
också har upplevt ge tydligare utdelning i klassrumsarbetet, medan:
/…/ mera övergripande fortbildning ofta varit inslag i ett reformarbete, som inte alltid varit förankrat hos lärarna. Det är
främst i den övergripande fortbildningen som nya krav ställs
på skolans verksamhet och undervisningens traditioner problematiseras. Den är därför till sin natur också mera konflikt43

I september år 2006 vann den borgerliga alliansen riksdagsvalet och när detta
skrivs, i november 2006, har redan nyordningar inom skolpolitiken aviserats på
många områden. Bland annat planeras införande av nationella prov redan i årskurs
tre (Dagens Nyheter 2006-11-29). Vad regeringsskiftet kommer att innebära för lärares kompetensutveckling återstår att se.
44
Både Linnell (1994) och Ekenberg (1994) pekar på att det är viktigt att lyfta
fram att den konfliktfyllda bild mellan ämneskompetensutveckling kontra mer
övergripande pedagogisk kompetensutveckling, som bl.a. förmedlas via media,
inte gäller i alla gymnasieskolor.
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fylld. Den är också oerhört mycket svårare att genomföra på ett
bra sätt (Madsén, 1994:51).
Att det är svårare att genomföra övergripande pedagogisk kompetensutveckling har att göra med lärargruppens heterogenitet (Madsén, 1994). Det
innebär att det är en komplicerad uppgift att organisera mer övergripande
fortbildning på sådana sätt att, åtminstone de flesta, kommer att känna att
innehållet berör dem. Mot denna bakgrund har det funnits en strävan att
närma den pedagogiska forskningen till den pedagogiska praktiken.
Autonomi och ökad flexibilitet – Ord med positiva konnotationer som i
praktiken kan visa sig vara komplicerade att hantera
Enligt Dahlberg (2003) har begrepp som autonomi, självständighet och läraren som en reflekterande praktiker börjat ”ses som självklara och naturliga kategorier”, utan att någon problematisering sker. Wahlström (2002)
skriver, utifrån Popkewitz (2000), att när det i en reform lyfts fram t.ex.
samarbete i arbetslag som en nödvändig framgångsfaktor så har reformen
också samtidigt skapat regler för vilka handlingsmönster som bedöms som
de ”rätta”. Därmed blir reformen i sig en maktfaktor som definierar en
”normalitet” (Wahlström, 2002:251, citationstecken i original).
Hansson (2004) pekar på den diskrepans som finns mellan det positiva
i att flexibilitet ger ett vidgat handlingsutrymme, samtidigt som den minskade styrningen ställer större krav på att individen själv kan avgränsa och
strukturera sitt arbete. Individens ansvar ökar och därmed också trycket på
den enskilde. Gränsen mellan att känna frihet respektive för stora krav i
flexibiliteten är flytande och upplevs olika av olika individer. Lipsky
(1980), som har undersökt offentliga organisationer ur ett individperspektiv, pekade tidigt på att de offentliganställda, som t.ex. lärare och rektorer, i
sin yrkesutövning tvingas föra en ständig kamp mellan de krav uppdraget
ställer, mottagarnas krav och önskemål samt sina egna ambitioner. Denna
kamp måste dessutom föras inom ramen för begränsade resurser. Han uttrycker detta på följande sätt:
Street-level bureaucrats often spend their work lives in a corrupted world of service. They believe themselves to be doing
the best they can under adverse circumstances, and they develop techniques to salvage service and decision-making values within the limits imposed upon them by the structure of the
work. They develop conceptions of their work and of their clients that narrow the gap between their personal and work limitations and the service ideal (Lipsky,1980:xiii).
Från fortbildning till kompetensutveckling
Det nu gällande decentraliserade mål- och resultatstyrda systemet har förändrat lärarnas roll. Politikerna betraktar inte längre lärarna främst som
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”verkställare” av det politiska uppdraget. De skall istället ”utveckla lösningar” (Falkner, 1997:102, kursiveringar i original) och omforma politiska intentioner till en pedagogisk praktik. Detta påverkar också lärares fortbildning. För att förtydliga att en förändring skett ändrades, i läroplanspropositionen 1992/93:250, begreppet fortbildning till kompetensutveckling.
För att markera det bredare syfte som fortbildning har idag
kommer vi fortsättningsvis att benämna den kompetensutveckling (Prop. 1992/93:250:85).
Folkesson (1996:12) definierar ordet utveckling som att det ”skall förstås
som ett resultat av ny kunskap där den nya kunskapen är kvalitativt annorlunda än den tidigare, där lärares lärande innebär en ny förståelse av den
egna undervisningspraktiken och det egna tänkandet.” I SOU 1999:63:73
beskrivs kompetensbegreppet som att: ”Kompetens är inte en egenskap hos
personen utan denna vilar på en relation mellan individ, uppgift och ett socialt regelsystem.” Ellström (2005) lyfter fram tre strategier för kompetensutveckling. Den första kallar han lära-på-jobbet-strategin som bl.a.
handlar om att kurser ges på arbetsplatsen, skapande av arbetslag och arbete i projekt. Den andra benämns lära-sig-själv-strategin som innehåller aktiviteter såsom kurser utanför arbetsplatsen, läsande av facklitteratur och
självstudier. En tredje strategi är lära-av-andra-strategin som huvudsakligen sker i nätverk och genom externa studiebesök. Ellström (2005) förordar en integration av två eller alla tre strategierna. Han pekar på att t.ex.
lära-själv-strategin förvisso leder till kompetensutveckling hos individen.
Det är dock inte säkert att detta kommer organisationen till godo då det
krävs att möjligheter skapas där individens nyvunna kompetens kan tas tillvara.
5.2.5 Något om makt och motstånd i organisationer – En del i implementeringens problematik
Vad skolans personal kan göra, eller inte göra, i sin vardag styrs i stor utsträckning av hur verksamheten är organiserad. Ett skolutvecklingsprojekt
signalerar att det kan komma att ske förändringar som inte nödvändigtvis
behöver uppfattas som positiva av personalen. När det gäller förändringar i
organisationer mottas dessa vanligen med varierande reaktioner av dem
som berörs. Förändringsprocesser är komplicerade aktiviteter i alla organisationer. Bland de anställda finns vanligen olika uppfattningar om de initierade utvecklingsidéerna och det är inte ovanligt att motstånd föds, vilket
också kan blottlägga de rådande maktförhållandena. Så var fallet i Falkgymnasiet. Därför kan makt och motstånd ses som två centrala aspekter av
förändringsarbete och kan i det här fallet bidra till att öka förståelsen för
hur projektet utvecklade sig.
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Makt i organisationer
Enligt Weber (1983) krävs någon form av auktoritet i alla typer av administrationer och att detta förutsätter att en bestämd person utses som har
makt att ge order (Abrahamsson & Andersen, 1996).
”Makt” betyder sannolikheten för att få igenom sin egen vilja i
en social relation trots motstånd, oavsett varpå denna sannolikhet beror (Weber, 1983:37).
Jag har här valt att diskutera maktbegreppet utifrån Alvesson (1991), som
har studerat makt ur ett kulturteoretiskt perspektiv. Han har fokuserat hur
specifika sociala situationer i organisationer kan fungera som arenor för
(re)produktion av sociala förhållanden. Det handlar här om att ”påverka föreställningar om vad som är rätt, naturligt och förnuftigt” (Alvesson,
1991:12). Fokus i Alvessons (1991) studie låg på makt- och ideologiaspekter och hur ett ”neutralt” språkbruk kan bidra till att upprätthålla maktrelationer. Utgångspunkten för diskussionen om kommunikation, makt och organisation är studiet av ett informationsmöte45 som hade som utgångspunkt
att ”få folk med på noterna” inför en omorganisation (Alvesson, 1991:30).
En närmare studie av detta möte innebar att ett antal organisationsteoretiska teman som berör makt blev belysta. Jag sammanfattar i det följande något av Alvessons (1991) tankegångar och slutsatser.
Organisationer hålls bl.a. samman av föreställningar om och definitioner av ”verkligheten”, vilka styr och påverkar såväl sociala relationer som
accepterade respektive icke-accepterade handlingsmönster. På individnivå
ifrågasätts sällan dessa bilder av ”verkligheten”. Det skulle vara alltför
krävande att ständigt fundera över alternativa tolkningar av omgivningen.
Med hänvisning till Frost (1987) och Lukes (1978) skriver Alvesson
(1991) att:
Verklighetsuppfattning är till stor del ett resultat av `förhandlingar´ mellan aktörer i asymmetriska maktrelationer. I maktrelationer förfogar aktörer över olika resurser – materiella, symboliska – och har olika förutsättningar att bestämma över hur
verkligheten definieras. Detta är kanske den mest centrala
aspekten av makt (Alvesson, 1991:44).
Frost (1987) talar om att makt i organisationer är strukturell, men att makten synliggörs genom de handlingar som organisationens aktörer företar
sig. Den strukturella makten uppstår genom aktörers handlingar när en organisation är nystartad. Så småningom blir de mönster som konstituerar
45

Alvesson (1991:28) framhåller att när enskilda situationer används för att studera organisationsprocesser är det viktigt att dessa ”är rika på innehåll i den meningen att de berör viktiga organisationsteman, t.ex. hierarkiska relationer, legitimitet,
ideologi, styrningsprinciper, ledarskap och föreställningar om rationalitet.”

105

makten osynliga och tas för givna. Dessa mönster kommer sedan att underhållas ”by actors who benefit from its existence” (Frost, 1987:507).
Den sociala verkligheten är inte stabil utan komplex, föränderlig och
motsägelsefull. Detta måste på något sätt hanteras av individerna i det sociala systemet så att ett ifrågasättande av rådande ordning undviks. Att söka
skapa konsensusbaserade bilder av den egna organisationen kan vara ett
sätt att dölja motsättningar och marginalisera kritiska röster. Här utgör ideologiska och symboliska aspekter viktiga inslag såtillvida att uppmärksamheten kan styras i vissa riktningar så att annat hamnar i skymundan. Antalet
möjliga uppfattningar om ”verkligheten” kan reduceras. Organisationen
framstår som ”naturlig”, oproblematisk och icke ifrågasatt (Alvesson,
1991, med hänvisning till bl.a. Deetz & Kersten, 1983). Deetz & Kersten
skriver själva:
Ideological hegemony, then, becomes the face of power that
conceals, masks, distorts, legitimizes, and controls real power
arrangements and interests served by them. In sum, organizational reality is a construction influenced by material and symbolic domination. Once formed, an ideology protects the
taken-for-granted reality from critical examination (Deetz &
Kersten, 1983:165).
I praktiken kan tillvägagångssätt vid ett informationsmöte vara ett tillfälle
att utöva makt där symboliska aspekter får betydelse för att få organisationen att framstå som stabil, trots att en organisationsförändring är förestående. Att mötet sker enligt de rutiner och ritualer, som brukar känneteckna
organisationens möten är en sådan aspekt: samma lokal, samma deltagare
och välkända budskap invaggar deltagarna i trygghet. Ritualerna står för
kontinuitet, personalen kan invaggas i tron att inga genomgripande förändringar verkar vara på gång. En annan betydelsefull aspekt som Alvesson
(1991:55) tar upp är ”symbolisk markering av personalens önskemål och
intressen”. Här finns stora möjligheter för en organisations ledning att selektivt lyfta fram uttryckta önskemål om vad personalen själva vill förändra. Dessutom kan negativa aspekter som oro, stress och förvirring inför vad
som väntar hållas dolda genom att positivt laddade ord som flexibilitet och
utveckling lyfts fram. Medarbetarna kan dock utöva passivt motstånd genom att t.ex. låta bli att ställa frågor. Detta kan vara uttryck för såväl
bristande intresse som att entusiasm och engagemang saknas för de förändringar som skall genomföras.
I alla organisationer är hierarki en spegel av hur makten fördelar sig,
vilket inte är detsamma som att vem som har makt strikt följer de formella
befattningsbeskrivningarna. Hierarki handlar om ”innebördsmönster (kultur) – den sociala strukturen måste vara förankrad i de gemensamma referensramarna” (Alvesson, 1991:60-61, med hänvisning till bl.a. Alvesson,
1989; Silverman, 1975). Vid ett informationsmöte förmedlas och förstärks
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de hierarkiska skillnaderna. Den som informerar har större formell makt,
denne sitter inne med information som de andra ännu inte vet något om. De
som inviterats till mötet blir tydligt påminda om sin lägre hierarkiska rang.
Förändringsbudskap kännetecknas dessutom ofta av motsägelser som också har med makt att göra. I förändringsbudskap som syftar till decentralisering och där medarbetarnas ökade självständighet lyfts fram blir motsägelsefullt i ljuset av att det trots allt är en organisations ledning som ”skall bestämma det mesta” (Alvesson, 1991:62). Ledningen kan också ta hjälp av
att teckna organisationens historia så att den förändring som föreligger
framstår som rationell och förnuftig. I det informationsmöte som Alvesson
(1991) studerade beskrevs organisationen som att den hittills varit styrd av
yttre krafter, men att det nu fanns en kraftfull ledning som skulle anslå tonen. Underförstått, då skulle allt bli bättre. Alvesson (1991) fördjupade sin
analys av informationsmötet i perspektivet av Foucaults maktdiskussion,
utan anspråk på att göra en strikt tolkning. Det han ville lyfta fram var
Foucaults brytning med det traditionella synsättet där makt utgörs av något
abstrakt som kan studeras ”i sig”. För Foucault är förekomsten av makt inte
främst kopplad till ett ämbete, karismatisk utstrålning eller kunskap, som
t.ex. Weber (1983) har uttryckt det, utan istället relationistisk och kommer
till uttryck i handling. Det är således relationen och dess karaktär som avgör hur makt utövas.
Man måste kort sagt inse att denna makt är något man utövar
snarare än besitter, att den inte är ett av den härskande klassen
erövrat eller bevarat ”privilegium”, utan den samfällda verkan
av dess strategiska positioner – en verkan som kommer till synes i de underlydandes ställning och som denna ibland bidrar
till att förlänga. Å andra sidan tillämpas inte denna makt utan
vidare, som ett tvång eller ett förbud, gentemot dem ”som inte
har den”. Den omger dem, den sprids genom dem, den stöder
sig på dem, liksom de själva i sin kamp mot makten i sin tur tar
spjärn mot de grepp den har om dem (Foucault,
1975/2003:32).
Makt är således inte en förmåga som någon besitter utan varje relation innehåller en maktaspekt. Makten kan ta sig olika uttryck. Några sätt att utöva makt har också beskrivits av Ås (1992)46 som har observerat och beskrivit vad hon benämner som fem olika härskartekniker:
- osynliggörande
- förlöjligande
46

Ås är en norsk kvinnoforskare och har utvecklat idéerna om härskartekniker
inom feministisk forskning. Diskussionen har huvudsakligen handlat om jämställdhetsaspekter. Jag menar att tankgångarna om härskartekniker är användbara
även för att diskutera hur makt kan utövas i organisationer på ett mer allmänt plan.
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- undanhållande av information
- dubbelbestraffning
- påförande av skuld och skam
De olika härskarteknikerna, som kan användas en och en eller i olika kombinationer, och de effekter de ger upphov till, beskrivs här kortfattat. Osynliggörande handlar om att ingen överhuvudtaget lägger märke till vad/om
man gör eller säger något, man blir bortglömd, ”överkörd”, förbigången.
Osynliggörande påverkar identiteten negativt, man får en känsla av att vara
oviktig och betydelselös. Förlöjligande innebär att man blir hånad eller utskrattad för något man gör och/eller säger. Undanhållande av information
handlar om att viktig information endast ges till vissa personer. Dubbelbestraffning försiggår när det är fel både det man gör och det man inte gör.
Påförande av skuld och skam sker genom förlöjligande och dubbelbestraffning. Man får då veta att det man gör eller säger inte är tillräckligt bra,
även om det egentligen handlar om att man tänker annorlunda eller saknar
viss information.
Motstående intressen och makt, både formell och informell, samt ständigt återkommande förändringar spelar in i att motstånd är en aspekt som
kan sägas vara en mer eller mindre ständig ingrediens i organisationers
verksamheter, vilket nästa avsnitt handlar om.
Motstånd i organisationer
Ett viktigt element i förståelsen av makten är möjligheten till
motstånd (Alvesson, 1991:66).
Med ovanstående uttalande lyfter även Alvesson (1991, med hänvisning till
Foucault, bl.a. 1975) fram maktens relationella karaktär. Motstånd sker
vanligen inom ett nät av maktrelationer. Huzell (2005:48) har använt tre
olika perspektiv där motstånd betraktas och beskrivs utifrån olika utgångspunkter: organisationsteoretiska, arbetssociologiska och poststrukturalistiska perspektiv.
Organisationsteoretiska perspektiv på motstånd
När organisationer beskrivs utifrån organisationsteoretiska perspektiv sker
vanligen en tematisk indelning: t.ex. motivation, strategisk förändring, ledarskap, organisationsstruktur och kommunikation. Individers agerande i
organisationen relateras sedan till dessa teman. Motivation har en framträdande plats. Anställda anses vara inriktade på att följa organisationens regler och normer om de bara blir tillräckligt motiverade. Organisationsledningar förväntas känna till vilka typer av motstånd som kan uppstå och
också kunna kontrollera dessa. Beteendevetenskapliga teorier anses kunna
tillämpas och därmed bidra till att organisationens prestationsförmåga förbättras (Huzell, 2005:31 med hänvisning bl.a. till Giacalone & Greenberg,
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1997; Cook & Hunsaker, 2001). I detta perspektiv framställs de anställda
huvudsakligen som passiva och konforma. De anställdas irrationella och
känslomässiga reaktioner inför förändringar anses vara av övergående karaktär. Ett uttryck som detta synsätt tar sig är att människor genomgår ett
antal faser innan de slutligen kommer att acceptera förändringen.
/…/ förnekelsefas där människor inte inser behovet av förändring, därefter inträder en försvarsfas då människor inser att
förändringen kommer att inträffa, men ändå försöker undvika
den. Den tredje fasen är en förkastelsefas då människor börjar
bryta upp gamla rutiner för att i steg fyra anpassa sig till den
nya ordningen. Slutligen inträder internaliseringsfasen då nya
idéer har blivit rutin (Huzell, 2005:32, utifrån Grey, 2003).
Tänkandet i faser bygger på att anställda har ett ”inbyggt” motstånd mot
förändring. Motståndet förklaras som en emotionell försvarsreaktion och
ställs mot ett normalt och rationellt beteende. Känslorna anses kunna korrigeras, så att de anställda återgår till ”normalbeteendet”. För de som leder
organisationer är den här typen av psykologiska förklaringar en fördel, de
negativa reaktionerna kommer att ”gå över” (Huzell, 2005, utifrån Grey,
2003). Grey (2003) ger uttryck för att denna psykologisering bidrar till att
andra aspekter, såsom t.ex. krav på ökad arbetsinsats på kortare arbetstid,
obekvämare arbetstider och försämrade anställningsförhållanden inte beaktas som eventuell grund för det motstånd som uttrycks. I detta perspektiv
bortses också från att anställda kan göra motstånd för att de har andra uppfattningar om värdet av förändringen.
Models like this are deeply problematic because they close of
the possibility that change might be undesirable (Grey,
2003:12).
Grey (2003) pekar också på att ett tänkande i faser, som helt bortser från
kontexten, kan bli stigmatiserande för dem som uppfattas vara motståndare
då dessa betraktas som rädda, eller ännu värre, som obstinata. Det finns
dock forskare även inom detta perspektiv som ser utanför de känslomässiga
reaktionerna och anför att motstånd riktar sig mot ”statusförlust, ekonomisk förlust eller förlust av goda arbetsvillkor” (Huzell, 2005:34, med hänvisning till Dent & Goldberg, 1999).
Arbetssociologiska perspektiv på motstånd
I arbetssociologiska perspektiv finns makt med i diskussionen om motstånd. Här anses motstånd finnas inbäddat i organisationer i kapitalistiska
samhällen, d.v.s. det finns ständigt närvarande och anses inte vara något
som uppstår i samband med förändringar. En av anledningarna till att det
förhåller sig så är att organisationer är uppbyggda av intressen som konkur109

rerar. Labour-Process-skolan (LP) är en av skolbildningarna inom detta
perspektiv. En av dess företrädare säger:
Work relations are concerned with the control of the labour
process, that is the process wherein workers´ capacity to labour
is translated into actual work /…/ (Edwards, 1986:1).
Labour-Process-skolan lyfter fram tre anledningar till motstånd i organisationer. Motstånd kan vara anställdas sätt att uttrycka sitt missnöje över arbetssituationen och är då strukturellt relaterat. Hur missnöjet formuleras
beror på hur de ekonomiska, sociala och politiska villkoren ser ut. Motstånd kan också handla om överlevnad och blir då ett medel för att skapa
handlingsutrymme och autonomi i en kontrollerad tillvaro. En tredje form
av motstånd handlar om makt och kontroll. Här utgörs konflikten av ett
konkurrensförhållande avseende arbetsprocessen mellan ledning och anställda (Huzell, 2005 med hänvisning bl.a. till Edwards, 1986; Edwards,
1979; Burawoy, 1979; Braverman, 1977; Friedman, 1977). Braverman
skriver t.ex. att:
/…/ när kapitalisten köper arbetskraft köper han samtidigt en
odefinierad kvantitet och kvalitet av den. Vad han köper är potentiellt något oändligt, men reellt är det begränsat av arbetarnas subjektiva tillstånd och bakgrund, av de generella sociala
villkor och företagets speciella villkor varunder de arbetar
samt av den tekniska utrustning med vars hjälp de bedriver sitt
arbete (Braverman, 1977:59).
Burawoy (1979) lyfte fram olikheter i ideologiska uppfattningar som betydelsefulla för att förstå motstånd och konflikter. ”But what are these
struggles if they are not struggles over the realization of interests?” (Burawoy, 1979:19, kursivering i original). Han påpekar vidare att intressen
bottnar i olika ideologiska uppfattningar.
Med hänvisning till Friedman (1977) pekar Huzell (2005) på att organisationens ledare i praktiken kan välja mellan två kontrollstrategier: direkt
kontroll eller frihet under ansvar. Båda är förknippade med problematik ur
ett ledningsperspektiv. Direkt kontroll kan innebära att de anställda gör
som de ska, men till priset av bristande engagemang och lojalitet. Frihet
under ansvar kan skapa engagemang men det är inte säkert att arbetet utförs utifrån ledningens avsikter. Freidman (1977) pekade också på ytterligare en aspekt av kontroll. Denna aspekt innebär att chefer, för att kunna
kontrollera hela arbetskollektivet, väljer att behandla den mest inflytelserika gruppen av arbetare annorlunda än de övriga. Dessa tillerkänns högre
status, trygghet och ansvar. ”Workers have always been divided into those
with central status and those treated as peripheral to the firm” (Friedman,
1977:266).
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Labour-process-perspektivet har, i likhet med psykologiserande perspektiv, kritiserats för att betrakta de anställda som offer, men i detta fall
offer för strukturer. Motståndet ses som svar på ledningens kontrollstrategier. Försök att komma ifrån offerperspektiven har bl.a. lett till att uttryck
som ”the active worker” och självverksamhet lyfts fram. Här fokuseras anställdas önskan om autonomi. När denna begränsas uppstår motstånd. Huzell (2005:40-42, med hänvisning till Ackroyd & Thompson, 1999) använder termen ”misbehaviour” för att tala om motstånd i termer av ”allt anställda gör som man inte får göra”. Utgångspunkten utgörs av en kamp
mellan ledning och anställda inom områdena arbete, tid, produkt, identitet.
Organisationsledningen försöker kontrollera vilket arbete som skall utföras
och hur, medan de anställda söker autonomi såväl för vad som skall göras
som hur. Samma kontroll- respektive autonomiintresse gäller tiden. De
som är organisationens ledare kan använda sig av olika former av tidskontroller och de anställda kan ”maska”, arbeta långsamt, komma för sent eller
vara sjuka. Avseende produkten kan organisationens ledning använda sig
av kvalitetsmätningar och de anställda på olika sätt försöka manipulera
dessa. Området identitet handlar om ledningens önskan om att få de anställda att identifiera sig med organisationens grundläggande värderingar.
De anställda kan ”värja” sig mot denna t.ex. genom att skämta och ironisera eller söka identifikation med andra kollektiv som har andra värderingar.
Huzell (2005) pekar på några risker med denna typ av kategorisering. Den
första handlar om att de anställda fortfarande betraktas som offer, att de
endast reagerar på organisationsledningens agerande. En annan risk är att
kategoriseringen leder tankarna till att det är de anställdas agerande som
framtvingar kontrollen. Dessutom tar denna kategorisering inte hänsyn till
eventuella motsättningar mellan anställda och mellan chefer. Huzell (2005)
säger att studier inom det arbetssociologiska perspektivet huvudsakligen
lyckats bekräfta existensen av kontroll och motstånd, men inte att generera
nya teorier.
Poststrukturalistiska perspektiv på motstånd
Ett framträdande drag inom poststrukturalistiska perspektiv är att organisationsledningens möjligheter till kontroll anses ha ökat.
Sammantaget framhåller flera av de poststrukturella forskarna
att ledningen har fått ökade möjligheter att kontrollera och
konstruera de anställdas identitet och subjektivitet, antingen
via företagskulturella påtryckningar och managementdiskurser
(gemensamma värderingar, målstyrning, utvärdering) och/eller
teknisk utrustning (datorer, övervakningskameror, telefonavlyssning) (Huzell, 2005:43).
De ökade kontrollmöjligheterna har näst intill eliminerat de anställdas möjligheter att utöva motstånd, enligt vissa poststrukturalistiska forskare (Hu111

zell, 2005, med hänvisning bl.a. till Casey, 1995). Casey (1995) framhåller
att organisationer i det postindustriella samhället, på ett mycket effektivare
sätt än vad som var möjligt under det moderna industrisamhället, kan forma arbetstagare som blir lojala och produktiva medarbetare. Ny teknik
medför möjligheter till arbete utanför arbetsplatsen och krav, mer eller
mindre uttalade, om ständig tillgänglighet innebär att organisationerna ockuperar människors hela liv (Casey, 1995, med hänvisning till Habermas,
1984). Casey (1995:92) talar om ”post-occupational work”. Hon talar också om att de nya arbetsplatsernas design, med glas och öppna ytor, fungerar
som ”the cubicled `panopticon´ layout”,47 människor i arbete blir hela tiden
synliga vilket får en kontrollerande och disciplinerande effekt.
Andra framhåller dock att det fortfarande finns möjligheter för anställda
att markera sitt missnöje, men att det tar sig andra uttryck. Huzell,
(2005:44, med hänvisning till Collinson, 1994; Collinson, 2000) lyfter
fram de två motståndsstrategierna ”resistence through distance” och ”resistence through persistence”. Motstånd genom distansering handlar om att
undkomma ledningens krav genom att dra sig undan och inte intressera sig
för vad som sker i organisationen. Det motsatta är att anställda kräver information och ifrågasätter ledningens beslut utifrån att de säger sig agera
för organisationens bästa. I poststrukturalistiska perspektiv framhålls att
motstånd handlar om mer än att ge uttryck för missnöje med ledning
och/eller arbetsvillkor. I motståndet ligger också ett intresse av att ”skapa
eller bibehålla alternativa identiteter än de som önskas eller föreskrivs på
arbetsplatsen” (Huzell, 2005:45, med hänvisning till Fleming, 2002). Subjekt och subjektivitet förs därmed in i motståndsdiskussionen och bilden av
anställda som ensidiga opponenter nyanseras. Därmed blir det svårare att
negligera att det i en organisation finns olika intressegrupper och olika
identiteter.
Makt och motstånd i skolan
Persson (2006) har studerat makt och motstånd i ett skolperspektiv. I en
studie har han funnit att lärare är nöjda i sin roll som lärare, men missnöjda
som anställda. Han anser att missnöjet bör sökas i skolans utveckling och
den förändring som lärararbetet genomgått.
När vi skall söka orsakerna till lärarnas missnöje och upplevda
arbetsmiljöproblem, verkar det således som om vi inte skall
söka bland vad som kan kallas de nära arbetsvillkoren och relationerna med eleverna. Det är snarare här som vi finner
grundvalen för den upplevda meningen i arbetet (Persson,
2006:21).
47

Panoptikon är en cirkelrund byggnad med ett torn i mitten som möjliggör för en
person att övervaka många. ”Fullt ljus och övervakarens blick åstadkommer ett effektivare fängelse än mörkret, som när allt kommer omkring utgjorde ett skydd.
Synligheten är en fälla” (Foucault, 1975/2003:201).
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Persson (2006:19) för denna diskussion utifrån ett maktperspektiv. Vem
har egentligen ”makten över och i läraryrket”? Detta diskuteras i ljuset av
skolans förändrade styrstruktur:
/…/ ett delat inflytande över skolan mellan staten, som beslutar
om skolans övergripande mål, kommunerna som driver skolorna och skolans professionella som gör arbetet på skolgolvet.
På pappret en ganska lättfattlig arbetsfördelning men i verkligheten är skolans styrning betydligt mer komplicerad (Persson,
2006:19).
EU och den globala marknadsanpassningen gör att frågan om skolans styrning på ett övergripande plan har både en internationell och en nationell
dimension. Internationella kunskapsmätningar, t.ex. de PISA-undersökningar som OECD genomför har stor betydelse för diskussionen om
den svenska skolans utformning. Sedan kommunaliseringen 1991 har
kommunernas inflytande över skolan ökat och statens minskat. Staten har
dock via ökade krav på utvärderingar och skärpt utbildningsinspektion via
Skolverket indirekt återtagit en del av det förlorade inflytandet, samtidigt
som den fortfarande anger målen för skolans verksamhet. Förutom ökat inflytande för lärarna är det också tänkt att eleverna och föräldrarna skall få
mer att säga till om, det är emellertid tveksamt om en utveckling åt det hållet i realiteten har skett. Lärarnas fackföreningar har slutit två avtal med
kommunernas arbetsgivarorganisation, vilket bl.a. innebär att den individuella löneutvecklingen för lärare knyts till deras engagemang i skolutveckling. Skolledarna ges också ett större ansvar för skolans utveckling. Till
detta kommer medias indirekta inflytande över skolan och dess verksamhet. Lärarna kan antas uppfatta sitt inflytande över skolan som naggat i
kanten (Persson, 2006).
Missnöjet handlar om skolans utveckling och hur lärararbetet har förändrats och särskilt att lärarna upplever ett bristande inflytande över de
förändringar som sker. Lärarna tycks alltså hämta kraft ur själva arbetet
med eleverna, men verkar uppleva ett alltmer komplicerat förhållande mellan denna del av arbetet och en rad andra krav som ställs på läraryrkets utövande. Persson (2006:22, med hänvisning till bl.a. Bauman, 2002) knyter
an detta till sociologiska tolkningar av det postmoderna samhället och skriver: ”att vi alla i varierande grad är vanmäktiga inför olika mer eller mindre anonyma krafter – exempelvis marknaden, globaliseringen, utvecklingsriskerna, centraliseringen av makt” och gör tolkningen att det kan vara så
att skolutveckling upplevs som en sådan anonym kraft av lärare. Ett påpekande görs att lärare möjligen alltid känt att de i viss mån saknar inflytande
över sin arbetssituation, men att nu även de hierarkiska nivåerna ovanför
lärarna upplever att det är anonyma krafter, t.ex. anpassning till omgivningen och resursminskningar, som styr deras beslut. I det här sammanhanget lyfts bl.a. fram skolans allmänna utveckling och att relationen mel113

lan de ämnesmässiga och sociala omsorgsinslagen i lärares arbete har förändrats. Arbetstidsregleringen lyfts fram som en annan faktor som negativt
påverkat lärarnas inflytande över arbetstidens förläggning, och till del, dess
innehåll (Persson, 2006).
Skolutveckling kompliceras av att skolan är utsatt för förändringstryck
på flera olika nivåer, vilket i grunden påverkar lärares arbete och ibland tar
sig uttryck i konflikter och arbetsmiljöproblem. En förändring handlar om
en pedagogisk förändring från auktoritära och kollektivistiska arbetssätt till
mer individualiserade. Denna förändring är förankrad i samhällsutvecklingen. En andra förändring rör välfärdsstatens kris och tar sig uttryck i en
ekonomisk rationalisering av skolan. Den tredje förändringen har sin grund
i de båda ovan nämnda förändringarna och handlar om en politisk önskan
om att öka styrbarheten av skolan som organisation, liksom lärarnas arbete,
för att omvandlingen av den offentliga sektorn skall ske så smidigt som
möjligt (Persson, 2006).
Ett dilemma i det sammanhanget är att läraryrket kan sägas tillhöra en
relationsprofession (Persson, 2006, se även Paulin, 2007). Problemet i sådana professioner är att dessa både skall se till klientens intressen och till
förvaltningens (se även t.ex. Lipsky, 1980; Johansson, 1992).
Ifrågasättandena av läraren som anställd gör att läraren måste
överväga att göra motstånd mot den institution på vilken den
egna maktutövningen i relationen med eleven bland annat vilar. Och inom ramen för denna motsägelsefulla situation förefaller läraryrkets ensamhet och atomism byta innebörd: från ett
slags professionell ensamhet som vilar på uppdragsgivarens
förtroende för att läraren gör det han eller hon förväntas göra
utan att uppdragsgivaren behöver undersöka det, till en ensamhet som både betyder övergivenhet och sårbarhet (Persson,
2006:32).
Lärarna tycks uppleva en ökad spänning vad gäller möjligheterna att fullgöra sitt uppdrag både i förhållande till förvaltningen och till eleverna, vilket bl.a. resulterat i att de på ett annat sätt än tidigare känner sig ifrågasatta
av uppdragsgivaren.
5.3 Ett komplexitetsteoretiskt perspektiv
Den andra delen i tolkningsramen behandlar komplexitet.48 Skälet till att
jag använder ett komplexitetsteoretiskt perspektiv är att ju mer jag försökte
förstå av vad som skedde i samband med att skolutvecklingsprojektet
genomfördes desto mer komplex föreföll mig det skolutvecklingsprojekt
jag följde vara. Lager på lager av mer eller mindre tydliga mönster uppen48

I en ordbok beskrivs ordet komplex som ”sammansatt: flerledad; olikledad. Ordet komplexitet beskrivs som ”invecklings(grad); sammansatthet /…/ vårt system
blir mer invecklat” (Collinder, 1983:274).
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barade sig (Atkinson, 2006). Huberman & Miles (1984) pekade tidigt på
skolans komplexitet och hur osynliga relationsmönster kunde påverkas när
förändringar infördes.
School people have gradually built up a history of relationships
among themselves, and with the institutions they work in. Each
educator builds on that history as a function of his or her personal set of goals and career trajectory. This process makes for a
complex, sometimes tangled web of relationships initially invisible to the outsider. That web can be intensified or shifted when
an innovation enters the scene (Huberman & Miles, 1984:43).
Czarniawska-Joerges (1992:19-20) skriver att: ”En organisation blir komplex när det inte på något förnuftigt och fullständigt sätt går att redovisa
den i sin helhet. Det finns många tolkningar som inte går att förena.” Ett
komplexitetsteoretiskt perspektiv bygger på en grundtanke om oförutsägbarhet och osäkerhet både vad gäller möjligheterna att styra i organisationer och vad beträffar den omvärld organisationen är beroende av. I detta
perspektiv lyfts också fram att organisationer präglas av motsägelsefullhet
och konflikter (Stacey, 1993).49 Jag uppfattar att ett sådant perspektiv kan
bidra till att skapa ökad insikt, t.ex. om det motstånd som fanns mot projektet liksom andra reaktioner som uppstod samt hur vi kunde ha tänkt och
agerat annorlunda än vi gjorde för att genomföra projektet. Jag valde också
ett komplexitetsteoretiskt perspektiv för att jag uppfattar att det bättre kunde bidra till att belysa att jag successivt kom att uppfatta att skolutvecklingsprojekt snarare kan betraktas som trassliga garnnystan, ett tankesätt
som liknar det som Huberman & Miles redan 1984:43 uttryckte som ”tangled web of relationsships”, än som mer eller mindre rätlinjigt planerade
förändringsprocesser, ibland beskrivna som att de utvecklas i faser.
5.3.1 Teorier om organisationers komplexitet
Tingen är i ordning om de uppträder som man förväntar sig att
de skall göra, det vill säga om man tryggt kan bortse från dem
när man planerar sina handlingar. Det är ordningens främsta
lockelse att med få eller inga misstag kunna förutse resultaten
av sina handlingar (Bauman, 2002:43).
Att organisationer har haft problem med att hantera komplexa problem har
under lång tid sysselsatt organisationsteoretiker. Nobelpristagaren i eko49

Staceys (1993) bok Ledarskap genom kaos och förändring är skriven främst för
ledare inom affärsvärlden. Carina Kingston, som står för den svenska översättningen, säger emellertid att de tankegångar Stacey för fram äger giltighet också för
offentlig verksamhet och Fullan (1999, se även Fullan 2001; Fullan 2003) har i
sina arbeten använt sig av Staceys tankegångar applicerade på just skolan.
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nomi 1978, Herbert Simon, formulerade redan under 1950-talet tankar om
att det inte finns någon överensstämmelse mellan komplexiteten i våra omgivningar och människors kapacitet att behandla information (Roos, von
Krogh & Roos, 1998). Cohen, March & Olsen (1972) lade i början av
1970-talet fram sin ”garbage-can”-modell som spräckte många av de föreställningar som låg till grund för rationella beslutsprocesser (se t ex. Bakka,
Fivesdal & Lindkvist, 1988). Deras modell visar att bara de problem som
kan definieras också låter sig hanteras och att många problem därmed förblir olösta. Ett sätt att försöka lösa detta är genom den s.k. specialiseringstesen: för att bearbeta komplexa arbetsuppgifter införs en arbetsfördelning
där experter, planering, koordinering och kontroll utgör viktiga ingredienser (se t.ex. Mintzberg, 1979). Kvar finns de problem som ändå inte låter
sig beskrivas och tolkas på ett entydigt sätt.
När Senge år 1990 kom ut med sin bok The Fifth Discipline,, berör han
med sina båda begrepp detaljkomplexitet och dynamisk komplexitet vad
som kan sägas rymmas inom det komplexitetsteoretiska perspektivet. Detaljkomplexitet avser att det är många faktorer att ta hänsyn till i ett avgränsat sammanhang. Senge (1995) fäster uppmärksamheten på att även de
allt mera sofistikerade prognos-, analys- och planeringshjälpmedel som används avser problem som är avgränsade till ett visst sammanhang. Han
framhåller att traditionella metoder för att utveckla och styra organisationer
kan hantera detaljerad komplexitet, t.ex. ekonomiska redovisningar med
många komponenter involverade, men dessa är ögonblicksbilder av en organisations ekonomiska situation. De kan inte förklara hur dessa situationer
uppstår. De traditionella planeringsmetoderna klarar bara av att förklara en
del av de dynamiskt komplexa problem som moderna organisationer har att
hantera.
Senge (1995:75) säger att vi kan tala om att dynamisk komplexitet
uppstår när orsak och verkan inte längre ligger nära varandra i tid och rum
och att en uppenbar lösning på ett problem inte ger de effekter som man
förväntat sig och ”när åtgärder får helt olika resultat på kort och lång sikt”.
Exempel på detta är när självklara åtgärder i en organisation ger vissa effekter i en del av denna, men helt andra effekter i en annan del av organisationen. Dynamisk komplexitet uppstår när ett problem är divergerande
(Schumacher, 1977 återgiven i Senge, 1995),50 d.v.s. när det saknas en given lösning. Ju mer ett sådant problem studeras desto fler tänkbara, men
samtidigt motstridiga svar uppstår när det gäller hur lösningen kan se ut.
Schumacher ger ett exempel på detta genom att ställa frågan: Vilket är det
effektivaste sättet att utbilda elever? På en sådan fråga finns många svar.
Några kan vara ”bättre” än andra, men ett entydigt ”rätt” svar finns ändå

50

Schumacher definierar det motsatta problemet som konvergerande, d.v.s. ett
problem där det finns en ”bästa” lösning.
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inte. Snarast väcker frågan fler frågor, som t.ex. effektivast i vilket avseende och i relation till vad?51
I det följande avsnittet kommer jag att utveckla ett komplexitetsteoretiskt perspektiv som ett sätt att försöka förstå hur det kan gå att hantera att
livet i en organisation till stora delar är oförutsägbart.
5.3.2 Komplexitetsteori – Ett handlingsalternativ för att navigera i det
oförutsägbara
Komplexitetsteorin (Fullan, 1999; Fullan 2001; Stacey, 1993; Stacey &
Griffin, 2006) kännetecknas av att många processer sker samtidigt både
inom och utom en organisation, vissa beroende och/eller orsakade av varandra, andra mer isolerat. Dessa processer får dels olika betydelse för olika
individer och dels olika effekter på kort respektive lång sikt, s.k. dynamisk
komplexitet (se t.ex. Senge, 1995). Svåröverskådliga och över tid föränderliga mönster bildas, vilket bidrar till att ingen kan ha mer än marginell och
momentan överblick över vad som sker i en organisation, eller i ett utvecklingsprojekt. Detta bl.a. för att de involverade aktörerna utför en rad olika
aktiviteter, påkallade eller spontana, vid olika tidpunkter där de flesta huvudsakligen endast kan överblicka vad de själva gör, och i viss mån vad
andra i deras omedelbara närhet gör. Det blev successivt allt tydligare att
det som kom till uttryck i personalens reaktioner i Falkgymnasiet också var
resultatet av en mängd samverkande och motverkande processer, framför
allt orsakade av motstridande intressen hos de berörda aktörerna. Komplexitetsteorin spaltar upp komplexitetsbegreppet i ett antal beståndsdelar som
gör det möjligt att beskriva händelseförlopp på ett djupare plan än, som
ofta sker, genom att diskussionen slutar med ett allmänt konstaterande av
att något är komplext. Inom komplexitetsteorin utgör begrepp som oförutsägbarhet, dolda mönster, osäkerhet och instabilitet centrala inslag. Här
skulle också ett begrepp som tyst kunskap (tacit knowledge) kunna innefattas (se t.ex. Polanyi, 1967). Detta var termer som jag uppfattade kunde bidra till att öka förståelsen för hur skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet
kom att gestalta sig på det sätt som skedde.
Komplexitetsteorins utgångspunkt är att bara en del av vad som sker i
en organisation eller dess omvärld kan kontrolleras. Reformer kan designas
för att stimulera förändring i en viss riktning, men huruvida förändringen
verkligen sker i önskad riktning kan bara delvis styras och kontrolleras
(Fullan, 2001). Enligt Stacey (1993) har den starka tron på planer och visioner för att åstadkomma verksamt utvecklingsarbete främst ett ångestreducerande syfte hos organisationens aktörer, trots att dessa utgör viktiga
inslag i alla organisationers verksamhet. Lyttkens (1985:275) har uttryckt
51

Ett annat exempel är Edmund Phelps som fick Nobelpriset i ekonomi 2006 för
att han visat att det uppstår olika effekter av politiska åtgärder på arbetslöshet och
inflation liksom beträffande konsumtion och sparande på kort och lång sikt, d.v.s.
att marknaden uppvisar en dynamisk komplexitet (Dagens Nyheter, 2006-10-10).
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liknande tankar och säger att: ”Ledarskap är nu, menar jag, inget annat än
en persons förmåga att minska andra människors osäkerhet”. I praktiken
styrs verksamheters och individers handlande endast i ringa grad av planer
och visioner. Dessa ger emellertid intryck av kontroll och förutsägbarhet,
liksom att det finns en rätt tankekarta att följa och att instruktioner till
medarbetare kan utformas utifrån denna. Enligt denna tankekarta kommer
då också det som är planerat att genomföras så som det var tänkt. I dagens
komplexa organisationer är detta en tanke som snarare hämmar än utvecklar verksamheter. Istället krävs ett tankesätt inom organisationer som har
osäkerhet som utgångspunkt för att dessa ska vara bättre rustade att möta
en global och snabbt föränderlig värld (Stacey, 1993).
Fullan (2003) hävdar att de komplexa problem som organisationer står
inför inte låter sig hanteras om vi inte använder oss av en komplexitetsteori. “You cannot get to new horizons without grasping the essence of complexity theory” Fullan (2003:21). Staceys (1993) utgångspunkt i det fallet
är att eftersom ingen kan ha total kontroll över vad som händer, varken i
omvärlden eller i en organisation, är det just detta faktum som måste sättas
i fokus. Strategier för att driva och utveckla organisationer måste därmed ta
sin utgångspunkt i osäkerhet och okontrollerbarhet. Vid en första anblick
kan det vara lätt att direkt ”ge upp” inför vad som kan uppfattas både som
ett pessimistiskt och ett relativistiskt perspektiv. Grundtanken är emellertid
att se att det i praktiken förhåller sig på det viset och att göra det utan att få
”hanterbarhetsångest”. Det handlar istället om att aktivt agera i ett komplext sammanhang, d.v.s. att ständigt rita nya mentala tankekartor under resans gång, att vara beredd på att ändra både ursprungliga planer och de mål
som satts upp. De ursprungliga planerna och målen ses helt enkelt som preliminära, vilka ständigt kan, och måste, justeras i relation till nya omständigheter. De utgör endast den idé om verksamhetens riktning som t.ex. ett
utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt i. Det som händer under resan mot
målet kommer sedan att bidra till, inte bara att justeringar görs, utan vilka
justeringar som görs. Det handlar således inte om att passivt anpassa sig till
det som sker, utan om att vara en medkonstruktör i och av den egna omvärlden och därmed påverka de processer som äger rum kring den egna
verksamhetens framtid. För den som ”skräms” av att ha osäkerhet som utgångspunkt finns en ”livlina” även i komplexitetsteorin: det går, och är
nödvändigt, att ha ett visst mått av kontroll på de rutinmässiga uppgifterna
i en organisation och över den allra närmaste framtiden. I den dagliga verksamheten är fortfarande systematisk planering av betydelse för att ha kontroll på kort sikt. Det komplexitetsteoretiska perspektivets största utmaning
handlar om att kunna skapa en organisation som präglas av stabilitet och
som samtidigt har en ”inneboende” instabilitet som kan klara av det okända, d.v.s. att organisationen ständigt låter sig omformas på ett ändamålsenligt sätt.52
52

Man kan förstås ställa frågan vad som är att omformas på ett ändamålsenligt
sätt. Ur organisationssynpunkt kan ändamålsenlighet antas handla om organisatio-
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Ett instabilitetsmoment i organisationer är att det finns grupper av anställda med olika uppfattningar om hur verksamheten skall bedrivas. Det
kan leda till att olika grupperingar spelar ”internpolitiska spel” i organisationens mikropolitiska värld, i vilka de försöker vinna gehör för sina uppfattningar. Detta leder till ostyrbarhet som bl.a. kan innebära att hinder
uppstår och till förseningar i det arbete som skall utföras. Organisationens
ledning väljer ofta att bortse från att ta sig an detta.
Men fastän det är detta som faktiskt händer, diskuterar eller
undersöker ledare sällan situationen. I stället upprättar de planer som de finner omöjliga att realisera eftersom verkligheten
så snabbt förändras. De analyserar inte hur deras politiska system fungerar, det som i själva verket bestämmer vad som
skall hända (Stacey, 1993:18).53
Personalens aktiva handlande i organisationer sker ofta med sådana internpolitiska spel som utgångspunkt. Detta leder inte sällan till handlingar av
experimentell karaktär utanför ledningens kontroll. Men det är samtidigt ur
sådan instabilitet som kreativa strategier har möjlighet att växa fram. Eriksson (2001) pekar på de mänskliga mötenas betydelse för att navigera i en
kaotisk tillvaro.54
Stor betydelse har huruvida mötet utvecklas till en relation eller inte. De kaotiska förloppen blir helt annorlunda om det föreligger relationer före kaoset eller inte (Eriksson, 2001:93).
Att ha osäkerhet som utgångspunkt innebär att jämvikt och balans i organisationer inte är det eftersträvansvärda.55 Det är istället olikhet i åsikter, och
därmed i viss mån konflikter, som driver utvecklingen framåt. Frågan om
vad som kan ses som rätt eller fel hamnar också i ett annat ljus. När någonting inte fungerar som det är tänkt, och ingen till alla delar kan veta varför,
nens förmåga att överleva. På individnivå kanske handlandet inte för alla blir ändamålsenligt. Det som är ändamålsenligt för en individ behöver inte vara det för en
annan, eller för organisationen som helhet.
53
Med politiskt system avser Stacey (1993) här de interna och externa ”förhandlingar”, d.v.s. de ständigt pågående informella och formella samtal som präglar
varje organisation avseende vad den skall syssla med och hur arbetet skall bedrivas.
54
När Eriksson (2001) använder begreppet kaos är det utifrån att hon använder kaosteori som utgångspunkt för sitt resonemang, d.v.s. det som jag kallar komplexitetsteori.
55
Att sträva efter balans och jämvikt är en systemteoretisk utgångspunkt. I systemteorin betraktas organisationen som något som tillkommit som svar på behov i
samhället. Organisationens uppgift är att balansera olika intressenters krav. Mål
ses som en beroende variabel, d.v.s. dessa är beroende av omgivningen (Abrahamsson & Andersen, 1996).
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måste ”trial and error” lyftas upp till en allmänt accepterad väg som till
viss del gör att förändringar blir svårare att kontrollera (Stacey, 1993).
Komplexa organisationer agerar i gränsområdet mellan stabilitet och instabilitet
I komplexitetsteorin är gränsområdet mellan ett stabilt och ett instabilt
jämviktstillstånd en viktig arena. Gränsområdet tillskrivs två ”egenskaper”:
a) oförutsägbarhet och
b) bestående av ”dolda” mönster
Instabiliteten kan i de flesta fall ses som begränsad, den är en kombination
av ordning och oordning ”i vilken beteendemönster ständigt utvecklas i
oförutsägbara men ändå likartade, bekanta men ändå oregelbundna mönster” (Stacey, 1993:61). Detta är en grundtanke i komplexitetsteorin och kallas för icke-lineära feedbackmekanismer. Stacey (1993) tar vädersystemet
som exempel.56 Vädret är ett system som drivs av icke-lineära feedbackmekanismer. Om förändringar, ibland obetydliga, sker i lufttrycket i någon
del av världen kan detta få stora återverkningar på vädret i andra avlägsna
delar av världen. Det är svårt att göra långsiktiga väderprognoser, oväder
och värmeböljor förstärks och fortplantas i ett svåröverskådligt system.
Vädret är dock inte helt oförutsägbart. Det finns mönster som är bekanta
och ”vad som helst” kan inte ske var som helst i världen. Det har, åtminstone inte hittills, varit snöstormar i Sahara och värmeböljor på Nordpolen.
Översatt till organisationers verksamhet innebär detta att det i flera avseenden är omöjligt att förutse hur organisationen och dess omvärld utvecklas
på lång sikt. Det slumpmässiga, i betydelsen att det inte går att förutse,
lyfts fram som en faktor som det inte går att bortse ifrån, men även organisationens ”inbyggda” sätt att fungera, d.v.s. organisationskulturella aspekter är inte heller förutsägbara. En verksamhets resultat växer fram i en
kombination av oförutsägbarhet och ”dolda” mönster, som är komplexi56

Här görs en kort beskrivning av berättelsen om hur kaosteorin (komplexitetsteori, med Fullans ord) upptäcktes, utifrån Eriksson (2001:91-92) och Gleick
(1988:23-43). Enligt Eriksson (2001) lär berättelsen vara sann. På 1960-talet, när
datorerna fortfarande var så stora att de fyllde ett helt rum, fanns en man vid namn
Edward Lorenz vars intresse var att framställa miniatyrväderkartor på sin dator. En
dag förkortade han, p.g.a. datorns begränsade kapacitet, ett tal till tre decimaler
istället för sex. Denna lilla justering fick mycket stor effekt på resultatet. Denna
upptäckt, att små ”fel” kunde få enorma konsekvenser, har sedan kommit att kallas
sensitivt beroende av begynnelsevillkoren, men är inom populärvetenskapen mer
känt under benämningen fjärilseffekten. Ordet fjärilseffekt är en metafor för vad en
liten insekt kan åstadkomma. Metaforen har använts inom skilda forskningsfält utifrån vikten av att uppmärksamma att små förändringar potentiellt sett kan ge upphov till stora förändringar, men att det är oklart om så kommer att ske, och om så
sker, är det oklart både varför förändringen blev så stor och vad detta i slutändan
kommer att leda till.
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tetsteorins andra grundkomponent. Även om utvecklingsförloppet sker
oförutsägbart kommer det ändå att ske inom vissa givna gränser. I en organisation är ”individerna aldrig exakt desamma, men de är alla regelbundet
oregelbundna” (Stacey, 1993:67). Han tar familjen som exempel och pekar
på att personerna i en familj ofta uppvisar likartade drag, utan att vi exakt
kan redogöra för vilka dessa är. Ett annat exempel på dolda mönster ges
vad gäller utvecklingen av olika framgångsrika ”centra” som Silicon Valley, som blev en attraktiv plats för elektroniktillverkare tack vare tillgången
till avancerad teknik. Detta drog till sig underleverantörer för komponenter
och andra ”stödföretag”. Konkurrensfördelar skapades genom en feedbackprocess som gjorde att liknande företag drogs till samma plats.57 Liknande mönster finns t.ex. för klädmodemiljöer runt Milano (Stacey, 1993).
I Sverige har den s.k. Gnosjöandan bidragit till positiv företagsutveckling
runt orten Gnosjö. Specifika mönster för utveckling av områden av den här
karaktären går att upptäcka och känna igen, men exakt varför och hur dessa
utvecklas är oförutsägbart. Stacey (1993) pekar på att regeringar vid ett
flertal tillfällen har försökt att på ”artificiell” väg skapa sådana miljöer utan
att lyckas. Svårigheten att artificiellt försöka efterlikna spontant uppkomna
positiva utvecklingsmiljöer har bl.a. att göra med att feedbacksystemen är
icke-lineära, vilket innebär att de kännetecknas av:
/…/ att sambanden mellan orsak och verkan går förlorade i
skeendets alla detaljer – små förändringar förstoras och mångfaldigas, vilket leder till enorma konsekvenser; onda och goda
cirklar genereras. Följaktligen är det helt omöjligt att förutsäga
den specifika framtiden på lång sikt hos sådana system – den
är i sanning obekant (Stacey, 1993:19-21).
Organisationer har också att handskas med en problematik som ”drar” åt
två håll. För att vara effektiva krävs uppgiftsdelning, som i sin förlängning
riskerar att leda till att organisationen går mot sin upplösning. Motkraften
ligger i uppgiftsintegrering, betoning på det kollektiva framför det individuella, maktkoncentration och formaliserade rutiner. Detta förfarande leder
i sin förlängning istället till en stelnad organisation som styrs genom strikta
regler (Stacey, 1993). Det komplexitetsteoretiska perspektivet utgör här
”en tredje väg”. Enligt Stacey (1993) uppvisar en organisation som accepterat det komplexitetsteoretiska perspektivet en synlig ordning och strukturerade korttidsplaner. Däremot finns stor frihet för medarbetarna att i ett
långsiktigt perspektiv komma med idéer och utveckla dessa. En öppenhet
finns för intuition, slump och ”trial-and-error”. Ett sådant synsätt får konsekvenser för hur instabilitet i organisationer betraktas. När jämvikt i organisationer ses som det eftersträvansvärda kommer ledare och medarbetare
57

Att det också finns baksidor med områden som Silicon Valley diskuterar Larsen
& Rogers (1986) i boken ”Silicon Valley – Dröm eller mardröm?????”.
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att agera så att instabilitet i möjligaste mån elimineras. Därmed frånsäger
de sig möjligheten att vara med och styra och påverka sin egen verksamhet
i en komplex omvärld. En organisation som istället präglas av ett aktivt
ställningstagande till att tillvaron är komplex har inte en gemensam vision
som delas av alla. Människors olikhet i uppfattningar, attityder och kulturer
bidrar till att det finns olika sätt att möta de ständiga, mer eller mindre
oförutsedda, händelser som inträffar både inom och utom organisationen.
Människors relationer blir då betydelsefulla för hur de kommer att agera
(Stacey & Griffin, 2006).
Relationen mellan komplexitet och kreativitet – Betydelsen av strategiska
frågor
I det komplexitetsteoretiska perspektivet anses inte långsiktiga planer vara
till särskilt stor hjälp för att forma och styra en verksamhets framtid. Istället lyfts strategiska frågor fram som en betydelsefull aktivitet för att hantera framtiden. Komplexa organisationers ”normaltillstånd” är instabilitet.
Instabilitet i organisationer är också en förutsättning för att skapa utrymme
för kreativitet. Omorganisation är t.ex. ett destabiliserande moment, även
om det oftast inte uttrycks på det viset. Vanligare är att ledare motiverar
omorganisation med att mönster behöver brytas och nya samarbetskonstellationer åstadkommas. I realiteten frisläpps krafter som organisationsledningen bara marginellt kan kontrollera. Omorganisationer präglas ofta av
förvirring, oklarhet och mångtydighet vilket bidrar till att konsekvenserna
är omöjliga att förutse.
Under dessa omständigheter har organisationen inget annat alternativ än att förlita sig på enskilda initiativ, för att uppmärksamma eller ägna sig åt någon fråga, strävan eller utmaning.
För att göra detta måste de enskilda förlita sig på sin erfarenhetsbaserade intuition och förmåga att upptäcka analogier mellan en uppsättning av mångtydiga förhållanden och en annan
(Stacey, 1993:87).
I det här sammanhanget lyfts i komplexitetsteorin begreppet självorganisering fram. Detta handlar om att grupper av individer i en organisation spontant väljer att engagera sig i frågor eller områden som de är intresserade av
och anser att det är värt att engagera sig i, utanför sitt formella ansvar. Dessa ”strategiska frågor” uppkommer i informella sammanhang, t.ex. i fikarummen eller under ”korridorsnacket”. Dessa frågor kan också vara en destabiliserande faktor, då de väcks utanför de formella forumen. I en organisation som accepterat att agera utifrån ett komplexitetsteoretiskt perspektiv
är det väsentligt att ledningen har tilltro till medarbetarnas kompetens och
medarbetarna måste också lita till sin egen förmåga. Dynamiskt komplexa
organisationer har en ständig agenda med strategiska frågor av informell
karaktär. En fråga som väcks i dessa informella sammanhang genomgår en
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process där frågan testas i olika situationer. ”Förhandlingar” sker mellan
olika aktörer i organisationen för att öka engagemanget. Kanske bildas tillfälliga arbetsgrupper som utreder möjligheten att vinna gehör hos ledningen. I en dynamiskt komplex organisation pågår ständigt en mängd sådana
informella ”förhandlingsspel”. Några av dessa kommer så småningom att
införlivas i organisationens formella struktur och bli en del av verksamhetens officiella strategi för att möta och hantera en ständigt föränderlig
värld. En organisations ledning som förmår se och ta tillvara dessa informella frågor av mångskiftande karaktär har större möjlighet att navigera i
en global, snabbt föränderlig värld. Till skillnad från ”traditionella” organisationer, där den grundläggande idén är att skapa enighet inom hela organisationen, är i dynamiskt komplexa organisationer ”enighet ett undantag och
inte en norm” (Stacey, 1993:90). Uppnådd enighet avser bara enskilda frågor. När sådana avförts från agendan, genom handling eller för att de inte
vunnit tillräcklig enighet, börjar förhandlingen kring nya strategiska frågor.
Dessa kommer, enligt Stacey (1993:97), att ”finnas” i ett gränsland mellan
stabilitet och instabilitet. ”Gränslandet” är emellertid inte oändligt utan ramas in av faktorer som:
-

behovet av att vinna stöd och inte vara ute på farliga vägar
existensen av hierarkier och maktstrukturer
olika kulturer
gruppdynamik

Att ta tillvara spontant uppkomna frågor, istället för att utgå från långsiktiga planer, är ett sätt att vara med och skapa långtidsperspektivet.
Medan vi spelar spelet, agerar vi annorlunda när vi inte kan
planera långsiktigt. Vi upptäcker vad vi skall göra, vi utvecklar
kunskap medan vi går framåt (Stacey, 1993:101).
Liknande tankegångar om planers hämmande inverkan och att istället lyfta
fram att vi utvecklar kunskap medan vi går framåt uttrycktes av Mathiesen
redan i början av 1970-talet:
Det har så småningom blivit min uppfattning att alternativet
finns hos det ofullgångna, hos skissen, hos det som ännu inte
existerar. /…/ Gällande ordning förändras till sin struktur medan den går in i det nya (Mathiesen, 1971/1972:9).
Ytterligare en faktor som har betydelse för vilka frågor som kommer att
väckas och behandlas är organisations- eller företagskulturen. Stacey
(1993) talar om denna som bevarat minne och säger att kultur är något tillbakablickande. Organisationens ”minne” har stor betydelse för hur ledare
tolkar ”nästa steg” i organisationens utveckling och därmed vilka strategis123

ka frågor som kommer att sättas i fokus. Kulturen ses som en organisations
minnesbank och denna är också en gräns som förhindrar att instabiliteten
”går över styr”. Samtidigt är ifrågasättande av organisationskulturer nödvändigt för att dessa inte skall sätta ”käppar i hjulet” när förhållanden förändras.
Att möta komplexiteten – Organisationer betraktade som mönster av relationer
Stacey & Griffin (2006) argumenterar från denna bakgrund för att överge
metaforen om organisationer som system. Systemtänkandet bidrar till att
det går att tänka på organisationer som ett ”ting”. Med ett sådant synsätt är
det lätt att invaggas i en tro på att organisationer kan designas så att detta
system/”ting” tämligen oproblematiskt kan leverera det som dess designers
avsett. Implementeringsforskningen har dock visat att ett sådant förhållningssätt är komplicerat.
Stacey & Griffin (2006) vill istället lyfta fram organisationer som
mönster av relationer. De hävdar att organisationer inte är något ”mer” än
just relationer.58 Systemtanken utgår ifrån att människors interaktioner
bygger upp ett system på en nivå ovanför individerna. Organisationen betraktas då som ett rumsligt (eng. spatialt) fenomen. I Staceys & Griffins
(2006) komplexa relationsperspektiv betraktas organisationerna istället
som tidsliga (eng. temporala). Organisationens ”vara” byggs upp av de
vardagliga relationsprocesserna där människor agerar för att hantera den
komplexitet och osäkerhet som präglar livet i organisationer. Med deras
egna ord:
In other words, one move from thinking in terms of a spatial
metaphor, as one does when one thinks that individuals interact to produce a system outside them at a higher level, to a
temporal process way of thinking, where the temporal processes are those of human relating, as the simultaneously cooperative-consensual and conflictual-competitive relating between people in which everything organizational happens (Stacey & Griffin, 2006:4).
58

Paulin (2007) har studerat lärares första tid i yrket. I en intervju i Skolporten berättar hon: ”Stegvis kommer de in i yrket, och upptäcker att det svåraste är just den
relationella biten: att kunna hantera kollegor, elever och föräldrar.” På frågan om
hon hittade något som överraskade eller förvånade henne blev svaret: ”Lustigt nog
så förvånades jag över något ganska självklart, men som jag faktiskt inte hade
tänkt på tidigare: läraryrket handlar främst om att sköta relationer, och i det finns
lärandet. Frågan är om lärarutbildningen har uppfattat att det här är ett relationsyrke” (http://www.skolporten.com/artikel.aspx? typ=art&id=a0A200000001R5j, 07
0521). Det lärarna har svårigheter med är: ”att förstå och hantera problemelever,
att skapa arbetsro i klassen, att förhålla sig till kollegor, att förstå sig på föräldrar”
(Paulin, 2007:179).
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Det är i det vardagliga arbetet som organisationens människor hanterar organisationens komplexitet och osäkerhet. Det är genom dessa dagliga aktiviteter som människor samtidigt hanterar nutiden och bidrar till att konstruera organisationens framtid:
It is through these ordinary, everyday processes of relating that
people in organizations cope with the complexity and uncertainty of organizational life. As they do so, they perpetually
construct their future together as the present (Stacey & Griffin,
2006:4).59
De kallar sitt perspektiv på organisationer för complex responsive process
of relating.
Complex responsive processes of relating may be understood
as acts of communication, relations of power, and interplay between people´s choices arising in acts of evaluation (Stacey &
Griffin, 2006:4).
I det följande beskrivs kort hur Stacey & Griffin (2006), utifrån Mead
(1934)60 och Elias (1939/2000),61 bygger upp ett organisationsperspektiv
som jag valt att på svenska kalla det komplexa relationsperspektivet på organisationer. Stacey & Griffin (2006) lyfter fram tre beståndsdelar i detta
perspektiv:
-

Människors interaktioner
Maktrelationer
Värdeaspekter vid val av handlingar

59

Stig Johansson (http://www.livet.se/ord/k%C3%A4lla/Stig_Johansson, 2008-0120) har i sin dikt ”Livet” skrivit: ”Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste
jag att det var livet.” Kanske är det också så med organisationer. Alla dessa arbetsdagar som kommer och går, inte förstår vi, eller i varje fall inte tänker vi på, att vi,
både ledning och arbetstagare är de som i praktiken i våra dagliga relationer är
med och både återskapar och skapar den organisation vi verkar i.
60
Jag har också tagit hjälp av von Wright (2003) för beskrivningen av Meads tankar.
61
Jag är medveten om att de teoretiska beskrivningar som följer är ytterst förenklade, men bedömer att dessa ändå möjliggör en förståelse av tankarna bakom idén
om organisationer som relationer som Stacey & Griffin (2006) förespråkar. Elias
(1939/2000) studerade den mänskliga civilisationsprocessen i ett tidsperspektiv av
fler århundraden och beskrev människans utveckling i relation till samhällenas
strukturella förändring. Han såg människans utveckling som en relation mellan
drifter och driftskontroll inom människan som hela tiden samspelade med relationer mellan människor i samhället i stort.
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En beståndsdel i det komplexa relationsperspektivet är betydelsen av människors interaktioner, acts of communication, som Stacey & Griffin
(2006:4) uttrycker det. Enligt Mead uppstår människans medvetande i den
kommunikativa interaktionen mellan människor. Människan blir den hon
är i mötet med ”den andre”. I detta möte är människans gester (som också
kan uttryckas som hennes sociala aktiviteter) viktiga. Gester kan aldrig förstås för sig själva, utan måste alltid förstås utifrån de responser handlingen
möter. Människan har också förmåga att generalisera. Hennes handlingar
kommer att formas inom den sociala kontext hon befinner sig. Hon reflekterar sig och konstituerar sig både i mötet med ”den andre” på individnivå
och i ”den generaliserade andre” på grupp/samhällsnivå.
Enskilda individer äger inte ett medvetande eller ett själv som
de en gång för alla bär med sig, utan denna `självbildningsprocess´ är ständigt pågående och föränderlig, och människor är
ständigt i vardande (von Wright, 2003:76).
Maktrelationer, relations of power, (Stacey & Griffin, 2006:4) är en annan
av relationsperspektivets beståndsdelar. Med utgångspunkt i Elias
(1939/2000) beskrivs hur kommunikationsprocesser konstituerar maktrelationer.
For Elias, power is not something anyone possesses but rather
a characteristic of all human relating (Stacey & Griffin,
2006:5).
I relationer är människan inte fri att göra som hon vill. Så fort hon inleder
en relation påbörjas en ömsesidig ”formeringsprocess”. Maktrelationen blir
en balansakt som beror av människors relativa behov av varandra. Elias
(1939/2000) visade hur maktrelationer formade grupperingar där vissa var
inkluderade och andra exkluderade. Inom grupperingar skapas starka känslor av tillhörighet, vilka bidrar till skapandet av ”vi-identiteter” som i sin
tur blir svår att skilja från den individuella identiteten. Utifrån Mead (1934)
och Elias (1939/2000; Elias, 1970) lyfter Stacey & Griffin (2006) fram att
mänskliga relationsprocesser formas i ett samspel mellan individuella och
kollektiva identiteter, vilka oundvikligen reflekterar komplexa mönster av
maktrelationer. Samtidigt lyfter de fram att människors ömsesidiga maktrelationer bidrar till att göra människan ofri.
En tredje beståndsdel i det komplexa relationsperspektivet handlar om
värdeaspekter vid val av handlingar, choices arising in acts of evaluation
(Stacey & Griffin, 2006:6). Människan tvingas alltid att göra val mellan en
handling eller en annan. Val av handling innehåller alltid värdeaspekter,
ibland medvetna, ibland omedvetna. Kriterierna för att värdera valen utgår
från normer och värden, som tillsammans utgör en ideologi. Normer beskrivs som moral, det rätta, det riktiga. Normerna har människan internali126

serat i relation till det samhälle och den närmiljö som hon växt upp i och
socialiserats in i. Dessa normer kommer att utgöra restriktioner när människan står inför valsituationer. Normerna är dock inte en helhet som kan
vägleda henne ”på ett enhetligt sätt”. Vid varje situation har människan att
göra urval ur de generaliserade normer som hon är bärare av som vägledning för sitt handlande. Värden, som beskrivs som det etiska, det ”goda” är
de individuella känslor som ”tvångsmässigt” får oss att välja en handling
framför en annan. Värden uppstår i sociala processer och är fundamentala
aspekter i människors liv. Dessa bidrar till att ge livet mening och ge vägledning i val av handlingar, men bidrar samtidigt till att komplicera människors relationer, såväl privat som i arbetslivet. Värden är också betydelsefulla när ett utvecklingsarbete startas. Stacey & Griffin (2006) pekar på att
förändringsplaner kommer att påverka en verksamhet, d.v.s. implementeras, endast om mottagarna ”är med på noterna”.
Med tolkningsramens båda huvudperspektiv, implementering och
komplexitetsteori, kommer jag i de följande kapitlen att beskriva, analysera
och tolka vad som hände under tiden som skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet genomfördes och därmed försöka besvara frågan hur det går att
förstå varför projektet inte kunde genomföras utifrån den projektplan som
fanns. Utifrån detta diskuterar jag skolutvecklingsproblematik både specifikt vad gäller Frirumsmodellen, men också skolutvecklingsproblematik i
mer generella termer.
Både implementeringsperspektivet och det komplexitetsteoretiska perspektivet avser att bidra till att öka förståelsen för hur komplicerat det är att
försöka förändra skolans verksamhet och varför motstånd ofta uppstår. Det
komplexitetsteoretiska perspektivet avser dessutom att bidra till att lyfta
fram aspekter som kanske kan underlätta arbetet med förändringsprocesser.
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Kapitel 6
OM SKOLUTVECKLING I PRAKTIKEN…
It is also important to acknowledge that the best insights into
change process come from our association with practice. While
Kurt Lewin was right saying that “there is nothing so practical
as good theory”, it is equally true that “there is nothing so
theoretical as good practice.” This is especially so when it
comes to change theory (Fullan, 2001, Preface xiii).
I den här avhandlingen är utgångspunkten för att tolka och analysera det
studerade skolutvecklingsprojektet att styrning och utveckling av skolväsendets verksamhet är nära sammanbundet med samhällets förändring och
utveckling. Konkret tar sig detta uttryck i att skolan med varierande regelbundenhet reformeras, d.v.s. krav på förändringar av skolverksamheten
ställs från statens sida. Att det inte är oproblematiskt att förändra verksamheter är de styrande62 förstås medvetna om och en viktig aspekt för dessa
blir då hur själva implementeringen av reformintentioner kan ske. Hur kan
förändringsarbete gå till, hur kan statsmakten ”förmå” de anställda att agera utifrån nya intentioner, d.v.s. realisera politiska beslut i praktisk handling på ett för staten önskvärt sätt? På övergripande nivåer, både nationellt
och lokalt, sker detta genom att regler sätts upp, mål formuleras och ekonomiska medel anslås. På ett mer konkret plan i enskilda skolor kan ett sätt
vara att starta ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt är dock inte
okomplicerade eftersom värdeaspekter är inblandade. Lundgren har diskuterat projekt i relation till rådande samhällsvärderingar:
Målen för ett projekt kan, som man kan anta, ses som uttryck
för rådande värderingar och trender, dvs de är ideologiska avspeglingar av en tidsanda (Lundgren, 2004:5).
Ett utvecklingsprojekt innebär att någon typ av förändring eftersträvas, vilket alltid riskerar att skapa oro och motstånd i organisationer (se t.ex. Huzell, 2005). Redan från början fanns en skepsis mot skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet och som sedan successivt utvecklades både till aktivt,
men framförallt till olika former av passivt motstånd. Skolutvecklingspro62

”De styrande” står här för aktörer på olika nivåer, på den statliga nivån i form av
Riksdag och regering, departement och myndigheter och på den kommunala nivån
i form av kommunfullmäktige, utbildningsnämnd och skolledare.
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jektet blev något som det inte talades särskilt mycket om inom skolan, vilket kan uppfattas som en del av det passiva motståndet. Den utvecklingsgrupp som skulle vara projektets motor blev därför genast isolerad och
kom huvudsakligen att arrangera en rad föreläsningar och gruppdiskussioner, i vilka personalen deltog med varierad entusiasm. Varför reagerade
personalen som de gjorde på denna skolutvecklingsinsats? Det kan vara
rimligt att anta att en organisations medlemmar bara delvis är medvetna om
varför de handlar som de gör och kanske också delvis omedvetna om att de
befinner sig i en specifik organisationskultur, som kan ha inverkan både på
organisationens verksamhet och på deras eget agerande.
Det är med kultur som med lagårdslukt. Du märker inte av den
så länge du är i den. Det är först när du kommer utifrån som du
märker den (Railo, 1988:175).
Jag förstod så småningom att jag måste söka i lokalhistoriska händelser för
att bättre förstå de reaktioner som uppstod. Något som blev tydligt var att
jag också måste förstå mer av varför skolutvecklingsprojektet hade startats.
Dessa tankar stöds t.ex. också av Fullan (2001, med hänvisning till bl.a.
Huberman & Miles, 1984; Fullan, 1999) som framhåller att den unika bakgrunden i varje enskilt fall innehåller kritiska faktorer för hur ett skolutvecklingsarbete kommer att kunna bedrivas. Huberman & Miles (1984:43)
skriver t.ex. att “educational innovations are not introduced into a vaccum.”
Resultatavsnittet är uppbyggt så att empirin från skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet utgör ett exempel på hur komplexitet i en implementeringsprocess kan ta sig uttryck i praktiken. Jag låter den oförutsägbarhet
och de dolda mönster som påverkade projektets genomförande successivt
framträda genom berättelsen om skolutvecklingsprojektet. Jag inleder med
att beskriva och problematisera bakgrunden till att projektet startades. I
detta första resultatkapitel fokuseras sedan hur förhistorien till projektet såg
ut, vilka reaktioner projektet mötte samt hur dessa hanterades.
6.1 Problem söker en lösning – Ett skolutvecklingsprojekt startas
Skolutvecklingsprojektet startades, som tidigare framgått, i samband med
att en sammanslagning skulle ske mellan Falkgymnasiet och ett vårdgymnasium. Ett huvudsyfte med projektet var att detta skulle kunna bidra till att
minska de kulturella skillnader som fanns mellan dessa gymnasieskolor
genom att de hade olika program och olika traditioner.
/…/ att man skulle flytta ihop två skolenheter och att jobba
med de olika kulturella skillnaderna, ja det var ju också ett syfte. Det är min bild (Gymnasierektorn, Intervju).
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Citatet sammanfattar vad jag visste när projektet startades. Det fanns dock
en förhistoria till detta sammanslagningsprojekt som visade sig betydelsefull för vad som skedde under genomförandet. Sahlin-Andersson (1996)
har lyft fram tanken att det huvudsakliga skälet till att ett projekt startas är
att det plötsligt uppstår en lämplig lösning på ett, mer eller mindre akut,
problem. Skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet kan sägas vara ett exempel på detta. Två kommunala förvaltningar, Utbildnings- och Fastighetsförvaltningen, var oense om hur tillgängliga lokaler skulle användas och
detta problem måste lösas på något sätt.
Det var flera olika saker som inträffade samtidigt: det ena var
att Falkgymnasiet hade varit utsatt för en lång debatt om det
skulle få vara kvar eller inte, om den (byggnaden, min anm.)
skulle rivas eller inte. Det hade varit mycket bråk, politiskt
bråk och det där var en slags upprinnelse till den här idén, därför att genom att den där politiska diskussionen fanns så fanns
en diskussion mellan två förvaltningar, dels Fastighetsförvaltningen och dels Utbildningsförvaltningen där politikerna var
lite oense ikring riva eller icke riva (Förvaltningstjänsteman,
Intervju).
Så länge de båda förvaltningarna inte kunde komma överens försvårades
möjligheterna för de ansvariga tjänstemännen att fullgöra sina uppdrag att
ansvara för gymnasieskolornas verksamhet och utveckling i kommunen.
En av förvaltningstjänstemännen framhåller följande förklaring till varför
diskussionen om rivning uppstod:
Det hängde samman med, vi befinner oss då kring 1994-95,
och då var det ”lågkonjunktur” med elever. Det hängde också
samman med att 1993 hade ingenjörsutbildningarna avslutats
på gymnasieskolorna, de 4-åriga alltså. På det viset försvann ju
en hel årskull ut ur gymnasieskolorna, förutom att det var lite
elever för övrigt (Förvaltningstjänsteman, Intervju).
Efter ingående diskussioner om den komplicerade situationen föddes projektidén av en av förvaltningstjänstemännen.
Om63 vi skulle kunna göra så här att vi fick loss pengar för ett
forskningsprojekt som skulle kunna leda till en skolutveckling
för den här skolan, om vi skulle kunna klara det, vore det då
inte rimligt att politikerna i de här båda nämnderna skulle kunna tycka att det var en intressant fråga? Att man fick ett slags
63

I de utskrivna intervjuerna använder jag kursiv stil för att visa att här har informanten ”tryckt” på just detta eller dessa ord.
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överbryggande skäl till att skolan skulle få fortsätta att leva
(Förvaltningstjänsteman, Intervju).
Utgångspunkten för att starta ett skolutvecklingsprojekt i Falkgymnasiet
var således att det fanns ett antal samverkande problem och två förvaltningstjänstemän som ”kom på en lösning”. Så kan till synes väl genomtänkta idéer och strategier istället vara ganska slumpmässigt tillkomna som
ett resultat av vardagens problem. Något som inte skall förringa att dessa
tjänstemän verkligen försökte hitta ett lämpligt sätt att hantera en komplicerad situation. Idén om ett skolutvecklingsprojekt föll i god jord. Även
andra förvaltningstjänstemän ansåg att det var en bra idé. En av dessa hade
goda erfarenheter av att ta stöd utanför den egna organisationen och såg ett
projekt som ett sådant stöd.
Om man tar det här projektet då så hade jag erfarenhet av att
ha stöd utifrån i samband med en översyn av ledningsfunktionerna och hade liksom blivit tänd på att det kunde vara väldigt
värdefullt att göra så (Förvaltningstjänsteman, Intervju).
Den tjänsteman som initierat projektidén hade en del kontakter inom högskolevärlden och en professor i Pedagogik kontaktades. Denne hade dock
inte möjlighet att åta sig uppdraget. Förfrågan gick då vidare till professor
Gunnar Berg som hade erfarenhet av att arbeta med skolors kulturer, d.v.s.
den fråga som antogs komma att spela en viktig roll när de båda skolorna
skulle slås samman.
Det var så det började: skolans förfall, riva eller… och det här
samtalet med professorerna. Sen var det andra i det hela och
det var ju egentligen huvudskälet till att man skulle renovera
skolan, det var ju att man skulle göra en fusionering av två olika programområden, dels det traditionella Falkgymnasiet och
dels Vårdgymnasiet som ju hade ägts av landstinget. Men sen
hade ju kommunen tagit över det. Då hade man ju den situationen och argumentet som jag hade då var att vi skulle titta på
det här med kultur, kulturkollisionerna som skulle kunna uppstå när man fusionerade två olika verksamheter. Som man
tycker egentligen inte skulle vara något problem, men som
ändå var det genom att man kom från olika lärarläger om man
så säger, adjunktskulturer, lektorskulturer, sjuksköterskekulturer och allt vad de nu var för någonting (Förvaltningstjänsteman, Intervju).
En av de förvaltningstjänstemän som huvudsakligen drev denna fråga pekade på att det dessutom inom Falkgymnasiet fanns flera olika lärarkulturer, bl.a. beroende på de olika utbildningsprogram som fanns och tyckte
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därför också att ett skolutvecklingsprojekt med skolkultur i fokus borde
vara lämpligt.
Det var ju landstingets kultur som de hade med sig från Vårdgymnasiet och så var det ju en gymnasiekultur som Falkgymnasiet hade. Det räckte ju egentligen inte med att det var en
gymnasiekultur för skolan var ju så splittrad. Vi hade ju Ahuset och C-huset64 och det var två helt skilda världar, egentligen. Utöver det hade vi dansare och andra i olika lokaler i stan.
Så det var ju tre grupperingar. Så vi hade fyra, i stort sett olika,
kulturbitar som skulle föras samman. Och då passade det ju
väldigt bra när vi fick höra hur Berg jobbar med skolkulturer
(Förvaltningstjänsteman, Intervju).
Detta var upprinnelsen till att det startades ett skolutvecklingsprojekt i
Falkgymnasiet. För förvaltningstjänstemännen var detta en lösning som föreföll lämplig och ”enkel”. Ingen av tjänstemännen talade om att de hade
hyst några farhågor inför det skolutvecklingsprojekt som skulle startas.
Tvärtemot, tjänstemännen var nöjda med det ”koncept” de kommit på, att
de hade lyckats engagera en forskare, att de hade lyckats förankra idén politiskt och dessutom finansiera det hela. Två representanter för förvaltningsledningen gick, ”glada i hågen”, till Falkgymnasiet för att berätta den
goda nyheten, att beslutet nu var fattat att skolan skulle byggas om och att
ett skolutvecklingsprojekt skulle startas i samband med ombyggnationen
samt att Vårdgymnasiet skulle inkorporeras i verksamheten.
När vi fått beslut i styrelsen att vi skulle få investeringen och
att det här skulle bli en gemensam skola så gick L och jag upp
till Falkgymnasiet, till den styrelsen som fanns då och berättade det. Här trodde vi att nu kommer vi med ”en godispåse”.
Men riktigt så populärt var det alltså inte, utan då var det ju: att
komma hit med Vårdgymnasiet, dem vill vi inte se här, var det
från något håll. Det visade ju också ett tecken på att det här
kanske inte blir så enkelt med den här sammanslagningen, ett
bevis… att det finns olika synpunkter på hur utbildningen och
skolan ska se ut (Förvaltningstjänsteman, Intervju).
Nej, det skulle inte bli så enkelt att genomföra detta projekt, vilket framtiden skulle komma att utvisa. Den lokala styrelsen ställde sig tveksam till
förslaget om ett projekt redan när detta befann sig i sin linda. Denna styrelse kom ändå sedan att fatta beslut om att projektet skulle genomföras. Några av de lärare som satt i styrelsen kom, trots att de varit med och fattat beslutet, att på olika sätt underhålla den skepsis som fanns mot projektet in64

Fingerade namn på skolans två huvudbyggnader.
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ledningsvis. Det bidrog till att projektet kom att bedrivas som en sidoordnad och tämligen isolerad verksamhet under de fyra år som det pågick. Styrelsen kom i övrigt inte att spela någon roll under projektets genomförande.
6.2 När en på ytan ”lugn gryta rörs om” – Skolutvecklingsprojektet mötte skepsis och motstånd
Skolutvecklingsprojektet inleddes under höstterminen år 2000 med några
informationsmöten för personalen. I samband med projektstarten hade en
ny gymnasierektor anställts och hon blev projektledare. En styrgrupp tillsattes för att ha det övergripande ansvaret för projektet. I denna ingick en
förvaltningstjänsteman, en politiker från Utbildningsnämnden, Gymnasierektorn65 och jag själv. Dessutom utsågs, i enlighet med Projektplanen, en
Utvecklingsgrupp66 som skulle vara den drivande kraften i utvecklingsarbetet. I Utvecklingsgruppen ingick förutom representanter för personalen
både Gymnasierektorn och jag i rollen som doktorand med uppgift att både
delta i gruppens arbete och studera vad som skedde när projektet genomfördes. En central tanke var att Utvecklingsgruppen skulle kunna utgöra en
konkret mötesplats för diskussioner med utgångspunkt i både pedagogisk
praktik och pedagogisk forskning. Forskningsanknytning var något som
Utbildningsnämnden i den aktuella kommunen ansåg som betydelsefullt.
Lokalmässigt skulle den sammanslagna gymnasieskolan hålla till i Falkgymnasiets lokaler. En om- och tillbyggnad blev därmed nödvändig. Tanken var att pedagogiska idéer från både forskningsrön och erfarenheter från
praktiker redan inledningsvis skulle kunna ha möjlighet att få genomslag
vid den planerade ombyggnaden och att lokalerna skulle bli utformade utifrån ett pedagogiskt nytänkande.
Både vi och politikerna ville att vi skulle planera för ett hus där
det fanns möjligheter till andra arbetsformer, inte bara vanliga
klassrum som det var. Därför fick vi det där öppna planet på
andra våningen, det var några klassrum och en stor studiehall
så att man skulle kunna jobba lite annorlunda (Skolledare, Intervju).67
65

Jag har inte givit gymnasierektorn något fingerat namn, utan kallar henne för
Gymnasierektorn, med begynnelsebokstav i versal.
66
Jag har på motsvarande sätt valt att benämna Utvecklingsgruppen med begynnelsebokstav i versal.
67
Under den period projektet pågick fanns personer i ledande ställning med olika
befattningsbenämningar som t.ex. programrektorer och administrativa skolledare.
För att i möjligaste mån skydda enskilda individer benämns de alla för skolledare.
Falkgymnasiets högsta chef benämns Gymnasierektorn. Hon blir därigenom igenkännlig för de personer som var involverade i projektet, men hennes roll var så betydelsefull att det blir omöjligt att beskriva projektet utan att hennes roll tydliggörs. Ett etiskt problem vid fallstudier är just att det kan vara svårt att helt skydda
enskilda individers identitet (se vidare i Metodavsnittet).
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Såväl förvaltningstjänstemännen som den forskningsansvarige professorn
och jag märkte i inledningsskedet att det fanns en tydlig misstänksamhet
mot projektet, men vi förstod inte varför det förhöll sig så. En av förvaltningstjänstemännen beskrev ett av de informationsmöten som hölls inför
projektstarten och hur han uppfattade situationen:
Jag glömmer ju aldrig den där aulan när vi var där. De satt där
hela lärarkåren och Berg skulle berätta om det här. Jag var med
och det sprang ju upp den ena läraren efter den andra som frågade om brevmetoder och allt det där. Det var ju så hit och dit.
Och jag tänkte att det här kommer lärarna att spräcka om de
håller på och tjafsar så här, så de var ju tjafsiga, tyckte jag då.
Det var mycket tjafs i början (Förvaltningstjänsteman, Intervju).
Uttalandet visar att tjänstemannen inte tycks ta lärarnas ifrågasättande riktigt på allvar. Det de ger uttryck för kan antas vara en oro för vad ett deltagande i ett flerårigt utvecklingsprojekt skulle kunna komma att innebära
och detta nonchalerades således redan i projektets inledningsskede. Min
tolkning är att detta inte var förvaltningstjänstemannens avsikt. Det handlar
snarare om att tjänstemännen på förvaltningsnivå och lärarna som de operativt verkställande ”gräsrotsbyråkraterna” (Lipsky, 1980) inte talade med
varandra från samma utgångspunkter. Som kommer att framgå i den fortsatta texten var förhållandet mellan förvaltningsnivån och de dominerande
lärarna av lokalhistoriska skäl konfliktfylld. Detta visste dock varken professorn eller jag något om vid den här tiden. Utifrån vad jag nu vet var reaktionerna däremot förståeliga. Det var en på ytan ”lugn gryta” som började röras om.
Vad som skedde i informationsskedet blir i efterhand möjligt att tolka
utifrån Alvessons (1991) tankar om den symbolik som ett informationsmöte är bärare av. Informationsmötet följde den vanliga rutinen, så som jag
under projekttiden kom att uppfatta det. Personalen var vana att få information med all personal närvarande samtidigt. Det fanns en grupp kärnämneslärare som var tongivande och det kom att visa sig under projekttiden att
många av karaktärsämneslärarna kände sig underlägsna dessa. Detta bidrog
till att karaktärslärarna oftast var tysta under skolans stormöten. Det sätt
varpå ifrågasättandet gick till vid det här mötet gav också de dominerande
kärnämneslärarna ett övertag. De ifrågasatte metoden, vilket gjorde att lärare som inte hade samma erfarenhet av högskolestudier och forskning
stängdes ute från diskussionen.
Ja, den (metoden, min anm.) var ganska mycket ifrågasatt, tror
jag. I början i alla fall. Jag tror det var de som hade sysslat lite
mer med forskning, utav de mer äldre erfarna här. De ifrågasatte metoden. Kanske även presentationen med lite kladdiga
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overhead-bilder. Det där var väl nåt konkret man kunde peka
på, att det där såg väl inte riktigt trovärdigt ut. Det är lite känsligt för pedagoger att det inte ser snyggt och fräscht ut (Lärare,
Intervju).
Citat ovan visar också att något som kan uppfattas vara en detalj, som overhead-bilder, kan ha en större symbolisk betydelse än vad den som skall
presentera idéer om förändring kanske tänker på. OH-bilder kan bidra till
att skapa såväl tvivel som trygghet. Uppfattningen om Direktör Magnums
OH-bilder i Alvessons (1991) studie fungerade, till skillnad från Bergs,
som trygghetsskapande.
Overheadbilderna återger t ex en strukturerad verklighet. De
antyder inte godtycke, osäkerhet eller oordning. De är inte
slarvigt ihopsatta utan professionellt gjorda, de avbildar således den nya ”verkligheten” på ett strukturerat sätt (Alvesson,
1991:57-58).
I Alvessons (1991:41) kulturella och symboliska kommunikationsperspektiv kan detta informationsmöte ses som en ”kulturkonstituerande handling”
där de dominerande lärarna sökte upprätthålla ”vissa gemensamma föreställningar om den organisatoriska verkligheten” (Alvesson, 1991:41). Det
möte som här relaterats till deltog jag inte själv i utan resonemanget bygger
på vad en av förvaltningstjänstemännen och en lärare har berättat. Jag bevistade dock själv två informationsmöten, ett innan projektstarten och ett
sedan projektet startat, som följde ett likartat mönster. De ”kladdiga” OHbilderna fanns med även vid dessa informationstillfällen och reaktionerna
var likartade. Att ifrågasätta metoden kan också tolkas i form av motståndsstrategin ”resistence through persistence” som Huzell (2005:44, med
hänvisning till Collinson, 1994; Collinson, 2000) lyfter fram. Denna strategi handlar om att ifrågasätta huruvida ledningens beslut verkligen är till för
organisationens bästa. Jag är dock osäker på om de uttalat sade sig agera
för organisationens bästa. De förhöll sig i varje fall inte passiva såsom i
motståndsstrategin ”resistence through distance” som innebär motstånd genom att inte visa intresse för vad som sker i organisationen.
Som forskarstuderande var jag lite förundrad över den skeptiska stämning som jag tyckte mig uppfatta hos en del av skolans personal. Mitt intresse och min utgångspunkt var att ett projekt där forskare och praktiker
fick mötas under en längre tid i samverkan för att utveckla skolan skulle
uppfattas som positivt av de flesta. När vi som var ansvariga sedan märkte
att det fanns en skepsis som främst framfördes av en mindre grupp lärare,
men att den övriga personalen var tyst, borde vi t.ex. ha ordnat möten med
lärarna i mindre grupper för att diskutera om och i så fall hur projektet
skulle kunna genomföras utifrån de förhållanden som rådde. Så gick vi inte
tillväga och när det var dags att inleda arbetet med den första kulturanaly135

sen visste jag att många fortfarande var tveksamma. Varför vi ändå valde
att genomföra Kulturanalys I vid den aktuella tidpunkten kommer att diskuteras längre fram i resultatdelen.
I nästa avsnitt beskriver jag hur det gick till när kulturanalysarbetet inleddes och personalen skulle skriva sina brev till Kulturanalys I.68 Vad som
skedde de dagar breven skulle skrivas visade tydligt att många upplevde en
osäkerhet kring nyttan av det projekt som skulle genomföras. Att människor bör uppfatta att ett utvecklingsprojekt kan bidra med något som kommer till nytta i den dagliga verksamheten måste betraktas som ett rimligt
krav. Uppenbarligen hade dock de olika informationsinsatserna inte i tillräcklig omfattning lyckats synliggöra vad detta skolutvecklingsprojekt
hade möjlighet att tillföra den aktuella verksamheten.
6.2.1 Brevskrivardagar inför Kulturanalys I – Personalen är fortfarande osäker på nyttan med projektet
Den beskrivning av momentet när breven skulle skrivas, vilket är det första
steget i en kulturanalys, som görs i det här avsnittet sker på en tämligen detaljerad nivå. Avsikten är att genom att beskriva specifika uttalanden visa
hur skepsisen och motståndet kunde ta sig uttryck samt också visa hur vi
som hade till uppgift att driva projektet agerade. Det som skedde inledningsvis påverkade det fortsatta genomförandet, vilket inte torde vara
ovanligt. Det som komplicerar agerandet i inledningsskedet av ett projekt
rör frågor på flera plan, särskilt i ett projekt där människor utanför organisationen engageras för att driva projektet, och också när en ny ledare tillsatts. Det kan förmodas att en sådan situation inte är helt unik. Det som
sker är att utomstående personer, och tillika nytillträdda ledare, får ikläda
sig ledarroller utan att ha tillräckliga kunskaper om det unika/specifika i
just den organisation de för tillfället skall leda/utveckla. Situationen i samband med en utvecklingsinsats kompliceras ytterligare av att personalen på
något sätt måste delges information om det förestående förändringsarbetet
och vid informationsmötena både förmedlas och förstärks hierarkiska skillnader (Alvesson, 1991).
Skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet var initierat av förvaltningsledningen. Personalen hade tidigare informerats om projektet av förvaltningstjänstemän och av professorn som var upphovsman till modellen som
skulle användas. Informationen som gavs då breven skulle skrivas gjordes
emellertid av Gymnasierektorn och mig. Den/de som håller en information
har större formell makt, då denne/dessa vet något som andra inte vet (Alvesson, 1991). Det blir en tydlig påminnelse för de som skall ta emot informationen att de befinner sig på en hierarkiskt lägre nivå. Då Gymnasierektorn, är skolans högsta chef, och förvaltningsnivåns förlängda arm, var
hon automatiskt högre i rang. Min roll vid detta informationsmöte var mera
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I fortsättningen kommer jag att omnämna de båda kulturanalyserna omväxlande
som den första kulturanalysen alt. Kulturanalys I och den andra kulturanalysen alt.
Kulturanalys II.
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oklar, då min uppgift var att både delta aktivt i skolutvecklingsprojektet
och beforska detsamma. Att Gymnasierektorn och jag tillsammans stod för
informationen bidrog förmodligen till att det kom att uppfattas som att jag
befann mig närmare förvaltningsnivån än skolans personal. Förhållandet
mellan utbildningspolitiker, förvaltningstjänstemän, forskare och lärare
kännetecknas många gånger av att lärarna uppfattar att dessa andra nivåer
inte förstår skolans komplexitet (se t.ex. Callevaert, 1986; Längsjö, 1996;
Carlgren, 1999; Rönnerman, 2004). Det är rimligt att anta att mitt deltagande som informatör i det här sammanhanget snarare förstärkte uppfattningen hos personalen att det fanns en åtskillnad mellan skolforskning och
skolpraktik, än bidrog till att minska denna.
Skolledningen hade avsatt två dagar i slutet av mars 2001 för att personalen skulle kunna skriva sina brev. Halva personalstyrkan skulle skriva
den ena dagen och resten dagen därpå. En vecka innan dessa brevskrivardagar hade de fått information om hur brevskrivandet praktiskt skulle
genomföras. När jag anlände till skolan informerades jag om att det fanns
en oro bland personalen om att skicka sina brev per mail. De framhöll att
det var möjligt att ändra i ett brev som distribuerats via e-post och dessutom att det inte gick att skriva sin namnteckning i ett sådant brev och det
hade bestämts att det skulle vara undertecknat. Resultatet blev att de som
ville kunde skicka en papperskopia, men att de då också skulle skicka med
brevet på diskett så att det lätt skulle kunna kopieras för att underlätta hanteringen av materialet. Vid introduktionen fanns det således fortfarande en
misstro, trots att såväl skolledningen som de fackliga organisationerna
uppgivit att alla i personalen var beredda att delta. Nu i efterhand vet jag,
som tidigare nämnts, genom en intervju med en av förvaltningstjänstemännen, att det fanns fackliga invändningar redan då projektidén presenterades
första gången. Vilka invändningar som fanns och varför det ändå beslutades att projektet skulle genomföras har aldrig tydligt framgått.
Introduktionen till brevskrivandet kom till viss del att handla om samma frågor som vid de tidigare informationsmötena, d.v.s. lärarna kände
fortfarande osäkerhet om vad skolutvecklingsprojektet skulle leda till. Av
skolans 80 tillsvidareanställda lärare deltog 40 stycken den första dagen.
Alla skrev dock inte sina brev på skolan den dagen, utan en del åkte hem
för att skriva, något som emellertid inte alla i realiteten gjorde. I varje fall
lämnade de inte in sina brev. När det dagen därpå var dags för introduktionen för den andra halvan av personalgruppen kom endast 15 personer.
Några var utomlands på vänortsbesök, andra hade av diverse olika skäl fått
”dispens” att inte närvara, men ändå saknades påfallande många. Även
denna gång fanns liknande frågor från personalen som dagen innan. Flera
frågade om nyttan och om inte detta projekt skulle riskera att bara bli en
skrivbordsprodukt. Någon påpekade när diskussionen närmade sig sitt slut,
”att igår hade ni ju pratat mycket längre… hade hon hört…. Vad var det då
som diskuterats?” Vi påpekade att det hade varit många fler deltagare dagen innan och att det antagligen bidrog till att det blev fler frågor. En per137

son undrade: ”Om det t.ex. var flera som skrev om det besvärliga med att
många elever skolkar, skulle det i så fall komma att bli föremål för extra
diskussioner?” Vi förklarade att det som kommer fram i kulturanalysen är
det Utvecklingsgruppen som sedan, tillsammans med personalen, har att
bestämma hur man skall hantera. Det diskuterades också att Gymnasierektorn med utgångspunkt i att en analys skulle göras kunnat söka EU-pengar
för kompetensutveckling för personalen, i vilken en analys av nuvarande
situation var ett krav. Gymnasierektorn påtalade också att för att kunna
kräva mer resurser, så måste man kunna visa att man gjort ”vad man kan”
för att förbättra. Mötet präglades tydligt av ett vi- och dom-förhållande
med personalen på den ena sidan och Gymnasierektorn och jag på den
andra. Redan i detta tidiga skede var det som skedde en indikation på att
Frirumsmodellens idé om att vara en modell som kan bidra till ett närmande mellan teori och praktik, inte var så lätt att omsätta i praktisk handling.
Efter den andra introduktionsdagen bestämdes att Gymnasierektorn
skulle kontakta dem som inte deltagit i dessa introduktionsdagar och försöka ”förmå” dem att ändå skriva brev. Att behöva ta till ”milt tvång” för att
få människor att delta i ett utvecklingsprojekt var ingen bra utgångspunkt
för det utvecklingsarbete som skulle bedrivas. Det har dock sedan brevmetoden, istället för intervjuer, blivit den vanliga formen för datainsamling i
kulturanalysmetoden, insmugit sig ett kvantitativt tänkande. Därmed blev
svarsfrekvensen i det här skedet mer betydelsefull än huruvida de brev som
inkommit innehöll tillräcklig information för att påbörja ett utvecklingsarbete. Om utgångspunkten istället tagits i ett komplexitetsteoretiskt perspektiv betraktas en utvecklingsplan endast som en skiss och hur ett utvecklingsarbete i ett längre perspektiv skall se ut är inledningsvis höljt i dunkel.
Med ett sådant tänkande hade vi kunnat utforma ett utvecklingsprogram utifrån den information vi hade fått i de inkomna breven och sedan reviderat
det om fler personer senare hade velat skriva ett brev eller intervjuas. Nu
blev det istället betydelsefullt att så många som möjligt skrev sina brev.
Detta resulterade i att vi lade ner mycket tid på ett påminnelsearbete. Att
det krävdes flera påminnelser, som ändå inte resulterade i att alla skrev ett
brev, kan så här i efterhand ses som att det var en form av protest från personalens sida. Upprepade påminnelser kan dessutom ha den effekten att
människor successivt kommer att känna ett tvång/ansvar att dra sitt strå till
stacken, i varje fall i ett projekt som skall pågå i flera år i den egna skolan.
Detta berör en etisk aspekt som vi inte diskuterade. Att påminnelsearbetet
hade inslag av tvång kan exemplifieras av att en lärare till slut lämnade in
sitt brev och skrev: ”Jag har tyvärr inget att skriva om hur jag tycker att det
är att arbeta på Falkgymnasiet” (Lärare, Kulturanalys I).
Vi ifrågasatte inte att ett påminnelsearbete skulle göras eller såg det
som att ett sådant har en form av tvångskaraktär. Det är något som jag i efterhand kommit att fundera över. Den rationalistiska grund som både den
här använda projektdesignen, och projekt på en mer allmän nivå har, (se
t.ex. Sahlin, 1996; Sahlin Andersson, 1996) bidrar till att fokus lätt hamnar
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på det som i enlighet med en projektplan skall göras. Med facit i hand kan
det tyckas naturligt att vi istället borde ha pratat med de personer som inte
skrev och frågat varför. När vi nu valde att följa planen och försökte få så
många som möjligt att skriva brev för att kunna genomföra Kulturanalys I,
kan detta ha bidragit till att öka avståndet mellan forskare/skolledning och
skolans personal. I ett symboliskt perspektiv (Alvesson, 2001) kan också
ett tidsmässigt långt påminnelseförfarande ha fungerat som en bekräftelse
på att många var skeptiska till det projekt som skulle genomföras.
Den skepsis som visade sig redan i inledningsskedet var samtidigt en
indikation på att det inte är så enkelt ”att finna problemområden som av
forskare och utvecklingsarbetare bedöms som i princip lika angelägna oavsett om perspektivet är praktikerns eller forskarens” (Berg, 2003:58). Denna centrala fråga behandlades inte alls i inledningen av projektet. Förutom
detta bygger skolutveckling enligt Frirumsmodellen på att hela skolans
personal deltar. Det blir omöjligt för en enskild individ att avstå ett deltagande, en problematik som jag diskuterat i metodavsnittet. Så här i efterhand ser jag att det fanns tydliga tvångsinslag i inledningen av projektet,
som personalen också troligen uppfattade mer eller mindre omedvetet, vilket kan ha bidragit till att många reagerade med skepsis.
Mot den bakgrund som hittills beskrivits presenteras i nästa avsnitt de
bilder personalen gav av Falkgymnasiet vid den tid då skolutvecklingsprojektet startade, så som dessa beskrevs i breven till Kulturanalys I.
6.3 Personalens bilder av att arbeta i Falkgymnasiet – Den vardagsverksamhet där projektet skulle omsättas i praktiskt handling
I breven till Kulturanalys I beskrev lärarna hur de upplevde att det var att
arbeta på Falkgymnasiet. Många uppfattade sin arbetssituation som på olika sätt problematisk. Detta antyder att deltagande i ett skolutvecklingsprojekt hade kunnat ses som något eftersträvansvärt av personalen eftersom de
genom projektet skulle få en möjlighet att förbättra sin situation. En del
förväntningar på att projektet skulle kunna leda till förbättringar fanns visserligen hos några, medan andra var avvaktande. En närmare analys av
breven synliggjorde aspekter som lyfte fram läraryrkets komplexitet, dels
ur ett politiskt perspektiv, men också vad gällde organisatoriska och lokalhistoriska faktorer. Därmed kom också komplexiteten i denna skolutvecklingsinsats att anas. Med hjälp av breven blir det möjligt att förstå något av
hur just den verksamhet såg ut som var mottagare av just detta skolutvecklingsprojekt. I breven beskrivs Falkgymnasiets vardag vid den tidpunkt då
projektet startade och utgör de förutsättningar för att bedriva ett utvecklingsarbete som förelåg. Utifrån brevmaterialet uppfattade jag att fyra huvudområden var särskilt väsentliga för att verksamheten uppfattades så
som den beskrevs. Jag har valt att benämna dessa:
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-

En hierarkisk åtskillnad mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare
Missnöje med arbetsmiljön
Frustration och osäkerhet inför en lärarroll i förändring
Missnöje med ledningen

Detta var en del i det som, med Fullans (2001) ord, kan benämnas som
unika aspekter av betydelse för hur skolutvecklingsarbetet utvecklade sig
vid Falkgymnasiet. Successivt under projektets gång utkristalliserades ytterligare fler aspekter av betydelse, vilka kommer att behandlas i de följande kapitlen.
6.3.1 En hierarkisk åtskillnad mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare
I breven uttrycktes att det fanns en stor åtskillnad mellan hur kärnämneslärare och karaktärsämneslärare uppträdde och hur de behandlades av skolledningen. Kärnämneslärarna som grupp uppfattades av karaktärsämneslärarna vara dominerande. Detta förhållande kom att få avgörande betydelse
för projektets genomförandeprocess, vilket kommer att visa sig i den fortsatta resultatredovisningen.
Många av kärnämneslärarna hade arbetat vid Falkgymnasiet i många år
och de kände en stark identifikation med sin skola. Även om bilden var
motsägelsefull var det många av de äldre kärnämneslärarna som uppgav att
skolan präglades av trivsel och gemenskap. De lärare som undervisade i teoretiska ämnen, s.k. kärnämneslärare, hade sina arbetsrum och huvuddelen
av sin undervisning i det som här kallas A-huset.
De som tjänstgjort i A-huset talade om den goda andan som
rådde bland kollegorna. Öppenhet råder och man kan ventilera
både glädjeämnen och problem med kollegor (Lärare, Kulturanalys I).
En del kärnämneslärare tycktes inte vara medvetna om att karaktärsämneslärarna uppfattade sig som ”mindre värda”, vilket ändå skapade ett avstånd
mellan de olika lärarkategorierna. I det som jag här kallar C-huset hade
majoriteten av karaktärsämneslärarna sina arbetsrum och sin huvudsakliga
undervisning. En del av karaktärsämneslärarna hade dock sin verksamhet
förlagd till några mindre omkringliggande skolbyggnader. Dessutom bedrevs en del undervisning i några lokaler på andra platser i kommunen. En
av de lärare som kände av statusskillnaderna beskrev denna på följande
sätt:
Vissa byggnader har ansetts "finare" att arbeta i. En bidragande
orsak kan vara skolans olika utplacerade byggnader. Man blir
lätt isolerad och vet inte vad de andra håller på med. Om man
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är akademiker eller vanlig yrkeslärare spelar också roll (Lärare, Kulturanalys I).
Flera ”C-huslärare”, d.v.s. karaktärsämneslärare, påpekade att de inte känt
sig hemma i A-huset, medan motsvarande utsagor från ”A-huslärarna”,
d.v.s. att kärnämneslärarna inte skulle ha känt sig hemma i C-huset inte
fanns. Det kan ses som ett utslag av att de olika lärarkategorierna åtnjöt
olika status. Det var tydligt att statusskillnader huvudsakligen uttrycktes av
den part som uppfattade sig vara den som hade lägst status, d.v.s. karaktärsämneslärarna.
Problemet har varit att vi C-huslärare har varit en grupp och Ahuslärarna en annan. Jag har aldrig känt mig "hemma" i Ahuset. Vi har nog alla i C-huset känt att A-huslärarna har ansett
sig "finare". Flera lärare i A-huset har ansett sig intellektuellare
än vi. I C-huset har de flesta lärare också universitetsutbildning
men så gott som alla har också arbetat i näringslivet. När jag
någon gång hade lektion i A-huset, gick jag aldrig in i personalrummet utan gick direkt till lektionssalen (Lärare, Kulturanalys I).
Det fanns dock också kärnämneslärare som var relativt nyanställda som ansåg att Falkgymnasiet var en skola som präglades av Jantelagen och där
ingen tilläts ”sticka upp”.
Den attityd jag mött från mina kollegor (i första hand de närmaste ämneskollegorna) är att ”kom inte här och tro att du är
nåt´, utan ställ dig sist i kön å var tyst, så får vi se se´n om du
nå´nsin kommer fram”. Jantelagen styr med järnhand denna
skola (Lärare, Kulturanalys I).
Citatet ovan visar att det också fanns en problematik horisontellt, något
som emellertid inte framkom så tydligt under resten av projekttiden. Även
den icke-undervisande personalen, från sin position utanför lärarkollegiet,
var tydligt medvetna om den uppdelning som rådde samt hur denna åtskillnad kunde ta sig uttryck.
Det finns ett status- och hierarkiskt synsätt på skolan liksom i
samhället i övrigt som givetvis påverkar våra attityder till och
fördomar beträffande olika ämnen/program/intagningspoäng/
betyg o.s.v. Högst status bland elever, föräldrar och lärare på
vår skola har SP (Samhällsprogrammet, min anm.), följt av ES
(Estetiska programmet, min anm.) och sedan de yrkesinriktade
och dit kommer Omvårdnadsprogrammet att inräknas efter
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sammanslagningen med Vårdgymnasiet (Icke-undervisande
personal, Kulturanalys I).
Vårdgymnasiets personal hade också uppfattningar om att de skulle komma att hamna i ett hierarkiskt underläge genom sammanslagningen med
Falkgymnasiet.
Inför hopslagningen surrar många funderingar och diskussionerna går höga. Rykten sprids om att vi karaktärsämneslärare
inte är "lika fina" som de kärnämneslärare som finns på Falkgymnasiet. Hur ser dessa lärare på hopslagningen? (Lärare,
Kulturanalys I, Vårdgymnasiet).
Ett skäl till att gruppindelningen blivit så stark kan vara att undervisningen
under lång tid bedrivits i lokaler som var placerade i flera olika byggnader,
varav två av dessa vid tiden för projektets start var de stora och dominerande, här kallade A-huset och C-huset. Arnman & Torper (1989) pekade
utifrån sina studier på att de viktigaste förutsättningarna både för gymnasieskolans vardagliga verksamhet och dess utvecklingsverksamhet handlade om konflikten mellan, som de uttryckte det, skolans sociala skikt. Ett
sätt att hantera de konflikter som möten mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare riskerade att resultera i var att dessa hölls åtskilda i olika
byggnader. Även i Falkgymnasiet var en sådan uppdelning i olika byggnader för olika lärarkategorier en realitet när projektet startade. Hargreaves
(1998) har valt att benämna skolor som karaktäriseras av att vara tydligt
indelade i den här typen av undergrupper som balkaniserade. Denna fysiska uppdelning mellan de olika lärarkategorierna tycktes förstärka den statusmässiga åtskillnad som flera av karaktärsämneslärarna beskrev i sina
brev. Det kan ses som tecken på det som Hargreaves (1998) beskriver som
den politiskt färgade dimensionen i en balkaniserad skola, vilken handlar
om att olika grupper har olika status. Statusaspekten kom så småningom att
visa sig vara av stor betydelse för projektets genomförande och diskuteras
på flera ställen längre fram i avhandlingen.
6.3.2 Missnöje med arbetsmiljön
Analyserna av breven och intervjuerna visade också att en rad arbetsmiljörelaterade frågor hade betydelse för hur lärarna upplevde sin vardag och
som påverkade hur de kunde utföra sitt arbete.
Min första tanke när det gäller Falkgymnasiet är tristess. Tråkigt, grått och smutsigt både vad gäller den inre och den yttre
miljön. Atmosfären är negativ (Lärare, Kulturanalys I).
Arbetsmiljörelaterade frågor fanns såväl av vad som skulle kunna sägas
vara av fysisk som av psykosocial karaktär.
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Den fysiska arbetsmiljön
Den fysiska arbetsmiljön kan vid tidpunkten för när projektet startade betraktas som tämligen besvärlig och som på olika sätt försvårade arbetssituationen för lärarna. Följaktligen var de undermåliga lokalerna något som flera lyfte fram i breven.
För närvarande är arbetsmiljön mycket dålig. Vi är trångbodda,
sitter 16 lärare i ett arbetsrum. Man blir störd av kolleger som
pratar med varandra, alldeles för många elever som kommer
och söker lärare, man känner sig som en dörrvakt, dessutom
blir dessa samtal också störande (Lärare, Kulturanalys I).
Det finns en hel del på Falkgymnasiet som behöver en rejäl
översyn, allt ifrån den yttre miljön till skolans s.k. inre arbete.
Nedsmutsning i form av cigarettfimpar, klotter, dammtussar,
smutsfläckar etc. är depraverande och gynnar självklart inte en
god inlärning. Att som lärare också hålla till godo med ett minimalt skrivbord, utan avställningsytor, i ett rum där allt material avseende ämnet är samlat är långt ifrån upplyftande. En
dator och en telefon på 5-6 lärare visar också att det är omöjligt att där för- och efterarbeta veckans lektioner. Om då lektionssalarna vore "hela och rena", men så är icke fallet. Att
mörkläggningsgardiner, bandspelare, lampor, strömbrytare mm
är trasiga är mer regel än undantag. Det vore tacknämligt om
"felaktigheter" kunde åtgärdas snabbt, inte som nu efter flertalet påtryckningar (Lärare, Kulturanalys I).
Många upplevde sina administrativa uppgifter som t.ex. kopiering av studiematerial som en besvärande uppgift och de kände frustration över att
detta inte fungerade tillfredsställande.
För att jag skall kunna arbeta som lärare måste många praktiska bitar fungera. Att kopiatorn och att datorerna samt skrivarna
fungerar är viktigt. Jag kopierar material till eleverna i såväl
små som stora upplagor varje dag. Detta är ett stort stressmoment. Det händer ofta att en av de två kopiatorerna inte fungerar, pappret fastnar eller det saknas kopieringspapper. Då vill
jag ha tag i en vaktmästare, men detta är så gott som omöjligt.
Dessa (4 personer) har mottagning en halvtimme på förmiddagen och jag kan stå och bulta på dörren och ingen öppnar om
jag inte råkar komma just den halvtimmen de har öppet. Men
kopiatorn kan krångla vilken tid som helst på dygnet (Lärare,
Kulturanalys I).
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Det sammanfattande intrycket var att brister av både organisatorisk och
administrativ karaktär gjorde att lärarna inte upplevde att de kunde använda
sin tid på ett effektivt sätt.
Den psykosociala arbetsmiljön
De problem som fanns på skolan vad gällde den psykosociala arbetsmiljön
hade funnits under lång tid. Samtalen bland personalen handlade vid tiden
för att skolutvecklingsprojektet startade till stor del om sådant som inte
fungerade och det verkade som om samtalsämnena hade rört samma aspekter under lång tid.
Idag hörs allt mer sällan glada skratt i personalrummet, det är
bara samma gamla skiva som snurrar runt dag och vecka in:
Samma stökiga elever, rutiner som aldrig fungerar, information
som kommer för sent, scheman som inte hinner bli klara i tid,
elevärenden som bollas fram och tillbaka i flera år (Lärare,
Kulturanalys I).
Situationen kan, inte särskilt förvånande, i mångt och mycket karaktäriseras som mer eller mindre uppgiven. Det verkade vara svårt att komma tillrätta med det som upplevdes som problematiskt både i den fysiska och den
psykosociala arbetsmiljön. Istället närdes hos många en föreställning om
att ”det var bättre förr”.
Uttrycket ”Det var bättre förr” hörs allt oftare i lärarrummet.
Många har tagit ut förtidspension de senaste åren. De flesta gör
trots allt så gott de kan men tyvärr så räcker det inte alltid till
(Icke-undervisande personal, Kulturanalys I).
Att det varit turbulent kring Falkgymnasiet påverkade personalen på olika
sätt. En lärare skrev att det också påverkade förmågan att skriva brevet till
kulturanalysen.
För sjunde gången börjar jag på ett brev. Jag brukar inte att ha
svårt för att släppa loss brevskrivaren i mig, men den här
gången känns det m-o-t-i-g-t. Det har varit en sådan turbulens
kring den här skolan de senaste åren både vad gäller dess hårdoch mjukvara och vissa perioder har varit tunga (Lärare, Kulturanalys I).
Allt var förstås inte negativt och eländigt i Falkgymnasiet, men en lärare
uttryckte sig så här:
Varav hjärtat är fullt talar munnen. Det har mest blivit negativa
saker jag tagit upp men naturligtvis finns det positiva saker
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också. Det är naturligtvis roligt och stimulerande när man har
elever och lektioner som fungerar, d v s eleverna kommer, och
dessutom i tid, de är intresserade och vänliga och lektionen har
gett både dem och mig något. Som sagt, positivt är också stödet jag känner i främst ämnesgruppen (Lärare, Kulturanalys I).
Varav hjärtat är fullt…, visar emellertid på att det fanns mycket negativa
upplevelser och uppfattningar som personalen hade behov av att ge uttryck
för. En sammanfattning av hur den personalsociala situationen uppfattades
vid tiden när skolutvecklingsprojektet startade kan sägas vara att denna generellt sett kännetecknades av en splittrad skola, med olika grupperingar
och med en i flera avseenden pressad personal, vilket nedanstående citat
väl belyser.
Jag upplever det som att det är några få av skolans personal
som säger som de tycker i lärarrummet och på personalmöten.
Resten ventilerar sig inom sin ”arbetsgrupp”. Det verkar pyra
av missnöje inom de flesta grupper. Missnöje med skolpolitiker, arbetsgivare och delar av skolledningen samt problemet
med alla elever som ”inte klarar sina studier” verkar enligt min
uppfattning vara det man talar om mest (Icke-undervisande
personal, Kulturanalys I).
Vid läsningen av breven till den första kulturanalysen växte successivt
fram en i flera avseenden negativ bild av Falkgymnasiet som arbetsplats.
Förutom den hierarkiska åtskillnaden mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare beskrevs både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön i deprimerande termer. Till en del kan den negativa stämning som uttrycktes förstås utifrån Hargreaves (1998) tal om läraryrkets intensifiering.
Vad detta mer konkret kan handla om kommer att framgå tydligare i nästa
avsnitt.
6.3.3 Frustration och osäkerhet inför en lärarroll i förändring
Frustration fanns också över att skolans närmaste huvudman nu var kommunen. Många upplevde att det var decentraliseringen och kommunaliseringen av skolan som medfört att lärarnas arbetssituation på avgörande
punkter hade förändrats.
Ett smolk som har landat i den kämpande och målmedvetne lärarens (i min) vardag är kommunaliseringen. Att vara statligt
anställd, stiga i lönegraderna och löneklasserna och inte snegla
på kollegerna, var en säreget trygg och rättvis livssituation
(Lärare, Kulturanalys I).
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Personalen upplevde även att det större engagemang i hela skolans verksamhet som förespråkas i de statliga intentionerna (se t.ex. SOU 1992:94;
Lpf 94) bl.a. hade inneburit ett ökat antal personalkonferenser, andra former av gemensamma planeringsaktiviteter och andra aktiviteter som inte
direkt hade med undervisningen att göra. Många lärare ansåg att detta hade
negativ inverkan på möjligheterna att hantera undervisningssituationen.
Under de senaste åren har antalet konferenser och kringaktiviteter i skolan ökat kraftigt. Tiden för vila och återhämtning har
minskat och tiden att kunna förbereda sig och efterarbeta och
rätta skrivningar har minskat kraftigt. Detta har naturligtvis
sänkt kvaliteten kraftigt. Tyvärr har detta sociala arbete ofta
inte gett några positiva effekter för varken elever eller skola.
Lärararbetet bygger helt på att engagemang och kreativitet får
blomstra. Det måste finnas tid för förberedelser och eftertanke
och det går inte att under skoldagen lägga in fortbildning, konferenser och allt möjligt arbete och tro att lektioner och inspirationsmoment blir lika bra som förr (Lärare, Kulturanalys I).
Mera som har tillkommit är alla dessa grupper som man bör
sitta med i ex: utvecklings-, kris-, IT-gruppen, meningslösa
konferenser, sammanträden m.m. Skolverket, politiker, utbildningsnämnden kommer också med förändringar och arbetsuppgifter vi skall utföra. Vi knäar och fortsätter det så här har
vi snart många utbrända här på skolan (Lärare, Kulturanalys I).
Lärare skall vara beredd att samtala med enskilda elever under
vilken tid som helst under dagen. Varje enskilt- muntligt eller
skriftligt prov utöver de ordinarie inom klassen kräver extratid
som borde ha gått till förberedelser av lektioner. Den extra tiden förväntas läraren förutom sin ordinarie tid helt gratis stå
till tjänst med. Dessutom finns det mycket liten tid till eftertanke under dagen. Alltför splittrat schema och lärarna får allt
för liten sammanhängande tid till att under dagen förbereda
lektioner (Lärare, Kulturanalys I).
Enligt Hargreaves (1998) har läraryrket intensifierats, vilket bl.a. innebär
att det blir mindre tid över för egen avkoppling under en arbetsdag, överbelastningen är kronisk, till skillnad från att drabbas av tillfälliga arbetstoppar
och för att hinna med allt tvingas lärarna att ta till ”genvägar” och därmed
sänks kvaliteten på utförda arbetsuppgifter. Dessa faktorer kan antas bidra
till den frustration över sin arbetssituation som många lärare gav uttryck
för. Många faktorer inverkar dessutom på en lärares möjligheter att planera
och genomföra sin arbetsdag. De som kritiserade den uppkomna situationen lade en del av skulden på beslutet om att införa ett 3-årigt gymnasium
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som skulle omfatta samtliga elever, men även på kommunpolitiker och
skolledning för hur de hanterade konsekvenserna av detta beslut, bl.a. vad
gällde resurstilldelning.
Sveriges Riksdag har fattat beslutet att alla elever ska kunna gå
igenom gymnasieskolan, men enligt min mening kräver detta
ett betydligt större mått av resurser än man hittills har kunnat
ställa till förfogande (Lärare, Kulturanalys I).
Idag ställs krav från elever (både svaga och starka), skolledning, kommunens tjänstemän, föräldrar, syo och ”femti elva”
andra instanser utan någon som helst prioritering (Lärare, Kulturanalys I).
Det decentraliserade styrsystemet (prop. 1990/91:18) ställer stora krav på
medarbetares förmåga att själva göra prioriteringar, vilket ibland upplevs
som svårhanterat (se t.ex. Hansson, 2004). Lindensjö & Lundgren (2000)
har också visat att införandet av en treårig gymnasieskola för alla möttes
med motstånd och att en del i problematiken var att reformens genomförande skedde samtidigt som Sverige led av en statsfinansiell kris, vilket
delvis kan förklara att det saknades tillräckligt ekonomiskt utrymme. Inte
heller alla uppskattade den utbildningspolitiska idén att bygga upp en programformad gymnasieskola av kurser,69 för att på så sätt göra den mer flexibel och underlätta möjligheten att omforma verksamheten för att snabbare
kunna möta nya krav från arbetslivet (se t.ex. prop. 1990/91:85; Skolverkets rapport 187, 2000). Flera framhöll att detta sätt att organisera verksamheten bidrog till att arbetsbelastningen blev ojämn, vilket i sin tur inverkade på planeringen av undervisningen. Detta ansågs även påverka kvaliteten på undervisningen.
Efter att vi fick kursutformat och periodläsning har arbetsbelastningen blivit mycket ojämn. I år har jag haft tre jobbiga perioder med många undervisningstimmar, medan jag den fjärde
perioden endast har några timmar. Jag efterlyser en bättre planering för en jämnare arbetsfördelning. Schemat för perioden
är aldrig klart förrän dagarna innan periodens början, varför
69

Innan reformeringen på 1990-talet var gymnasieskolan uppdelad i linjer. Systemet var uppbyggt så att när en elev hade valt en linje ”var vägen utstakad” (SOU
1996:1:65). Det var visserligen möjligt att byta studieväg, men det innebar oftast
att eleven var tvungen att börja om i årskurs 1. Detta ansågs otillfredsställande inför ett alltmer differentierat arbetsliv och gymnasieskolan skulle förändras till att
bli ”en flexibel skola som kan förändras efter arbetslivets krav och elevernas önskemål” (SOU 1996:1:8). Den nya gymnasieskolan byggdes därför upp så att ämnena delades in i kurser som både var utbytbara och påbyggbara och dessutom
möjliga att kombinera (SOU 1996:1:66).
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det är svårt att påverka sin arbetssituation (Lärare, Kulturanalys I).
Arbetstiderna var också en källa till missnöje. Missnöjet grundade sig i att
det gällande arbetstidsavtalet föreskrev att lärarna skulle tillbringa mer av
sin arbetstid i skolan, när det tidigare funnits större möjligheter att arbeta
hemifrån. ”Arbetstiderna har blivit mera schemalagda, vi skall vara mer på
skolan och jobba mindre hemma. De flesta företag gör tvärtom, ”work
from home” (Lärare, Kulturanalys I). Edström (2002) har lyft fram det förändrade arbetstidsavtalet som en aspekt som hade en negativ inverkan på
lärares vilja att delta i kompetensutveckling i samband med implementeringen av Lpf/Lpo 94. Det skulle visa sig att missnöjet med det nya arbetstidsavtalet på många sätt fungerade som en hindrande faktor för det skolutvecklingsarbete som skulle bedrivas vid Falkgymnasiet.
Diskussionen om att vara lärare kontra att läraren skulle ha en mer
handledande roll (se t.ex. SOU 1999:63) var också en förändring som oroade många av lärarna.
I dataåldern finns en övertro på IT. Vi lärare måste få eleverna
att skilja mellan kunskap och information. Kunskap får man
knappast ur uppslagsböcker och IT. Här krävs kvalificerade
lärarkrafter och inte bara handledare. Eleverna har svårt för att
hitta rätt i det stora utbud som finns. Sedan måste man vara
tydlig – ja övertydlig så att de följer instruktioner och direktiv
(Lärare, Kulturanalys I).
Citatet antyder svårigheten att hantera vad kunskapsbegreppet innebär i
vardagens praktiska hantering (se t.ex. SOU 1997:107). Handledarrollen
ifrågasätts som ett ändamålsenligt sätt att bidra till elevers lärande. Uttalandet sätter fokus på olika former som lärarrollen kan utövas på. En av lärarna beskrev det förändrade läraruppdraget på följande sätt: ”Det finns en
anda i tiden nu att eleverna ska arbeta alltmera självständigt, läsa vissa kurser i egen takt o. på distans etc. Det går inte ihop med verkligheten”. En
annan lärare skrev: ”Många av eleverna har absolut inte förutsättningar att
klara av kurserna på gymnasiet. Följden blir att flera av dem går `korridorprogrammet´ dvs. de är i skolan men går inte på lektionerna.” En av den
icke-undervisande personalen skrev i sitt brev att staten och kommunerna
hade svikit lärarna när det gäller de nya krav som ställs på lärare i enlighet
med de nya styrdokumenten.
Det samhälle som vi lever i idag, med snabb förändringstakt
etc, ställer krav på en ny lärarroll. Från att ha varit de som ger
svaren ska de nu förse eleverna med de rätta frågeställningarna. Istället för kunskapsförmedlare ska läraren bli mer av en
mentor och handledare. Detta är en tuff men nödvändig om148

ställning som kräver kompetensutveckling. Men här tycker jag
de både stat och kommun svikit lärarkåren och ledarskap. De
är tvingade att prioritera ekonomifrågor och akuta problem. De
sitter dessutom med i många grupper som inte arbetar med
skolans dagliga verksamhet (Icke-undervisande personal, Kulturanalys I).
Diskussionerna kring läraren betraktad som lärare respektive som handledare visade sig vara en känslig fråga, men kom trots det att spela en undanskymd roll under projekttiden. Detta bottnade bl.a. i att den betydelsefulla
frågan om kunskapssyn också fick en undanskymd plats just för att den var
så känslig. Jag tolkar detta som ett uttryck för skolan som en harmonikultur
(Utbildningsdepartementet, 2001), vilket diskuteras vidare i kapitlen 7 och
8.
Spänningar mellan kunskapsmål och sociala mål
Breven i den inledande kulturanalysen innehöll i många fall aspekter som
handlade om att lärarrollen enligt de utbildningspolitiska intentionerna successivt höll på att förändras i riktning mot att, förutom att handla om elevernas lärande, också att alltmer engagera sig i deras sociala fostran. Lärarrollen uppfattades på väsentliga punkter ha förändrats från vad som skulle
kunna kallas ”läroverksläraren” (t.ex. Johansson, 2000), med betoning på
”katederundervisning” och på ämnesinnehåll, till att också engagera sig i
och möta de många elever som lever i en komplicerad social situation. Lärarnas roll har nu i enlighet med gällande styrdokument utvidgats utöver de
rent ämnesteoretiska kunskaperna och elevernas totala situation sätts istället i förgrunden (SOU 1992:94). Effekterna av detta berör på ett påtagligt
sätt lärarens vardag.
Dagens lärare ska inte bara ansvara för att eleverna klarar sina
kurser utan har även en stor "kurativ" verksamhet på sin lott.
Många elever har en besvärlig situation hemma och dessa svårigheter påverkar givetvis deras möjligheter att klara skolarbetet på ett bra sätt. Problemen ser också dessvärre bara ut att öka
i omfattning och de blir av allt svårare karaktär. Jag efterlyser
mera stöd och utbildning för att klara av den delen av mitt jobb
på ett bra sätt (Lärare, Kulturanalys I).
En av lärarna beskriver i målande ordalag den situation som lärare idag har
att hantera och som fångar in en del av de pedagogiska utmaningar som lärare har att förhålla sig till och hantera i sin dagliga yrkesutövning.
Många gånger känns det som om de som beslutar om gymnasieskolans utformning inte vet eller inte vill veta våra elevers
situation och förutsättningar att klara skolan. Har man glömt
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att målet är att alla/de allra flesta/ ungdomarna i varje årskull
går till gymnasiet? Det innebär att vi bland dessa har flera tonåringar som hankat sig genom grundskolan och kommit ut därifrån med dålig förmåga att läsa, skriva och räkna. Många av
dem har vuxit upp i hem där den ena eller båda föräldrarna är
missbrukare, arbetslösa, misshandlare, invandrare utan kunskaper i svenska språket och kulturen etc. Vi är skyldiga att informera föräldrarna, som kanske själva saknar social trygghet,
om elevernas situation, men inte sällan har man en jättestor
pedagogisk uppgift att förklara för dem vad gymnasiet innebär
och vad som förväntas av föräldrar och elever. Spridningen av
kunskaper och förmåga i en gymnasieklass är total. Ett antal av
ungdomarna ligger på gränsen till särskola. En viss andel har
störningar av typ ADHD, MBD/DAMP, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykiska skador/sjukdomar. Många av dessa har
krånglat sig igenom och lyckats komma ut med G i kärnämnena i grundskolan utan att alls motsvara kravet för detta betyg. I
en gymnasiets årskurs 1 upplever man att eleverna kommit
från grundskolor med betyg som satts efter väldigt skiftande
kriterier. Några med betyget G i Svenska 2 (invandrarelever)
klarar inte att skriva en enda korrekt mening på svenska när de
kommer till gymnasiet. Bland våra gymnasieelever finns också
ett antal ungdomar och deras familjer med traumatiska upplevelser av krig med i bagaget, - något som fortfarande påverkar
dem. I en liten gymnasieklass på 13 elever kommer de t.ex.
från Kuwait, Somalia, Irak, Bosnien, Kosovo etc. Bland dem
finns det ”igelkottar” med alla taggarna ut, mycket svåra att nå
fram till, och med olyckliga, dåligt fungerande familjer. Ungdomar som för tillfället saknar förmåga och öppenhet att ta
emot hjälp och kunskaper, som har ett annat perspektiv på sin
tillvaro och vad som är viktigt än det vi har i skolan. ”Min bror
ska utvisas till Bosnien”, sade en flicka i torsdags, och gick
hem för att stötta sin familj istället för att vara med på information om den förestående praktiken, som jag tyckte var jätteviktig (Lärare, Kulturanalys I).
Följande bild kompletterar situationsbeskrivningen och kan ses som ett exempel på de komplicerade situationer som kan uppstå i en gymnasieskola.
Det blir inte enkelt att balansera mellan kunskapsuppgiften, vars måluppfyllelse av staten bl.a. mäts genom nationella prov, och uppgiften att se till
elevens hela livssituation.
Vi har fortfarande ”den öppna dörrens politik”, men rollerna
har i stor utsträckning förändrats. Eleverna söker inte så mycket sina lärare, för att diskutera uppgifter, eventuella problem
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med läxor eller kanske idéer till någon aktivitet. De ser oss inte
överlag som lärare, pedagogiska stöttepelare utan som ställföreträdande morsor och farsor, några som kan serva med upplysningar om lokaler (i stället för det schema man tappat bort),
nya stenciler (istället för dem man glömt hemma), låna ut telefonen, så att eleven kan ringa sin riktiga morsa och be om
hämtning, när man nu fick sluta en timme tidigare, hämta lovblanketter så man kan begära lov för en turistresa till Spanien,
mitt i nationella proven, två månader före studentexamen, låta
sitt skåp ta emot det arbete som skulle ha varit inne för en månad sedan (minst), och slutligen troget men förgäves vänta på
den elev som var inbokad för specialarbetssamtal, men åkte till
Sälen i stället (att avboka var inte att tänka på, för telefonlistan
är ju försvunnen). Annars är eleverna trevliga, inte alls som
många utanför skolan tror. Jag har just aldrig råkat ut för otrevliga tillmälen. Det är slappheten, ansvarslösheten, omognaden
som är så jobbig. Den höga frånvaron, de sena ankomsterna.
”Man kan ju inte rå för att man försover sig”, (en elev). ”Man
vill ju inte förstöra stämningen oss emellan på morgonen genom att tjata och bråka” (en mamma) (Lärare, Kulturanalys I).
Lärarnas frustration över dessa förändringar i elevernas attityder och mötet
med de allt fler mer eller mindre ointresserade eleverna är påtaglig. Skillnader mellan olika lärares människosyn blir också synliga i förhållande till
en alltmer heterogen elevgrupp, vilket här uttrycks på följande sätt av en
person i den icke-undervisande personalen.
En del har också en ur min synvinkel dålig människo- och
elevsyn som går ut på att eleverna ska passa in i en ”mall” och
de som inte passar in ska någon ”annan” ta hand om. Jag uppfattar dock att de flesta lärare på Falkgymnasiet är mycket
kompetenta inom sina ämnesområden men tyvärr är förmågan
att lära ut, inspirera och entusiasmera inte lika god. Jag upplever att alla arbetar så mycket de kan men många gånger på fel
sätt med fel saker (Icke-undervisande personal, Kulturanalys
I).
De nya kraven på lärarrollen skapade osäkerhet avseende den yrkesmässiga
kompetensen. Lärarna förväntas nu också att ta sig an en mer social och
ibland kurativ roll, vilket bl.a. uttrycks av Lärarutbildningskommittén som
tydligt skriver att lärarna ska ta ”ansvar för barns och ungdomars sociala
och fysiska välbefinnande” (SOU 1999:63:51). Bakgrunden till att skolan
nu också förväntas ta ett ansvar för elevernas sociala utveckling står bl.a.
att finna i Läroplanskommitténs (SOU 1992:94) ställningstagande om att
kunskapsutveckling sker i ett socialt sammanhang och att kunskapen skall
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bidra till möjligheten att ta ställning. Det här visar sammantaget att uppdraget att vara gymnasielärare är komplicerat. Gymnasieskolans tidigare
tradition som läroverk dit huvudsakligen motiverade elever sökte sig och
där ämneskunskapen stod i fokus bidrar förmodligen till att många lärare
kände sig frustrerade i mötet med de förändringar som skett.
Att upprätthålla normer och regler
Som en följd av den situation som rådde upplevde många lärare en tilltagande frustration över svårigheterna att åstadkomma och upprätthålla gemensamma normer och ordningsregler, vilket ansågs behövas i en situation
som allt mer präglades av social oordning inom skolans väggar. Ett förhållande som kan antas ha en nära koppling till den förändrade ”elevsociala”
situation som beskrivits ovan. Flera ansåg också att det var ett betydande
problem att det fanns olika uppfattningar bland personalen om hur de skulle agera i relation till eleverna när dessa inte följde regler som gällde inom
skolan.
Vid flera tillfällen har ordningsfrågor kommit upp men oftast
har det runnit ut i intet - Det finns ju de lärare som inte vill
agera som ”vuxna” (de jämställer vuxen med förälder) - De är
lärare punkt slut och det tycker jag är ett märkligt sätt att resonera (Icke-undervisande personal, Kulturanalys I).
När läraryrkets numera omfattande sociala karaktär kom på tal var elevernas rättigheter kontra deras skyldigheter ett ofta återkommande tema. Situationen i gymnasieskolan skiljer sig på den här punkten från grundskolan
då gymnasieskolan, även om flertalet ungdomar finns i denna, är en frivillig skolform.
Idag verkar det som eleverna har alla rättigheter och vi bara
skyldigheter. De kan missköta sig praktiskt taget hur mycket
som helst, vi ska ändå "ta hand om dem". En elev, som misssköter sig genom att ständigt skolka från vissa lektioner, och
som dyker upp när några lektioner återstår av kursen har rätt
att få hjälp så att han kan tenta av kursen, d.v.s. eleven behöver
inte göra mycket men jag som lärare skall sätta av tid för eleven. En elev, som har många IG vägrar att gå ut i 6 veckor på
sin APU (arbetsplatsförlagd utbildning, som är den största och
kanske viktigaste kursen på detta program). Han vill istället
ägna sin tid åt att läsa upp sina IG-betyg. Detta är OK. I samma klass finns en annan elev som aldrig är frånvarande från
någon lektion men som har inlärningssvårigheter och därför
många IG. Han har aldrig fått någon extra hjälp - finns ej resurser. Det är sådana här orättvisor (det finns hur många lik-
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nande som helst) som tar så mycket kraft av mig (Lärare, Kulturanalys I).
Det fanns önskemål om att skolledningen skulle behöva vara mer fokuserad och tydligare i sin ledningsfunktion avseende t.ex. vilka normer och
regler som skulle gälla. Ett påföljdssystem efterlystes således för att ge en
ökad tyngd åt de ordningsregler som beslutats. Flera lärare kände sig utlämnade och visste inte hur de skulle agera i mötet med elever som inte
följde regler som fanns: ”Inga gemensamma regler hos lärare, skolledning
beträffande indragning av studiebidrag, mössor i klassrummen, sena ankomster, tillsägning av rökare” (Lärare, Kulturanalys I). Att mötas av elever som helt ignorerar tillsägelser kan göra att man, som en lärare skriver,
hellre flyr med dåligt samvete.
När det t.ex. gäller rökförbud på skolans område, måste först
skolans område definieras med tydliga skyltar eller andra markeringar. Därefter måste alla vuxna i skolan gemensamt komma fram till hur respekten för förbudet ska skapas. Det måste
också tas fram ett påföljdssystem för dem som bryter mot förbudet. En fokuserad skolledning krävs för att initiera arbetet
med uppgiften. Det har saknats sedan lagen trädde i kraft för
ett antal år sedan (>5 år?). I denna situation är den enskilde läraren utlämnad. Var och en försöker försvara förbudet på sitt
sätt. Man känner sig ensam och orkar inte alltid ta en strid med
en klunga rökande elever på trappan. Regler och påföljd är alltför oklara. Jag flyr kanske hellre - med dåligt samvete (Lärare,
Kulturanalys I).
En av skolledarna kommenterade lärarnas önskemål om att skolledningen
skulle ta ett större ansvar och ange klarare regler. Uttalandet visar på att det
fanns olika uppfattningar om hur ordningsproblemen skulle lösas, men det
verkade vid den här tiden inte finnas forum för diskussion kring denna problematik.
Ungdomar tänker inte som vi gjorde. De har andra drömmar
och förhoppningar än vad vi hade när vi var unga. En del ungdomar inser inte eller orkar inte ta tag i sin situation. Här känner sig lärarna maktlösa när det inte hjälper med att säga till
dem. Jag som skolledare kan inte heller klara ut situationen
med regler eller annat som ibland efterlyses utan vi måste ta
tag i problemet tillsammans och hitta nya vägar. Tyvärr har läraravtalet gjort att lärarna känner sig så missnöjda och ser inte
möjligheterna till positiv förändring utan tycker att all förändring bara ger ökad arbetsbörda (Skolledare, Kulturanalys I).
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Flera betonade att problemet med bristande gemensamma, väl underbyggda och allmänt accepterade regler följde lärarna ända in i klassrummet varje dag. Många elever kom mer eller mindre regelmässigt för sent till lektionerna. Lärarna tycktes hamna i ständiga dilemman där de slets mellan att
informera de elever som anlänt sent och samtidigt försöka lotsa övriga elever vidare i sina skoluppgifter. Många elever var ofta frånvarande från skolan. En del kom och gick mer eller mindre som de själva ville. Det innebar
att det var svårt att planera verksamheten och det var svårt att veta hur de
som var frånvarande hängde med i undervisningen, förutom att frånvarorapporteringen tog tid.
En klass på 31 elever där hälften är i tid till lektionen. Min
frånvarorapportering tar därför lite tid. Under tiden ”dräller”
det in ett par elever till. Jag börjar min genomgång. Några av
eleverna tycker att vi ska vänta tills alla har kommit. Jag förstår dem, därför att när de övriga kommer efter 20 – 30 min vet
de inte vad de ska göra och hur det ska göras (Lärare, Kulturanalys I).
Ett problem som påverkar vår arbetssituation negativt är den
stora frånvaron i klasserna. Detta faktum förrycker lärarens
planering och medför en massa negativa konsekvenser. Vad
kan det bero på att en del elever uteblir så ofta? Är vi tråkiga?
Har eleverna viktigare saker för sig? Använder vi föråldrad
pedagogik? Troligen lite av varje. Min uppfattning är att det är
ett nationellt problem faktiskt (Lärare, Kulturanalys I).
Även om gymnasieskolan är frivillig är inte alla elever motiverade att studera. Gymnasieskolans lärare står här inför ett betydande problem. Med
den osäkerhet som råder på arbetsmarknaden är det många elever som har
vaga uppfattningar om hur deras framtida arbetsliv skall kunna se ut. Det
gör också att många elever inte vet vilket program de vill gå och att de därför efter någon tid väljer om och byter program.
Alltför många elever avbryter sina studier eller ändrar en påbörjad studieinriktning. Anledning (?): De trivs inte med studierna eller klarar inte av dem tillräckligt bra. Många finner att
de har kommit in på fel program. Följden blir bl.a. ett onormalt
stort antal elevvårdskonferenser,70 som utsätter alla berörda
parter för stora påfrestningar. Detta gäller förstås den enskilde
eleven och hans/hennes föräldrar men också lärare och skol70

Elevvårdskonferenser (EVK) är möten som anordnas om en elev på något sätt
har det problematiskt i skolan, eller vill göra ett omval. Vid sådana möten deltar
vanligen elevens mentor, eventuellt någon annan lärare, elevvårdspersonal, rektor,
eleven och en eller båda av dennes föräldrar.
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ledning och övrig elevvårdande personal (Lärare, Kulturanalys
I).
Denna ”verklighet” kan ställas mot en politisk retorik där eleverna förväntas vara medvetna och aktiva i sina val avseende sin framtid och också
kunna ta konsekvenserna av sina handlingar (Dahlberg, 2003). Även Giddens (2003:44) lyfter fram valfrihetens problematik och pekar på att människor idag ställs inför svåra ”val och beslut om vilka vi ska bli.” Problematiken kan delvis bottna i att många elever inte är motiverade för högskolestudier, vilket den nuvarande gymnasieskolan är avsedd att förbereda för,
även för de som inte har några sådana planer alls (se t.ex. Andersson, 1999;
Hill, 2001; Lundgren, 2002). En av de bakomliggande tankarna när gymnasieskolan reformerades var att det ansågs viktigt att en individ inte skall
behöva komplettera sin gymnasieutbildning för att kunna gå vidare till
högskolestudier (SOU 1996:1). Av den anledningen är därför samtliga
gymnasieprogram idag högskoleförberedande. För många elever är detta
inte ett argument för att de skall finna det meningsfullt att satsa kraft och
energi på en gymnasieutbildning.
För det första det måste finnas nåt att bygga på, alltså gymnasieskolans kursplaner bygger ju på att det är en frivillig skolform. Och vi vet, alla vet att det är ingen frivillig skolform.
Och jag kan inte tänka mig att det är en uppmuntran för en 16åring att komma in på gymnasiet och få höra att nu måste du
plugga här i tre år för att komma in på högskolan. Förstår Du
alltså vilket perspektiv de har, men om vi istället kunde säga:
här finns det jobb, här kan du bli nåt och det har vi ju märkt,
praktiska linjerna, t ex ”jag är VVS”. Om ungdomar skall behöva tänka sex år framåt så är det en tredjedel av deras liv, det
är skillnad mot att tänka framåt när man är äldre. Ungarna vill
bli nånting, dom har aldrig varit nånting, sen om man inte blir
det för hela sitt liv, det är nåt annat. Titta vilken stolthet på restaurangelever, och esteterna, man vill visa upp nånting man
har gjort (Lärare, Intervju).
Att dessa elever ändå väljer att, som nästan alla sina kamrater, gå vidare till
gymnasieskolan kan ha många skäl. Ett av de viktigaste måste antas vara
att det i stort sett saknas alternativ. Det går t.ex. knappast att få ett arbete i
den åldern.
De känslor som förmedlades i lärarbreven var således till stor del frustration, uppgivenhet och vanmakt inför den situation de stod. Skolutvecklingsprojektet skulle kunna bidra till att situationen förbättrades, men
många av lärarna uppfattade det inte så. Problemen uttrycktes t.ex. som att
mål och praktik inte stämmer överens. En lärare frågade sig: ”Vi gör oftast
saker rätt, men gör vi rätt saker?” En annan lärare hade tankar om skolans
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roll i dagens samhälle och uttryckte sig, som det kan uppfattas, på ett retoriskt sätt:
Ska vi utbilda elever på en mera avancerad nivå än grundskolenivån? Ska vi fungera som någon sorts tonårsdagis till dess
att ungdomarna har blivit vuxna och själva ska bilda familj?
Ska vi sköta den sociala fostran av ungdomar som nu lever i ett
egocentrerat sammelsurium av dokusåpavärderingar? (Lärare,
Kulturanalys I).
Det fanns inte heller vid skolutvecklingsprojektets start något närmare
samarbete mellan skolans elevvårdsteam och lärarna vilket flera lärare påpekade som något negativt: ”Saknar att elevvårdteamet oftast inte har någon större kontakt med undervisande lärare”. En annan omständighet som
lärarna gav uttryck för var att kuratorn hade varit sjukskriven under en
längre tid och att någon vikarie inte hade satts in. ”Ofta behöver man kvalificerad hjälp med elever som har svåra problem”, skrev t.ex. en lärare. En
naturlig följd av att den ”elevsociala” situationen blivit allt mera ansträngd
var att elevvårdskonferenser upplevdes ta mycket tid och kraft (se t.ex.
Skolverkets rapport 187, 2000). Det är en betydande skillnad mot förhållandena i en urvalsskola, som gymnasieskolan tidigare utgjorde, som ”sållar” ut merparten av de elever som har problem av något slag, såväl kunskapsmässiga som sociala, så att dessa aldrig kommer in i utbildningen (se
t.ex. Johansson, 2000). Flera lärare upplevde att en förändrad elevsammansättning, d.v.s. en ökad variation i förkunskaper, motivation och social situation, påverkade dem även på ett personligt plan, vilket för många medfört att de kände en ökad osäkerhet i yrkesutövandet.
Allt fler elever har en syn på skolans arbete som något
påtvingat och som inte leder till något i framtiden. Ofta känner
jag mig mobbad av elevers sätt att se på mitt ämne, min undervisning och mig som person. Kan jag kanske behöva lite kompetensutveckling för att förstå den förändring som skett, eller???? (Lärare, Kulturanalys I).
Det kan förefalla som om den elevsociala situationen i dagens gymnasieskola är en helt ny företeelse. Redan på 1930-talet hade dock t.ex. Waller
(1932) fäst uppmärksamheten på skolan som en social arena, och den komplexa situation som detta skapar. En situation full av mer eller mindre konfliktfyllda möten mellan vuxenvärlden och ungdomar på väg in i vuxenlivet.
The teacher acquires in experience a rough, empirical insight
into the processes of personal interaction in the schools. For let
no one be deceived, the important things that happen in the
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schools result from the interaction of personalities. Children
and teachers are not disembodied intelligences, not instructing
machines and learning machines, but whole human beings tied
together in a complex maze of social interconnections. The
school is a social world because human beings live in it
(Waller, 1932:1).
Johansson (2000) har visat att lärare också under tidigare tidsperioder upplevt sin situation som problematisk i förhållande till elevunderlaget. Med
hänvisning till ett ledarinlägg i början av 1940-talet i Tidning för Sveriges
läroverk (TFSL) skriver Johansson:
Åtgärder efterlystes som på allvar tog itu med kvarsittningsproblemet istället för att i ”pjoskpedagogikens tantatmosfär”
göra skolan till ”någon sorts demokratisk vårdanstalt för undermåliga individer” (Johansson, 2000:46, med hänvisning till
Ledare, TFSL, 1941/17, 257f.).
En av lärarna vid Falkgymnasiet kunde berätta följande från sitt första
möte med en gymnasieskola när denne kom dit som lärarkandidat på 1960talet.
Min första egentliga skolkontakt kom under en praktikperiod
på gamla, fina X-gymnasiet i Stockholm. Där möttes jag som
ung kandidat av en medelålders lärarinna som sa: ”Hur kan
man vilja bli lärare idag. Förr fick man ta emot bättre mans
barn. Nu kommer ju kreti och pleti hit”. Jag rös. Var detta 60talets skola? (Lärare, Kulturanalys I).
Till detta skulle kunna sägas att ropen på ”hårdare tag” i skolan, i alla fall i
den offentliga debatten, under en lång period varit relativt tyst, men nu kan
man t.ex. i Dagens Nyheter (2006-08-29) läsa att ”Fp kräver hårdare tag så
att eleverna får arbetsro”.
6.3.4 Missnöje med ledningen
När den inledande kulturanalysen genomfördes år 2001 hade Gymnasierektorn relativt nyligen tillträtt. I skolledningen fanns samtidigt flera personer
som även tidigare innehaft ledande poster. En ny ledare tillträder inte i ett
vakuum, vilket även Huberman & Miles (1984) har påpekat. Företrädarnas
ledningsfilosofier har betydelse för hur en nytillträdd gymnasierektor initialt har möjlighet att utöva sin yrkesroll då det troligen finns mer eller
mindre tydliga föreställningar bland personalen om hur gymnasierektor bör
spela sin roll. Några vill kanske att rollen skall utövas på ett annat sätt än
tidigare och andra vill inte se några förändringar. Det utgör s.a.s. den startpunkt som finns. Den nytillträdde Gymnasierektorn kom i det här fallet till
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en situation där skolledningens ställning kan uppfattas ha varit tämligen
svag i förhållande till vissa grupper av lärare, inte minst beroende på att det
under lång tid funnits lärare som fungerat som starka informella ledare i
skolan och som därigenom i mångt och mycket kunnat påverka vad som
skedde, något som jag återkommer till. Hur skolledningen uppfattades utöva sin roll tycktes till viss del ha att göra med vilken lärarkategori det
gällde. Framförallt karaktärsämneslärarna upplevde att deras synpunkter
inte hade fått gehör. Spänningarna verkar ha varit så starka att olika grupper var mer eller mindre rädda för varandra.
Skolledarna är oftast kärnämneslärare vilket gör att de lyssnar
mera på kärnämneslärarnas synpunkter och mindre på oss yrkeslärare. Skolledarna är rädda för vissa lärare och en del i
personalen är rädd för skolledningen (Lärare, Kulturanalys I).
Jag upplever det som att det är starka personligheter som lyckas driva igenom sina synpunkter hos skolledningen. Ibland
uppfattar jag det som att skolledningen är rädd för vissa lärare.
Jag kan också känna mig rädd inför skolledningen. Ofta tycker
jag mig inte få någon förståelse för mitt arbete och min arbetssituation. Det känns som om jag inte gör något bra. Arbetsledare som kan allt, som vet allt och som nästan alltid har svaret
behöver de några medarbetare. Är det inte bättre att de gör allt
själva eftersom att ändå ingenting jag gör blir bra. Attityden
blir fördömande och kontrollerande istället för uppskattande
och framåtsträvande (Lärare, Kulturanalys I).
Många gånger känns det som skolledningen står på elevens
sida vid en konflikt och inte på lärarens sida. Exempel på detta
är när en förälder ringer och klagar om något så kommer rektorn farande och skäller på läraren. Här skall man kontrollera
fakta först, diskutera med läraren om vad som har hänt innan
man kommer farande och skäller på läraren. Detta sker t.o.m.
framför andra lärare och elever. Rektorn är rädd för samtal från
föräldrar och för utbildningsnämnden. Vi har inget bra personalomhändertagande här (Lärare, Kulturanalys I).
Den tidigare skolledningen ansågs av flera som ”svag” i sitt sätt att leda
verksamheten, inte bara när det gällde det pedagogiska ledarskapet, utan
också att leda den icke-undervisande personalen. Inte minst tog sig detta
uttryck som att lärarna i sina brev skrev om sitt missnöje med hur t.ex.
vaktmästarfunktionen fungerade och de ansåg att det var skolledningens
ansvar att göra något åt det.
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Vaktmästeriet är en katastrof. Ingenting blir gjort. Man får stöta på gång på gång. Har man tur så dyker det upp någon efter
några veckor. Men det finns saker som inte fungerat sedan
höstterminens start som inte är åtgärdat. De har noll servicekänsla och blir bara sura när man kommer och stör dem i deras
internetsurfande eller dataspelande. Om den nya skolan inte
snabbt ska förfalla måste det hända något drastiskt på detta
område (Lärare, Kulturanalys I).
Det fanns lärare som uttryckte att krafter inom facket verksamt bidrog till
att blockera ledningens förmåga att styra verksamheten och att det därför
inte heller kom till stånd någon pedagogisk utveckling. Lärare som arbetade med olika typer av skolutvecklingsinsatser upplevde att de inte fick något stöd, men samtidigt ansåg de sig inte heller vara motarbetade. Snarare
upplevde de att de hade ett tyst och outtalat stöd för vad de gjorde, även om
de måste arbeta med detta mer eller mindre isolerat.
Jag har upplevt att skolledningen applåderar i smyg, när till
exempel jag tar itu med någon skolutvecklande verksamhet,
men att jag inte öppet får konkret stöd från skolledningen (Lärare, Kulturanalys I).
Det fanns samtidigt de som uppfattade att skolledningen gav dem frihet
under ansvar att organisera sitt arbete och som uppskattade att det var så.
”Vi har som lärare alltid haft ett stort inflytande både på planering, samverkan, vardagsarbete och förnyelse” (Lärare, Kulturanalys I). En annan lärare påpekade att skolledningen visade sin lärarkår förtroende genom att de
hade möjlighet att arbeta hemifrån. ”Jag vill tro att det handlar om förtroende från skolledningens sida” (Lärare, Kulturanalys I).
En önskan om bättre planering och framförhållning från skolledningens
sida
Många av lärarna gav uttryck för att de ansåg att skolan präglades av allmänt sett dålig framförhållning, d.v.s. att det saknades en fungerande planering. Scheman uppfattades ofta komma ut allt för sent, liksom kallelser
till konferenser och temadagar: ”Här på skolan är det sista minuten-rycket
som gäller ex: schemat kommer sent, elevproblem m.m” (Lärare, Kulturanalys I). Det framfördes också tankar om mer radikala förändringar i
schemastrukturen.
Varför inte bryta upp det schema vi har idag och istället ge oss
större och sammanhängande pass i alla ämnen (exklusive idrott
som gärna kan bryta de större passen)? M a o välkomnar jag en
skolledning som intresserar sig för pedagogiska och metodiska
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frågor samt en skolledning som intresserar sig för världen
utanför skolan (Lärare, Kulturanalys I).
Även från skolledningens sida fanns en tydlig medvetenhet om det problematiska med schemaläggningen. De pekade på att det från en pedagogisk
utgångspunkt framförallt handlade om att verksamheten blev fragmentiserad och att eleverna inte fick någon möjlighet att se sammanhang.
Konservering med tayloristisk schemaläggning är också ett
problem, en liten snutt här och en liten snutt där. För att kunna
arbeta med och i helheter krävs ett annat arbetsschema. Att få
detta schema och tjänstefördelning att gå ihop är inte lätt, ännu
mindre att kunna tillfredsställa den enskilde individens önskningar som också är grundförutsättning för ett trivsamt klimat
och ett väl genomfört arbete. Här krävs större insikt i hela skolans organisation av alla individer så att man förstår och är beredd att jämka för att få det att gå ihop. Kan vi också få fram
en annan organisation där gemensamma träffar med planering i
lärarlag är en naturlig del kommer också eleverna att uppleva
utbildningen som en helhet (Skolledare, Kulturanalys I).
Till detta kan förstås tillfogas att det torde finnas få skolor där just schemaläggningen inte upplevs som ett problem, då det är en lång rad faktorer som
skall vägas in i ett komplext mönster och som i de flesta fall inte går ”jämt
ut”. Detta är ett förhållande som de som är verksamma i skolan är medvetna om och i någon utsträckning accepterar. Problem uppstår när vissa
grupper av lärare, eller enskilda lärare, uppfattas gynnas systematiskt, vilket var fallet i Falkgymnasiet, där en stark kärnämneslärargrupp hade stort
inflytande över schemaläggningen. Denna problematik återkommer jag till.
Personalen söker ökad uppmärksamhet
Många lärare uttryckte i sina brev att de ansåg att skolledningen inte ägnade personalen tillräcklig uppmärksamhet, och att de inte heller fick någon
nämnvärd uppskattning i sitt arbete. De efterlyste ett större engagemang
från ledningens sida.
En enda gång under mina år på Falkgymnasiet har jag från rektor fått höra att jag gör ett bra jobb. Det var under det enda utvecklingssamtalet jag har haft under alla dessa år. Jag skulle
vilja ha mer respons och uppskattning för allt arbete jag har
lagt ner och lägger ner (Lärare, Kulturanalys I).
En karaktärsämneslärare skrev t.ex. att det var oklart om den tidigare gymnasierektorn kunde namnen på alla i personalen. Detta säger något om hur
relationerna mellan ledningen och de minst ”statusfyllda” lärarna såg ut.
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”Rektorn har jag väldigt lite kontakt med. Han känner igen mig när han ser
mig, men jag vet inte om han vet vad jag heter” (Karaktärsämneslärare,
Kulturanalys I). Flera påpekade också att skolledarna sällan sågs till ute i
verksamheten, vilket ytterligare bidrog till att ledningen uppfattades vara
långt borta. Några uttryckte det som att ledningen aldrig fanns tillgängliga
när de behövdes därför att de var upptagna med andra arbetsuppgifter, möten o.s.v. ”Detta är givetvis inte deras fel utan ett systemfel. En rektor måste vara och synas mycket mer i verksamheten för att det ska fungera bra”
(Lärare, Kulturanalys I). Framförallt antogs skolledningens bristande engagemang bero på att de hade en hård arbetsbelastning med en lång rad olika
arbetsuppgifter som de måste utföra. Problemen beskrevs således inte i första hand som en personfråga, utan framförallt en organisationsfråga. Uppgiften att fungera som en ”bra” skolledare uppfattades som mer eller mindre omöjlig att klara av.
Denna avsaknad av uppmärksamhet har enligt min mening sin
grund i att de personer som är/har varit anställda för att leda
verksamheten (omfattande ekonomi, organisation, personalfrågor, pedagogik och juridik m.m.) har orealistiskt många arbetsuppgifter och en omänsklig arbetsbörda. Jag befarar att lediga tjänster som skolledare i framtiden kommer att bli allt
svårare att bemanna på grund av denna totala diversifiering,
där skolledarna dessutom sitter i rävsaxen mellan politiker,
föräldrar, elever och personal (Lärare, Kulturanalys I).
Rektors ansvarsområde har också utökats till att tydligare gälla såväl ekonomi, som arbetsorganisatoriska aspekter, personalfrågor och kompetensutvecklingsfrågor (Utbildningsdepartementet, 2001), vilket får förmodas
bidra till att tiden för personalvårdande aktiviteter blir allt svårare att hinna
med. Det gavs även uttryck för att förändringar i kraven på hur läraren
skall utöva sin lärarroll skapade osäkerhet i relation till skolledningen och
påverkade vardagsarbetet.
Idag känner jag mig otryggare därför att jag inte vet vilka av
mina egenskaper som lärare som uppskattas och vilka som
nedvärderas. Dessutom präglas min dag av så många extra
sysslor att själva ämnet kommer i kläm (Lärare, Kulturanalys
I).
Lärarna uppgav bl.a. att utvecklingssamtal inte genomförts systematiskt
och regelbundet och även möjligheten till individuell lönesättning ifrågasattes därför att ledningen uppfattades ha liten insikt i vad varje individ i
realiteten presterade i det dagliga arbetet. Edström (2002) har visat på den
osäkerhet som många lärare känner inför rektorernas bristande möjlighet
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att kunna göra bedömningar av hela deras lärarinsats i samband med lönesättningen. En av lärarna uttryckte stor frustration över lönefrågan.
I dag har man infört individualiserade löner och givit rektorerna makten att skilja den ene från den andre. Det vore ju bra om
rektorerna visste vad alla gjorde och hur alla jobbade, men så
är garanterat inte fallet. Man sätter lönen efter synnerligen diffusa kriterier. Sedan fem, sex år tillbaka när den individuella
lönesättningen infördes har icke en enda rektor varit inne hos
mig och lyssnat på någon av mina lektioner. Det anser jag är
häpnadsväckande! Därmed menar jag inte att mina rektorer
inte är hyggliga. Det är de. Men de har inte sett mig tillsammans med mina elever någonsin! /…/ Hur skall de veta om jag
skiljer mig från mina kolleger och därmed skall ha högre eller
lägre lön än de! Menar man att det är kringkringet som renderar mig några hundralappar mer än mina kolleger? I så fall
tycker jag att jag är duktig på allt som pågår kring eleven utanför klassrummet, men hur mäter rektorerna det? Är jag sämre
lärare för att eleverna klagar på mig eller är jag möjligtvis bättre sådan därför att jag ställer krav och eleverna stönar? (Lärare,
Kulturanalys I).
Att lönen dessutom skulle kopplas till medarbetarnas engagemang i skolutvecklingsfrågor väckte både frustration och skapade osäkerhet, något som
Edström (2002) visat att det har skett på flera skolor. En lärare skrev också
att:
På ett möte där lärarlöner diskuterades fick vi av facket också
höra att de framtida lärarlönerna skulle sättas i relation till
måluppfyllelsen. Dvs. lönen blir högre ju fler elever som får
godkända betyg. Då kan man misstänka att en lärare blir mer
benägen att tänja på sitt samvete och godkänna även undermåliga kunskaper (Lärare, Kulturanalys I).
Huruvida detta uttalande hade någon grund vet jag inte. Däremot är uttalandet betydelsefullt i ett kultur- och symbolperspektiv (Alvesson, 1991),
då det bidrar till att hålla problematiken kring den individuella lönesättningen levande. Uttalandet är också betydelsefullt ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (Berger & Luckman, 1966/1979; Barlebo Wenneberg,
2001), eftersom det är människors uppfattning om hur verkligheten är beskaffad som avgör deras handlingar. Ur båda dessa perspektiv bidrar uttalandet till att lönefrågan för lärare förblir infekterad och svår att finna konstruktiva lösningar på.
Rektors uppdrag är komplicerat och det missnöje med ledningsfunktionen som framkom i Kulturanalys I speglar några av de dilemman som är
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en del av rektorers vardag. Uppdraget att lojalt ansvara för att politiska beslut verkställs måste hela tiden balanseras och hanteras i relation till konkreta vardagsproblem så som de upplevs av lärare, elever och föräldrar (se
t.ex. Lipsky, 1980; Utbildningsdepartementet, 2001; Christensen, Lægrid,
Roness & Røvik, 2005).
6.3.5 Stora variationer i uppfattningarna om projektet och vad det
skulle kunna leda till
Det fanns i Falkgymnasiet en utbredd frustration som vi som skulle vara de
drivande krafterna i utvecklingsarbetet inte riktigt förstod omfattningen av.
Efteråt beskrevs vilka stora variationer det fanns i uppfattningarna om det
skolutvecklingsprojekt som skulle startas.
När projektet startade så stod du framför en hoper lärare som
var deppade och bittra och så dessutom snackades det om att
slå oss samman med ett vårdgymnasium. Och då ville de att vi
skulle byta namn på hela skolan, också, det var skrattretande,
men det blev ju inget av det. Det blev inte så stor förändring,
det var ett program till vi fick och inte ett särskilt stort program. Att komma med ett förslag om namnbyte gjorde många
förbittrade, det var inte läge för det, det var ovanligt opsykologiskt (Lärare, Kulturanalys II).
Det fanns förstås också förväntningar både av mer positiv och av mer neutral karaktär.
Jag ser i alla fall med tillförsikt framåt eftersom jag trivs
mycket bra med den dynamiska miljön. Det känns som om vi
från och med nu bygger upp något nytt. Förut kändes det ofta
som en demontering (Lärare, Kulturanalys I).
Jag hade ju vissa förväntningar, när vi gick med i det här projektet, med målsättningen att se om man kan förändra skolan
inifrån. Vi har ju problem i skolan, i gymnasieskolorna, som
jag ser det så är de flesta och största problemen orsakade av
yttre faktorer, systemfaktorer, men man kan även försöka göra
någonting inifrån. Och det här med systemfaktorer det är ungefär vad folkpartiet lyfter fram i debatterna, att alla ska läsa teoretiska ämnen och såna saker och samma kurser fast de kanske
inte har de här förutsättningarna. Att alla ska tänkas läsa 12 år
på raken, då bygger man in problem men jag vill ändå försöka
jobba inifrån, man får ju leva med de här förutsättningarna som
finns då, om det ska kunna gå och undanröja de här problemen
då och framförallt som jag upplever då med omotiverade ele-
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ver, med många avhopp och att man går och tar det här som en
fritidsgård (Lärare, Kulturanalys II).
En annan lärare uttryckte sig så här:
Hade inte så stora förväntningar. Jag gick mer in med de tankarna att nu ska vi gå ihop två skolor och se om vi kan göra nåt
bra och inte släpa med oss allt dåligt.
På en följdfråga om vad som var dåligt blev svaret:
Ja då särskilt det här med A- och C-huset och adjunkterna mot
yrkeslärarna och så jag då som kom från estetiska programmet.
Vi hade suttit i en annan lokal i kommunen och vi var inte accepterade då (Lärare, Intervju).
Ur den första kulturanalysen tonade fram en skola med en lång rad problem. I den meningen skulle ett skolutvecklingsprojekt kunnat betraktas
som något positivt av skolans personal. Så var emellertid inte fallet och i
resultatavsnittet kommer jag att på olika sätt belysa, tolka och analysera
aspekter som jag under projekttiden kom att uppfatta som väsentliga för att
skolutvecklingsprojektet inte kom att bli den ”lösning” de initiativtagande
förvaltningstjänstemännen hade hoppats. Som en inledande komplikation
kom det strax efter det att den första kulturanalysen genomförts att stå klart
att det inte skulle bli något av den planerade sammanslagningen mellan
Falkgymnasiet och Vårdgymnasiet. Vårdgymnasiet skulle istället delas så
att de vuxna eleverna fördes över till ett annat gymnasium och endast ett
Omvårdnadsprogram med ungdomselever skulle flyttas till Falkgymnasiet.
Detta innebar att tanken om att utvecklingsprojektet skulle kunna bidra till
att minska de kulturella skillnaderna mellan de båda skolorna inte längre
fick samma betydelse. Detta skapade viss oro i Utvecklingsgruppen och i
ett mail till professor Berg i augusti 2001 skrev jag:
Det har blivit bestämt att vuxendelen av Vårdgymnasiet skall
flyttas till Komvux. Det innebär i praktiken att man inte längre
kan tala om en sammanslagning av två gymnasieskolor. Den
del av Vårdgymnasiet, ungdomsdelen, som kommer att flyttas
till Falkgymnasiet handlar bara om ca 150 elever och ca 10 lärare. Utvecklingsgruppen ser inte detta längre som ett sammanslagningsprojekt och har funderingar över gruppens vara
eller icke vara. Gymnasierektorn, säger dock till mig att sammanslagningen var ju bara en del av det hela och att utvecklingsprojektet ändå skall fortskrida. Kan man omformulera
uppdraget lite, eller vad händer nu?
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Utifrån att Falkgymnasiet ändå skulle byggas om, att skolan i sig innehöll
olika kulturer, att ett Omvårdnadsprogram skulle införlivas i verksamheten
och att en utveckling av de pedagogiska arbetssätten sågs som betydelsefullt av förvaltningsnivån, bestämdes att skolutvecklingsprojektet skulle
bedrivas i enlighet med ursprungsplanen, men med en nedtoning av skillnaderna mellan olika lärarkulturer. Med tanke på den åtskillnad mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare som fanns i Falkgymnasiet var det
olyckligt att denna nedtoning gjordes. Samtidigt är detta med åtskillnader
mellan lärarkategorier en känslig fråga eftersom den handlar om värdeaspekter (Stacey & Griffin, 2006). Att det också var en känslig fråga i
Falkgymnasiet visade sig, som framgått, i personalens brev och kommer
också i den fortsatta berättelsen om projektet att lyftas fram som en betydelsefull aspekt.
I de nästföljande avsnitten diskuterar jag hur jag successivt kom att
uppfatta situationen i Falkgymnasiet som alltmer komplex, i relation till
möjligheterna att genomföra skolutvecklingsprojektet enligt Frirumsmodellen.
6.4 Att söka sig till ”oaserna”71 – Ett sätt att hantera skepsis
och motstånd
Ett skolutvecklingsprojekt som är top-down ”landar” mitt i en pågående
verksamhet vars anställda kan vara mer eller mindre förberedda och intresserade av att ”ta emot” projektet. Vad som sker måste förstås med utgångspunkt i den ”verklighet” som personalen upplever att de befinner sig i (t.ex.
Berger & Luckman, 1979), vilken uppfattas olika av olika individer, något
som gör det hela än mer komplicerat. Med utgångspunkt i hur personalen i
Falkgymnasiet beskrev sin vardagsverksamhet fortsätter jag i det här avsnittet att beskriva aspekter och ageranden som kan bidra till att öka förståelsen för vad det var som gjorde det studerade projektet så komplext.
När skolutvecklingsprojektet skulle startas fanns ett stort engagemang
och full aktivitet från flera ”prominenta” personers sida, såväl från professorn som hade utarbetat kulturanalysen som hos förvaltningsledningen. När
projektet väl kommit igång ”försvann” emellertid de initiativtagande förvaltningstjänstemännen till andra uppgifter, likaså kom professorns engagemang att bli relativt marginellt. En av förvaltningstjänstemännen säger
följande om varför denne inte deltog i de möten som hölls sedan projektet
hade startat.
Nej, man kan säga så här att successivt så lade jag inte ner så
stort intresse på Falkgymnasiet därför att jag såg att det gick
som det skulle göra. Jag fick andra saker som krävde större intresse. Jag brukar tänka på det att det är ett bevis för att det
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Se Metodavsnittet för en diskussion om oaser.
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gick i rätt riktning på Falkgymnasiet (Förvaltningstjänsteman,
Intervju).
Även en annan av den involverade förvaltningstjänstemannen svarade på
samma sätt: ”Vi gick ju vidare till nåt annat sen, så är det ju.” När projektet
gick in i sin implementeringsfas fanns som aktiva ledare av projektet kvar
endast två personer och ingen av dessa hade någon större legitimitet bland
skolans personal: en nytillträdd gymnasierektor, utan legitimitet från den
dominerande lärargruppen, bl.a. för att hon var sjuksköterska i botten och
inte akademiskt utbildad.
En sjuksköterskeutbildning räknas inte, för i deras värld, när
de gick utbildningen, så var sjuksköterskeutbildningen en yrkesutbildning. Det är en högskoleutbildning idag, men den var
inte det då och det var det ju inte när jag gick heller (Gymnasierektorn, Intervju).
Kvar var också jag som doktorand som hade till uppgift att både delta i och
studera projektet. Jag saknade också till viss del legitimitet, framförallt för
att jag inte var utbildad gymnasielärare, även om jag fungerade som lärare
inom högskolan. Bland lärarna fanns en misstänksamhet mot hur jag skulle
kunna arbeta i det här projektet då jag inte hade lärarbakgrund från ungdomsskolan. Det kan också ha bidragit till den tvekan många kände inför
projektet, även om detta knappast kan ha haft avgörande betydelse.
Men sen blev väl du också ifrågasatt för att du inte hade skolbakgrund. Och då kan man inte förstå den här verksamheten,
menade många (Gymnasierektorn, Intervju).
Jag upplevde det också vid den här tiden som en komplicerad uppgift att
komma ”utifrån” och göra anspråk på att ha något att säga om det som enligt Bergs modell visade sig vara den dominerande kulturen i Falkgymnasiet. Mulinari (1997) lyfter fram betydelsen av mänskliga relationer i forskningssammanhang när forskaren vistas en längre tid i den miljö som studeras. Hon anser att de relationer som utvecklas är av större betydelse för
dem som ”beforskas” än hur de uppfattar syftet med själva forskningsuppgiften. Eftersom jag genom min roll kom att uppfattas som att jag stod
närmare skolledningen än personalen, ett förhållande som forskningsdesignen bidrog till att skapa, påverkade det relationerna mellan mig och skolans
personal. Min sammankoppling med ledningsnivån skedde redan i projektstarten genom att jag besökte skolan tillsammans med förvaltningstjänstemännen och professorn och vi träffade tillsammans Gymnasierektorn för
att diskutera projektets upplägg. Detta försvårade möjligheterna att skapa
förtroendefulla relationer med andra personer än de som ingick i Utvecklingsgruppen. Jag vidareutvecklar dessa tankar i kapitlen 7 och 8.
166

Vi som arbetade i Utvecklingsgruppen kom att söka oss, med Sandströms & Ekholms (1984) ord, till ”oaserna” för att ”skydda” oss från den
misstänksamhet som vi upplevde fanns. Sandström & Ekholm (1984) formulerade begreppet ”oaserna” utifrån sina egna upplevelser av att de hittade ett ställe där de kunde söka skydd mot den misstänksamhet som också
de möttes av. Det var utifrån dessa upplevelser som de beskrev att forskare
som befinner sig i skolans värld saknar en vedertagen roll, vilket kan leda
till spekulationer kring dessa personers funktioner. I Falkgymnasiet uppfattar jag att både min roll som doktorand och de roller som ”utvecklingspådrivare” som Utvecklingsgruppens medlemmar fick, inte var vedertagna.
Det bidrog till den misstänksamhet som utvecklades mot vårt arbete. Utvecklingsgruppens möten blev vår ”oas”.
Ja, misstänksamheten tror jag låg kvar väldigt länge faktiskt.
Och det kanske var det att Utvecklingsgruppen inte nådde ut så
väldigt mycket i nästa steg. Sen var det väl också det att dom
som var med i Utvecklingsgruppen fick genast en ganska rask
lönehöjning, tror jag inte uppfattades så väl alla gånger. Urvalet där, jag vet inte hur det gick till riktigt. Många väljer ju att
inte ta in nånting nytt och en del tycker att det är bra att det
händer nånting, att man får andra perspektiv. Ja, jag tror inte
man kan säga att det var någon succé egentligen med Utvecklingsgruppen. Det tror jag inte, beroende på vem man pratar
med kanske (Lärare, Intervju).
Att sakna en naturlig och vedertagen roll och position och att bli den som
det riktas misstänksamhet emot gjorde att jag i rent självbevarande syfte
främst umgicks med de som accepterade mig trots att rollen var oklar. Den
tryggaste oasen var det konferensrum där Utvecklingsgruppen alltid höll
sina möten. Det låg lite avsides, men hade en glasvägg ut mot en av skolans korridorer. Vi var således väl synliga för de av skolans personal som
hade anledning att gå igenom just denna korridor. Vi kände oss ändå
”skyddade” och ”trygga” där. I detta rum började vi successivt att ”känna”
på varandras uppfattningar och åsikter om Falkgymnasiet och det skolutvecklingsprojekt som hade startats. Ett annat sätt att upprätthålla bilden av
den trygga oasen var att inte diskutera projektet med skolans personal utanför detta rum. När vi t.ex. skulle äta lunch i skolans personalrum efter att
Utvecklingsgruppens möten hållits, talade vi aldrig om vad som avhandlats
under mötet. Medlemmarna i Utvecklingsgruppen berättade inget och ingen av skolans personal ställde heller några frågor. Det var ett sätt som bidrog till att projektet osynliggjordes. En lärare som började arbeta i Falkgymnasiet efter det att projektet redan hade startat uttryckte sig så här:
Det här projektet som jag hörde talas om när jag kom, var det
väldigt svårt att få någon att beskriva vad det var för någon167

ting, vad det gick ut på och hur man arbetade med projektet, så
var det faktiskt. Och länge kändes det som att det var någonting som gjordes i Utvecklingsgruppen. Och sen stannade det
där, delvis på grund av dem som satt där och delvis på grund
av motståndet att ta emot det, för tanken var väl att det skulle
ut i programlagen? (Lärare, Kulturanalys II).
Det fanns också en otydlighet avseende varifrån idén om ett skolutvecklingsprojekt hade kommit, något som bidrog till att skapa osäkerhet.
Och så känns det lite så här att när Gymnasierektorn startade
det här, jag vet egentligen inte hur det kom igång, om det kom
en förfrågan från högskolan eller om det var gymnasierektorn
som gjorde en förfrågan eller om det var utbildningsförvaltningen som gjorde en förfrågan om vi skulle vara med i en
analys eller. Och då kan man ju tänka sig att många tänker så
här att: varför har vi inte diskuterat det här i våran grupp innan
vi gick vidare? (Lärare, Intervju).
Kanske kan detta uttalande ses som en konkretisering av hur Lindensjö &
Lundgren (2000:131) beskriver att styrningsproblematik kan ta sig uttryck:
”Besluten tycks komma från ingenstans, ingen ansvarar för dem och effekterna motsvarar ingens avsikter.”
Men, hur hamnade vi egentligen i ”oaserna”? Min uppfattning är att en
grundläggande förutsättning för att skolutvecklingsprojektet isolerades var
den balkanisering (Hargreaves, 1998) som skolan präglades av. I det följande diskuterar jag balkaniseringens betydelse för hur projektet skulle
komma att genomföras.72
6.5 Balkanisering – En central aspekt i skolutvecklingsprojektets komplexitet
I det här avsnittet diskuterar jag utifrån Hargreaves (1998) hur balkanisering kan uppstå och hur en balkaniserad miljö kan ge utrymme för informella ledare att skapa sig starka positioner. Tankar om hur organisationskulturer formas hierarkiskt och hur denna ordning upprätthålls har också
beskrivits av Frost (1987), även om han inte använder termen balkanisering. Enligt Frost (1987) så uppstår en strukturell maktordning när en organisation är nystartad, genom de involverade aktörernas handlingar. De
maktmönster som då uppstår blir så småningom osynliga och tas för givna.
Den maktordning som initialt skapats kommer att underhållas av de individer och/eller grupper som gynnas av denna (Frost, 1987).
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Begreppet balkanisering har tidigare också använts av Friedman (1977), men då
i betydelsen att arbetskraftsreserven till industrin är heterogen vad gäller kunskaper och utbildningsbakgrund, men även vad gäller kön, ras och nationalitet.
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6.5.1 Några tankar om hur balkanisering kan utvecklas
Många, särskilt kärnämneslärare, inledde sina brev med att berätta om hur
länge de hade arbetat på Falkgymnasiet och hur positivt de uppfattade detta. Det var material som jag sorterade bort i den första kulturanalysen, då
jag ansåg att information av denna karaktär inte hade direkt betydelse för
det skolutvecklingsarbete som skulle bedrivas. I efterhand kan jag konstatera att detta var en felaktig bedömning. Jag var vid den här tiden inte så
väl inläst på Hargreaves (1998) begrepp balkanisering. Tre av dess kännetecken är hög grad av stabilitet, låg genomtränglighet och personlig identifikation. Jag såg inte när jag genomförde den första kulturanalysen att dessa beskrivningar av lång anställningstid, hur väl de trivts med kollegorna
och hur viktigt de tyckte det var att framhålla detta bildade ett mönster som
indikerade att detta kunde vara en balkaniserad skola. Det blev synligt för
mig under projekttiden när jag successivt arbetade för att tolka och analysera det som skedde. Genom dessa berättelser blir det emellertid möjligt att
förstå något om hur balkaniseringen kan ha uppkommit. Hargreaves (1998)
beskriver liknande förlopp. Min tolkning är att det framträder en personlig
identifikation med skolan som var en bidragande anledning till de starka
reaktionerna mot nedläggningshotet och skepsisen mot sammanslagningen
med Vårdgymnasiet. Enligt Hargreaves (1998) är personlig identifikation
ett av de kriterier som kännetecknar en balkaniserad skola.
För nästan 30 år sedan kom jag så hit till Falkgymnasiet. Skolbyggnaden var ful men det liv som fanns i den var desto bättre.
Det fanns en grupp lärare som också var 55+ och dem betraktade man med ett visst medlidande. Lyckliga vi som hade ett
långt yrkesliv framför oss. Den stora gruppen lärare var mellan
27 och 37, alltså ett samlat gäng som trivdes tillsammans och
följdes åt upp genom åldrarna. Det var högt i tak. Diskussionens vågor gick höga och alla möjliga åsikter fanns och fick
finnas. En självklar sak var dock att man var solidarisk och
ställde upp för varandra (Lärare, Kulturanalys I).
En av kärnämneslärarna som hade arbetat på skolan sedan mitten av 1970talet vittnade om den positiva sidan av livet i Falkgymnasiet. ”Att jag inte
sökt mig bort från Falkgymnasiet till annan tjänst visar väl tydligt att jag
har trivts på min arbetsplats” (Lärare, Kulturanalys I). Flera andra beskrev
hur roligt det varit att arbeta på Falkgymnasiet och att det var en skola med
hög status.
Vår skola har haft en profil och en status som de ”flitiga” eleverna har tagit med sig ut i livet och idag kan blicka tillbaka på
med stolthet. Många elever återvänder för att fira jubileer och
för att träffa sina lärare (Lärare, Kulturanalys I).
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Balkaniseringen hade således en lång tradition och var därmed svår att bryta, vilket med Hargreaves (1998) terminologi beskrivs som att dessa grupper har en hög grad av stabilitet.
Falkgymnasiet har i sig två kulturer som funnits parallellt i 30
år genom en sammanslagning av Yrkesskolan och Handelsgymnasiet i början av 1970-talet. Vid den förra arbetade yrkeslärare med arbetslivserfarenhet men normalt inte med akademisk utbildning. Dessa har sedan huvudsakligen arbetat i Chuset. Lärarna vid Handelsgymnasiet (nu A-huset) hade akademisk utbildning och många lång sådan (licentiater och doktorer). Dessa två grupper har delvis arbetet sida vid sida under
många år men ändå inte umgåtts fullt ut. Det är först under min
tid alla ätit jultallrik tillsammans! (Skolledare, Kulturanalys I).
Den dominerande gruppen var mycket homogen i fråga om sina åsikter.
Hargreaves (1998) benämner detta specifika kännetecken på balkanisering
som att de grupper som finns har låg grad av genomtränglighet.
Representanten från SP (Samhällsprogrammet, min anm.) säger att SP:s X-program73 är en mycket homogen grupp, så
åsikterna som kommer fram blir ganska likartade (Minnesanteckning, Utvecklingsgruppens möte 040310).
De skillnader mellan lärarkategorier som kom till uttryck visade sig vara
betydelsefulla huvudsakligen för karaktärsämneslärarna, som upplevde att
de av kärnämneslärarna blev behandlade som ”mindre värda”. Det framkom i den första kulturanalysen, men som jag också kunnat uppfatta som
deltagande observatör. Detta var emellertid något som kärnämneslärarna
inte gav uttryck för och som de kanske inte heller var medvetna om.
Förmodligen är jag trög och korkad, men motsättningar som
måhända fanns i den "gamla" skolan, mig ovetandes, har
kommit i dagen (syftande på Kulturanalys I, min anm.).
Grupptillhörighet och dess betydelse syns idag väldigt tydligt,
tycker jag (Lärare, Kulturanalys II).
I mina minnesanteckningar (2003-01-16) har jag skrivit att ”en av karaktärsämneslärarna har i en tidning hittat en serieruta som har rubriken: En
riktig adjunkt gör alltid motstånd. Denna sätts av läraren upp i lärarnas fikarum”. Detta visar också på att åtskillnaden mellan kärnämnes- och karaktärsämneslärare konkret fanns med i den dagliga verksamheten.
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En specialvariant av Samhällsprogrammet.
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6.5.2 Balkanisering och informell makt
När balkaniseringen väl uppstått har möjligheterna till öppna diskussioner
grupper emellan stängts. Det ökar möjligheterna för att informella ledare
kan ta det utrymme i organisationen de anser sig behöva och också att göra
sig till tolkningsföreträdare, t.ex. avseende hur nya läroplansintentioner och
förändringsinitiativ skall mottas. I dessa slutna grupper kan egenintressen
odlas utan insyn och därmed kan någon eller några få dominerande personer skapa sig en stark informell maktposition utan större risk att ”avsättas”.
En dominerande grupp fackligt aktiva lärare hade under lång tid varit Falkgymnasiets informella ledare. En skolledare berättade om sina funderingar
i samband med att denne sökte sin anställning vid Falkgymnasiet:
Skälet som gjorde uppgiften svår (att tillträda en tjänst som
skolledare, min anm.) var just den kultur som då fanns på
Falkgymnasiet. Jag känner personligen tidigare rektorer på
Falkgymnasiet väl och visste rätt mycket om andan och maktspelet på skolan. Min närmaste företrädare hade minst sagt haft
det stormigt med i varje fall en stor lärargrupp på skolan och
utifrån den aspekten var det tacksamt att komma. Att det inte
var helt lätt att vara chef på Falkgymnasiet framkom väldigt
tydligt i intervjufrågorna vid anställningen. ”Kommer du att
klara av de starka opinionsbildande lärarna som själva är vana
att bestämma” var en återkommande fråga i olika skepnader
(Skolledare, Kulturanalys I).
Organisations- och verksamhetsförändringar berör organisationsmedlemmarna både på grupp- och individnivå. Det som, med Fullans (2001) ord,
gör förändringsarbete socialt komplext är att både olika grupper och individer reagerar så olika när en förändringsprocess initieras och de har olika
skäl till att reagera olika. Vilka reaktioner som uppstår i praktiken i ett enskilt fall och varför de uppstår är till stora delar oförutsägbart för de som
leder denna förändringsprocess, bl.a. därför att dessa vet föga om enskilda
individers bakomliggande motiv. Hur reaktionerna tar sig uttryck i det enskilda fallet är i stort sett omöjligt att förutse, även om det finns generella
teorier om hur människor och organisationer kan reagera på förändringar,
som gör att vissa mönster kan förväntas uppstå (Stacey, 1993).
Sarason (1980) har t.ex. pekat på vikten av att beakta de olika sociala
roller och positioner som aktörerna innehar i en organisation. I det här fallet spelades således en betydelsefull roll av företrädare för ett av de ledande
fackförbunden. De fackliga företrädarnas agerande kan ses som en del i ett
större ”skolpolitiskt spel” i denna kommun. Jag tolkar det som att dessa
fackligt ledande personer, som också de facto74 var de som varit, som det
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Att Falkgymnasiet informellt styrts av dessa fackliga företrädare framkom på
olika sätt både i brevmaterialet, vid skolans olika sammankomster och möten och i
de samtal som fördes i Utvecklingsgruppen.
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sades, Falkgymnasiets informella ledare i nästan 30 år, inte ville framstå
som förändringsobenägna, men de var samtidigt oroliga för vad som skulle
kunna hända om ett projekt startades. Detta uttryckte de inte i klartext, men
det fanns ändå uttalanden som gick i denna riktning. En av dessa fackliga
företrädare uttryckte sig t.ex. på följande sätt med anledning av att politikerna beslutat att Falkgymnasiet inte skulle rivas.
Men sedan svängde politikerna (Falkgymnasiet skulle inte rivas, min anm.). Efter det så trodde man, sant eller inte sant, att
då kommer det något för att dölja att man gjort fel. Då tar man
någon som kommer hit och gör en undersökning för att visa att
man startar nåt nytt, så gick resonemanget. Sant eller inte, så
har man resonerat. Det hade inte spelat någon roll vem som
hade kommit hit så hade det blivit samma resultat ändå. Det
har ingenting med personer att göra utan det har att göra med
att man blir misshandlad både av politiker och tjänstemän centralt (Lärare, Intervju).
Denne fackliga företrädare påpekade också att han hade försökt att få den
övriga lärarkåren intresserade av att delta i skolutvecklingsprojektet, men
utan framgång. Det kan vara värt att notera uttrycken ”jag lyckades inte
förankra det” och ”fast jag godkände det”. Det visar på hur en person kan
dominera.
Jag lyckades inte förankra det bland lärarna, fast jag godkände
det. Jag fick aldrig med mig folk här. De tyckte det kostade så
mycket pengar, och undrade varför man skulle göra det här
egentligen. Så tyckte man och då är det en dålig start tyckte
man. Det är en omöjlig start nästan (Lärare, Intervju).
Att tala i termer av ”man” ger uttalandena både ett vagt intryck, ingen blir
direkt utpekad, men samtidigt att åsikterna kan antas delas av många.
Språket har betydelse i ett maktperspektiv då det är genom språket som vi
anger vår syn på verkligheten. ”För mig är ’makt’ ett centralt begrepp inom
språksociologin”, skriver t.ex. Einarsson (2004:9).
Gymnasierektorns uppfattning var att nedläggningshotet hade berört lärarna på ett personligt plan och därför hade detta satt djupa spår.
Många har jobbat här väldigt länge, och kanske jobbat på någon enstaka skola innan. När man börjar på Falkgymnasiet blir
man kvar här, vilket gör… Jag tror att det var ett sånt jättehot
att man skulle lägga ner den här arbetsplatsen som man är så
himla mån om, det finns en väldig stolthet över Falkgymnasiet,
det var som en riktig pil i hjärtat på den stoltheten. Man identifierade sig som Falkgymnasiet. Namnbytet kunde man heller
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inte förstå. Det var ett gäng, vid den tiden på en 20-25 stycken
som hörde till den här gruppen (Gymnasierektorn, Intervju).
Falkgymnasiet hade cirka 80 personer som var tillsvidareanställda så det
var således 25-30 % av personalen som tillhörde vad som kan uttryckas
som en ”motståndsgrupp”. Jag vet förstås inte hur ”aktivt” motståndet var
hos enskilda lärare. Som jag uppfattar det så fanns det emellertid en ”stark”
kärnämneslärargrupp som, oavsett deras avsikter, hade en hämmande inverkan på övriga lärares agerande, vilket påverkade hur skolutvecklingsprojektet kom att genomföras.
6.5.3 Balkaniseringen skapade problem när Utvecklingsgruppen skulle
tillsättas
De ledande fackliga företrädarna hade sagt ja till att delta i projektet. När
sedan Utvecklingsgruppen skulle tillsättas ville den dominerande fackliga
organisationen ha en facklig sammansättning, något som ledningen motsatte sig. Detta kan kanske ses som en något ovanlig situation då den svenska
arbetsrättsliga lagstiftningen, framförallt manifesterad i Lagen om medbestämmande (MBL) (SFS 1976:580) som infördes i mitten av 1970-talet,75
har kännetecknats av att förändringar på arbetsmarknaden sker i ett nära
samarbete mellan arbetsgivare och fackföreningar. Från denna utgångspunkt kan det tyckas märkligt att arbetsgivaren i det här fallet inte ville att
Utvecklingsgruppen skulle vara partsammansatt. På det sättet skulle t.ex.
de förslag till förändringar som Utvecklingsgruppen arbetade fram få en
kontinuerlig facklig förankring. Att så inte skedde måste därför antas ha en
orsak. En sådan skulle kunna vara att facket uppfattades ha en svag ställning hos personalen och att skolans ledning av det skälet inte såg facket
som någon betydande kraft för att understödja den utvecklingsprocess som
initierats. En annan, och i det här fallet mera rimlig tolkning, är att de fackliga företrädarna, beroende på hur de tidigare agerat, kunde antas istället ha
en stark ställning och att de också ville motarbeta projektet och de initiativ
som kunde komma från Utvecklingsgruppen. De ledande fackliga företrädarna spelade samtidigt dubbla roller då de också var de dominerande
bland kärnämneslärarna och bidrog därmed till att balkaniseringen upprätthölls. Genom diskussionen om Utvecklingsgruppens sammansättning kom
skolledningen i konflikt med företrädare för Lärarnas Riksförbund (LR)
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En tradition som går tillbaka till 1930-talet och den s.k. ”Saltsjöbadsandan”;
Saltsjöbadsavtalet, huvudavtal 1938 mellan SAF och LO, i sina huvuddelar ännu
gällande 1994. Det inledde en era av samförstånd och samarbetsvilja, den s.k. Saltsjöbadsandan, som kom att prägla arbetsmarknaden i varje fall fram till slutet av
1960-talet. Efter en tid av turbulens återgick arbetsmarknadens parter i början av
1980-talet till att söka efter samförståndslösningar. Detta kom till uttryck i utvecklingsavtalet 1982 mellan SAF, LO och PTK (Nationalencyklopedin, (1998) Multimedia 2000 plus).
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redan i inledningen av projektet. Att Utvecklingsgruppen inte fick en facklig sammansättning ogillades av den dominerande fackliga organisationen
LR. En av lärarna som tillhörde detta fack uttryckte sig på följande sätt om
medlemmarna i den Utvecklingsgrupp som tillsatts:
Berg påpekade hur viktigt det var att välja folk till en sån där
utvecklingsgrupp. Men det blev helt fel hos oss. De personerna
som kom att ingå i Utvecklingsgruppen, de hade ju väldigt dålig förankring. Det blev nästan ingen teoretisk lärare där, de
som kom med var sådana som smet från sina arbetsuppgifter,
de var inte några drivande personer i pedagogik, det var inga i
ämnet som var drivande. De hade ingen förankring (Lärare, Intervju).
Utifrån mitt deltagande i Utvecklingsgruppen kunde jag snart upptäcka att
flera av de personer som kom att ingå i denna inte heller åtnjöt stort förtroende hos den dominerande kärnämneslärargruppen. Det är också en av dessa som gör uttalandet i ovanstående citat. De som ingick i Utvecklingsgruppen hade dock valt att vara med för att de var mycket intresserade av
skolutveckling och av forskningsbaserad allmänpedagogisk kunskap. Det
låga förtroendet Utvecklingsgruppens medlemmar åtnjöt hos den dominerande lärargruppen bidrog emellertid till att skolutvecklingsprojektet kom
att leva sitt liv vid sidan av den ordinarie verksamheten. I citatet visar sig
balkaniseringens politiskt färgade element, som bl.a. handlar om att vissa
ämnen har högre status än andra. I gymnasieskolor har vanligen teoretiska
ämnen högre status än de yrkesförberedande. Uttalanden om kollegor som
att de valde att delta i utvecklingsarbetet för att smita från sina vanliga arbetsuppgifter visar balkaniserade kulturers kännetecken så som t.ex. ”maktens och egenintressenas dynamik” vilken, öppen eller dold, påverkar ”hur
lärarna uppträder som kollektiv” (Hargreaves, 1998:226). Detta inverkar i
sin tur på skolans utvecklingsklimat.
Till detta kan sägas att Utvecklingsgruppen tillsattes genom att intresserade personer själva fick anmäla sitt intresse. Det var inte heller många
som anmälde intresse så i stort sett alla som ville kunde få vara med. Det
fanns inte heller något klart uttalat om hur stor Utvecklingsgruppen kunde
vara till antalet. Varför inte någon av de ledande fackliga medlemmarna
valde att delta i Utvecklingsgruppen, utan att delta som facklig representant, har aldrig framkommit. En förklaring kan vara att de på det sättet
skulle ha legitimerat att Utvecklingsgruppen sattes samman utan fackliga
representanter. De skulle därmed ha förlorat en del av basen för sin makt.
Då lärare vanligen är fackligt anslutna fanns i Utvecklingsgruppen lärare
som tillhörde olika fackliga lärarorganisationer, men utan att de deltog på
ett fackligt mandat. Min uppfattning är att representanter för andra fackförbund å sin sida såg detta skolutvecklingsprojekt som en möjlighet att indirekt bryta den dominans som några ledande företrädare hade haft under en
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följd av år. Det fanns även lärare inom LR som ville se den rådande maktordningen förändrad.
6.6 Att bedriva skolutveckling i en balkaniserad skolkultur – Vi
blev kvar i ”oaserna”
De dominerande lärarna i Falkgymnasiet var så starka att vi som skulle
vara de ledande i skolutvecklingsarbetet aldrig nådde utanför vår ”oas”.
Motståndarna till projektet använde olika tekniker för att se till att arbetet
med skolutveckling inte fick fäste i skolans ordinarie verksamhet. I detta
avsnitt diskuteras något om hur detta gick till i praktiken.
6.6.1 Utvecklingsgruppens arbete marginaliserades
När resultatet av den första kulturanalysen presenterats kom Utvecklingsgruppen att på allvar påbörja utvecklingsarbetet.76 Utvecklingsgruppen,
som skulle vara motorn i utvecklingsarbetet, kom dock som nämnts att bedriva sin verksamhet tämligen isolerat från den dagliga verksamhet som
pågick i skolan. Ingen i gruppen, utom Gymnasierektorn, ”vågade” riktigt
driva något utvecklingsarbete utanför de möten Utvecklingsgruppen hade.
Därmed begränsades interaktionen med personalen och dessa kom aldrig
att på allvar involveras i utvecklingsprojektet. Gymnasierektorn hade dock
försökt få lärare från olika program att ansöka om att få vara med i Utvecklingsgruppen. En bakomliggande tanke var att en sådan sammansättning
skulle kunna fungera gränsöverskridande. Stacey (1993) pekar på att när
ledare påverkar sammansättning av personalgrupper inför de mer eller
mindre omedvetet ett moment som gör organisationen instabil och därmed
också öppnar upp för att förändring kan ske. Enligt komplexitetsteorin
krävs viss instabilitet för att frigöra kreativitet och är därför betydelsefullt
för en organisations utveckling, d.v.s. det är instabiliteten som öppnar för
förändringar. Det blir dock komplicerat i relation till hur lärarna uppfattar
sin situation. Lundström (2007) pekar på att lärare bl.a. uppfattar de grundläggande strukturer som deras lärargärning nu vilar på som instabil och att
detta hämmar mer än det stöder utvecklingsarbete. Han vill vidare lyfta
fram att en utvidgad professionalism ända sedan 1980-talet framställts som
den huvudsakliga vägen till skolutveckling. Hans studie visar emellertid att
visionen rimmar illa med lärares upplevelse av att arbetet intensifierats,
kompetensutvecklingen varit otillräcklig samt att stöd och resurser varit
otillräckliga.
Ett utvecklingsprogram arbetas fram
Utan att vi riktigt var medvetna om, eller i varje fall inte förde upp på
agendan, komplikationer av den karaktär som diskuterats ovan, tog sig Ut76

På grund av svårigheterna att samordna projektstarten och starten av ombyggnationen hade Utvecklingsgruppen påbörjat sitt arbete innan den första kulturanalysen var genomförd, bl.a. genom att vara diskussionspartners till skolledningen avseende ombyggnaden.
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vecklingsgruppen an sin uppgift att sammanställa de önskemål om utvecklingsområden som personalen givit uttryck för i sina brev och med utgångspunkt i detta utforma det utvecklingsprogram som skulle vara vägledande för utvecklingsarbetet. Arbetet med detta försvårades genom att
medlemmarna i Utvecklingsgruppen inte kände varandra särskilt väl, jag
var ny för dem och de för mig och även Gymnasierektorn var ny i sammanhanget. Till detta kom att de kände av misstänksamhet och ifrågasättande från sina kollegor. Dessa aspekter sammantaget resulterade i en stor
osäkerhet om hur utvecklingsarbetet skulle kunna bedrivas i praktiken. Ett
försök att tillfredsställa ”alla” önskemål gjorde att arbetet med att sammanställa utvecklingsprogrammet blev tidskrävande. Det tog lång tid innan
programmet kunde sättas på pränt och när det väl var klart blev det dessutom så omfattande att det var svårt att se någon ”röd tråd”. Programmet var
ambitiöst utformat, men allmänt, framförallt beroende på att gruppen inte
ville stöta sig med någon, och det innehöll alldeles för många områden för
att det skulle bli praktiskt hanterbart. Utvecklingsprogrammet var ändå av
avgörande betydelse då det fungerade som en symbol för att skolutvecklingsprojektet faktiskt existerade (se Alvesson, 1991 för symbolers betydelse i organisationer). Vid olika former av sammankomster där hela personalen samlades fanns utvecklingsprogrammet med som en punkt och
Gymnasierektorn berättade hur utvecklingsarbetet framskred. Även i kontakterna med politikerna och förvaltningstjänstemännen använde Gymnasierektorn utvecklingsprogrammet. Madsén (1994) har pekat på att lärargruppens heterogenitet gör att det är svårt att på ett bra sätt genomföra allmänpedagogisk utbildning. Utvecklingsprogrammet kom dock att fungera
riktningsgivande för Utvecklingsgruppens arbete under hela den återstående projekttiden. Programmet var utformat som ett processdokument och vi
reviderade det två gånger under projekttiden då vi bl.a. förde in vilka aktiviteter som genomförts, liksom sådana som var planerade för den närmaste
framtiden.
Utvecklingsprogrammet var indelat i tre huvudområden, a) Organisation och personal, b) Pedagogisk verksamhet och c) Forskning, samt ett antal underliggande delområden. Det skolutvecklingsprogram som utformades presenteras nedan.
a) Organisation och personal
- Personalvård
- Organisationsutveckling:
Schema
Möten – struktur och innehåll
Skolledningen – uppdrag och funktion
Uppföljning, utvärdering och utveckling
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b) Pedagogisk verksamhet
- Pedagogisk utveckling
Regelverk kring:
Handledarrollen/lärarrollen och Mentorskap
Kurativ utbildning, Social fostran, Ungdomskultur
Interkulturell kommunikation, Specialpedagogik, Lärstilar och
E-learning
- Teambuilding
Ämnesintegration genom:
Nätverksbyggande
Samverkan lärare – övrig personal
- Ämnesfortbildning
c) Forskning
- Dokumentanalys
- Elevkulturanalys
- Forskningsknytning genom bl.a.:
Föreläsningar
Seminarier
Forskningsrapporter
Möten forskare - praktiker
Jag presenterar i det följande de olika utvecklingsområdena lite mer i detalj.
Utvecklingsområdet: Organisation och personal
Det första övergripande utvecklingsområdet hade döpts till: Organisation
och personal. Ett delområde kallades: Personalvård och det bestämdes att
en ”personalvårdsgrupp” skulle bildas med ansvar för att personalaktiviteter skulle bli kontinuerliga inslag i skolans verksamhet. På Vårdgymnasiet
fanns tidigare en personalaktivitetsgrupp. Idéer till upplägg hämtades därifrån. Organisationsutveckling var ett annat delutvecklingsområde. Dit
räknades bl.a. schemaproblematiken och för att komma tillrätta med denna
bestämdes att en ny person skulle anställas på halvtid för att arbeta med
schemaläggningen. Vad gällde uppfattningen att det hölls alltför många
möten och att dess syften ibland var oklara bestämdes att Utvecklingsgruppen skulle göra en genomgång och en sammanställning av de möten som
existerade vid denna tidpunkt. Synpunkter och önskemål skulle också inhämtas från personalen. Från skolans personal hade riktats kritik mot att
personerna inom skolledningen både var alltför upptagna och alltför osynliga. För att synliggöra skolledarnas vardagsarbete bestämdes att de skulle
få i uppdrag att sammanställa sina huvudsakliga uppgifter och de fasta mötesgrupper som de ingick i samt mötesfrekvensen inom varje mötesgrupp.
De skulle också få till uppgift att under två veckors tid skriva en kortfattad
dagbok där de mer i detalj skulle kunna beskriva sin arbetssituation. Ruti177

nerna för medarbetarsamtalen skulle också ses över. Krav på olika former
av kvalitetsredovisningar blir alltmer vanligt förekommande i skolans
verksamhet. Detta var inte ett område som fanns med i Kulturanalys I. Däremot var administrativa sysslor i mer allmänna ordalag något som upplevdes som alltmer betungande. Kvalitetsredovisningar kan betraktas som ett
sätt från statsmaktens sida att styra den målstyrda verksamhet som finns i
skolan. Utvecklingsgruppen bedömde att arbetet med kvalitetsredovisningar var en administrativ syssla som snarare skulle komma att öka än att
minska. Utifrån det perspektivet bestämdes att i utvecklingsarbetet arbeta
för att skapa metoder för att integrera uppföljnings- och utvärderingsarbete
med kraven på kvalitetsredovisningar.
Utvecklingsområdet: Pedagogisk verksamhet
Det andra huvudområdet i utvecklingsprogrammet: Pedagogisk verksamhet, var i sin tur indelat i tre underrubriker. Underrubriken Pedagogisk utveckling handlade huvudsakligen om sådana aspekter som kan sägas ha
nära samröre med lärarrollens utövande i klassrummet. Dessa utvecklingsområden kan till stor del hänföras till den frustration och uppgivenhet som
uttryckts i breven till Kulturanalys I och i intervjumaterialet avseende lärarnas upplevelse av att många elever hade bristande förkunskaper och
bristande intresse för att klara sina gymnasiestudier. För att bättre förstå
och kunna hantera den upplevda problematiken föreslogs att ett utvecklingsprogram med föreläsningar och seminarier skulle genomföras. Det bestämdes att Utvecklingsgruppen skulle söka mer information och kunskap
inom de angivna utvecklingsområdena. Detta betraktades som en sonderande och förberedande aktivitet inför det fortsatta utvecklingsarbetet.
Elevvårdsteamet hade lyft fram några mer konkreta utvecklingsområden att
arbeta med och dessa skrevs också in i utvecklingsprogrammet. Dessa
handlade om att utveckla arbetssätt som bygger på portfoliometoden77, utveckla utvecklingssamtalet med elever, t.ex. genom att eleverna skulle tränas i att ställa frågor, utveckla formerna för självständiga arbeten, särskilt
med hänsyn till att ambitiösa elever, som en lärare uttryckte det: ”de håller
på att arbeta ihjäl sig”, och slutligen utveckla former för att förbättra elevers studieteknik.
Vad som konkret skulle genomföras under den andra underrubriken:
Teambuilding var mera oklart. De vaga idéer som uttrycktes tolkades som
en önskan om ett närmande mellan de olika, tämligen vitt åtskilda, grupperingar som vid den här tiden fanns vid Falkgymnasiet. Utvecklingsgruppen
avsåg att fortsätta en diskussion som hade aktualiserats i samband med
ombyggnationen, nämligen införandet av arbetslag och s.k. hemrum,78 men
77

Portfoliometodiken är en praktikerstyrd metodik, se vidare t.ex. Ellmin (1999).
Idén om att bygga hemrum hade hämtats från ett studiebesök vid en annan gymnasieskola med ca. 1000 elever, där en del i metodiken var att eleverna hade s.k.
hemutrymmen. Det innebar att eleverna fysiskt befann sig inom samma del av skolan hela tiden. Där fanns dels gemensamma lokaler för större elevgrupper och dels
78
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skulle också försöka utveckla former för samverkan mellan lärare och ickeundervisande personal. En samverkande aktivitet mellan utvecklingsområdena pedagogisk utveckling och teambildning var att skolan skulle arbeta
med begreppen demokrati och integration som gemensamt tema, som på
olika sätt skulle genomsyra verksamheten. Att arbeta med rättigheter och
skyldigheter i ett demokratiperspektiv ansågs vara ett sätt att närma sig
bl.a. sociala, ungdomskulturella och interkulturella aspekter.
Vad gällde det tredje delområdet: Ämnesfortbildning bestämdes att ansvar för ämnesfortbildningen skulle förläggas till programlagen. Ansvaret
skulle innebära att behoven diskuterades inom ämnesgruppen. Därefter
skulle det vara programlagens uppgift att göra en bedömning av kompetensutvecklingsbehovet med utgångspunkt i behoven för respektive program. En begränsning var att kompetensutvecklingen dock måste ske genom prioriteringar utifrån angivna ekonomiska ramar. Därmed låg en del
makt kvar hos Gymnasierektorn avseende möjligheterna att tillgodose behoven av ämnesfortbildning.
Utvecklingsområdet: Forskning
Som ett första steg bestämdes att genomföra dokumentanalyser avseende
de utvecklingsområden som lyfts fram inom utvecklingsområdet: Pedagogisk forskning. Arbetet med dokumentanalyser påbörjades, men på grund
av tidsbrist slutfördes inte dessa analyser. Det bestämdes också att en elevkulturanalys79 skulle genomföras, vilket också skedde senare. En mer övergripande tanke var att forskningsanknyta alla utvecklingsområden bl.a. genom föreläsningar, seminarier, forskningsrapporter och genom att försöka
anordna pedagogiska möten mellan skolans personal och forskare.
Utvecklingsgruppens redan från början marginaliserade roll bidrog
emellertid till att det utvecklingsarbete som huvudsakligen kom att bedrivas var att inbjuda externa föreläsare. Det var ett sätt att visa upp att det
ändå var något som skedde och att på det sättet försöka legitimera sin existens. Vi som arbetade i Utvecklingsgruppen sökte efter föreläsare som
kunde svara mot de olika områden som personalen givit uttryck för att de
önskade lära sig mer om. Personalen hade emellertid svårt att se hur dessa
olika föreläsningar var kopplade till önskade utvecklingsområden. Det resulterade i att många lärare hade svårt att se nyttan av dessa föreläsningar. I
en utvärdering som Utvecklingsgruppen genomförde i programlagen efter
att ett antal föreläsningar anordnats visade att dessa inte var särskilt uppskattade. Utvärderingen bestod av öppna frågor som besvarades gruppvis.
Detta innebar förmodligen i några av grupperna att det som kom till uttryck
huvudsakligen speglade sådana uppfattningar som de informella ledarna
individuella permanenta elevarbetsplatser för mindre elevgrupper. Dessa hemutrymmen var en del i att denna skola ville lägga betoning på elevens eget ansvar
både för sin vistelse i skolan och för sina studier.
79
En elevkulturanalys motsvarar den kulturanalys som vänder sig till personalen,
med den skillnaden att den tar elevernas perspektiv.
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gav uttryck för. Några citat från utvärderingen visar uppfattningar som
fanns:
-

-

Ett dilemma att utvecklingspengarna är avsedda för allmän
kompetensutveckling för hela skolans personal
Det sänds ut ideologiska signaler när man tar tid från ämnesundervisning till allmän fortbildning
Det är svårt att ha gemensam kompetensutveckling, alla har
olika intressen, det känns som om det inte är någon plan,
någon röd tråd, man går på föreläsningar av tvångsmässiga
skäl
Förr fanns B-avdrag, vilket skapade möjligheter för ämnesfortbildning, nu finns varken tid eller ork

Det fanns ändå några som uttryckte att de var nöjda med föreläsningarna.
Detta uttrycktes från en grupp som skrev att ”generellt sett är vi nöjda med
föreläsningarna i vår grupp, trevligt att få gå tillsammans på samma föreläsningar”. Till detta kan fogas att om föreläsningar skall ge några mer bestående avtryck behöver det finnas forum för att diskutera och reflektera
kring innehållet. Något som nu ofta saknades. En annan form av utvecklingsarbete som också prövades vid några tillfällen var ”pedagogiska luncher” där lärare berättade för varandra om sitt arbete. Dessa blev uppskattade. Ingen utsågs emellertid till ansvarig för att de pedagogiska luncherna
skulle genomföras och efter en tid rann de ut i sanden.
Utvecklingsgruppens arbete hämmades av att svåra frågor om ideologiska aspekter bakom läroplansintentioner, som på många sätt implicit
hade lyfts fram i breven till Kulturanalys I, i början av Utvecklingsgruppens arbete, endast fanns som en outtalad aspekt i det utvecklingsarbete
som planerades. Allt eftersom projektet framskred lyftes denna fråga upp
till diskussion i Utvecklingsgruppen, men några utbildningsideologiska
diskussioner fördes aldrig öppet in i de aktiviteter som genomfördes med
hela skolans personal. I urvalet av föreläsningar och i material som användes som underlag för diskussioner fanns det snarare en underförstådd ton
som sade att ”det är detta den nya läroplanens intentioner (Lpf 94) säger,
och det är det ni skall rätta er efter”, men det var något som aldrig lyftes
fram i ett öppet pedagogiskt samtal. Om Utvecklingsgruppen hade haft en
starkare ställning hade det funnits möjlighet att ta initiativ till sådana samtal.
Att det fanns skilda kunskapssyner representerade bland personalen var
något som Utvecklingsgruppen saknade förmåga att ta tag i och en viktig
anledning var den informella makt som några få personer innehade. I nästa
avsnitt beskrivs vilka uttryck den informella makten kunde ta sig.
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6.6.2 Hur informell makt kan ta sig uttryck i ett skolutvecklingsprojekt
I detta avsnitt vill jag visa hur åtskillnaden mellan karaktärsämneslärare
och kärnämneslärare i praktiken kunde ta sig uttryck och några av de konsekvenser som detta resulterade i. Det blir i många uttalanden synligt hur
lärare från olika lärarkategorier hade tydliga uppfattningar om hur ”de
andra” var.
De informella ledarna i Falkgymnasiet visade sig också vara de ledande företrädarna för LR. Dessa ”lade ribban” för vad som kunde sägas och
göras, både som individer och i egenskap av att de var fackliga företrädare.
Det gör att LR i detta avsnitt hamnar i fokus och det beror på att dessa ledande personer också använde sina fackliga positioner för att utöva sin
makt. Avsikten från min sida är inte att vara kritisk till LR, men på det sätt
som de dominerande ledarna använde sig av sin fackliga position gör att
det blir svårt att beskriva olika händelser utan att lyfta fram detta förhållande. En av de informella ledarna berättade hur de kunde gå tillväga för att
med stöd av sina fackliga mandat utöva sitt inflytande över Gymnasierektorn, vilket utifrån ett komplexitetsteoretiskt perspektiv kan ses som att deras agerande var en del i ett internpolitiskt spel där de försökte vinna gehör
för sina synpunkter.
Lokala skolutvecklingsgruppen (som skulle vara fackligt
sammansatt, min anm.) det var jag och X. Avtalet sa att alla
skolor skulle ha en sån. Ibland hade vi Gymnasierektorn med
oss i vissa frågor. Mötena var på konstiga tider, fredag eftermiddag. Men vi var ju så pass kloka så vi förberedde oss väl
med frågor vi ville ta upp. Innan hon hann komma till skott så
bombarderade vi henne med våra frågor och sen hann vi aldrig
till hennes, så vi dominerade nog en hel del, bl.a. vad gällde
arbetstiden (Lärare, intervju).
Några händelser beskrivs i det följande som exempel på hur den informella
makten kunde utövas.
De informella ledarna lyfts fram i ljuset och tekniker för informell
maktutövning synliggörs
Det tog ungefär ett och ett halvt år innan medlemmarna i Utvecklingsgruppen började ”våga” berätta för varandra om olika händelser där de uppfattade att LR:s ledande personer styrt och påverkat Falkgymnasiets verksamhet. Det diskuterades då för första gången i Utvecklingsgruppen öppet hur
en dominerande subkultur de facto styrde Falkgymnasiet. Gymnasierektorn
berättade att den som huvudsakligen var skolans dominerande kodbärare
uttryckt att det var låg nivå på Utvecklingsgruppens arbete. Det hade framkommit efter det att Utvecklingsgruppens medlemmar gemensamt vid ett
möte med all personal hade berättat om sitt arbete, som ett försök att invol181

vera personalen i utvecklingsarbetet. Alla i Utvecklingsgruppen kände sig
lite illa till mods när Gymnasierektorn talade om detta. Då flera i Kulturanalys I beskrivit denna skola som en skola där Jantelagen hade ett starkt
grepp, så var det med en ”kraftansträngning” som Utvecklingsgruppens
medlemmar hade ställt sig upp inför sina kollegor och berättat om sitt arbete. De tyckte själva att framförandet blev ganska bra och fick en spontan
applåd när de var klara. En av Utvecklingsgruppens medlemmar sade nu,
med anledning av LR-företrädarens uttalande: ”Kan man applådera hånfullt?” ”Nej”, ansåg någon annan: ”Det var nog många som tyckte vår presentation var värt en applåd.” Uttalanden som det här gjorde att Utvecklingsgruppens arbete förringades och att dess arbete framstod som genomgående dåligt. För att hänvisa till Ås (1992) så kan detta också ses som ett
sätt att osynliggöra och förlöjliga Utvecklingsgruppens arbete. Låg nivå var
ett begrepp som denne LR-representant gärna använde. I en av mina minnesanteckningar har jag skrivit:
Denne man säger också att det är så ”låg nivå” på högskolan
(Falkgymnasiets närmaste högskola, min anm.). Uttrycket ”låg
nivå” känner vi ju igen från hur han uttryckte sig om Utvecklingsgruppens arbete efter vår senaste presentation för skolans
personal. Det är tydligen ett favorituttryck, liksom bl a: Det är
ju så att… eller Så gör alla, eller Så gör ingen… Han kan t.ex.
säga att ”det finns inte en enda skola som har det så här som vi
på Falkgymnasiet…” Det berättas också för mig att han uttrycker sig alltid som om det han säger är ”det enda sanna”. En
av Utvecklingsgruppens medlemmar menar att han avväpnar
de övriga genom att säga: ”Det är ju så här att…” (Minnesanteckning, Utvecklingsgruppens möte 2003-02-20).
En annan av lärarna skrev att den mest dominerande läraren, X, ”kan och
vet allt, enligt sig själv”. Till slut sade en av lärarna i Utvecklingsgruppen
frustrerat:
”Vad göra??? Strejka???”. En annan av lärarna menade att
”diskussionerna med X dränerar på energi: Man börjar med att
argumentera, når inte fram med det budskap man vill, till slut
höjer man rösten, når ändå inte fram, tar till slut till kroppsspråk, gestikulerar och det hela slutar med att man frustrerad
går därifrån!!” (Minnesanteckning, Utvecklingsgruppens möte
2003-02-20).
Min uppfattning är att medlemmarna i Utvecklingsgruppen upplevde det
som befriande när de inför varandra började kritisera den grupp lärare som
uppfattades vara skolans informella ledare, och främst den som huvudsakligen var den dominerande. Flera av Utvecklingsgruppens medlemmar
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kunde beskriva hur de dominerande lärarnas beteenden och uttalanden i
olika sammanhang inverkat negativt på skolans verksamhet.
En lärare berättade att hon skämdes när lärare från ett universitet var
vid Falkgymnasiet för några år sedan för att påbörja kurser kring arbetslag.
Några bland lärarna vid Falkgymnasiet ställde sig upp och sade helt enkelt
att de inte ville ha någon kurs. En av lärarna berättade också att en tidigare
skolledare brukade säga att det är ”i A-huset där den verkliga undervisningen pågår”, d.v.s. där undervisningen i de teoretiska ämnena bedrevs,
vilket denne lärare tolkade som att undervisning i karaktärsämnen var något mindre viktigt. En av karaktärsämneslärarna berättade att hon under
sina första tio år som lärare på Falkgymnasiet fick sitt schema tilldelat med
orden: ”Det här är vad som blev över till dig”. Någon kommenterade: ”Det
är inte tillåtande klimat här”. En annan av lärarna pekade på att lärarkategoriers olika ”värde”, status, underblåstes av att olika lärarkategorier har
olika undervisningsskyldighet, d.v.s. att de undervisar olika många timmar
per vecka. Kärnämneslärarna har färre undervisningstimmar än karaktärsämneslärarna, vilket var något som bidrog till att upprätthålla åtskillnaden
mellan kärnämnes- och karaktärsämneslärare. En av kärnämneslärarna pekade på att kärnämneslärarna verkligen hade behov av att ha lägre undervisningsskyldighet på grund av deras specifika arbetssituation.
Det stora problemet är ju arbetstiden. Ska man ha nationella
prov är det en enorm arbetsbörda för de teoretiska lärarna. Man
kan inte föreställa sig hur det är, t ex 35 i en klass som skriver
20 sidor var och så ska du först träna dem 1-2 gånger att skriva
det här, tränar du dem så går det ju bättre. Och ser du att de
andra lärarna tränar eleverna får du tryck på dig, du måste alltså träna, sen ska du rätta det här och det skall skickas in och du
ska ha en medbedömare på skolan som tittar på din rättning.
Har man då en 3-4 nationella prov, då förstår du att det går nåt
alldeles osannolikt med tid åt (Lärare, Intervju).
Det här citatet visar på två av de aspekter som Hargreaves (1998) lyfter
fram om hur lärare uppfattar sin arbetssituation och som också ofta blir
sammankopplade, skuldkänsla och tid. Den persekutoriska skuldkänslan
(Hargreaves, 1998, utifrån Davies, 1989) som människor kan uppleva när
de anser att de inte genomfört sitt arbete så som de uppfattar att yttre auktoriteter förväntar sig leder till att lärarna låter eleverna träna inför de nationella proven. När denna rädsla för att inte ha ”fullgjort sin plikt” kopplas
till undervisningstid blir frågan mer svårhanterlig. Staten vill förstås inte att
svenska elever skall prestera ”dåligt” i de nationella proven och i förlängningen framstå som ”sämre” i jämförelse med andra länder. Om de gör det
så faller detta tillbaka på lärarna. Att så inte sker blir i praktiken enskilda
lärares dilemma som de på ett eller annat sätt måste hantera. Lärare som
undervisar i ämnen som har nationella prov kan fortsätta att inför sina rek183

torer hävda behovet av mer undervisningsfri tid för att hinna rätta alla ”träningsprov” som de måste hålla. Den statusfyllda åtskillnaden i arbetstid
kan därmed fortsätta att vara en källa till konflikt mellan lärarkategorier.
Detta kan ses som en bidragande orsak till att undervisningstiden var
en ”het” fråga under hela projekttiden. Tidsfrågan var dock så infekterad
att den aldrig på allvar lyftes till allmän diskussion. Hargreaves (1998) anser, utifrån sina undersökningar, att tid i skolans värld bl.a. handlar om att
det egna, kollegornas och överordnades arbete värderas utifrån en tidsaspekt, där bl.a. mindre undervisningstid är ett tecken på högre status. En
av de ledande LR-företrädarna utarbetade under projekttiden en blankett
där avsikten var att alla lärare skulle fylla i exakt vad de gjorde varje dag, i
ett försök att fånga in till vad lärares arbetstid åtgår. Något som kan tolkas
som en reaktion på en upplevd intensifiering (Hargreaves, 1998). Denna
blankett blev emellertid så detaljerad att ingen orkade, kunde eller hade tid
att fylla i den. Efter detta försök att få ett konkret material att diskutera arbetstidsfrågan utifrån hamnade denna fråga utanför Utvecklingsgruppens
ansvarsområde. Frågan rann i övrigt också ut i sanden.
Y gjorde ett jättearbete (med att utforma blanketten för att redovisa arbetstiden, min anm.) och sen gick vi ut och försökte
genomföra det här, med mindre gott resultat, för det var nästan
ingen som orkade göra alltihop. Vi försökte ju i alla fall. Vi är
den enda skola i Sverige som försökt ta reda på vad vi gör om
dagarna. Och sen vet jag inte om det är rätt, men vi räknade
noggrant och kom fram till att jag jobbat över 200 tim för
mycket, tog det till Utbildningsnämnden men utan framgång.
Sen tog vi hit tidningen, en del saker missuppfattade hon för
det var en ung flicka, men det mesta fick hon med (Lärare, Intervju).
I citatet ovan kan vi också känna igen uttrycket: ”Vi är den enda skola i
hela Sverige…” som ett av de sätt att utöva makt som användes. Det är
svårt för enskilda lärare att bemöta ett sådant uttryck från en lärare som
samtidigt är facklig ledare. Kanske vet han att det förhåller sig på det viset
genom den position han innehar.
Hur skillnader i ideologisk grundsyn på skolans verksamhet kan påverka
vardagens arbete
Följande händelse finns noterad i mina minnesanteckningar, som handlar
om hur den informella makten kunde utövas. Under nästan 30 års tid hade
LR:s ledande person i samband med jullunchen överlämnat en present till
den som var gymnasierektor och i samband med detta hållit ett tal. Skolledningen kritiserades regelmässigt i dessa tal. Detta ville Gymnasierektorn
ändra på. Då skolutvecklingsprojektet pågått ett par år, hade några lärare i
Utvecklingsgruppen bestämt att en annan grupp lärare skulle köpa presen184

ten till skolledningen och därmed hindra att någon LR-medlem höll detta
tal. Presenten lämnades över och ett tal hölls av en lärare utanför LR. Trots
detta valde en företrädare för LR att också hålla ett tal där skolledningen
återigen kritiserades. Samtidigt talade denne om ”att det var viktigt att inte
gå i ledningens ledband”. Något som Lärarförbundets medlemmar såg som
kritik också mot dem, vilket senare framkom i Utvecklingsgruppens samtal, då de uppfattade att de hade en närmare samverkan med skolans ledning än LR. I mina minnesanteckningar har jag skrivit följande om hur ett
par av medlemmarna i Utvecklingsgruppen hade uppfattat talen vid jullunchen:
A känner sig fortfarande nöjd med julens ”kupp” mot X. B är
lite mer tveksam, p.g.a. att X ju ändå lyckades hålla ett ”LRtal”. A menar att det ändå var en tydlig markering och den övriga personalen märkte det (Minnesanteckning, Utvecklingsgruppens möte 2003-02-20).
Samtidigt var det få av Lärarförbundets medlemmar som öppet vågade agera på något sätt som gick emot de dominerande företrädarna för LR. Också
skolledningen hade att ta hänsyn till den starka ställning LR haft under
mycket lång tid. Det fanns i ett av breven till Kulturanalys I en beskrivning
av detta förhållande, men det dröjde en tid innan jag riktigt förstod vad det
innebar för skolans vardagliga verksamhet och för detta skolutvecklingsprojekt.
Mitt första intryck av Falkgymnasiet, och det står sig tyvärr än,
är att det är en skola där det som sitter i väggarna är en förstockad anda av självgodhet och intolerans mot oliktänkande
samt ett fack (LR) som med järnhand styr de åsikter som får
uttalas. I mina ögon har denna skola tolkat gymnasiereformen
så att det pedagogiska frirummet, rätten att själva utveckla den
pedagogiska verksamheten, innebär en rätt att vägra utveckla.
Man sätter sig på bakhasorna helt enkelt och den som har avvikande mening tystas ned och fryses ut. Skolledningen däremot vill att skolan ska utvecklas pedagogiskt. Jag upplever
dock att skolledningen inte har vågat hävda denna vilja på
grund av fackets oförsonliga attityd (Lärare, Kulturanalys I).
Balkanisering är något som existerar på det informella planet bl.a. som ett
resultat av att det finns olika grupper med skilda värderingar och olika status. Att det fanns starka informella krafter som styrde i denna skola visas
också genom denna text från mina minnesanteckningar:
C berättade också följande: hon hade stött på X, Y och Z i korridoren och de diskuterade att X hade skickat ett mail till
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Gymnasierektorn i ett undervisningsärende. Gymnasierektorn
hade svarat att det berodde på vilken elevsyn man hade, eller
något i den stilen. Detta upprörde de tre väldigt mycket. De var
överens om att ”sätta dit Gymnasierektorn”. Vid första tillfälle
hon gjorde något fel skulle de ”slå till”. A och B förstod handlingssättet direkt, de var inte ett dugg överraskade (Minnesanteckning, Utvecklingsgruppens möte 2003-02-20).
Gymnasierektorn arbetade kontinuerligt och målmedvetet för att stärka sin
ställning som skolans ledare, genom de små stegens strategi, vilket så småningom också började märkas. En av de dominerande lärarna beskriver att
han uppfattar att maktförskjutningar skett.
Man måste ju ha en chef på en skola, annars hade ju Förvaltningschefen styrt allt. Det gör han ju delvis ändå, när han tillsatt de personer han vill på kommunens gymnasieskolor och
det betyder ju att de törs inte mucka mot honom, utan det han
vill driva, det driver han och så går det igenom. Förr var vi ju
ett kollegium med en rektor, dom (förvaltningsledningen, min
anm.) kom inte åt oss och det var på gott och ont, och egentligen kunde vi köra i gamla fotspår och skita i allting och det är
ju inte bra. Politikerna kunde besluta och det hände ingenting i
skolan, men samtidigt var det ju en trygghet, vi höll ihop. Nu
är det ju dom och vi och till dom räknas ju skolledningen (Lärare, Intervju).
Det här uttalandet kan ses som ett exempel på att skolledarna tydligare har
blivit, och kommit att uppfattas, som en kommunal mellanchef (Persson,
2006).
Ett ständigt återkommande inslag från de som motarbetade projektet
var att försöka förringa de initiativ som Utvecklingsgruppen tog. Ett sådant
exempel ges här från ett tillfälle då en eftermiddag hade vikts för två frågor
som skulle diskuteras i programlagen. Jag deltog i det programlag där de
dominerande fackliga lärarna ingick. En av uppgifterna var att utforma en
uppföljning av den utvecklingsplan som varje programlag tagit fram avseende sitt program. Den andra uppgiften handlade om att diskutera och reflektera över vad var och en tagit med sig från vårens tre föreläsningar.
Programlagsledaren tyckte att vi skulle diskutera punkt två först, d.v.s. vårens föreläsningar, för denne sade att ”det verkade lättast”. Följaktligen inleddes mötet med att föreläsningarna diskuterades. Den allmänna åsikten
var att dessa föreläsningar var lite allmänt trevliga, men att de inte gav så
mycket: ”De var ganska lika och lite glättiga, tillförde inget. Man log lite
igenkännande, men sen glömde man bort vad man hört. En av föreläsarna
gav väl några mer konkreta råd som man hade nytta av”. Den dominerande
LR-företrädaren sade, tämligen omgående när mötet började, att ”alla satt
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här som på nålar och att de alla kände att de borde vara hemma och rätta eller förbereda” (Minnesanteckning, 2003-03-24). Detta kan ses som ytterligare ett sätt att osynliggöra (Ås, 1992) det utvecklingsarbete som bedrevs
samt att också få denna sammankomst, programlagsträffen, att framstå som
oviktig. En intervju i samband med Kulturanalys II visar också den skepsis
som fanns mot programlaget som organisatorisk enhet. I uttalandet finns
också en antydan om att införandet av programlag hade minskat LR:s
makt.
Nästan ingen vill ha programlag inom vårt teoretiska program.
De praktiska programmen har ju en otrolig nytta av att ha programlag. Men för oss så leder det ingenstans. De frågor vi tar
upp förs inte vidare och frågorna är i regel styrda uppifrån.
Man tar upp en massa saker som man gjorde med facket förr
och sen går man igenom det där och sen vet man inte vad som
händer. Det händer ingenting (Lärare, Intervju).
Samtidigt handlar det uttryckta ointresset för de föreläsningar som hölls
och för programlagsträffarna om att dessa inte svarade mot ett kunskapsinnehåll som en del av lärarna ansåg sig ha tillräcklig nytta av, i relation till
den tid de fick avsätta. Detta kan betraktas som en problematik som dels
har att göra med lärararbetets oavslutade karaktär (Hargreaves, 1998), men
också att man inte ser positivt på de förändringar som förespråkas (Grey,
2003; Huzell, 2005).
I samband med diskussionen om vad föreläsningarna hade resulterat i
frågade jag vad lärarna ville ha för typ av kompetensutvecklingsinsatser
istället. Svaret var ämnesfortbildning och då helst genom någon föreläsning
vid ett universitet, men till sådant räckte inte kompetensutvecklingspengarna. Här blir det synligt att förändring av ord och en därmed sammanhängande betydelseförändring, såsom skedde i SOU 1992:94, från fortbildning
till kompetensutveckling inte på något givet sätt får genomslag i praktiken.
Det blev en ordvändning vars konkreta betydelse blev osynlig och otydlig.
Några lärare uppgav att de önskade att det gick att få tillbaka de s.k. länsstudiedagarna. De ansåg att dessa hade varit bra, åtminstone i jämförelse
med den allmänna fortbildning som nu gavs.
Ytterligare ett exempel på hur utvecklingsarbetet nedvärderades var
när sedan diskussionen övergick till att handla om hur Utvecklingsplanen
skulle utvärderas. Då började några av lärarna bl.a. tala om det omöjliga
med att individualisera i klasser om 32 elever. En av LR-företrädarna sade
i en, som jag uppfattade det, förlöjligande ton: ”Ha, det löser vi med process och portfolio…!!” De andra skrattar högt och instämmande” (Minnesanteckning, 2003-03-24). Huzell (2005) pekar på att skämt och ironi kan
vara ett sätt för anställda att ”värja sig” mot ledningens ansträngningar att
förmå personalen att identifiera sig med de värderingar organisationen företräder. Jag borde här kanske ha ställt frågan: ”Vad menar Du när Du sä187

ger så där?” Det kunde ha varit ett sätt att börja diskutera olikheter i uppfattningar om hur lärande kan gå till, men det riskerade också att skapa
konflikt. I Utvecklingsplanen fanns t.ex. en önskan från elevvårdsteamet
om att börja arbeta med portfolio. Jag ville dock inte vara den som drev
frågor som kunde leda till konflikt, utan ansåg att det var Utvecklingsgruppen i sin helhet som måste välja hur skolutvecklingsarbetet skulle läggas
upp. Det var dessa personer som skulle fortsätta utvecklingsarbetet när mitt
uppdrag var slutfört. De övriga medlemmarna i Utvecklingsgruppen var
tveksamma till att diskutera och bemöta de olika uppfattningar som låg till
grund för att olika lärare såg olika värde i de utvecklingsinsatser som
genomfördes. Den planerade, men aldrig genomförda, sammanslagningen
med Vårdgymnasiet hade synliggjort olika pedagogiska grundtankar och
några av de dominerande lärarna uppfattade att Vårdgymnasiets pedagogik
lyftes fram som förebild på ett sätt som inte uppskattades.
Vi var ju på det där ”Framtidsdagarna” och pratade och de
kunde ju inte ha Falkgymnasiet kvar som namn. /…/ dom var
stjärnpedagoger de som kom därifrån (från Vårdgymnasiet,
min anm.). Sen visade det sig när vi kört igång blev det ett litet
program bara (Lärare, Kulturanalys II).
Vårdlärarna ansågs, mer eller mindre tydligt uttalat, företräda en grundsyn
som satte eleven och lärandet i ett vidare perspektiv på ett annat sätt än de
teoretiska lärarna som främst hade ämnet i fokus. Att den nya Gymnasierektorn var utbildad sjuksköterska kan också ha uppfattats som att hon därför var en förespråkare för Vårdgymnasiets pedagogiska arbetssätt. Att se
sitt läraruppdrag och eleverna i ett vidare perspektiv ligger också i linje
med intentionerna i Lpf 94. Detta sammanfaller också väl med Frirumsmodellens tal om en utvidgad professionell lärarroll (Berg, bl.a. 2003). Att i
det läget framhålla att den utvidgade lärarprofessionalismen inte var värderande och ”bättre”, vilket några lärare ansåg, var svårt att få att framstå
som trovärdigt. Madsén (1994) pekar på denna återkommande diskussion
om ämnesinriktad kontra mer allmän pedagogisk kompetensutveckling.
Han ger också uttryck för att eftersom diskussionen bottnar i ideologiska
skiljelinjer så är den ofta konfliktfylld. Så var det även i Falkgymnasiet.
Dessutom kunde de dominerande kärnämneslärarna genom den planerade
sammanslagningen med Vårdgymnasiet ha sett sin maktposition hotad.
Den frustration som fanns hos många redan i inledningsskedet hanterades
inte och min uppfattning är att skepsisen därigenom kom att förstärkas. Det
kom också att visa sig att det hade förts en diskussion om att ett fordonsprogram skulle ha flyttats till Falkgymnasiet istället för sammanslagningen
med Vårdgymnasiet. Detta kan också antas ha påverkat den negativa inställningen till att projektets utgångspunkt var sammanslagningen med
Vårdgymnasiet.
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Vi (LR, min anm.) ville inte ha hit omvårdnadsprogrammet
utan istället fordonstekniska med pojkarna när det är så mycket
flickor här, endast av den orsaken. Och sen när omvårdnadsprogrammet skulle komma hit så gjordes det så stor affär av
det (Lärare, Intervju).
Några lärare kan också ha känt en utmaning från elevhåll när det gällde att
utveckla och förändra arbetssätt. I den elevkulturanalys80 som genomfördes
skrev en av eleverna:
Vi har faktiskt en del väldigt bra lärare på skolan, men tyvärr
är en del av dom väldigt gammalmodiga….de antar att vi ska
orka lyssna över en timme utan en enda paus. Men det är
omöjligt!!! Man lär sig ingenting då! Lärarna skulle behöva gå
någon kurs där de får lära sig nya metoder att lära ut. För det
blir en väldigt tråkig undervisning. Det finns vissa lärare, som
verkligen engagerar sig i lektionerna. Vi får göra massor av
olika saker, både roliga och kanske mindre roliga, men vi får
vara aktiva. Något som är väldigt viktigt för att hålla sig vaken
och koncentrerad hela lektionen (Elev, Elevkulturanalys).
Den nya situation lärarna stod inför, med ett mer allmänpedagogiskt och
socialt uppdrag (SOU 1992:94; SOU 1997:1) som alla inte var så förtjusta
i, kan ha bidragit till att de informella motståndskrafterna var starka och
ofta verkade i det fördolda. De dominerande lärarna gav också uttryck för
en bristande tilltro tillprogramlagsledarnas förutsättningar att driva utvecklingsarbetet i sina programlag.
Sen har programlagsledaren ingen förankring, tyvärr. Hon är ju
snäll och rar, men, hon har ju varit yrkeslärare och sen läste
hon spanska, men det sägs att hon ju inte kan någon spanska
överhuvudtaget, fast hon är ju trevlig och rar. Och sen så ska
hon driva nånting, fast ingen egentligen vill ha henne (Lärare,
Intervju).
De informella ledarna använde hela tiden olika härskartekniker (Ås, 1992)
för att behålla sin makt. Att en manlig kollega talar om en kvinnlig kollega
som innehar rollen som ledare av programlaget som ”snäll och rar, men det
sägs att hon inte kan…” och att hon inte har någon ”förankring” kan betraktas både som ett förlöjligande av hennes person och ett osynliggörande
av den roll hon innehar. Dessutom framhålls tydligt att programlagsledaren
har börjat sin lärarbana som yrkeslärare och underförstått uttrycks att detta
skall vara mindre meriterande än att ha en bakgrund som kärnämneslärare.
80

Intern arbetsrapport, (2003).
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En kärnämneslärare som hade anställts i samband med projektstarten
hade tidigare arbetat ämnesövergripande, något som hon nu ville fortsätta
med. Hon säger så här om hur hon upplevde att det fanns ett motstånd mot
förändring av arbetssätt.
På det gymnasiet (där hon tidigare arbetat, min anm.) jobbade
jag i en grupp där vi jobbade med långtgående ämnesintegrering och flexibelt schema, stora moduler där vi schemalade oss
själva inom den här gruppen i flera år. Och det fanns väl både
uttalade och outtalade förväntningar på att det här skulle föras
över hit då, det tror jag säkert. Sen var ju det motståndet större
här än vad jag hade trott. Det blir ju sådär, när man lever i en
slags verklighet så tror man att det är likadant överallt. Och
som just att det var kollegor som har mina ämnen, vilket försvårade, eftersom det var dessa som behövdes för att göra det
här som jag ville göra då, och där fanns det största motståndet.
Och just att det även var de övriga kärnämnena där också ett
stort motstånd fanns (Lärare, Intervju).
En annan lärare sade att ”dels fackligt blev det problem, det fanns fackliga
invändningar för att jobba på det här sättet, och sen att folk tyckte det var
konstigt, märkligt, orättvist” (Lärare, intervju). På följdfrågan om vad som
var konstigt och orättvist fick jag följande svar:
T.ex. att jobba som vi ville då innebar att vi ville ha två paralleller, två SP-ettor för att dels kunna ha en stor grupp och dels
kunna ha mindre enheter och kunna laborera med storlek och
ha storföreläsningar och sånt där och då kunde det upplevas
som orättvist eftersom man tidigare haft en fast gång för hur
man fick klasser, hade man haft en trea, fick man en etta och
så, så att det skulle bli rättvist, och det förstår jag också. Så
kommer det nån som ska ha två ettor och rubbar hela strukturen. Vi gjorde ett försök, men vi skall på igen nu i höst (Lärare,
Intervju).
Denne lärare uttryckte det som att motståndet var mindre mot slutet av projekttiden och att fler var intresserade av att arbeta ämnesövergripande.
Ja, vi är väl en tre, fyra, fem (som vill jobba ämnesövergripande, min anm.) Motståndet har ju falnat, tycker jag, dels p g a
pensionsavgångar, men också kanske för att man har vant sig
lite vid de här som gör knäppa grejer, eller knäppa grejer, men
fel… Jag tror att man föreställer sig att man inte kan bibehålla
kvaliteten på undervisningen i den här formen, man förknippar
den med högstadiet, jag tror att det är så. Och att motståndet
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egentligen bara bottnar i en väldig önskan om att bibehålla
kvaliteten, så de är inte negativa mot oss eller att inte vi skall
få göra som vi vill, utan att man verkligen är mån om att bibehålla den höga kvaliteten och då tycker man det här känns hotande (Lärare, Intervju).
Jag ställde då en fråga om vari de menade att den höga kvaliteten bestod.
På detta svarade denne lärare:
Ja, javisst, alltihopa bottnar ju i en annan syn på kunskap, tror
jag. Hur man behandlar fakta, t.ex. vilka former man kan lära
sig saker i. Att det skall vara prov t.ex., att det skall vara faktafrågor, det ska vara… det ska gå att räkna ut poäng så att det
blir rättvist för alla och den här bedömningen man måste göra
när man skriver andra saker blir så godtycklig och vag och så
(Lärare, Intervju).
Läraren vidareutvecklade sina tankar och diskuterade lärares olika kunskapssyn i relation till deras ålder, bl.a. i form av hur den nuvarande lärarutbildningen påverkar synen på kunskap.
Egentligen har det inte med ålder att göra. Alltså de som går
den nya lärarutbildningen, alla kandidater som vi träffar, de
tänker ju inte så här. Jag väntar på dom som kollegor, för då
kommer det att bli lätt, det är naturligt för dom. Så på så sätt
har det och göra med ålder. Men annars är det nog mer teoretiska lärare, akademiska lärare har svårare kanske än de som
har praktiska linjer och dom jobbar ju redan så här inom sina
plattformar. Att man går in och ut i klassrummen och man delar tiden med varandra och det är inte sånt revirbevakande, tror
jag. Jag vet ju inte, jag är ju inte där (Lärare, Intervju).
Som jag tidigare har nämnt så blev frågan om kunskapssyn aldrig öppet
diskuterad under projekttiden.
Med utgångspunkt i det som ovan beskrivits fanns det bland olika lärargrupperingar en önskan om att skolutvecklingsprojektet skulle kunna leda
till förändring. En önskan som antagligen parades med en oro för vad som
skulle komma att hända om maktförhållandena påverkades i allt för hög
grad. Detta kan ha lett till ett passivt agerande hos det stora flertalet visavi
projektet och dess aktiviteter.
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6.7 Ett skolutvecklingsarbete bedrivs trots allt - Gymnasierektorns och Utvecklingsgruppens roller
Av skäl som redan framgått kom skolutvecklingsprojektet att föra en undanskymd tillvaro. Det innebar dock inte att inget skolutvecklingsarbete
alls pågick. Gymnasierektorn kom med tiden att få en allt viktigare roll för
det utvecklingsarbete som trots allt skedde. Hon var den enda som kontinuerligt agerade som utvecklingsagent utanför de trygga ”oaser” där medlemmarna i Utvecklingsgruppen huvudsakligen agerade. Jag beskriver i de
följande avsnitten hur det gick till när hon allt eftersom stärkte sitt inflytande både över vad som skedde i skolan och över projektet. Därefter beskriver jag hur Utvecklingsgruppen försökte bedriva skolutvecklingsarbetet
från sin marginaliserade situation.

6.7.1 Den nytillträdda Gymnasierektorn började sin tjänst från
en svag position
Skolutveckling innehåller många variabler och kan därigenom, med Senges
(1995) ord, betecknas som en dynamiskt komplex företeelse. Något som
kommer i fokus i ett skolutvecklingsprojekt är skolledarrollen. Min tolkning är att Gymnasierektorn uppfattade att det inte var ett sådant ”klimat”
vid Falkgymnasiet vid tiden för projektstarten att hon kunde tala om för
personalen vad hon konkret såg som problem och vad hon hade för idéer
om skolutveckling. En bidragande orsak till detta var att hennes ställning
vid den här tiden inte var särskilt stark. Hon hade relativt nyss börjat som
Gymnasierektor och nästan omgående också fått axla manteln som projektledare. Från förvaltningsnivån fanns en medvetenhet om detta förhållande
vilket kom till uttryck på följande sätt:
Det var väl lite också att Gymnasierektorn ifrågasattes lite i
början, i samband med rekryteringen. De kom ju ofta från
samma håll de här ifrågasättarna. Men, det tror jag är besegrat
för länge sen genom det sätt hon lett skolan på, med den ledarstil hon har så tror jag att det gått hem (Förvaltningstjänsteman, Intervju).
Gymnasierektorn beskriver hur det gick till när hon anställdes, där det också framgår att hon förstår att hon skulle komma att få arbeta för att skaffa
sig sin legitimitet. En process som skulle visa sig lång och besvärlig, men
ändå framgångsrik.
Och så var jag ju karaktärsämneslärare. Det var ett problem.
Det ifrågasatte de på anställningsintervjun, de fackliga representanterna, så jag visste ju att de ifrågasatte det. Men, jag frågade om det handlade om att man ska ha läst vetenskaplig metodik, så sa jag att jag har läst 50 p metodik och det gjorde ju
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att de hade inte så mycket mer att säga (Gymnasierektorn, Intervju).
En lärare beskrev den nytillträdde Gymnasierektorns möjligheter så här:
Hon (Gymnasierektorn, min anm.) var ju också väldigt kritiserad när hon kom som ledare till skolan och det tror jag att hon
har känt. Hon blev ju skygg i sin roll som människa då, innan
hon hade satt ner foten och kommit igång (Lärare, Intervju).
En av de dominerande lärarna hade följande åsikter om rektorerna i kommunen, inklusive Gymnasierektorn i Falkgymnasiet, vilket belyser problematiken med olika lärarkategoriers skiftande status:
Vi har en akademikerfri skolledning nu på gymnasieskolan här
i kommunen: t.ex. har vi en förskollärare som är rektor på Xgymnasiet, en sjuksköterska här på Falkgymnasiet, en lågstadielärare på Y-gymnasiet och en yrkeslärare på Z-gymnasiet.
Alla fyra är säkert bra personer. De kan var utmärkt intelligenta. De kan vara väldigt duktiga på att arbeta, men har ju inte
det här med sig så att de vet hur det är att läsa ett ämne (Lärare, Kulturanalys II).
Frågan är vilken betydelse det kan tänkas ha att ”ha läst ett ämne” för att
kunna arbeta som skolledare. Även om det inte sägs rent ut så antyds att en
skolledare med kärnämneslärarerfarenhet skulle vara en ”bättre” skolledare
än en som har erfarenhet av arbete som karaktärsämneslärare. En utgångspunkt för ett sådant tänkande kan vara att lärare uppfattar att de får större
förståelse för den egna lärarrollen om skolledaren ”kommer från de egna
leden”. Detta går att fundera över på flera sätt. En tanke kan vara att om
alla lärare i en gymnasieskola skulle få ”lika stor” förståelse borde skolledarskapet vara delat mellan en kärnämnes- och en karaktärsämneslärare.
Ett annat sätt att tänka är, som föreslås i Kommittén för gymnasieskolans
utveckling (SOU 1996:1), att diskutera utifrån att hitta det som är gemensamt i lärarrollen, oavsett ämne.
6.7.2 Gymnasierektorn arbetar aktivt men diskret för att stärka sin
position
När Gymnasierektorn tillträtt sin tjänst började hon successivt arbeta med
de områden som hon ville förändra och därigenom kunde hon allt eftersom
för sig själv formulera en del idéer om vad detta skolutvecklingsarbete
skulle komma att handla om. Inledningsvis arbetade hon mycket för att
stärka vi-känslan, vilket kan ses som ett sätt att bryta den balkanisering
som så tydligt fanns.
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Att det skulle bli mer helhet för eleverna, den tanken fanns ju.
För mig var det ju självklart att man skulle ha programlag. Jag
genomförde det fr.o.m. vt 01, men först från ht 2003 hade vi
programlagsledare, då vi gjorde om ledningsorganisationen
och tog bort några administrativa skolledartjänster. Programlagen som arena, som forum, det som jag upplevde när jag kom
hit var att det fanns inte forum för pedagogiska diskussioner.
Det andra som jag upplevde var att det var mycket vi och dom,
alltså personalen var en bisida och skolledningen på en annan
sida och det kände jag att det här måste vi sätta igång och jobba med och skapa en vi-känsla och mitt mål var ju då att jobba
med det (Gymnasierektorn, Intervju).
Vid tiden för projektstarten började allt fler friskolor etableras runt om i
Sverige. Skolorna befann sig plötsligt i en konkurrenssituation som inte tidigare hade funnits. Håkansson (2006, med hänvisning till Falkner, 1997,
se även Daun, 1993) skriver att det svenska skolsystemet nu har två fält att
hantera, både det politiska och marknaden. Gymnasierektorn använde sig
av detta faktum för att på ett konkret sätt påbörja skolutvecklingsarbetet.
Om vi jobbar med det inre arbetet för att stärka oss mot yttre
hot, och det gjorde vi genom att ta upp konkurrenssituationen
och att programlagen direkt fick börja med att göra sina hemsidor och försöka beskriva sin pedagogiska idé på programmen, å ena sidan men också å andra sidan, hur ville de ha sina
nya lokaler, så att vi kopplade ju ihop det. Jag sa: Nu har ni
chansen att tala om hur ni vill ha lokalerna pedagogiskt (Gymnasierektorn, Intervju).
Skolors hemsidor där de presenterar sig och sin verksamhet spelar en allt
större roll både lokalt och nationellt för att rekrytera elever. Det hänger
samman med att elever kan söka sig till den gymnasieskola som de finner
mest attraktiv, oavsett boendeort, även om det finns en del restriktioner
kring vilka program de kan söka utanför hemkommunen. Hon använde
dessa omständigheter för att skapa utrymme för pedagogiska diskussioner,
men uttalade samtidigt inte någon explicit pedagogisk grundtanke som personalen kunde ta ställning till. Ytterligare ett sätt att arbeta med skolans utveckling som Gymnasierektorn använde sig av var att organisera om verksamheten för att bryta invanda mönster och skapa samtalsmiljöer över ämnesgränserna. Bland de första organisatoriska åtgärder hon vidtog var att
skapa programlag där lärare från olika ämnen samlades i lag kring ett program. Att skapa ämnesöverskridande arbetslag låg i linje med de statliga
intentionerna (se t.ex. SOU 1997:1). Tidigare försök att genomföra sådana
vid Falkgymnasiet hade emellertid misslyckats. Gymnasierektorn utvecklade successivt en strategi för att bedriva utvecklingsarbetet i denna balka194

niserade skola. Hon använde konkreta situationer som t.ex. konkurrenssituationen, för att samla programlagen kring en uppgift. Senare under projekttiden kom detsamma att gälla arbetet med kvalitetsredovisningar. Projektet
gav henne legitimitet att bedriva utvecklingsarbetet och hon kunde steg för
steg på det sättet förändra verksamheten.
Som ny rektor: jag fick en arena och något att jobba utifrån.
Jag tror projektet har hjälpt till där att ge mandat, kanske lite
bakbundet att nu är vi tvungna att göra det här, har vi nu fått
pengar så får vi se till att göra det, men okej, lite motstånd,
men då gör vi väl det då. Ja, och att jag kunde hävda att nu
bygger vi om för 50-60 miljoner, så ska vi väl sjutton också
kunna jobba med pedagogisk utveckling. Och jag såg att det
fanns en hel del förändringar att jobba med. Och då tog jag ju
hjälp av projektet, lite grann (Gymnasierektorn, Intervju).
Gymnasierektorn säger själv i en intervju efter det att projektet formellt
hade avslutats att hon hela tiden hade känt sig säker och trygg i sin ledarstil
och att detta hjälpte henne att hantera de situationer hon kontinuerligt ställdes inför.
Jag känner ju att många förväntar sig att jag skall ta en mer
auktoritär roll, styra och bestämma så att man sen har nån att
skälla på, men jag vägrar. Jag är inte den ledartypen. Jag
kommer inte att vara det utan jag lyssnar in, jag påvisar olika
perspektiv, jag diskuterar vilken väg ska vi gå? Och när vi sedan går vidare då är det inte någon otydlighet längre, men innan så vill jag att det ska ta lite tid och att man ska vara med i
diskussionerna, men sen ska man ha förstått varför man väljer
den väg, det mål vi sätter. Det är en medveten ledarstil. Ett litet
steg i taget, lyssna in, det är vad som behövs. Och hitta kompromisslösningar hela tiden så att det accepteras och man får
en förståelse (Gymnasierektorn, Intervju).
Ett litet steg i taget och försöka hitta kompromisslösningar blev Gymnasierektorns strategi för att hantera det motstånd som fanns och ändå bedriva
utvecklingsarbetet vidare. Min uppfattning är att det bidrog till att skolutvecklingsprojektet uppfattades som diffust, d.v.s. det var svårt för den enskilde läraren att ha överblick över allt som skedde och kanske också över
vad som borde ske. Jag anser också att det visade sig vara en framkomlig
väg att bedriva utvecklingsarbetet som bidrog till att ett delvis ”infekterat”
skolklimat inte förvärrades. I Holmströms (2007) studie valde rektorn, som
nämnts, en motsatt strategi, då han med emfas drev på ett utvecklingsarbete
utan att lärarna ”hängde med”. Det resulterade i att skolan hamnade i en
svår situation med många konflikter som slutade med att rektor avsattes.
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Gymnasierektorn fortsatte sitt arbete med att organisera om och förändra rutiner och tog sig så småningom an lärarnas tjänstefördelning.
Tjänstefördelningen är ofta en het fråga i gymnasieskolor (se t.ex. Edström,
2002). Den frihet i arbetssituationen som uttrycktes av en del lärare i Kulturanalys I var kopplad till att de kunde påverka sin arbetssituation. I motsvarande grad upplevde sig några karaktärsämneslärare ”förtryckta” genom
att de t.ex. ”fick ta det som blev över” i schemaläggningen. Genom att det
inte var skolledningen som hade kontrollen över hur tjänstefördelningen
skedde kunde den dominerande gruppen av kärnämneslärare bibehålla sin
makt. Gymnasierektorn stärkte sin ställning som ledare genom att förändra
möjligheterna för medarbetarna att påverka schemat. Den som fördelar arbetet har också makt.
Vi vände det hela genom att ta över kontrollen på ett helt annat
sätt, fast det var ju ett jättemotstånd för vi tog över kontrollen
genom att ta över tjänstefördelningen (Gymnasierektorn, Intervju).
Det är komplicerat med förändringsarbete genom att det som några uppfattar som en förbättring, av andra uppfattas som en försämring. Genom att
skolledningen tog kontrollen över schemaläggningen så förbättrades situationen för många karaktärsämneslärare, medan många kärnämneslärare
fick en inskränkning i den frihet de haft genom att kunna påverka schemaläggningen. Det kan ha varit så att den motståndsgrupp som fanns slöt sig
ännu mer samman, som en följd av dess möjligheter att påverka minskade.
Några kärnämneslärare påpekade också i Kulturanalys II att de upplevde
skolan mer splittrad nu än tidigare och en av dessa gav t.ex. uttryck för att
”den lilla gruppen av nära arbetskamrater har blivit något av primärgrupp”.
Gymnasierektorn kopplade det förändrade ansvaret för tjänstefördelningen till försämrad ekonomi för skolan och det gav de förändringar som
skedde en viss legitimitet, i varje fall i det långa perspektivet, vilket också
kan betraktas i ljuset av Senges (1995) begrepp dynamisk komplexitet som
bl.a. innebär att beslut får olika konsekvenser på kort och lång sikt.
Man säger inget om det nu när man ser den ekonomiska situationen. Därför att lärargrupperna la ju själva sina tjänster, vilket gjorde att man inte fick en helhetsbild och då blev det så
mycket slasktjänster som blev över, vilket är svårt att rekrytera
ny personal till (Gymnasierektorn, Intervju).
Det blev förmodligen svårare för ”motståndsgruppen” att hävda att det var
ett felaktigt beslut att ändra ansvaret för tjänstefördelningen i ett läge där
skolans ekonomi hade förbättrats och där skolledningen kunde hävda att en
mer övergripande tjänstefördelningsplanering var ett skäl till detta.
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Och det tror jag också att alla medarbetarna har sett det här,
allt det positiva. Vi har blivit bättre på marknadsföring, tydligare med hur vi jobbar, vilka som är våra pedagogiska idéer
och marknadsfört det och vi har fått fler elever och vi går bättre ekonomiskt, vi får råd att investera och utveckla, alltså man
har sett den här positiva trenden och den håller (Gymnasierektorn, Intervju).
Detta är Gymnasierektorns bild och genom den position hon innehar kan
den antas till viss del vara idealiserad om man jämför med medarbetarnas
syn. Det har emellertid, både i breven till Kulturanalys II och i de uppföljande intervjuer som gjordes, framgått att arbetsklimatet i Falkgymnasiet,
när projektet avslutades, av många uppfattades som psykosocialt bättre än
vid den tid då projektet startade. En av yrkeslärarna skrev så här i sitt brev
till Kulturanalys II:
Min arbetssituation har förändrats en del och jag upplever att
kontakten med mina närmaste kolleger har förbättrats. Känner
att de respekterar mig mer i dag och att jag inte längre känner
mig så negativt bemött. Vi är mer ett team idag (Lärare, Kulturanalys II).
En annan av karaktärsämneslärarna beskrev arbetsklimatet som positivt
och att samverkan i programlaget successivt fungerade bättre.
Jag trivs på Falkgymnasiet, kanslipersonalen är fantastisk,
skolledningen finns när jag behöver dem, bra lärare, trevliga
elever på vårt program, vårt arbetslag fungerar bättre och bättre (Lärare, Kulturanalys II).
En av kärnämneslärarna uttryckte sin uppfattning om Falkgymnasiet på
följande sätt: ”När folk frågar mig om jag trivs på mitt arbete så säger jag
ja! Jag trivs med mina kollegor och mina elever” (Lärare Kulturanalys II).
Också från den icke-undervisande personalen kom positiva uttalanden i
Kulturanalys II: ”Skolledningen fungerar bra nu. De är prestigelösa, lyhörda och kan ta tag i de flesta problem som uppstår.” Hur stor roll i detta som
Gymnasierektorn och utvecklingsprojektet spelade är givetvis svårt att
veta. Min uppfattning är dock att hennes långsamma förändringsstrategi
och skapandet av programlag hade bidragit till att minska balkaniseringen,
vilket gynnade fler än det missgynnade. Det framkom emellertid i Kulturanalys II att någon enstaka upplevde att avståndet mellan lärarkategorier
snarare ökat än minskat.
Personalen är uppdelad i programlag. Detta har skapat splittring bland oss. Olika arbetslag har olika kultur. Ibland verkar
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det som vi bara skall fördriva tiden. Det är inte så intressant att
syssla med låg och mellanstadiepedagogiska frågor på gymnasiet. Integrationen har man inte märkt så mycket av. Vårdlärarna är mestadels en grupp för sig (Lärare, Kulturanalys II).
Vissa riktade också kritik mot Utvecklingsgruppens arbete:
Utvecklingsgruppen har haft en viss omsättning på folk – vad
det nu beror på? De har anordnat några bra föreläsningar men
presenterar inte så mycket konkret med tanke på den nedsättning i tjänst de har. Ämnesfortbildningen får man sköta om
själv och det gör jag eftersom jag är så intresserad av mina
ämnen (Lärare, Kulturanalys II).
Att det fortfarande fanns olika uppfattningar i grundläggande ideologiska
frågor kom också fram.
Jag tänker fortsätta stå upp för gamla beprövade värderingar,
även om detta ibland gör mig obekväm och leder till konflikter. (För övrigt anser jag att skolans s.k. värdegrund står helt i
samklang med mina åsikter - det gäller bara att alla tar dem på
allvar oberoende av vilken befattning man har på skolan) (Lärare, Kulturanalys II).
Att Gymnasierektorns arbete med utvecklingsarbetet var betydelsefullt för
att ett förbättrat arbetsklimat åstadkommits bekräftas av utsagor från flera
medarbetare. En lärare säger så här om Gymnasierektorns ledarstil och som
kan ses som en bekräftelse på hur hon själv beskrev sitt ledar – medarbetar
– förhållande.
Den har blivit tydligare med Gymnasierektorn som ledare. Hon
har ju tagit sin ledarroll, kanske inte så markant som jag tycker
att en ledare ska göra, men att hon har ändå visat det. Och sen
har hon ju sitt team (programrektorer, min anm.) runt omkring
sig och så vet vi ju att det är de som bestämmer. Och sen är
hon ju väldigt sådär att hon förlitar sig på grupperna, de olika
grupperna som finns. Hon förankrar ju allting väldigt noga i de
olika grupperna (Lärare, Intervju).
En annan lärare säger:
Men vi hade ju också motsättningar mot skolledarna i början
där, det tycker jag också att det har planat ut på nåt vis och blivit, det har ju blivit lite proffsigare och då är det mer accepterat.
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Vad som uppfattas som professionellt kan antas ha att göra med att skolledningen är aktiv och verkligen försöker att utöva ett ledarskap, om än
försiktigt. Sett över tid har de förändringar som genomförts förändrat förhållandena. Jag ställde också en följdfråga om läraren kunde beskriva på
vilket sätt det hade blivit proffsigare:
Jag tycker själv också att det har blivit lite säkrare och tydligare definierat vad t.ex. personalvård är och skolledarnas funktioner, framförallt från Gymnasierektor tycker jag har blivit
mycket bättre de senaste åren. Personligen uppskattade jag att
hon kom utifrån, från en annan verksamhet. Hon ser ju på skolan med icke-skolögon ganska ofta och det är ju väldigt hälsosamt. Jag upplever också att hon är rättvis och att hon är, hon
pratar med alla likadant och såna saker. Det låter ju så självklart, men det är inte alltid det när man rekryterar inifrån skolan, för då blir det lite grann så här att de tror sig veta det och
det. Men jag tycker att hon ser ganska förutsättningslöst på
verksamheten och personer här. Och hon drar sig ju inte alls
för att organisera om och ta in nya saker och få saker och ting
gjorda, så det tycker jag har blivit bättre (Lärare, Intervju).
Vaktmästeriet var t.ex. en sådan källa till många klagomål i Kulturanalys I.
Här tycks förhållandena väsentligen förbättrats under projekttiden.
Sen vaktmästeriet har blivit bättre. Och det kan man ju ta som
exempel på en skolledarfunktion, där vår Gymnasierektor ordnade till veckomöten med vaktmästeriet, tidigt på mornarna,
när inget annat var igång, och strukturerade deras arbete, så
som jag uppfattade det, att man skrev arbetsföreskrifter och så
där, så att de visste exakt hur de skulle göra (Lärare, Intervju).
Jag har också pratat med en av vaktmästarna som uttryckte att de uppskattade dessa möten och att de nu kände sig sedda av ledningen på ett helt annat sätt än tidigare. Dessa möten ingår nu som en del i den ordinarie mötesverksamheten och vaktmästeriet kan därmed sägas ha fått en synligare
plats i organisationen. Gymnasierektorns försiktiga, men systematiska ledarstil tycktes ha vunnit gehör hos många, men det fanns också de som
fortfarande framförde kritik.
Skolledningen ser lite annorlunda ut idag än för fyra är sen. Vi
har en kvinnlig chef, som alltid vill göra rätt, är rädd för att
göra fel! Håller budgeten och är duktig på att delegera uppgifter till andra. Står inte för några åsikter och svävar på målen.
Men jag har inte så stora problem med detta (Lärare, Kulturanalys II).
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Skolledaruppdraget är komplext och svårhanterligt och på en Gymnasierektor ställs stora krav från många olika håll: politiker, förvaltning, medarbetare, elever och föräldrar. Rollinnehavaren befinner sig i ett ständigt
”korsdrag”. Följande uttalande visar en del av denna komplexitet.
Men skolledarna har väl också på sig det här med styrkorten
och genomströmningen och måluppfyllelse och allt detta. Ska
dom få bra siffror så måste dom hjälpa oss att knuffa så många
som möjligt över till G. Men samtidigt ska de ju hålla sin nollbudget. De får bonuspengar om de håller nollbudget, så då är
det väl lite motsättning där. Mycket att ta hänsyn till (Lärare,
Intervju).
Det är som Christensen, Lægrid, Roness & Røvik, (2005:216) skriver,
”svårt att skapa en stabil och varaktig balans mellan alla värderingar och
hänsyn.” Balkaniserade strukturer har, som Hargreaves (1998) påpekar,
både vinnare och förlorare och där finns snikenhet och maktspel. Ett sådant
organisationsklimat gynnar vissa och missgynnar andra. Huruvida en uppbruten balkanisering gynnar verksamheten i stort kan vara svårt att avgöra.
Om de som tidigare missgynnats nu trivs bättre och därigenom mår bättre
och arbetar bättre, medan de som tidigare hörde till de gynnade nu upplever sin arbetssituation som sämre och därmed mår sämre och arbetar sämre, skulle detta kunna innebära status quo för verksamheten. Jag uppfattar
dock att i Falkgymnasiet gynnades fler än de som missgynnades av att balkaniseringen började brytas upp. Ett ”enkelt” mått på detta som jag kunde
se var att fler än en liten klick (samma) lärare uttalade sig på de stormöten
jag bevistade i början respektive i slutet av projekttiden. Som Alvesson
(1991) har påpekat så kan möten säga mer om maktrelationer i en verksamhet än man först tänker på. Balkaniserade kulturer gör det också mer
eller mindre omöjligt att utveckla förståelse för andra gruppers arbetssituation, vilket komplicerar vardagsarbetet och försvårar möjligheterna att bedriva ett gemensamt utvecklingsarbete.
6.7.3 Utvecklingsgruppen bedriver sitt utvecklingsarbete från en marginaliserad position
I inledningen av projektet brukade jag tänka så: att påbörja detta projekt
var som att kliva på ett tåg i expressfart. Dels verkade själva gymnasieskolans verksamhet vara ett expresståg i sig, alla medarbetare for omkring i
full fart, ständigt på språng till nästa uppgift. Om- och tillbyggnadsprojektet pågick i full fart, och de byggnadsansvariga sågs ständigt fara runt i korridorerna med en mängd ritningar under armarna.
Men sen också att vi skulle ta hem dansare och teater från olika lokaler i kommunen, så blev det ju en hel våning till dom
då. Och sen tog vi även hem musikerna och då blev det en
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tredje våning, det var bara tänkt två från början. Så hela tiden
fick vi ju ändra planeringen. Det var väldigt mycket ritningar
(Skolledare, intervju).
Skolutvecklingsarbetet hade påbörjats av Gymnasierektorn redan innan
skolutvecklingsprojektet hade ”satts i sjön”. Min tolkning är att detta utvecklingsarbete som hon hade påbörjat hade hon förmodligen bedrivit på
ett liknande sätt, oavsett om projektet startats eller inte.
Mitt i denna hastigt snurrande verksamhet var det dags för Utvecklingsgruppen att påbörja sin roll som ”motor” i skolutvecklingsprojektet:
Ett projekt som var uppbyggt utifrån den underliggande idén att bidra till
ett närmande mellan skolforskning och skolpraktik till nytta för både skolans verksamhet och för den pedagogiska forskningen. I ljuset av det som
hittills beskrivits måste detta betraktas som ett ansvarsfullt, men komplicerat, uppdrag i relation till den komplexa situation som rådde i Falkgymnasiet. Den första terminen kom mycket av Utvecklingsgruppens arbete att
handla om byggnationen. Det genomfördes en del studiebesök, vilket resulterade i idéer om hur skolan skulle kunna byggas om för att möjliggöra arbete utifrån andra pedagogiska metoder än ”traditionell klassrumsundervisning”.
Och sen så den här salen för 100 personer som vi byggde, den
var ju också tänkt för att samla många, istället för att sitta i tre
klassrum så kan man sitta i den stora salen och göra vissa
genomgångar. Det har väl inte blivit så mycket med det, men.
Det har fungerat i vissa fall, men i andra inte. Vi har en ganska
konservativ lärarkår (Skolledare, Intervju).
Det var i det här tidiga läget Utvecklingsgruppen borde ha lyft frågan om
olika pedagogiska grundsyner. Det gjorde vi emellertid inte, och därmed
hade vi omedvetet bidragit till att på sikt försvåra vår egen situation i utvecklingsarbetet. Min uppfattning är att alla ”visste” att det fanns skilda
synsätt på hur det pedagogiska arbetet skulle bedrivas och en medvetenhet
om att inte alla såg det som väsentligt att avlägsna sig från ”traditionell”
undervisning. Balkaniseringen var förmodligen en starkt bidragande orsak
till att ingen i Utvecklingsgruppen ville lyfta frågan till allmän diskussion.
I samband med nybyggnationen besöktes, som nämnts, ett par gymnasieskolor där det fanns något som här kan kallas ”hemrum” som innebar att
grupper av elever hade egna rum och att det sedan fanns större gemensamma ytor för undervisning i storgrupper. Detta var något som det talades
om som ett möjligt upplägg för ombyggnationen, men det rann ut i sanden,
och några sådana ”hemrum” kom aldrig till stånd.
Och det hade väl varit i enlighet med den här kulturanalysen
om vi hade försökt införa ”hemrum” på skolan. Det pratades
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också i den här analysen att man ville ha samverkan mellan
ämnena, inte alla lärare men det var många som ville ha det
och det skulle man ju få genom de här ”hemrummen”, det var
ju inte bara att man skulle vara på ett och samma ställe i ett
programlag utan att lärarna skulle försöka samarbeta på ett
öppnare sätt än man gjort tidigare för att lärarna skulle också
knytas till ”hemrummen” i större utsträckning, så att man inte
satt ute i ämneslag och såna saker. Många tyckte det var bra på
det där studiebesöket men ja, det faller väl tillbaka på en själv,
att man inte drev det hårdare, men det blev ingenting av det
(Lärare, Intervju).
Min tolkning är att det var olikheterna i pedagogisk grundsyn som hindrade
detta. För att undvika risken av en öppen konflikt diskuterade vi olika typer
av aktiviteter som upprätthöll en känsla av att det fanns en enighet om hur
de pedagogiska arbetsformerna skulle utvecklas. En lärare sade att:
Jag tror vi fastnade i att förbereda olika studiedagar och lite
dittan och dattan i stället för att ligga kvar på själva den här
analysen som vi gjorde (Lärare, Intervju).
Den här läraren ansåg också att ”nån kanske skulle ha hållit kopplingen lite
mer till det som kom fram i kulturanalysen, att det skulle vara huvudspåret
hela tiden, men det blev inte så”. I Frirumsmodellen är det meningen att
Utvecklingsgruppen skall ta vid efter det att den första kulturanalysen har
genomförts och att det är denna som skall vara drivande i skolutvecklingsarbetet. Det är på så vis tänkt att ansatsen skall vändas från ett top-downperspektiv till att få ett bottom-up-perspektiv. Detta lyckades emellertid
inte särskilt väl.
Det svåra var väl att hitta nåt naturligt forum, för i och med att
de (medlemmarna i Utvecklingsgruppen, min anm.) inte representerade programmen, så fanns det inte att man gick till programlagen. Utan man skulle kanske ha tänkt på: hur skulle de
här kommunicera med sina kollegor? En del gjorde det på de
arbetsrum de satt och i de programlag de tillhörde och det fungerade bra. Några kanske inte fick så stor kontakt med andra
(Lärare, Intervju).
De olika aktiviteter, främst föreläsningar, som genomfördes var Utvecklingsgruppens försök att nå ut till skolans personal och öppna för diskussioner om hur verksamheten kunde utvecklas. Det utvecklingsprogram som
utarbetats fanns hela tiden med som styrinstrument för utvecklingsarbetet
och de föreläsningar som anordnades utgick från de utvecklingsområden
som där sammanställts. Det fanns också idéer om att medarbetarna skulle
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dela med sig av sina erfarenheter till varandra. Ett arbetssätt för att åstadkomma detta som prövades var, som nämnts, pedagogiska luncher. Vid en
intervju efter projektets slut kom dessa luncher på tal:
Det (de pedagogiska luncherna, min anm.) var jag aldrig med
på, men det har jag hört mycket gott om, så det tror jag att det
skulle kunna återuppväckas. Jag tror inte jag har hört nån som
varit negativ till det. Just det här att berätta för varandra vad vi
gör, var väl en av poängerna med dem. Det är nånting som
man vill. Vi har ju haft andra såna föredrag, när nån av oss har
gjort det och det har varit positivt och det bryter ju lite det här
med Jantelagen (Lärare, Intervju).
I samband med diskussionen om pedagogiska luncher sa denne lärare att
det även hade varit kollegor som föreläst för varandra och jag frågade då
vilka, förutom Y som jag kände till:
Ja, det var nog mest Y jag tänkte på, men vi har också i programlaget haft så att folk har berättat om sina resor eller sina
kurser och det har ju inte förekommit tidigare (Lärare, Intervju).
Vid ett tillfälle höll Y en föreläsning för hela personalen. Y, som var en av
de informella ledarna, och alltså hade en stark ställning i skolan, inledde
ändå sitt anförande med att säga att han ”tog en risk” när han vågade föreläsa för den egna skolans personal. Det säger något om hur starkt grepp
Jantelagen hade om denna skola. Han avslutade sin föreläsning med att
säga att han nu ”lämnade över stafettpinnen” till någon annan kollega att
fortsätta denna form av kompetensutveckling kollegor emellan. Han blev
dock den enda som under projekttiden höll en föreläsning utifrån sitt ämnesområde för hela kollegiet.
Ett utvecklingsarbete i ”tre spår”
Sammantaget kan sägas att utvecklingsarbetet kom att bedrivas i tre spår.
Det första handlade om Gymnasierektorns sätt att bedriva ett utvecklingsarbete som utmärktes av att använda konkreta uppgifter och med de små
stegens strategi försöka förändra så långsamt så det nästan inte märktes.
Det andra spåret var Utvecklingsgruppens ”interna” utveckling genom att
det fördes pedagogiska samtal inom den slutna gruppen, men som avgränsade sig till gruppmedlemmarnas egen utveckling.
A tycker att hon växt genom de diskussioner och reflektioner
som vi haft i utvecklingsgruppen, att hon blivit ”tuffare”, vågar
stå mer för sina åsikter. B menar att vi alla har växt (Minnesanteckning, Utvecklingsgruppens möte, 2003-01-16).
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I gruppen läste vi t.ex. pedagogisk forskningslitteratur som diskuterades på
mötena som hölls i seminarieform. Vi hade dock svårt att nå ut till den övriga personalen och uppfattade det också som problematiskt, eftersom vi
visste att vi hade uppgiften att vara drivande i utvecklingsarbetet. Här kan
Sandströms & Ekholms (1984:68) metafor ”den rena flykten” användas
som en beskrivning av vårt agerande. Som framgått i metodavsnittet avser
de med sitt flyktuttryck att forskarna gör färre eller kortare besök än planerat i den skola de skall undersöka om de upplever att de inte är välkomna
dit. Inför sig själva försvarar sig forskarna med att de i alla fall var där, om
än i mindre omfattning än de tänkt sig. De försöker skapa trovärdiga förklaringar till detta beteende. De regelbundna möten som Utvecklingsgruppen höll kan ses som en form av flyktbeteende. Det fanns hela tiden på
dagordningen planering av olika former av aktiviteter som skulle involvera
hela skolans personal. Det gav en sorts illusion av att ett aktivt utvecklingsarbete pågick, även om nog alla upplevde att gruppen förde en ganska
isolerad tillvaro. Ett tredje spår var det utåtriktade arbete som, trots allt,
bedrevs i Utvecklingsgruppens regi. Det handlar här främst om olika föreläsare som engagerades i syfte att bidra till kunskapsutveckling inom de
utvecklingsområden som personalen givit uttryck för i Kulturanalys I. Det
var dessa föreläsningar som den dominerande lärargruppen såg som att de
var ”lättsamma, men tillförde inget”. Min uppfattning är att balkaniseringen, lärarnas intresse för ämnesfortbildning och motståndet mot projektet
bidrog till att föreläsningarna många gånger blev hängande i luften. Ibland
följdes de ändå upp genom att Gymnasierektorn ”beordrade” efterföljande
diskussioner, som också genomfördes, men under protest från dem som var
mest negativa till projektet. Dessa ”beordrade” möten kan tolkas i Hargreaves (1998) term ”kolonisering”. Gymnasierektorn lade beslag på lärarnas
tid på ett sätt som de inte alltid uppfattade som meningsfullt, vilket är ett
exempel på hur komplicerat det är att genomföra allmänpedagogisk utbildning på ett sätt som upplevs som betydelsefullt för en så heterogen personalgrupp som finns i en gymnasieskola (se t.ex. Madsén, 1994). Till sist
kan tilläggas att den personalvårdsgrupp som bildades blev en lyckad satsning och de personer som var aktiva där organiserade en rad olika aktiviteter för personalen. Kanske på grund av den balkanisering som fanns så utvecklades det aldrig någon samverkan mellan personalvårdsgruppen och
Utvecklingsgruppen.
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6.8 Skolutvecklingsprojektet i backspegeln – Olika sociala konstruktioner av vad som hände
It is a “story”. But then, contemporary wisdom emphasises that
everything is in the end just stories (Cuff, Sharrock & Francis,
2004:5).
Vilka berättelser och ”verklighetsbilder” av projektet har kommit till uttryck hos de aktörer som varit involverade? Utifrån några citat försöker jag
här ge ekon av dessa aktörers uppfattning om det skolutvecklingsprojekt
som genomfördes i Falkgymnasiet. Dessa ekon är samtidigt ett försök att
visa hur olika grupper, av olika skäl, valde att förhålla sig till utvecklingsarbetet.
6.8.1 ”Jag tror ju att det har varit ett väldigt viktigt projekt” – Ett förvaltningsperspektiv
Från förvaltningsledningens sida såg man bl.a. projektet som ett sätt att
lösa de problem som de misstänkte skulle kunna uppstå när två gymnasieskolor med olika kulturer skulle slås samman. Det blev sedan inte någon
sammanslagning av den omfattning som först planerats. Fokus i projektet
kom istället att hamna på pedagogisk utveckling. När projektet var slut
beskrev två ledande förvaltningsföreträdare att de var nöjda både med hur
projektet hade genomförts och att Falkgymnasiet nu uppfattades vara en
huvudsakligen väl fungerande skola.
Jag tror ju att det har varit ett väldigt viktigt projekt utifrån de
förutsättningar vi hade här, så tror jag att det varit väldigt viktigt, och också för att det tidsmässigt varit ett ganska långt projekt, det tror jag är bra, det har tagits små steg hela tiden i
Falkgymnasiet, det har inte tagits några jättesteg, men såna här
förändringar som har med relationer mellan människor att
göra, tror jag tar en tre till fem år innan det har liksom blivit en
förändring så att säga. Så jag tror ju att idag bedömer jag Falkgymnasiet som en mycket bra gymnasieskola, så om man skall
ge nåt helhetsomdöme så är det nu den mest attraktiva gymnasieskolan i kommunen och då är projektet en del i det, men jag
tror också den fysiska delen, att samla skolan i en enhet är en
del. Förutsättningarna skapades genom det fysiska, men det
räcker ju inte man måste ju också jobba med den inre verksamheten och det har projektet varit då. Jag vet att det har varit
trögt i vissa delar och när man står och stampar tycker man
kanske inte att man kommer nåt framåt, när man blickar bakåt
lite tror jag man kan se att det hänt nåt. Jag glömde ju att säga
att det också varit en bra ledning också i den här skolan under
den här perioden som jag också tror har varit en väldigt viktig
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faktor. Så det är åtminstone tre viktiga delar. Sen kan man naturligtvis påstå att det finns såna spänningar kvar också men att
det inte alls är på den nivån, med de stora skillnader som det
var till exempel 2001 (Förvaltningstjänsteman, Intervju).
En av de förvaltningstjänstemän som var en drivande person till att det blev
ett skolutvecklingsprojekt som var forskningsbaserat betraktade också projektet som betydelsefullt för Falkgymnasiet och hur verksamheten där har
utvecklats.
För jag har en känsla av att det här projektet har varit bra för
skolan, utan ha sett nån som helst utvärdering av det, för skolan är byggd. Skolan har rykte om sig att vara väldigt populär,
ungdomarna söker sig till skolan och det är en bra skolledning,
får jag en känsla av. De har en stark utvecklingspotential i skolan. Jag tror inte att det är tjafs med lärarna längre, jag tror inte
det faktiskt, som det var då för 5 år sen. Utan det har liksom
förmodligen gått ihop på nåt sätt. Sen om det är det här forskningsprojektet, det skall jag låta vara osagt, men jag tror ändå
att det har haft en påverkan, det är jag alldeles säker på (Förvaltningstjänsteman, Intervju).
Hargreaves (1998:116) anser att ledningsnivån är mer intresserade av hur
en förändring framstår än kvaliteten på det som man faktiskt uppnått. För
förvaltningsnivån var det viktigt att, inte minst inför politikerna, kunna visa
att de pengar som använts för att utveckla skolan också har gett ett positivt
resultat. På förvaltningsnivån fanns också en medvetenhet om att förändringsarbete tar tid och de såg det inte som ett problem att Gymnasierektorn
hade agerat utifrån de små stegens strategi.
6.8.2 ”Man förstod inte att den input vi fick ledde till de förändringar
vi genomfört och det är en del i projektet” – Ett skolledningsperspektiv
Även skolledningen, framförallt företrädd av Gymnasierektorn, framhåller
i efterhand bilder av ett trots allt relativt lyckat, om än mödosamt, skolutvecklingsprojekt. Projektet beskrivs som att det har fungerat som en katalysator för att kunna motivera och legitimera de många små, men ändå relativt systematiska förändringar som genomförts.
Det är inte tyst nu, man säger vad man tycker. Idag jobbar vi
mycket mer med att man måste få en helhetsbild, och att det
handlar om prioriteringar, på ett helt annat sätt. Vi gjorde ju
det här lärstilsprojektet förra året. Vi har jobbat med att få en
ökad förståelse för oss som människor, som personer och diskuterade problematik som man har när man är medarbetare.
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/…/ Det (den positiva förändringen, min anm.) jag tror har
med projektet att göra, det är att man avsätter tid för reflektion
och pedagogiska samtal, vi gjorde det då väldigt mycket och
det hade vi inte gjort annars. För jag upplever att vi har mindre
med tid med det nu. Det är projektets fördel och det är den stora grejen. Och det att man avsätter tid och resurser till pedagogisk utveckling. /…/ Man förstod inte att den input vi fick ledde till de förändringar vi genomfört och det är en del i projektet, men man ser inte att det är en del i projektet. Men det är ju
den input vi har fått och varifrån den kom spelar ingen roll
(Gymnasierektorn, Intervju).
Gymnasierektorn anser att projektet gav henne ett handlingsutrymme som
hon troligen annars hade haft svårare att skapa sig, bl.a. därför att hon från
början saknade legitimitet hos en del av personalen. Gymnasierektorn ger
uttryck för att hon ser projektet som betydelsefullt, vilket är förståeligt också utifrån den position hon hade som projektledare.
6.8.3 ”Det blev en fjäder av en höna” – Ett motståndsperspektiv
För projektets motståndare var den planerade sammanslagningen med
Vårdgymnasiet och skolutvecklingsprojektet intimt förknippade med varandra. Talet om projektet blev liktydigt med talet om sammanslagningen.
De gav uttryck för att den rådande ordningen egentligen aldrig blev riktigt
hotad. De förmedlar en helt annan bild än den som ledningen ger.
Det blev inte så farligt, det blev ett program till, det är inte
störst, och det är inte ens näst störst, det kan på sin höjd vara
tredje största programmet. Det blev inte så stor förändring. Det
blev en fjäder av en höna. Det blev mycket väsen för lite, i
slutändan, med facit i handen (Lärare, Intervju).
Att tala om att det inte blev farligt kan ses som ett tecken på att den planerade sammanslagningen upplevdes som hotande. Utifrån ovanstående uttalande ställde jag en fråga om denne lärare uppfattade att projektet hade bidragit till att någon skolutveckling hade skett.
Jag kan inte se det. Det kanske finns, men jag ser det inte. Arbetet behöver inte vara misslyckat för det. Man måste ju testa… Men det är ju inga överraskningar att det inte blir några
synliga spår. Du behöver inte vara nedslagen för det, du visste
inte vad du gav dig in på. Du hade inte tillräckligt med information, helt enkelt (Lärare, Intervju).
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Jag frågade i en uppföljande intervju en av de andra lärarna som tillhört
den dominerande lärargruppen om varför så få lärare valt att skriva ett brev
till Kulturanalys II:
Ja, och det vet jag varför: dom misstror hela projektet. Dom är
rädda t.ex. för att du har sagt till Gymnasierektorn saker som
dom har sagt, dom är rädda för att få lägre lön och dom är rädda för… jag menar … /…/ Det var så, det kan jag berätta för
dig, att när skolan skulle läggas ner, en av de drivande krafterna för det var ju en av förvaltningstjänstemännen och han ville
alltså lägga ner skolan och då lyckades vi mobilisera med hjälp
av eleverna på flera av kommunens gymnasieskolor, massvis
med insändare i tidningen och en demonstration på flera hundra personer. Sen svängde ju politikerna, men förvaltningstjänstemannen stod ju där fortfarande och ville lägga ner den här
(Lärare, Intervju).
När jag sätter detta citat i relation till på vilket sätt de personer som var engagerade i motståndet mot nedläggningen talat om denna händelse är min
uppfattning att dessa personer lade ner väldigt mycket tid och kraft i arbetet
för att skolan skulle få vara kvar. Det var just det djupa engagemanget som
gjorde att händelsen hade så stor betydelse flera år efter att den inträffat.
Med Hargreaves (1998) terminologi handlar det om att många av lärarna
hade skapat en djup personlig relation till sin skola. Nedläggningshistorien
hade fått ”mytstatus” och var som sådan odödlig. Min uppfattning är att indignationen över att förvaltningstjänstemännen ens kommit på idén att lägga ner Falkgymnasiet var så djup hos några personer att de, kanske mer eller mindre omedvetet, höll historien om nedläggningen levande så att misstänksamheten mot förvaltningsnivån skulle upprätthållas och ytterligare
idéer från dem därmed inte skulle accepteras utan vidare. Detta kan också
diskuteras med Staceys (1993) ord som att en organisations kultur kan beskrivas som tillbakablickande och som organisationens minne. Alvesson
(1991) skriver att asymmetriska maktrelationer styr och påverkar hur vissa
föreställningar och definitioner kommer att betraktas som organisationens
”verklighet”. Det bidrar till att skapa en konsensusbaserad bild av organisationen och därmed döljs samtidigt motsättningar och kritiska röster kan
marginaliseras. Att hålla nedläggningshotet levande kan då ses som en
symbolisk aspekt som bidrog till att ett ifrågasättande av de rådande maktförhållandena kunde hållas i skymundan (Alvesson, 1991).
Det är sådana här aspekter och reaktioner som det är omöjligt att förutse innan ett projekt startas och det är sådana faktorer som bidrar till att det
är enklare att teoretiskt beskriva hur ett projekt skall genomföras, än att
faktiskt bedriva projekt i praktiken (se t.ex. Hirschman, 1967; Sahlin, 1996;
Sahlin-Andersson, 1996; Christensen & Kreiner (1991/1997). De känslor
som kan röras upp och de reaktioner som kan uppstå kan omöjligt förutses
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(se t.ex. Svedberg, 2000; Holmström, 2007). En lärare skrev t.ex. så här i
sitt brev till den andra kulturanalysen:
Här kommer äntligen mina rader kring ovanstående frågeställning. Anledningen till dröjsmålet är följande: Inledningsvis
slogs på trumman för ett stort förestående förändringsarbete
med två gymnasieskolor som skulle förenas till en. Hur förena
två olika kulturer? Vi minns alla upptaktsdagarna till detta,
Framtidsdagarna. En strid ström av visioner och ideer......
Skolbygget krympte, vårdgymnasiet blev till ett program som
kom att fogas till befintliga Falkgymnasiet .... osv. Vissa förändrade förutsättningar kände man från skolledningens sida till
redan vid upptakten, vid Framtidsdagarna! Detta stod klart tidigt på hösten vid återflytten till det nyrenoverade skolhuset.
Jag känner mig frustrerad i vetskapen om detta ... (Lärare, Kulturanalys II).
Jag har valt att inte närmare fördjupa mig i ”turerna” som föregick beslutet
att endast ett Omvårdnadsprogram skulle inkorporeras i Falkgymnasiet,
men en öppnare attityd från skolledning, förvaltning och politiker om de
olika planer som fanns kunde eventuellt ha minskat personalens frustrationer. Att ledningen var otydlig i sin information kan ses som en bidragande
orsak till att misstron mot skolutvecklingsprojektet ökade. Till detta kan
sägas att det vanligen är svårt att informera om komplexa frågor och de
som informeras gör sina egna tolkningar av vad som har sagts. Risken för
missförstånd är stor. Det ledningen, såväl förvaltningsnivån som skolans
ledning, tycker sig se som utveckling uppfattas inte på samma sätt av projektets motståndare. Lärare som tillhört den dominerande gruppen av motståndare och som tidigare upplevde stark sammanhållning och gemenskap
gav uttryck för att indelningen i programlag splittrat skolan.
Det är ett av misstagen man gjort från skolledningen att det
blivit flera skolor, vi drar ju inte åt samma håll nu. Det är ett
OP-program och dom hälsar inte på en, man vet inte vad dom
heter, vi träffas inte och dom träffas i programlag och diskuterar och sen är det ett HP-program och dom jobbar med sitt, och
sen ett SP och det betyder att vi aldrig varit så splittrade som
nu. /…/ Folk äter inte en gång, från matten ser du aldrig nån.
Dom går inte upp i personalrummet, dom går hem direkt (Lärare, Intervju).
Programlag som blir starka kan förstås också tänkas bidra till att skapa en
balkaniserad skola. Då emellertid programlag består av representanter från
olika ämnen saknas den homogenitet kring hur världen bör tolkas som är
en av grundpelarna för att balkanisering skall utvecklas.
209

Några lärare från den dominerande kärnämneslärargruppen, som vid
genomförandet av Kulturanalys I, verkade vara tämligen ovetande om att
de betraktades som ”dolda” makthavare och ”motsträviga” till förändring,
kommenterade nu förändringsfrågan och ansåg att det inte stämde att de
äldre lärarna som arbetat länge vid Falkgymnasiet skulle vara negativa till
förändringar.
Vi från gamla Falkgymnasiet är inte heller så negativa till innovationer som en del har fått för sig. Vi försöker ha en god
relation till våra elever där de tillåts växa (Lärare, Kulturanalys
II).
Genom att sätta eleven i centrum kan man samtidigt framställa sig som att
man inte är motståndare mot utveckling, trots att det kanske fanns ett motstånd mot det utvecklingsarbete som bedrevs i Falkgymnasiet.
6.8.4 ”Det klagas mindre i personalrummet nuförtiden” – Den tysta
massans perspektiv
Den minskade frustrationen hos personalen, som jag hade uppfattat utifrån
min roll som deltagande observatör under den senare delen av projekttiden,
bekräftades i många av breven till Kulturanalys II.
De flesta lärarna verkar i alla fall ytligt sett accepterat den nya
lärarrollen även om de inte gillar den alla gånger. Den gamla
uppdelningen yrkeslärare och adjunkter har till viss del försvunnit genom uppdelningen i programlag. Det klagas mindre i
personalrummet nu för tiden. Missnöje uttrycks dock fortfarande i en del frågor som t ex läraravtalet, schemat, stora undervisningsgrupper och elevers dåliga förkunskaper. En del är
befogat annat inte. En hel del av det som det klagas på är utanför skolans kontroll och handlar om sådant som är bestämt av
riksdag och regering. De lärare som är kvar kämpar på försöker göra det bästa av saken (Icke-undervisande personal Kulturanalys II).
En annan av den icke-undervisande personalen pekar också på att skolans
personal nu klagade mindre.
Folk trivs mer och klagar mindre vilket ger en positiv spiral.
Visst stressas det och gnälls men det verkar inte vara lika
många som mår dåligt av det nu. En positiv anda har spridigt
sig både bland elever och personal. Falkgymnasiet är lagom
stor, har god mat och tillmötesgående personal där de flesta
verkar trivas. Förra brevet var lättare att skriva. Det var så
mycket som inte var bra och som upptog mina tankar. Nu finns
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det inte så mycket att säga. Det som inte är bra är inte värre än
att jag kan leva med det. Livet är inte perfekt. För första gången på länge har jag kraft och lust att jobba med metodutveckling och utvecklingsarbete igen. Jag vet vad jag kan påverka
och vad som ligger utanför mitt ansvarsområde (Ickeundervisande personal, Kulturanalys II).
En person som hade jobbat på Falkgymnasiet under en period i slutet av
1990-talet och som efter några år på andra skolor nu var tillbaka gav uttryck för att en förändring till ett positivare socialt klimat hade skett.
Eftersom jag har arbetat på många skolor, så har jag att jämföra med. Jag började här på skolan mars i år. Jag har bara positivt att säga om Falkgymnasiet vad gäller ledning, organisation, samarbete med lärare och övrig personal. Jag arbetade här
på Falkgymnasiet även läsåret 97/98 och då upplevde jag inte
stämningen lika positiv. Jag upplevde då att det fanns en ifrågasättande inställning till min profession. Då var skolan också
mer splittrad i flera byggnader och man träffade inte personalen på samma sätt som idag. Med kunskap om historien på
skolan, så kan jag ana någon negativ gruppbildning som jag
tror är en kvarleva sedan den tiden. Men som sagt för min del
är upplevelserna här på skolan bara positiva. Ett extra plus är
våra fräscha lokaler! (Icke-undervisande personal, Kulturanalys II).
Det fanns också en uppfattning om att nyanställda lärare bidrog till att skolans sociala klimat förändrats i positiv riktning, liksom att vaktmästeriet
som i Kulturanalys I fick mycket klagomål, nu fungerade tillfredsställande.
Jag tycker också att flera av de nyanställda lärarna bidrar till
den mer positiva attityden. Vaktmästeriet fungerar bättre nu.
Schemat är väl så bra som det går att göra. Vi måste nog alla
hjälpa till att se lösningar i schemat. Jag har förmånen att arbeta med proffsiga kollegor som ser problemen och dessutom gör
något åt dem (Lärare, Kulturanalys II).
Allt uppfattades förstås inte heller nu som positivt, men uttrycken om de
negativa inslagen i Falkgymnasiet hade fått en ”mildare ton”.
Den psykosociala miljön tycker jag är bra, det är ett öppet och
tillåtande klimat på skolan. Den fysiska skulle vara bra om de
fina lokalerna inte vore överbelagda. Det ger konsekvenser på
schemaläggningen så att schemaläggaren inte kan lägga ett pedagogiskt bra schema utan han måste i stället hela tiden se till
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att alla får plats i för få och för små lokaler. Detta är en konsekvens av den kortsiktiga dumsnålhet som tyvärr präglar mycket av vår kommuns tänkande just nu och inget som kan lastas
skolledningen. Ledningen skall efter bästa förmåga verkställa
politiskt fattade beslut och kan ju inte göras ansvariga för en
tokig skolpolitik (Lärare, Kulturanalys II).
Den hierarkiska uppdelningen mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare hade minskat, men uppfattades ändå som att den till viss del fortfarande inverkade på hur verksamheten fungerade. Det kan vara svårt att
skapa goda arbetsrelationer mellan olika lärarkategorier, trots att programlagen är en organisatorisk arena för möten mellan dessa. Det förutsätter
dock att alla lärare deltar i de anordnade mötena, vilket inte alltid är fallet.
Jag saknar kärnämneslärare i Programlaget. Vi har en svlärare, en ma-lärare som inte deltar och en idrottslärare som är
med ibland. Men det ändrar sig kanske med tiden, det är bara
för oss att jobba på så de vill vara med hos oss (Lärare, Kulturanalys II).
En nyanställd kärnämneslärare hade t.ex. uppfattningen att det var svårt att
åstadkomma det samarbete och ämnesöverskridande arbete som denne
önskade.
Jag behöver bolla idéer och tankar med ämneskollegor. Tyvärr,
verkar de inte vilja detsamma. Vill jag veta något så får jag
söka upp personerna själv. Till slut tröttnar man på att fråga.
Jag efterlyser därför mer samarbete mellan lärare. Det är, tycker jag, ett litet dilemma att vara placerad i ett programlag där
ingen annan har samma ämnen som en själv. Eftersom jag har
klasser från olika program är det viktigt att ha kontakt med
andra programlag och lärare. Jag samarbetar gärna med andra
ämnen, men det är svårt när det inte går att få kontakt. Fick
idag av mina elever veta att de läser om Antiken i historian.
Det gör vi i mitt ämne också. Borde detta inte gå att samordna?! Nu tror eleverna att det är olika Antiken de läser om (Lärare, Kulturanalys II).
Kärnämneslärarna saknade också sina ämnesinstitutioner. Detta påpekades
tid efter annan även i samtal med dessa under hela projekttiden. Elevers
sociala problem och lärarrollens kurativa del uppfattades fortfarande som
problematiska aspekter för lärarrollens utövande.
Förr fanns institutioner. Och lärarna hade lektionssalar i närheten. Idag är modellen Programlag. I alla fall på Falkgymnasiet.
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Det betyder att alla lärare springer omkring och har lektioner
överallt! Flera av lärarna kör omkring med meterhöga bokhyllor som de har sina böcker och pärmar i. Och att förflytta sig
med möbler tar tid. Och hissen får man vänta på…. Åter till
programlagen. Vi ska sitta splittrade för att kunna prata elever
med varandra. Förr diskuterades pedagogik i ämnet. Nu är vi
kuratorer och diskuterar sen ankomst, frånvaro och elevers sociala problem. /…/ Ändå är inte alla splittrade. Karaktärslärarna sitter för det mesta tillsammans men kärnämneslärarna är
splittrade. Det är inte speciellt smidigt att böcker och material
ligger i en skrubb i G-huset81 och jag har ett arbetsrum i det
stora huset, översta våningen (Lärare, Kulturanalys II).
Att många karaktärsämneslärare satt samlade medan kärnämneslärarna inte
längre hade gemensamma institutioner visar återigen hur komplicerad frågan om utveckling av skolans verksamhet är. Ett faktum som jag tidigare
nämnt och här återkommer till är att det som blir bättre för några, riskerar
att leda till försämringar för andra. Eftersom kärnämneslärare undervisar på
flera program blir det svårare för dem att få en tydlig ”hemvist”.
Detta var fyra olika ”verklighetsbilder” som sammanfattar olika grupperingars uppfattningar om det genomförda skolutvecklingsprojektet i
Falkgymnasiet. Med utgångspunkt i Thomasteoremet (Thomas & Swaine
Thomas, 1928; Brante, 1993) är det förstås ingen överraskning att människor uppfattar och beskriver ett genomfört projekt på olika sätt. Det är heller ingen överraskning att förvaltningsnivån och Gymnasierektorn ger bilder som pekar på positiva effekter av projektet, och säkert också uppfattar
att det förhåller sig på det viset. Motståndsgruppen är tvärtemot måna om
att lyfta fram projektets ringa betydelse. Den tysta massans perspektiv är
mer varierat och anger såväl att förbättringar skett samtidigt som att vissa
aspekter uppfattas ha blivit sämre eller befinner sig på samma nivå som vid
projektstarten. Sammantaget tycks dock personal- och arbetssituationen för
större delen av personalen ha förbättrats sedan den tid då projektet startade.82
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Det fanns också vid projektets slut en mindre byggnad där några lärare hade sina
arbetsrum.
82
I den undersökning som ligger till grund för denna avhandling var det jag som
hade till uppgift att genomföra kulturanalyserna. Det var till mig som skolans personal skrev sina ”brev”. Som en utveckling av metoden har Berg i skolutvecklingsprojekt som startats efter 2001 haft som strategi att det är skolans personal,
representerade av de individer som väljs att ingå i den aktuella skolans utvecklingsgrupp, som själva skall genomföra kulturanalysen för att personalen på ett
tydligare sätt ska bli ”ägare” av skolutvecklingsprocessen.
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Kapitel 7
HUR GÅR DET ATT FÖRSTÅ VAD SOM
HÄNDE?
Den här avhandlingen vilar på ett implementeringsperspektiv och ett komplexitetsteoretiskt organisationsperspektiv vilka tillsammans har bidragit
till att belysa att många aspekter i komplicerade mönster bidrog till hur
skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet kom att gestalta sig. Några entydiga svar på forskningsfrågorna är utifrån detta omöjligt att ge. Trots svårigheterna att finna svar drar jag ändå i detta näst sista kapitel några slutsatser utifrån den övergripande forskningsfrågan:
-

Hur går det att förstå vad som hände i skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet och varför det inte var möjligt att
genomföra detta enligt projektplanen?

Skolutvecklingsprojektets design visade sig innehålla dels problematik som
specifikt var kopplad till Frirumsmodellen och dels mer generell implementeringsproblematik. Min uppfattning är att detta sammantaget bidrog
till hur projektet kom att utveckla sig. Kapitlet inleds med en kritisk
granskning av Frirumsmodellen. Därefter utvecklar jag mina tankar kring
hur aspekter av generell karaktär, d.v.s. som kan antas äga allmän giltighet,
bidrog till att göra skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet till en komplex och komplicerad process.
7.1 Skolutvecklingsprojektets specifika problematik - Frirumsmodellen
Att skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet kom att föra en undanskymd
tillvaro bidrog till att jag valt att granska den specifika problematik som jag
kommit att uppfatta att just Frirumsmodellen är bärare av. Frirumsmodellen bygger på att skolans personal förväntas, som Berg (bl.a. 1995) uttrycker det, skall upptäcka och erövra ett tänkt frirum vilket skall stå att
finna mellan skolans yttre och inre gränser. Detta sätt att beskriva skolutveckling visade sig, som jag tolkar det, inte vinna ett sådant gehör hos skolans personal att Frirumsmodellen uppfattades kunna användas för att ge
riktning och struktur i utvecklingsprojektet. Även om det kan verka som att
Frirumsmodellen på ett konkret sätt skulle kunna definiera ett tänkt frirum
förblev detta en mer eller mindre abstrakt tankekonstruktion för många.
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Det var svårt att relatera till vilka konkreta handlingar som skulle vara möjliga att utföra genom att tänka i ”frirumstermer”.
De här yttre faktorerna kan man inte påverka, man kan bara
lufta dem. /…/ Jag tror inte folk går och tänker i samhällsekonomiska termer eller i ett samhällsperspektiv utan man ska
sköta en arbetsuppgift och sen struntar man i det här resonemanget (Lärare, Kulturanalys II).
För de flesta lärarna i den studerade skolan uppfattades problemet snarast
vara att deras handlingsfrihet var beskuren på grund av att de var så hårt
arbetsbelastade att det i stället var detta som satte gränserna för vad de
kunde och inte kunde göra, inte begränsningar i styrdokumenten: ”Alla är
ense om att fler och fler uppgifter har tillkommit i lärarrollen och att vi
samtidigt fått haltande resurser”, skrev t.ex. en lärare. Denne lärare, och
flera andra, gav uttryck för att den lärarroll som beskrivs i bl.a. Läroplanskommitténs betänkande (SOU 1992:94) och Lpf 94 hade skapat en närmast
orimlig arbetsbörda för lärarna. Tankegångarna bakom Frirumsmodellen
uppfattades därför av många i personalen som mer eller mindre ”främmande” och modellen kom att sakna mening för det konkreta vardagsarbetet.
En lärare uttryckte sig så här i den andra kulturanalysen, som en del i en
summering av projektet:
Det första mötet med professorn gav heller inget bra intryck,
han verkade okunnig och osäker. Men man vet ju inte om han
hade en bra eller dålig dag. Det måste ha varit många som fick
ett sånt intryck. Det var nog inte bara jag som satt och somnade till… Han har lite svårt att uttrycka vad han vill ha sagt,
verkar det som. Det han pratade om verkade inte så relevant,
han kanske inte kände till skolan så bra… Han kanske inte var
tillräckligt bra förberedd. Att han från sin position som professor väntade sig att vi bara skulle sitta och gapa och säga: oj vad
bra han var. Det blev inget bra intryck, vad det nu berodde på
(Lärare, Intervju).
Med utgångspunkt i uppfattningen att friheten hade minskat kunde lärarna
ha sett Bergs Frirumsmodell som en möjlig väg att återta den frihet de upplevde sig ha förlorat. Talet om att det kunde finnas ett frirum att erövra
tycktes ändå framstå som mer eller mindre obegripligt för lärarna. Det som
hände i inledningsskedet av projektet kan ses som ett exempel på svårigheten att närma pedagogisk forskning och pedagogisk praktik (se t.ex. Callevaert, 1986; Längsjö, 1996; Carlgren, 1999). De pedagogiska forskare som
önskar närma sig praktiken kan inte ta för givet att det finns samma önskan
hos lärarna att närma sig forskningen.
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Vad jag hade svårt att förstå var hur lärarna hade kunnat uppleva frihet i
det tidigare regelstyrda systemet, när de var tämligen ”reglerade” både vad
gällde innehåll och form. Flera av lärarna ansåg emellertid att frirum hade
de haft under den tid när de fick vara i fred i klassrummet och självständigt
kunde planera sin undervisning. Det dessa lärare gav uttryck för var att de
utbildat sig till lärare för att undervisa och det de önskade var att självständigt, och som sin huvudsakliga uppgift, få ägna sig åt detta. En lärare uttryckte dessa tankar så här:
Det mest centrala, för vilket jag har valt yrket, har hamnat i
skuggan för allt möjligt annat. Min förmåga som lärare, mitt
stora intresse att vara duktig pedagog och kunna mitt ämne, har
förlorat sitt värde. Det gör mig sorgsen (Lärare, Kulturanalys
I).
Lortie (1975) har utifrån sina studier också pekat på att lärare anser att deras absolut viktigaste uppgift är att vara med eleverna i klassrummen och
undervisa dem. Det är också i mötet med eleverna som lärare får sin "belöning" och det är en av huvudorsakerna till att det är i klassrummet med
eleverna som lärarna vill vara. Alltför många uppgifter utanför klassrummet anser de vara störande moment. En av lärarna i hans studie uttryckte
följande:
I do think that sometimes too much of our actual school day
has to be taken up with collecting things or making our reports
and so forth. It isn´t that I object to doing them, but I do object
to the time I takes away from my class (Lortie, 1975:178).
Detsamma tycks gälla i dagsläget, uttryckt av en av lärarna på följande sätt:
Det viktigaste för de flesta lärarna det är ändå kontakten med
eleverna, att få dem igenom den här kursen, det är det som jag
tror de flesta går och tänker på, det ska fungera och allt annat
är en sidosak och kan också uppfattas som en belastning för
många. Till syvende och sist faller det tillbaka på en själv, hur
man är i klassrummet, det är ändå det viktigaste. Vad som sker
omkring då har inte så stor betydelse. Lojhet också att man
kanske inte bryr sig om skolans totala resultat, utan man är mer
intresserad av hur man klarar jobbet själv, enbart själv, hur jag
löser min arbetssituation, sen struntar jag i resten (Lärare, Intervju).
Andra lärare hade, som framgått, emellertid andra uppfattningar om hur det
s.k. pedagogiska frirummet skulle kunna användas.
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Känner att mina lärarkolleger har mycket negativt inom sig
och ser gärna allt svart och ifrågasättande vilket jag tycker är
så synd. De tror gärna att allt har en negativ baktanke. Det ligger också lite i tiden att klaga på allt och alla och jämra sig
över förändringar och att man har så mycket att göra. Man ser
inte det positiva med förändringarna och att de på sikt underlättar arbetsbördan (Lärare, Kulturanalys I).
Min uppfattning är att svårigheterna att förstå frirumstänkandet var en av
orsakerna till att skolutvecklingsprojektet kom att föra en undanskymd tillvaro. Ett problem med frirumstänkandet som jag successivt kommit att
uppfatta är att orden upptäcka och erövra implicerar ett konfliktförhållande
mellan ledning och medarbetare. Upptäcka signalerar att någonting hålls
dolt för lärarna och erövra betyder enligt Collinder (1983:132) ”vapenvinna”. Kulturanalysmodellen synliggör kanske, mer eller mindre tydligt, ett
konfliktperspektiv. Kanske kan även detta ha bidragit till att modellen inte
vann något riktigt gehör.
En annan problematik, som hänger samman med den ovanstående och
som jag uppfattar som en av de mer väsentliga, ligger i att Frirumsmodellen är utvecklad under den tid skolan var regelstyrd. Även i regelstyrda organisationer finns dock ”luckor” i regeltexterna och tolkningsmöjligheter
som innebär att anställda har möjlighet till viss frihet i sitt agerande. Vilket
friutrymme som finns inom en viss organisation är emellertid inte givet.
Frirummet måste, enligt Berg (bl.a. 1995), upptäckas för att kunna erövras.
Det gäller då att söka finna ut vilka möjligheter man som individ och kollektiv har. En målstyrd organisation bygger istället på att individen har frihet att agera, inom vissa givna ramar. Målet är angett, men inte vägen dit.
Frirummet behöver inte längre upptäckas. Frirummet har istället blivit en
öppen arena där skolans aktörer har att hantera vilka av alla ålagda arbetsuppgifter som, utifrån begränsade resurser, skall utföras och av vem. I ett
målstyrt system behövs snarast en ”Dilemmamodell”83: Hur skall skolans
personal förhålla sig till målstyrningen som styrform? Hur skall skolans
personal möta ”friheten” att planera och organisera sin verksamhet? En lärare skrev t.ex.:
Men fortfarande känner jag mig stressad av för mycket administrativt arbete, ”trångboddhet” och för lite tid för eleverna,
just nu funderar jag på ”vem”, ”vilket” arbete är viktigast? (Lärare, Kulturanalys II).
Min uppfattning är att Frirumsmodellens grundidé hade behövt revideras
när regelstyrningen ersattes med målstyrning. Med utgångspunkt i de svå83

Jag är medveten om att också Berg diskuterat skolan i ett ”dilemmaperspektiv”
(Berg, 2003), men inte med det fokus som jag har här.
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righeter att förstå Frirumsmodellens grundläggande idé som förelåg bland
lärarna i Falkgymnasiet kommer jag i de följande avsnitten att närmare
granska några andra av modellens centrala beståndsdelar.
7.1.1 Frirumsmodellen – Att synliggöra outtalade styrkrafter
I Kulturanalys I framkom att många områden borde bli föremål för ett utvecklingsarbete. Det planerade utvecklingsarbetet kom dock att överskuggas av att den första kulturanalysen även avslöjade en dold maktordning.
Berg (1995:90-91) tar också sin utgångspunkt i att skolutveckling handlar
om att synliggöra dolda styrkällor men, anser jag, utan att vidareutveckla
konsekvenserna av detta. Bergs utgångspunkt är att skolors kulturer spelar:
/…/ en väsentlig roll som styrkälla (styrning ”i”) för skolors
verksamheter. Därmed utgör skolkultur en kritisk faktor för
skolutveckling. Uttryckt i andra ord innebär skolutveckling att
den etablerade skolkulturens betydelse som styrkälla för skolans verksamhet i någon omfattning reduceras och – till åtminstone någon del – ersätts med en annan kultur. Detta innebär
att skolutveckling förutsätter att dolda fenomen som kåranda
och kultur inte förblir dolda och ofta outtalade styrkrafter i
skolans verksamhet, utan att kulturen blottläggs och därmed
blir föremål för en inträngande diskussion och analys. Att en
diskussion av detta slag kan vara – och ofta är – en känslig och
i många avseenden upprivande process inser alla och envar.
Det handlar ju i grunden om att ifrågasätta en etablerad och
många gånger stabil struktur. Det handlar därmed också om att
invanda och för många trygga mönster hotas, vilket givetvis
kan förorsaka frustrationer och aggressioner; vanans makt är
som bekant stor (Berg, 1995:90-91, mina kursiveringar).
Berg (1995:90) definierar skolutveckling som att ”den etablerade skolkulturens betydelse som styrkälla för skolans verksamhet i någon omfattning
reduceras och – till åtminstone någon del – ersätts med en annan kultur”.
Om detta resonemang vidareutvecklas och renodlas skulle det innebära att
om skolutveckling anses vara en aktivitet som är aktuell för alla skolor,
skulle utgångspunkten för Bergs skolutvecklingsarbete vara att alla skolor
har ”fel” skolkultur, eftersom den måste reduceras och åtminstone delvis
ersättas. Detta kan uppfattas som en något diskutabel utgångspunkt för
skolutvecklingsarbete. Det som emellertid är mest problematiskt med
Bergs tankar kring skolutveckling är att han inte tar i beaktande hur skolorna skall hantera de ”upprivande processer” (Berg, 1995:90) som hans kulturanalysmetod riskerar att ge upphov till.84 Detta ansvar föll i det här fallet
84

Hösten 2001 påbörjades ett skolutvecklingsprojekt i en annan gymnasieskola i
en annan kommun med samma upplägg som i Falkgymnasiet. Detta projekt ”have-
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på skolans ledning i samverkan med Utvecklingsgruppen. Någon förberedelse för detta fanns dock inte i det här fallet vare sig hos skolledningen eller Utvecklingsgruppens medlemmar. En lärdom av detta är att en förberedelse för att hantera eventuella problem måste skapas innan ett projekt startar och sedan finnas med som en strategisk fråga på dagordningen.
Skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet blev ett konkret exempel på
vad som kan hända när en skolas kultur blottläggs. I Frirumsmodellen finns
inte några verktyg för att hantera de frustrationer som blottläggandet riskerar att åstadkomma. Enligt Fullan (2001) gör förändringsprocesser att människors uppfattning om vad som är meningsfullt kommer i fokus, vilket rör
upp känslor som bl.a. handlar om yrkesambitioner (se även Svedberg,
2000). Många kommer att känna en osäkerhet som påverkar deras handlingar (se t.ex. Hallerström, 2006; Wingård, 1998). Det var också precis
vad som hände i det här fallet. I modellens rationalistiska anda satte vi
emellertid, efter presentationen av Kulturanalys I, genast igång med steg
två i Frirumsmodellen, d.v.s. att göra en utvecklingsplan. Istället för att direkt gå vidare till detta andra steg hade det varit rimligare att ha påbörjat
arbetet med att öka förståelsen för de pedagogiska arven, d.v.s. för de traditioner som de gamla läroverken och yrkesskolorna vilar på, och för gruppdynamiska processer. Hur situationen hanterades i inledningsskedet ser jag
som en springande punkt för hur projektet senare kom att utvecklas. Ett av
problemen var att varken Gymnasierektorn, jag i min forskarroll eller Utvecklingsgruppen i inledningen av projektet åtnjöt tillräcklig legitimitet. I
stället underblåstes personalens osäkerhet inför vad skolutvecklingsprojektet skulle komma att innebära av de personer som var motståndare till detta.
Utifrån min roll i projektet hade jag också funderingar över ett antal
olika teoretiska begrepp i Frirumsmodellen och dess koppling till hur
skolutvecklingsprojektet i praktiken skulle kunna genomföras. Jag kommer
i det följande att föra ett resonemang kring dessa.
7.1.2 Begreppet aktörsberedskap fokuserar individen som huvudmannens redskap
En fundering gällde vad en lärande organisation i det här sammanhanget
skulle kunna definieras som. Berg (1995:74) kopplar lärande organisation
till begreppet aktörsberedskap, d.v.s. hur aktörerna skall kunna nyttja det
handlingsutrymme som både antas finnas och antas vara outnyttjat:
/…/ om vi med kulturanalys som metodiskt verktyg lyckas att
fastställa arten och graden av en skolas aktörsberedskap, är
detta liktydigt med att vi också har skapat oss en uppfattning
om skolans presumtiva förmåga (skolan som lärande organisarerade” emellertid redan i inledningsfasen på grund av de konflikter som uppstod
kring hur utvecklingsgruppen skulle sättas samman. Projektet kom aldrig att starta.
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tion) vad avser att ”utnyttja det outnyttjade handlingsutrymmet” (Berg, 1995:75).
Aktörsberedskap definieras som:
Med aktörsberedskap avses kunskaper, färdigheter och förhållningssätt bland de aktörer som utgör mottagarna för det aktuella förändringsarbetet (lärare, elever, skolledare, icke undervisande personal, föräldrar, m fl), men också mottaglighet
(”jordmån”) i de organisatoriska strukturer som kännetecknar
den miljö där förändringsarbetet skall omsättas i skolans praktik (Berg 1995:74).
Indirekt innebär själva ordet aktörsberedskap i ett neorationalistiskt perspektiv att det handlar om att personalen har beredskap att agera enligt huvudmannens intentioner. I skolans värld är dessa intentioner omfattande,
komplexa och ofta även omstridda. Individen är i detta perspektiv huvudmannens redskap, individen som människa med känslor, ideologiska uppfattningar m.m. osynliggörs därmed. I enlighet med Huzell (2005) anser
jag att individerna i detta organisationsteoretiska perspektiv riskerar att betraktas som passiva marionetter. Samtidigt kan medarbetaren i ett rationalistiskt perspektiv sägas omyndiggöras (Tengblad, 2003). Uppgiften är att
verkställa fattade beslut, inte att ifrågasätta eller diskutera dess innehåll. I
Frirumsmodellen ges medarbetarna dock en möjlighet att inta en aktiv roll
genom att de förväntas delta och engagera sig i skolutvecklingsarbetet. Frirumsmodellen förutsätter emellertid att skolan som kollektiv skall delta genom att alla förväntas skriva brev och delta i olika utvecklingsaktiviteter.
Som jag ser det så bidrar den neorationalistiska utgångspunkten till att individen i Frirumsmodellen osynliggörs och kan sägas reduceras till en del i
ett kollektiv. Kanske bidrar Bergs neorationalistiska perspektiv till att han
beskriver förändringsprocesser som komplexa och komplicerade, men inte
tillhandahåller några redskap för hur de känslomässiga processer som ett
förändringsarbete ofta resulterar i skall kunna hanteras.
I sin bok Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling (1995:107) beskriver Berg t.ex. en skola som framträder som ”en i alla avseenden traditionell
högstadieskola” som ”under några år kom att utmanas av en målmedveten
rektor.” Denne rektor utövade sitt ledarskap med en auktoritär ledarstil som
”uppenbarligen skapat fler problem än vad den har löst, enär konfrontationsstrategin har medfört att kollegiet polariserats; de s. k. progressiva
hamnar i den ena extrempositionen medan motståndargruppen hamnar i
den andra” (Berg, 1995:108). Berg (1995) talar om att en öppen maktkamp
utvecklas, vilken slutligen leder till att rektorn avgår. Berg (1995:109)
kopplar problematiken till de två bildningsidealen som han benämner som
”ett målrationellt/jämlikhetsfokuserat och ett värderationellt/elitistiskt.”
Han säger dock att aktörerna inte är medvetna om att det är detta som utgör
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grunden för den konflikt som uppstår. Lärarna har inte ”från början gjort
det rationella valet att de ska agera i enlighet med den begränsat respektive
utvidgat professionella idealtypen” (Berg, 1995:112). Berg uttrycker vidare
att för att förstå detta på ett djupare plan måste perspektivet vidgas till en
förståelse ”från skolan som organisation till skolan som institution” (Berg,
1995:112). Berg har genom valet av att försöka förstå skolan i ett institutionellt perspektiv samtidigt valt bort den förståelse av lärarnas agerande
som kan sökas på individnivå. Vi får därför aldrig veta hur maktkampen i
den skola han studerade utvecklade sig och hanterades. Inte heller i sina
senare arbeten har Berg fokuserat individnivån. Hans skolutvecklingsmodell kan således bidra med en teoretisk förståelse på ideologisk nivå av
konflikter som uppstår i samband med skolutvecklingsarbete, men den
förmår inte öka förståelsen för reaktionerna på individnivå. Genom att, som
Berg säger, lärarna har inte själva gjort ett medvetet rationellt val för sina
ageranden blir modellen, som jag tolkar det, för många lärare troligen alltför abstrakt. Det kan antas att förståelse på institutionsnivå är av större intresse för forskare än för skolutvecklingsarbetare som stöter på problem i
det konkreta vardagsarbetet.
Ur skolutvecklingssynpunkt blir det i det här sammanhanget också
problematiskt att tala om en skolas aktörsberedskap och också om skolans,
i bestämd form, presumtiva utvecklingsförmåga, då en skola, som Berg
(1995) också talar om, ofta består av en eller flera subkulturer. I Falkgymnasiet var en del i ”blockeringen” av skolutvecklingsprojektet att det fanns
flera olika subkulturer som dessutom hade olika status (se t.ex. Madsén,
1994), vilket bl.a. tydligt framkom i den första kulturanalysen. Därmed
fanns det även en maktobalans som vi som skulle leda skolutvecklingsprojektet mot att bli en lärande organisation hade att hantera, vilket vi som tidigare beskrivits, gjorde på ett tämligen passivt sätt.
7.1.3 ”På pedagogikens villkor till elevernas och personalens bästa” –
Hur kan denna formulering vara till nytta i skolutvecklingsarbete?
I projektbeskrivningen (Projektplanen, 2001-02-14, s. 1) står uttrycket: ”på
pedagogikens villkor till elevernas och personalens bästa” och jag funderade också över hur detta egentligen skulle kunna förstås. Mina funderingar
hade att göra med att jag sökte finna någon vägledning avseende hur utvecklingsarbetet i praktiken skulle kunna bedrivas med stöd av Frirumsmodellen och hur resultatet av Kulturanalys I skulle kunna användas. Berg
(2003) har formulerat sig på följande sätt avseende hur elevernas och pedagogikens villkor kan tolkas:
Att avgöra hur en skola, ett arbetslag och/eller en enskild lärare
kan och bör handla i enskilda fall kan alltså inte generellt sett
föreskrivas av skolan som institution, utan detta är ytterst en
fråga för skolor som organisationer att hantera. Detta innebär
att vad som i den enskilda skolan och i enskilda elevfall är ele221

vers och elevens bästa – d.v.s. vilka aktiviteter som bedöms
gynna elevers och elevens lärande – är en professionell angelägenhet som grundas på överväganden som dels har att göra
med de yttre (skolans explicita och implicita uppdrag), dels
med de inre (skolors kulturer och andra lokala förutsättningar)
gränserna att göra (Berg, 2003:53).
I Frirumsmodellen kopplar Berg (t.ex. 2003) frågan om hur enskilda lärare
skall handla i specifika situationer och skapa för eleverna gynnande aktiviteter till att studera de yttre och inre gränserna. Jag anser att modellen ger
föga vägledning för enskilda lärare i de specifika situationerna som de har
att hantera i sitt vardagsarbete. Om dessutom studiet av de båda gränserna
riskerar att leda till upprivande processer är det svårt att se hur Frirumsmodellen skall bidra till att en utveckling sker på pedagogikens villkor, till
elevers och personalens bästa. Det gav heller inte nämnvärd vägledning för
medlemmarna i Utvecklingsgruppen som skulle vara den drivande kraften i
utvecklingsarbetet och skapa aktiviteter som skulle bidra till skolans utveckling. I den meningen gav Frirumsmodellen ringa hjälp i fråga om att
bidra med forskningsbaserad kunskap som kunde vägleda oss i utvecklingsarbetet.
Ett försök att genomföra momentet med dokumentanalys, d.v.s. att
synliggöra de yttre gränserna för lärares arbete, gjordes i inledningen av
skolutvecklingsprojektet. Dokumentanalysen slutfördes dock aldrig. Det
var huvudsakligen två skäl som gjorde arbetet med dokumentanalysen så
tungrodd att lärarna inte slutförde arbetet med denna. Det ena handlade om
att lärarnas frågor till styrdokumenten ibland rörde sig på en sådan detaljnivå att några ”svar” inte enkelt stod att finna. Det kunde t.ex. handla om
frågor som gällde om läraren hade rätt att vägra släppa in elever som kom
för sent till en lektion, om de mer eller mindre kunde låsa dörren till klassrummet, eller hur det nu skulle vara med ”keps av eller keps på i klassrummet”. Det andra skälet handlade om att en del frågor var av en så omfattande karaktär och styrdokumenten så många att lärarna ansåg det alltför
tidsödande att genomföra dokumentanalysen för att söka vägledning. Sådana frågeområden som Utvecklingsgruppen avsåg att analysera handlade
om (se även utvecklingsplanen som finns beskriven i kapitel 6): Vad är
skillnaden mellan handledarroll/klassföreståndare/mentor, hur fungerar det
att arbeta i arbetslag, hur kan man finna vägledning när det gäller interkulturella aspekter, hur skall uppdraget tolkas när det gäller social fostran, hur
kan man förstå dagens ungdomskultur, vad innebär dagens skolledaruppdrag och vad står det om ämnesfortbildning? Försöket att genomföra dokumentanalyser som kunde ge vägledning i det dagliga lärararbetet inom
dessa områden visade snarare på styrdokumentens vaghet och otydlighet,
och blev därmed snarare ytterligare ett ”bevis” på läraryrkets ökade komplexitet och det näst intill omöjliga uppdrag många lärare tyckte att de nu
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hade. Dokumentanalys blev därmed inget redskap som Falkgymnasiets lärare kom att uppfatta som något som kunde underlätta deras vardagsarbete.
Dokumentanalysen skulle ha kunnat ses som ett instrument för att initiera och genomföra samtal om hur läroplanens mål kan tolkas i olika vardagssituationer. Utvecklingsgruppen ansåg emellertid att intresset för detta
bland skolans personal var alltför svagt och att det skulle bli ett alltför tidskrävande moment i relation till nyttan. Lärarna i Utvecklingsgruppen var
under hela projekttiden måna om att inte utsätta skolans personal för alltför
betungande uppgifter, då de visste att de flesta lärare ständigt kände sig
pressade av alltför många arbetsuppgifter. Detta synliggör att skolutvecklingsprojektet tillkom som en ytterligare aspekt i lärarnas vardag, utan att
något annat togs bort. Intensifieringen i arbetet ökade därmed genom deltagandet i projektet (Hargreaves, 1998).
7.1.4 Begreppen avgränsad och utvidgad professionalism - Lärarrollens utövande värderas
Den bild av Falkgymnasiet som jag uppfattade tonade fram i breven och
som beskrevs i den första kulturanalysrapporten låg således i linje med vad
som i Frirumsmodellen kan uttryckas som att skolan hade dominerande
drag av en avgränsad lärarprofessionalism, snarare än utvidgad lärarprofessionalism.
I Frirumsmodellen beskrivs utmärkande drag för en avgränsad lärarprofessionalism med orden individualistisk, nuorienterad och rigid/konservativ, där särskilt det sista ordparet av flertalet lärare troligtvis
inte uppfattas som särskilt smickrande, kanske inte heller att de skulle vara
individualistiska i sitt sätt att arbeta. Jag var, som jag tidigare påpekat, redan vid den här tiden skeptisk mot begreppen avgränsad respektive utvidgad lärarprofessionalism, men använde ändå dessa i min skriftliga rapport
därför att jag då inte ansåg mig kunna avvika från den analysmodell som
hela projektet byggde på. Anledningen till min tveksamhet att beskriva lärarna som avgränsat professionella var att jag ansåg att ett sådant begrepp
var ideologiskt laddat och inte rimligtvis skulle kunna bidra till att skapa en
positiv inställning till att starta ett skolutvecklingsprojekt, särskilt inte i en
skola där personalen redan var skeptisk mot det planerade utvecklingsarbetet. Dessutom vill jag lyfta fram att detta inte gav en rättvisande bild av hur
situationen såg ut, den var mycket mer komplex än så. Begreppen hade
också uppfattats som värderande av flera av lärarna, vilket uttrycktes när
resultatet av Kulturanalys I presenterades. Jag påpekade då att jag höll
med, men att det var de begrepp Berg använde och att han hävdade att de
inte skall ses som värderande. Berg (2003) kom så småningom att också i
skrift uttrycka att detta begreppspar inte skall betraktas som värderande
utan enbart som beskrivande:
Ytligt sett kan alltså dessa begrepp inbjuda till (den felaktiga)
föreställningen att den avgränsade professionalismen i en vär223

derande mening betraktas som ”dålig” och icke önskvärd, medan den utvidgade kan anses som ”bra” och eftersträvansvärd.
Det bör emellertid understrykas att avgränsad – utvidgad lärarprofessionalism är ett beskrivande och inte ett värderande begreppspar. Som sagts syftar nämligen ”avgränsad” på att i den
traditionellt i huvudsak regelstyrda skolan var lärares autonomi
i allt väsentligt avgränsad till klassrumsarbetet. Utanför klassrummet tog regelsystemet över (lärare hade att befinna sig i ett
visst bestämt klassrum, på en viss bestämd tid och undervisa i
ett visst bestämt ämne /…/ ) (Berg, 2003:194).
Min uppfattning är emellertid att det är svårt att tänka sig att dessa begrepp
kan betraktas som icke-värderande.85 Uttryck som avgränsad professionalism måste sägas ha en negativ konnotation och det finns inget som säger
att ett beskrivande begrepp inte samtidigt kan vara värderande. Skolan är
en statlig angelägenhet och lärarna är således statens förlängda arm. De har
att utföra ett offentligt uppdrag. Under sådana förutsättningar måste rimligen de statliga intentionerna betraktas som det eftersträvansvärda, d.v.s.
”vara mer värda” än andra uppfattningar om hur skolans verksamhet skall
bedrivas, även om intentionerna är tolkningsbara och lärarnas frihet förhållandevis stor. Statliga intentioner och rådande samhällsnormer är tätt sammanvävda och i ett idéhistoriskt perspektiv kommer dessa intentioner att
vara föränderliga: vad som är eftersträvansvärt i ett samhällssystem, kan
anses som förkastligt i ett annat. Begreppsparet avgränsad – utvidgad lä85

Berg har, som nämnts, hämtat begreppen från Hoyle (1980:49). Hoyle använde
begreppen ”restricted” och ”extended” för att diskutera frågan om behovet av lärares professionalisering. Hoyle påpekade att begreppen i hans diskussion hade ett
heuristiskt syfte samt att dessa inte var empiriskt testade. I sin artikel bemötte
Hoyle forskare som kritiserade behovet av en ökad professionalisering bland tjänstemän som arbetade inom människonära yrken. Frågan som behandlades rörde huruvida lärare hade behov av ett mer omfattande teoretiskt kunnande när de i sin
praktik framförallt behöver intuition, erfarenhet och sunt förnuft. En hänvisning
gjordes till Jacksons (1968) studie som visade att lärare inte uttryckte någon önskan om mer teoretiskt kunnande för att hantera sin vardag. Utifrån detta pekade
Hoyle (1980:50) på att ”restricted and extended professionality are fundamentally
different perspectives” och att när en politisk önskan om ”extended teacher professionality” framhålls kan detta leda till minskad arbetstillfredsställelse och kanske
också minskad yrkesskicklighet. Om det fanns en generell politisk önskan om, eller möjlighet, att återvända ”to a simplar society” skulle kritikerna av en ökad professionalisering ha fog för sin kritik. Med hänvisning till att några sådana tendenser inte kunde skönjas ansåg Hoyle (1980) att lärare behövde kunskaper som kunde hjälpa dem att hantera att en alltmer föränderlig värld, de behövde utveckla ”extended professionality”. Hoyle (1980) förespråkade att vägen till en ökad professionalisering borde gå via en nära samverkan mellan forskare och lärare, där lärares problem i vardagen skulle utgöra utgångspunkten.
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rarprofessionalism kan således knappast betraktas som neutrala, då de kännetecken som anges för den utvidgade professionalismen är de som dominerar i den nu gällande läroplanen från år 1994. En av de fackligt aktiva lärarna sade att Bergs kriterier för utvidgad lärarprofessionalism nästan till
punkt och pricka stämde in på det rektorerna värderade högt vid lönesättningen, vilket kan ses som en indikation på att det är denna bild av lärarrollen som ”ligger i tiden” och därmed är vad som värderas högst.
Ett citat från 1986 visar att begreppet utvidgad lärarprofessionalism vid
den här tiden hade värderande inslag:
Det räcker emellertid inte med att en lärare går utanför den traditionella undervisningens rutiner för att det skall vara möjligt
att tala om utvidgad professionalism. Det måste också, som vi
ovan sagt, ske så att det innebär ett närmande till och därmed
en prövning av de gränser som sätts av läroplaner och andra direktiv och företrädesvis i läroplanernas ideologiska avsnitt.
Detta innebär enligt vår mening att ett väsentligt krav för att lärare skall kunna betecknas som professionell i betydelsen utvidgad professionalism är således att de på ett grundläggande
plan reflekterar över den aktuella läroplanens skrivningar, och
genom olika tolkningar göra dessa till riktningsgivande för det
professionella yrkesutövandet (Berg & Wallin, 1986:69, understrykning i original).
En problematik ur ett lärarperspektiv är bl.a. att läroplanernas ideologiska
avsnitt kommer att se olika ut i olika läroplaner och att en lärare under sitt
yrkesliv förmodligen kommer att få arbeta under flera olika läroplaner. Att
då genom olika tolkningar göra just den aktuella läroplanens ideologiska
idé som riktningsgivande för det professionella yrkesutövandet innebär att
lärarens grundläggande värderingar på ett djupliggande plan berörs. Lärare
måste således, kanske flera gånger under sitt yrkesliv, ändra sitt sätt att undervisa när de officiella ideologiska värderingarna ändras. I praktiken
tvingas de omvärdera sina grundläggande värderingar för att inte bli betraktade som förändringsobenägna.
Sammantaget vill jag här peka på att utsikterna för att uttalanden i termer av avgränsad respektive utvidgad lärarprofessionalism skall verka
gynnande för utvecklingsarbete får antas vara små, snarare leder de till
missförstånd och i värsta fall till att lärare känner sig utpekade som ”dåliga”. Berg skriver också:
Denna analys (kulturanalys, min anm.) kan leda fram till slutsatsen att den aktuella kulturen är öppen, generös och en underlättande faktor för skolutveckling. Men analysen kan givetvis lika gärna utmynna i slutsatsen att kulturen är inskränkt, intolerant och närmast utgör skolans egen ”jantelag”. /…/ Vi kan
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således inte på förhand fastslå innehållet i en skolkultur med
mindre än att kulturen först studeras och därefter värderas
(Berg, 1995:10).
I citatet ovan framkommer också att Berg anser att kulturen först måste
studeras och därefter värderas. Berg har i sina senare arbeten, som t.ex. Att
förstå skolan från 2003, försökt hantera att hans modell innehåller en värdeaspekt, men modellen skulle ha behövt en mer genomgående revidering
för att detta skulle ha lyckats. Han skulle, istället för att tala om skolans
kultur som ”öppen och generös” kontra ”inskränkt och intolerant”, kunna
ha följt den del av sitt teoribygge som handlar om skolans styrning och de
pedagogiska arven. Berg (1995:51-52) talar om ”Skolans `pedagogiska
arv´ /…/ som en `smältdegel´ av olika värdebaser.” Han pekar dels på en
undersåtligt orienterad värdebas med rötter ”i en mer eller mindre feodal
samhällsstruktur”, dels (med hänvisning till Englund, 1986) ”en värdebas
grundad på medborgarskap och medborgarfostran” med bäring på det demokratiska industrisamhället. Den tredje värdebasen Berg lyfter fram är
”den nyliberalt influerade värdebasen” som grundar sig ”på en samhällsstruktur som i mindre grad är upphängd på fördelningspolitik och i högre
grad på att marknadskrafter utgör det huvudsakliga incitamentet i samhällsutvecklingen”.86 Resultatet av en kulturanalys skulle i så fall istället
handla om att olika pedagogiska arv har olika stor dominans i en skolas
kultur. Därmed skulle pedagogiska arv sprungna ur ett klassamhälle på ett
tydligare sätt kunnat vara utgångspunkten för en pedagogisk och ideologisk
diskussion om hur skolans verksamhet skulle kunna utvecklas. Återigen är
också ordvalet ett problem, som jag ser det. Att tala om att människor är
inskränkta och intoleranta kan inte antas locka till att delta i ett planerat
skolutvecklingsarbete.
När jag genomförde Kulturanalys II valde jag, utifrån de tankar jag givit uttryck för ovan, att inte använda mig av begreppen utvidgad och avgränsad professionalism. Den låga svarsfrekvensen av brev i Kulturanalys
II innebar att jag ansåg att det inte fanns underlag för att lämna någon
skriftlig rapport till skolan. Jag presenterade resultatet muntligt och pekade
på tendenser i materialet som visade att det, trots allt, skett en utveckling i
positiv riktning, om man jämför med den deprimerande läsning som breven
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Också Irisdotter (2006:151) diskuterar pedagogiska arv och talar om en ”konventionell lärardiskurs” som härrör sig till ”traditionellt förankrade föreställningar
om hierarkier i skola och samhälle”, ett arv som uttrycks som ”en mer dialogiskt,
kommunikativt orienterad diskurs” som ”kan härledas till demokratiskt politiska
intressen” samt ”en marknadsorienterad, nyliberalt färgad” som ”uppstår i ett kapitalistiskt orienterat samhälle, med managementstyrda och marknadsekonomiska
intressen.”
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till Kulturanalys I andades, även om det var svårt att avgöra vad av detta
som kunde tillskrivas projektet.87
7.2 Skolutvecklingsprojektets problematik belyst på en mer generell nivå
I detta avsnitt diskuterar jag, med utgångspunkt i studien i Falkgymnasiet,
problematik kring skolutvecklingsarbete som är av mer generell karaktär.
Jag behandlar inledningsvis frågan om hur ett projekt som initierats topdown kan ”vändas om” till att ”ägas” av personalen, d.v.s. kan få karaktären av ett bottom-up-projekt.
7.2.1 Att omvandla top-down-projekt till att bli bottom-up-projekt
Skolutvecklingsprojektet var top-down, inte minst genom att idén om och
initiativet till skolutvecklingsprojektet kom från ledande förvaltningstjänstemän, som sedan hade förankrat det politiskt. Det är i det här sammanhanget svårt att tänka sig att ett så relativt omfattande projekt, både avseende pengar och inblandade personer, skulle ha varit möjligt att initiera på
något annat sätt än utifrån ett top-down-agerande. Det finns skäl att anta att
de flesta, i varje fall de lite mer omfattande, utvecklingsprojekt i skolan initieras av ledningen när de vill att verksamheten på ett eller annat sätt skall
utvecklas. Gymnasierektorn uppfattade dock i sin roll som projektledare att
förvaltningstjänstemännen och politikerna såg det som betydelsefullt att
personalen skulle få möjlighet att vara med och påverka utvecklingsprocessen. Här blir rektorsrollen som mellanchef tydlig, det handlar med Nonakas
& Takeuchis (1995:128) ord, om att vara ”the strategic `knot´ that binds
top management with the front-line managers”.
Den (pedagogiska idén, min anm.) ville man skulle komma
från medarbetarna själva. För tanken var ändå att det var
medarbetarna själva som skulle se vad det var som behövdes
87

När avhandlingen var i sitt absoluta slutskede gjorde en kollega mig uppmärksam på ytterligare en problematik kring Frirumsmodellen som jag undgått att se.
Kollegan påpekade att den figur, det s.k. ägget som finns som figur 2 i kapitel två,
där Berg har en streckad yttre kant som symboliserar styrdokumenten och en inre
streckad kant som symbol för respektive skolas kultur, i praktiken innebär att Berg
betraktar skolans kultur som något som ryms inom styrdokumentens ram. Berg
påpekar dock själv (se t.ex. Berg, 2003) att det åtminstone teoretiskt sett är möjligt
att en skolas kultur kan befinna sig utanför styrdokumentens ram. Kollegan ansåg
emellertid att en organisations kultur, må gälla skolan eller andra offentliga organisationer, är mycket mer komplicerad än att handla om att vara en del inom (eller
möjligen utanför) ramen för styrdokumenten. Kollegan skulle snarare rita två ”intvinnade” linjer som skulle symbolisera att skolkulturen och styrdokumenten är en
oupplösligt komplex process. Detta är en beskrivning av relationen mellan skolkultur och styrdokument som stämmer bättre överens med min uppfattning att skolutveckling snarare är att betrakta som trassliga garnnystan än som rätlinjiga processer.
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tas upp och det var det som var grunden i hela kulturanalysidén, att det var det som personalen skrev som var problem, att
det här behöver vi jobba med, och att få fram det. Därför att
problemen var så spridda och det var så mycket olika saker,
det fanns ett missnöje på vissa håll och det fanns mycket oro
också, speciellt då inför sammanslagningen med Vårdgymnasiet (Gymnasierektorn, Intervju).
Kulturanalysen som metod bygger också på att utvecklingsarbetet skall
utgå från personalens synpunkter och önskemål. Projektet skulle därmed,
när beslutet väl var fattat, ”vändas om” för att få en bottom-up-ansats. Detta framstår numera inte som en särskilt ovanlig strategi då det råder en allmänt omfattande mening om att hela personalen måste involveras om det
skall vara möjligt att få några mer djupgående och varaktiga förändringar
till stånd (se t.ex. Tengblad, 2003). Egerbladh & Tiller (1998:91) hänvisar
till ett ofta använt citat av Stenhouse som uttrycker följande tankar kring
detta: ”It is teachers who, in the end, will change the world of the school by
understanding it” (se även Ruddock, 1988).88
När initiativet kommer från ledningsnivån måste således idéerna sedan
på något sätt få en sådan förankring att personalen verkligen delar dessa
idéer och de bakomliggande värderingar som dessa vilar på. En svårighet i
offentliga organisationer är att huvudmannen redan har bestämt vilken förändringsriktning som skall gälla. Hargreaves (1998) pekar på en aspekt
som ofta syftar till att öka samarbetet i skolan: den gemensamma visionen.
Men, säger Hargreaves (1998:262): ”Vems vision är det?” Tilltron till visioner som en gemensamhetsskapande faktor är stor, men risken är att det
som uttrycks som en gemensam vision i själva verket är ledningens vision
och ett uttryck för deras värderingar. Att skapa konsensus kring visionen
blir i det fallet en senare fråga. Detta resulterar i ett delikat dilemma, nämligen att de som har till uppgift att leda en verksamhet egentligen har som
sin viktigaste uppgift, men som antagligen är dold inför både dem själva
och i den officiella retoriken, att ”manipulera” personalen att själva uppleva att de vill uppnå samma förändringar som huvudmannen. Få skulle troligen vilja erkänna detta, ens för sig själva, men att försöka vända om till
en bottom-up-strategi som beslutats top-down, handlar till viss del om detta. Olsson (2002:78) diskuterar liknande tankar utifrån Tengblad (2000)
som anser att styrfilosofier inom managementlitteratur ibland delas in i rationell respektive normativ styrfilosofi. ”Manipulation” kan då med en annan terminologi sägas handla om normativ styrfilosofi där avsikten är att
försöka påverka anställdas uppfattningar, värderingar och arbetstillfredsställelse, med den bakomliggande tanken att detta skall bidra till ökad effektivitet. Med Lipskys (1980) perspektiv kan man tala om att de styrande
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Inscription on Lawrence Stenhouse’s memorial plaque in the University of East
Anglia, England (http://edt.ite.edu.sg/ActionResearch/ppt/AR_concept.ppt, 200712-10).
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genom en gemensam vision i varje fall försöker styra det som sker i mötet
mellan anställda och de människor som är föremål för besluten. I ett komplexitetsteoretiskt perspektiv är en gemensam vision inte ens det önskvärda
(Stacey, 1993). Det får trots detta antas vara rimligt att medarbetarna i någon mån bör dela den värdemässiga grund organisationen vilar på, även om
det inte går att ta för givet.
Gymnasierektorn berättar t.ex. om hur hon upplevde projektets inledningsfas och sin inställning till det kommande utvecklingsarbetet, vilket visar på en uttryckt tilltro till att personalen kan och vill vara med och bestämma. Det kan de förstås, men trots allt i begränsad omfattning.
Ja, jag kände ju av den där skepsisen, att komma ovanifrån och
bestämma att nu skall vi jobba med pedagogisk utveckling. Hur
kan andra bestämma det? Det fanns ju där. Men samtidigt så
kände man…, jag tror att vi som var positiva och ville, smittade
av oss också. Jag sa: Men kom igen nu, nu skall vi jobba med
pedagogisk utveckling, det är ju vi som skall bestämma vad vi
skall göra, vi försökte ju få in det, att det är inte nån annan som
bestämmer vad bara att vi ska göra, vad vi ska göra det är ju vi
(Gymnasierektorn, Intervju).
Ståhl (1998) har benämnt denna problematik ”den goda viljans paradoxer”.89 Han ställer sig frågan om det går att tala om att människor ska uppmanas ”att aktivt engagera sig i det politiska livets demokratiska processer;
när det likväl är politikerna som styr och bestämmer” över deras huvuden
(Ståhl, 1998:7-8). Detta dilemma bidrar till att det finns en inbyggd konflikt mellan ledning och verkställare vad gäller förändringsarbete och implementering i offentlig sektor som måste betraktas som ytterst svår att
både påverka och hantera. Även om ledningen väljer att styra verksamheten utifrån ett komplexitetsteoretiskt perspektiv får man anta att medarbetarna totalt sett har mindre att säga till om än ledningen. Genom att ta hänsyn till strategiska frågor som medarbetarna reser och visa tilltro till sina
medarbetare kan kanske problematiken minskas, men knappast lösas. Detta
framstår som en viktig aspekt att diskutera i samband med förändringsarbete.
7.2.2 Projekt som instrument för skolutveckling
Flera aspekter komplicerade projektet i Falkgymnasiet. En var att byggprojektet framskred i snabbare takt än vad skolutvecklingsprojektet gjorde. Ett
skäl till detta var att byggprojektets och skolutvecklingsprojektets tidsplaner inte var synkroniserade. Det tog t.ex. längre tid än beräknat innan finansieringen av doktorandtjänsten var klar, då det var en förhandlingsfråga
mellan kommunen och den involverade högskolan. Detta gjorde att starten
89

”Den goda viljans paradoxer” är också titeln på hans avhandling (Ståhl, 1998).
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för mitt deltagande i projektet kom att försenas. Doktorandrollen var den
konkreta länken i tanken att projektet skulle kunna bidra till ett närmande
mellan pedagogisk forskning och pedagogisk praktik. Gymnasierektorn
försökte från sin sida bidra till att tanken om att pedagogiska idéer skulle få
möjlighet att påverka byggnationen hölls levande och anordnade regelbundna personalträffar där pedagogiska arbetssätt diskuterades. När så
småningom beslutet om doktorandtjänsten fattades kände både Gymnasierektorn och jag en press att så snabbt som möjligt genomföra den första
kulturanalysen, så att den andra etappen av byggprojektet, nybyggnationen,
tydligare skulle kunna påverkas av pedagogiska idéer som skolans personal
förde fram. Därmed kom förberedelsearbetet inför Kulturanalys I att bli lidande. Detta är aspekter som visar hur oförutsedda händelser i ett projekt
kan ta sig uttryck där många faktorer på ett komplicerat sätt är sammankopplade med varandra (Stacey, 1993). Att lyfta fram det oförutseddas betydelse för att öka förståelsen av händelseförlopp ser jag som en av komplexitetsteorins styrkor.
I någon mening kan sägas att det på rationalistiska grunder baserade
skolutvecklingsprojektet till delar föll ur sin ram redan i inledningsskedet
p.g.a. att flera faktorer samverkade och bidrog till att den uppställda planen
inte kunde följas. Trots de olika komplikationerna som uppstod i projektets
inledningsskede diskuterades inte, vare sig hos någon från förvaltningsnivå
eller från skolledningen, att skolutvecklingsprojektet inte skulle genomföras i enlighet med projektplanen. Därmed agerade vi alla huvudsakligen utifrån ett rationalistiskt perspektiv, d.v.s. i enlighet med den projektplan som
fanns. Abrahamsson (1989) har uppmärksammat den rationalistiska teorins
bristande förmåga att ta hänsyn till att det ofta finns begränsande och hindrande faktorer som påverkar möjligheterna att genomföra rationella planer,
d.v.s. att den inte har förmåga att hantera det oförutsägbara. Om vi som
hade till uppgift att vara operativa aktörer i projektet hade agerat utifrån ett
komplexitetsteoretiskt perspektiv (Stacey, 1993), så skulle vi aktivt gripit
in och justerat i planen allteftersom förhållandena förändrades. Vi skulle ha
kunnat ta hänsyn till de strategiska frågor som uppstod. Vi skulle ha kunnat
acceptera olikhet och sett detta som en tillgång. Vi skulle t.ex. ha kunnat
diskutera läroplanens intentioner i relation till hur olika lärare såg på sin
yrkesroll. Vi skulle ha kunnat diskutera hur lärare på olika sätt skulle kunna förena sin egen uppfattning om läraryrket med de statliga intentionerna.
Det är mycket vi skulle ha kunnat ha gjort annorlunda…
En annan problematik hänger samman med att projekt är en vanligt förekommande arbetsform i förändringsarbete, där pengar har ”öronmärkts”
för detta ändamål. De som är emot projektet och dess bakomliggande idéer
har därför inte sällan andra idéer om hur dessa pengar skulle kunna användas på ett alternativt och bättre sätt, vilket en av lärarna gav uttryck för på
följande sätt:
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Det fanns väl en kritik emot att det var mycket pengar som
skulle användas. Att Utbildningsnämnden ställde upp med de
här forskningspengarna, de hade vi kunnat använda i reguljär
verksamhet istället. För folk är så luttrade efter att de har varit
lärare i 20-30 år, och projekt har kommit och gått, utan att det
har gett så stort avtryck. Personalen kände mest lojhet, och
inget större intresse (Lärare, Kulturanalys II).
En skolledare kommenterade också användningen av ekonomiska resurser
utifrån ett skolledarperspektiv och försökte inför personalen både förklara
och försvara att de medel som avsatts endast var avsedda för det aktuella
projektet.
Sen finns det de som alltid räknar pengar: vad skulle vi ha
kunnat fått för de här pengarna istället. Vilket vi försökte förklara med att säga: Det finns inget annat istället. Hade det inte
blivit nåt projekt så hade det inte blivit några pengar alls, så det
är ingen idé ni bråkar om det (Skolledare, Intervju).
Personalens undran är förståelig. Hur kan det finnas en betydande summa
pengar att avsätta till ett skolutvecklingsprojekt, men inte extra pengar att
sätta in i den reguljära verksamheten? I slutändan är det förstås en fråga om
politiska prioriteringar.
Vilken roll spelade en vag och otydlig projektidé?
Thång & Wärvik (2005) har beskrivit ett samverkansprojekt inom industrin
där personalens kompetensutveckling stod i fokus. Vad idégivarna till detta
projekt önskade åstadkomma var något som kallades för en kompetenskultur. Ett betydande problem visade sig vara att det egentligen inte fanns någon tydligt uttalad idé om vad kompetenskultur ansågs betyda i det sammanhanget, vilket också påverkade hur projektet kunde genomföras, t.ex. i
form av att det var svårt att veta vad det var för åtgärder som borde genomföras.
Föreställningar om vad denna (begreppet kompetenskultur,
min anm.) skulle kunna innebära formulerades dock i mycket
vaga ordalag. Det saknades en innehållslig idé utöver ”vikten
av kompetensutveckling”, likaså gjordes aldrig någon analys
av förutsättningarna i de olika sammanhang i vilka en ”kompetenskultur” skulle introduceras (Thång & Wärvik, 2005:257).
Skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet stod inför ett liknande problem,
dock med den väsentliga skillnaden att en analys av verksamhetens utgångsläge hade genomförts, som dock blottat problem som inte i tillräcklig
omfattning hanterades. I den projektbeskrivning som hade antagits av Ut231

bildningsnämnden var däremot projektets idé även i det här fallet vagt uttryckt. Denna angavs som att skolutvecklingsarbetet skulle ske i riktning
mot en lärande organisation, vilket beskrevs som att det handlade om att
skolans personal skulle ”sträva mot att nyttja sitt handlingsutrymme på elevernas och pedagogikens villkor” (Projektansökan, 2001-02-14, s 1). Det
fanns också angivet att åtgärder skulle vidtagas som skulle leda till att
handlingsutrymmet skulle användas på detta sätt. Vad detta mer konkret
skulle handla om var det ingen som riktigt visste vid den här tiden. Den
vaga projektidén diskuterades heller aldrig av oss som var direkt involverade i utvecklingsarbetet och som var ansvariga för att det skulle startas
olika utvecklingsprocesser. Vad som skulle utvecklas fanns bara med som
en del i en idé om att ett antal odefinierade skolutvecklingsaktiviteter skulle genomföras med utgångspunkt i vad som framkom i Kulturanalys I och
att eventuella förändringar skulle kunna avläsas genom att detta följdes upp
av en andra kulturanalys. Därmed kan sägas att det i Frirumsmodellen ligger inbyggt att projektidén skall vara vag. Ansvaret för utvecklingsarbetet
vilar i Frirumsmodellen helt och hållet på Utvecklingsgruppen och dess
samverkan med personalen. Då denna samverkan blev begränsad och av
vissa motarbetad försvårades möjligheterna att utforma ett utvecklingsarbete som skolans personal kunde uppfatta som relevant. En lärare uttryckte
sig efter projektets slut på följande sätt, vilket visar att det fanns en tilltro
till att projektet i sig skulle kunna generera någon form av förändring till
det bättre.
Utvecklingsidéerna skulle vi få via det här projektet, och den
här kulturanalysen som jag tyckte var en spännande utgångspunkt för att göra förändring, att man verkligen får skriva av
sig från det innersta och sen ska man kunna hitta några signifikanta utfästelser och kunna sätta fingret på: Det är det här som
är problemet och det ska vi försöka åtgärda. Så tyckte jag att
man skulle försöka åstadkomma förändringar (Lärare, Intervju).
Uttalanden som att ”det är det här som är problemet” visar också på en,
förmodligen oformulerad, tilltro till att det genom ett projekt skulle kunna
gå att hitta problemet, d.v.s. att kunna finna någon form av enhetlig problembild att förändra skolan utifrån. Det är en förståelig önskan i relation
till den omfattande problematik som gymnasieskolan generellt sett har att
hantera, liksom de specifika problem som fanns vid Falkgymnasiet. Gymnasierektorn upplevde också att förväntningarna på henne som projektledare var vagt formulerade. På en intervjufråga svarade hon följande gällande
vilka förväntningar som ställts på henne inför skolutvecklingsprojektet:
Ja, att vi skulle utveckla verksamheten, men inte…, det var ju
ett…, och få igång pedagogiska diskussioner och pedagogiska
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plattformar, de förväntningarna hade jag (Gymnasierektorn,
Intervju).
På en fråga om det fanns någon uttalad önskad riktning avseende den pedagogiska utvecklingen från politikerna gav hon följande svar: ”Jag tror att
man (politikerna, min anm.) ville ha igång mer pedagogisk utveckling helt
enkelt” (Gymnasierektorn, Intervju). Men vad avsågs egentligen med det?
En aspekt var de idéer som fanns om att skolan skulle byggas om både med
större salar och fler grupprum för att tydligare möjliggöra en annan typ av
undervisning än vad som kan ske när normen för undervisning är ”en lärare
– ett klassrum”. I övrigt var det den första kulturanalysen som skulle visa
vilket innehåll utvecklingsarbetet i Falkgymnasiet skulle ha. Av skäl som
nämnts kom utvecklingsplanen att bli spretig, vilket ledde till att skolans
personal hade svårt att se en röd tråd i utvecklingsarbetet.
En vag och otydlig projektidé framhålls ofta som en försvårande faktor
i utvecklingsarbete som bidrar till otydlighet och antas försvåra det arbete
som skall bedrivas (se t.ex. Thång & Wärvik, 2005). Stacey (2003) pekar
dock på att vaga projektidéer inte är ”felet”, utan tvärtom ska de långsiktiga strategiska målen vara vaga och en grundläggande utgångspunkt skall
vara att dessa kommer att förändras under resans gång. Om utgångspunkten är att planer kommer att genomföras så som det är tänkt blir förstås
vaga projektidéer problematiska. Om utgångspunkten istället tas i komplexitetsteorins (Stacey, 1993) antagande om att endast en del av det som
sker i och omkring en organisation kan kontrolleras blir det mer ändamålsenligt att betrakta planen som, med Mathiesens (1971/1972) ord, något
ofullgånget, som en skiss. Även Sahlin (1996), Sahlin-Andersson (1996)
och Christensen & Kreiner (1991/1997) är förespråkare för att planer måste
ha skisskaraktär och ändras i relation till hur ett projekt utvecklar sig. Det
gäller sedan att vara aktiv och göra medvetna justeringar under resans
gång, som Stacey (1993) uttrycker det, att vid behov rita nya mentala kartor. Utvecklingsarbetet i Falkgymnasiet handlade till stora delar om att rita
nya tankekartor i relation till hur projektet utvecklade sig, men vi såg det
snarast som ett misslyckande att vi blev tvungna till det. Tilltron till planer
som styrinstrument var så stark, hos alla involverade, att vi hela tiden försökte följa projektplanens olika steg, som om vi ville visa att vi hade kontroll och kunde driva skolutvecklingsarbetet så som det var tänkt att
genomföras. Precis som Stacey (1993) påpekar kom det att hämma utvecklingsarbetet. Vi ritade nya tankekartor, d.v.s. ändrade lite i planerna för att
hantera det som skedde som en form att ”mjuk anpassning” till de reaktioner projektet möttes av. Med utgångspunkt i att vi uppfattade att projektplanen och den bakomliggande utvecklingsidén var det som ”gällde” hade
alla aktörer att förhålla sig till det som i det här fallet var ”den rätta kartan”.
Ingen ifrågasatte själva tankekartan, även när den inte tycktes stämma med
det som hände under projekttiden. Den fråga som hela tiden stod högst på
dagordningen var hur vi skulle kunna engagera personalen, eftersom deras
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aktiva deltagande var ett väsentligt inslag i skolutvecklingsprojektets genomförande, dock utan att lyckas nämnvärt med detta. Kanske skulle vi
istället ha försökt fånga upp olika strategiska frågor (Stacey, 1993) och bildat flera mindre arbetsgrupper. Som Hirschman uttryckte redan 1967, så
tycks problem i samband med projekt snarare vara regel än undantag och
det som avgör hur framgångsrikt ett projekt blir avgörs av förmågan att
hantera de problem som uppstår (Hirschman, 1967).
7.2.3 De politiska intentionerna indikerar att det finns ett ”rätt sätt”
att arbeta på, som inte delas av alla
Min uppfattning är att en del i problematiken när det gällde skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet ligger i att de politiska intentionerna indikerar att det finns ett ”rätt sätt” för lärare att arbeta på och dessa delades inte
av alla. Det fanns flera bakomliggande orsaker till det motstånd mot projektet som uppstod. Ett viktigt skäl var att i samband med att projektet hade
startats beslutade sig Gymnasierektorn för att förbättra och utveckla lärarnas samarbete i form av att inrätta programlag. Resultatet blev emellertid
att detta ytterligare ökade motståndet mot projektet, även om det bland personalen fanns delade meningar om denna förändring var önskvärd eller
inte. Denna idé till förändring fanns således där redan innan projektet startade och låg på så vis utanför projektet. Snarast kan detta försök att förändra ses som ett utslag av den vid tillfället rådande och dominerande skolutvecklingsdiskursen (se t.ex. SOU 1992:94; Holmström, 2007; Lundström,
2007). Den bärande tanken var att skolans verksamhet skulle kunna utvecklas genom att lärarna började samverka med varandra i högre grad än
vad som varit fallet tidigare. Här fanns en tydlig koppling till den förda utbildningspolitiken (se t.ex. SOU 1992:94; Lundström, 2007; Holmström,
2007). Detta var däremot knappast något som hade efterfrågats i någon
högre grad av personalen av vad som framkom i den inledande kulturanalysen. Vad som framkom där kan i stället sägas vara att personalen i flera
avseenden var missnöjda med dels arbetsmiljön i stort och dels med skolans ledning samt att vissa var intresserade av ökat samarbete, andra inte.
En stor del av problematiken kring skolutvecklingsarbete tycks handla
om en kamp mellan de lärare som är för respektive emot ett ökat samarbete. Hargreaves (1998) lyfter t.ex. fram att Lortie (1975) ansåg att lärares
isolerade arbetssituation hade att göra med den fysiska miljön och talar om
att skolan har en ”äggkartongsstruktur”, d.v.s. lärarna skiljs åt av separata
klassrum vilket innebär att de inte får insikt i kollegornas arbete. Detta har
både för- och nackdelar. Klassrummet kan vara en ”oas”, ett rum skyddat
mot yttre påverkan. Många lärare värderar detta högt. Samtidigt innebär
isoleringen utebliven feedback. Stöd och beröm från andra vuxna lyser
med sin frånvaro, vilket talet i Falkgymnasiet om att rektorer aldrig bevistade lektioner kan vara ett exempel på. Lärares isolering är inte bara orsakad av den fysiska åtskillnaden utan även av arbetets karaktär, isoleringen
är en anpassningsstrategi (Hargreaves, 1998, med hänvisning till Flinders,
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1988). Lärararbetets oavslutade karaktär är också en orsak som bidrar till
att lärare väljer bort samarbete (Hargreaves, 1998). Samarbetet uppfattas
många gånger som att det stjäl kraft från den omedelbara undervisningssituationen. Det leder bl.a. till att isoleringen inte avhjälps genom att undanröja fysiska hinder som att riva väggar, eller genom att ”utbilda” lärare till
att samarbeta. Det är mer komplicerat än så, vilket projektet i Falkgymnasiet är ett exempel på. En av lärarna sade att:
/…/ det finns ju väldigt många som har jobbat väldigt länge
och de är lite rädda för att ändra på det de har gjort. Jag vet ju
bara hur det var när det var tal om att ha glasdörrar i alla klassrum, för att lätt kunna se om det var upptaget eller inte. Det
ville man ju inte ha. Man skyller på att man inte vill bli störd,
men man vill alltså inte ha någon insyn. Det där kommer igen i
många sammanhang. Det finns många som helst stänger dörren
om sig och så sköter dom sig själva och vill inte att nån annan
ska få veta. Det har blivit bättre, men det finns kvar (Lärare,
Intervju).
En av lärarna i en av Hargreaves (1998) studier gav uttryck för varför lärare inte vill ha insyn:
Vi vill inte ha någon publik i klassrummet när vi undervisar,
eftersom vi kanske gör något som inte är rätt. Kanske gör vi
något som vi inte borde göra. Vi är så programmerade till att
anse att det finns riktiga och felaktiga sätt att göra saker och
ting på att vi inte vill att någon ska upptäcka vad som försiggår
i vårt klassrum. Även om vi gör ett bra jobb vill vi helst inte ha
några åskådare. Kanske våra metoder är gammaldags, kanske
har vi inte följt med i tiden. Vi är en mycket osäker yrkesgrupp… Vi tror att vi inte får göra misstag (Lärarintervju presenterad i Hargreaves, 1998:163).
Detta visar något av komplexiteten i diskussionen kring lärare som ensamarbetare, det är en diskussion som har många bottnar. Samarbetet uppfattas
stjäla tid och en del lärare verkar uppleva en osäkerhet inför vad andra kan
ha för uppfattning om deras sätt att bedriva undervisning. Att inte vilja ha
insyn har kommit att betraktas som en del i oviljan att förändra arbetssätt,
men kan också handla om en osäkerhet att inte göra ”rätt”. I en politiskt
styrd organisation, kanske särskilt tydligt vad gäller skolan, finns påtagliga
normativa inslag inbyggda. Hur verksamheten skall bedrivas i en skola och
vad den skall handla om utgörs av de vid varje tidpunkt gällande politiska
intentionerna, vilka till viss del vilar på pedagogisk forskning och ideologiska ställningstaganden, men också hur den svenska skolan hävdar sig i
internationella jämförelser. Det indikerar att det finns ett ”rätt sätt”, även
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om det i praktiken existerar många sätt att bedriva skolverksamhet i enlighet med de politiska intentionerna. Att det finns flera sätt att utifrån de utbildningspolitiska intentionerna bedriva skolarbete är bl.a. vad Berg vill
säga med sin Frirumsmodell, men genom att han endast gör kopplingen organisationsnivå – institutionsnivå försvinner i hans skolutvecklingsmodell
den problematik som rör individnivån, vilket var den nivå som tydligast
gjorde sig påmind i studien i Falkgymnasiet. Det är i individernas agerande
som problemen får sitt konkreta uttryck. Läraryrket handlar till stor del om
att ständigt värderas, såväl i relation till elevernas uppfattning om vilka lärare som uppfattas som bra och populära, som i relation till hur de uppfattas av andra lärare och hur de uppfattas av skolledningen. Till detta kommer att lärarnas yrkeskapacitet ytterst bedöms i förhållande till hur väl eleverna presterar, vilket mäts genom bl.a. nationella prov, olika former av
kvalitetsgranskningar och i det fallet sker även jämförelser med andra länders elevprestationer (t.ex. PISA, se bl.a. Persson, 2006).
Föreställningar om att lärare är förändringsobenägna
Att det finns föreställningar om att lärare är förändringsobenägna är en
aspekt som jag uppfattar har betydelse när det gäller skolutvecklingsarbete,
även om den oftast inte tydligt uttalas. Så hur går det att förstå att många av
lärarna var skeptiska mot att delta i skolutvecklingsprojektet, utöver vad
som tidigare diskuterats? Är lärare helt enkelt ”förändringsobenägna”? Den
metod som skolutvecklingsprojektet byggde på hade bl.a. som utgångspunkt Lorties (1975) studie som visat att ”lärare är allmänt sett tveksamma
till sådant förändringsarbete som ligger utanför läraryrkets traditionella arbetsinriktning” (Berg m. fl., 1999:119). Sarason (1980) har å sin sida visat
att många lärare har dåliga erfarenheter av att besökare i deras skolor, efter
korta vistelser, gjort nedlåtande uttalanden om verksamheten. Det kan vara
ett annat sätt att förstå lärares reaktioner. Henningsson-Yousif (2003) har
pekat på att också politiker i många fall har uppfattningen att lärare inte är
särskilt förändringsbenägna, vilket lärare förstås är medvetna om. Talet om
lärares förändringströtthet kan också förstås som en del av implementeringens problematik (se t.ex. Lundgren, 1981; Lindensjö & Lundgren,
1986; Lindensjö & Lundgren 2000; Skolverkets rapport 187, 2000; SOU
1996:1; Edström 2002:84; Hartman, 2005; Holmström, 2007; Lundström;
2007). Reformeringen av gymnasieskolan följdes också upp i ett antal
SOU-rapporter (se t.ex. SOU 1996:1; SOU 1997:1; SOU 1997:107).
Många av de negativa konsekvenser som uttrycktes av lärarna i Falkgymnasiet avseende 1990-talets reformering av gymnasieskolan har beskrivits i
dessa avhandlingar och rapporter. Misstänksamhet och motstånd mot ett
skolutvecklingsprojekt finns inte utan anledning och kan därför inte avfärdas med att lärare allmänt är förändringsobenägna. Det skulle vara att förringa komplexiteten i lärares arbete. Czarniawska-Joerges (1992) beskriver
något om denna komplexitet i sin bok: Styrningens paradoxer – scener ur
den offentliga verksamheten:
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/…/ den offentliga repertoaren avspeglar motstridiga krav: på
jämlikhet och individualitet; på förnyelse och tradition; på effektivitet och demokrati; på frihet och ordning. Styrning av
den offentliga sektorn handlar om hur sådana krav omsätts i en
vardaglig organisatorisk dramatik (Czarniawska-Joerges, 1992,
Baksidestext).
Ståhl (1998), som själv var lärare i två decennier innan han skrev sin avhandling, pekar på att han också under sin lärartid många gånger hört att
det hos lärare finns en allmän obenägenhet till förändring. Han skriver att
förändring och utveckling måste ses i ett ”vidare perspektiv än utifrån enskilda lärares vilja eller ovilja” (Ståhl, 1998:8). En av lärarna i Falkgymnasiet tog också upp detta tema i sitt brev till Kulturanalys I:
Jag kan tänka mig att man gärna etiketterar oss gymnasielärare
55+ som högborgerliga, (kultur)konservativa och därför en
gång för alla förändringsobenägna. Så fel man kan ha. Det var
just vi som studerade på 60-talet som initierade förändringarna,
vi som så småningom hamnade runt det magiska 1968 (Lärare,
Kulturanalys I).
I Falkgymnasiet var det många lärare som var tveksamma till delar av de
förändringar som förespråkades i läroplanens intentioner. Det är dock inte
liktydigt med att de också allmänt sett är förändringsobenägna. Tveksamheten fick emellertid stor betydelse för de reaktioner som uppstod i samband med att projektet introducerades och genomfördes. Det är som Fullan
säger: “It is worse for schools than for business firms” (Fullan, 2001:2122). Det som gör det värre för skolor är att det är mer komplicerat att arbeta
utifrån ett offentligt uppdrag, där den politiska dimensionen bl.a. tar sig uttryck i regelbundet återkommande läroplansreformer (se t.ex. Lindensjö &
Lundgren, 2000). En av lärarna hade börjat arbeta i Falkgymnasiet 1965
och har således utövat sin lärarroll i relation till Lgy 62, Lgy 70 samt Lpf
94. Detta är ett exempel på att lärare hela tiden måste sätta sin egen yrkesmässiga roll i relation till ideologiska reformyttringar, vilka varierar över
tid.90

”Regeringen förbjuder elevstyrda gymnasier. Ungdomar ska inte kunna bestämma över lärare och rektorer, klargör skolminister Jan Björklund.” Detta kunde
läsas hösten 2006 i Svenska Dagbladet (http://www.svd.se/ dynamiskt / inrikes
/did_14115583.asp, 2006-11-22). Utifrån detta uttalande ges här ett exempel på läraryrkets ideologiska karaktär: Under förra regeringen framhöll Falkgymnasiet
med stolthet sin styrelse med elevmajoritet. Vad händer med den stoltheten när
styrelser med elevmajoritet plötsligt, genom ett regeringsskifte, blir ”ute”, ”omodernt” och inte längre är en politisk intention? Måste lärare och skolledare ändra
ideologisk ståndpunkt, eller kan man lika stolt hävda motsatsen mot vad man tyckte tidigare, för att ”ligga rätt i tiden”?
90
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Balkaniseringen hade skapat grupperingar inom lärarkåren som innebar
att några nära relationer över dessa gruppgränser inte hade utvecklats. Rektorsrollen hade förändrats och en skolas rektor har idag ansvar för utvecklingen av verksamheten, lärarnas kompetensutveckling och också lönesättningen. Dessa förändrade förhållanden påverkar relationen mellan rektor
och lärare. I Falkgymnasiet uppfattar jag att den individuella lönesättningen var en av de aspekter som negativt påverkade både inställningen till de
politiska intentionerna och relationen mellan Gymnasierektorn och lärarna.
Många var tveksamma till att så stor vikt vid lönesättningen lades på att
delta i aktiviteter utanför klassrummet, ”kringkringet” som en lärare uttryckte det, vilket tyder på att dessa uppgifter inte alltid ansågs som så betydelsefulla. Lärarna var också tveksamma till Gymnasierektorns möjlighet
att bedöma hela deras lärarinsats, då hon aldrig deltog i undervisningssituationer. Kopplingen mellan löneutveckling och deltagande i skolutveckling
är ytterligare en faktor som komplicerar skolutvecklingsarbete (Edström,
2007).
Hargreaves (1998) pekar på att Lortie (1975) till viss del bidrog till att
förstärka en uppfattning om lärare som förändringsobenägna, som kommit
att få stor spridning. Berg har, genom att han bygger hela sin Frirumsmodell på Lorties (1975) studie, också bidragit till att förstärka denna syn på
lärare. Lärares ensamarbete kom att betraktas som något negativt och psykologiskt betingat. Det finns dock i Lorties (1975) bok Schoolteacher också tankar som jag menar vidgar perspektivet på lärares arbete. Lortie
(1975) jämför bl.a. läraryrket med skådespelarens, chefens/ledarens och
psykoterapeutens. Han pekar på att läraren, liksom skådespelaren, är en aktör på en scen. Dock har läraren inte skådespelarens utbildning, d.v.s. läraren har inte tränats för att stå på scenen. I till exempel den elevkulturanalys91 som genomfördes i Falkgymnasiet gav flera elever uttryck för att det
verkade som att många lärare var osäkra när de ”stod där framme”. Vid ett
tillfälle efter det att elevkulturanalysens rapport presenterats inböjds elevrådets representanter till Utvecklingsgruppen för att diskutera rapportens
innehåll. En av eleverna uttryckte då att:
Lärare borde få nån form av personlighetsutveckling så att de
törs stå där framme, en del upplevs som blyga och stressade
(Elev, Elevkulturanalys).
Läraren har inte heller den support (regissör, manusförfattare, rekvisita)
som en skådespelare har. Lärarens resurser för framträdandet står således
inte i relation till hennes/hans uppdrag. Lärarens publik, d.v.s. eleverna, har
heller inte kommit av fri vilja, vilket också gäller många av gymnasieskolans elever, även om skolformen formellt är frivillig. Vad gäller
chefs/ledarrollen har lärare inte automatiskt den auktoritet som en
91

Intern arbetsrapport, (2003).
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chef/ledare har. Lärare har vanligen inte heller utbildning i att leda individer och grupper framåt, mot ett mål. Också i det avseendet finns en sorts
resursfattigdom i förhållande till uppdraget. Det psykoterapeutiska perspektivet handlar om att lärare förväntas möta elever på individnivå utan
att ha de nödvändiga individpsykologiska kunskaperna. Detta betraktas
som ytterligare en resursfattigdom (Lortie, 1975).
Om istället dessa tankar av Lortie (1975) hade fått genomslag hade
kanske lärarutbildningen sett annorlunda ut och kanske hade också synen
på läraryrket varit en annan än vad som idag är fallet.
Föreställningar om att motstånd är något som ”går över” bara tiden får
gå
Föreställningar om att motstånd är något som ”går över” med tiden är också en aspekt som kan bidra till att öka förståelsen för det som hände under
projekttiden. När människor reagerar negativt mot förändringar som skall
genomföras har det orsaker som kanske inte främst är av övergående karaktär. Orsakerna kan uppfattas som mer eller mindre relevanta ur ett ledningsperspektiv. På individnivån handlar det emellertid om huruvida individen uppfattar att den förestående förändringen kommer att gynna eller
missgynna hennes arbete och arbetssituation (se t.ex. Huzell, 2005). Grupper av lärare med liknande arbetssituation kommer troligtvis att reagera
likartat när förändringsarbete inleds. Som Stacey & Griffin (2006) påpekar,
förändringsplaner kommer endast att få fäste om personalen införlivar dessa idéer i sin vanliga verksamhet. I det här fallet är det min uppfattning att
en del lärare bl.a. var tveksamma till att alla elever skulle behöva genomgå
en treårig gymnasieutbildning i direkt anslutning till grundskolestudierna.
En del var också tveksamma till att lärare främst skulle uppträda som handledare i elevers lärande. De kände också tveksamhet inför ett allt större engagemang utanför klassrummet. De uppfattade också att resurserna inte
stod i proportion till de ökade kraven.
Med hänvisning till Grey (2003) diskuterar Huzell (2005) det traditionella tänkandet i faser när det gäller hur det går att förstå motstånd vid förändringsprocesser. Utgångspunkten tas i att i organisationsteoretiska perspektiv har anställda ofta framställts som passiva och konforma. Detta tar
sig uttryck genom att anställdas motståndsreaktioner betraktas som irrationella och av övergående karaktär. De anställda antas genomgå ett antal faser, inledningsvis en förnekelsefas, därefter en försvarsfas vilken följs av
en förkastelsefas, innan de slutligen når internaliseringsfasen då förändringsriktningen blivit ”det naturliga”. För organisationsledningar är denna
psykologiskt grundade förklaringsmodell praktisk, eftersom motståndet betraktas som tillfälligt och dessutom som de anställdas ”problem”. Därmed,
anser Huzell (2005), döljs att motståndsreaktionerna kan bottna i att de anställda ser reella försämringar i de förändringar som skall genomföras, som
t.ex. krav på ökad arbetsinsats utan att motsvarande resurser ställs till förfogande. Detta kan kopplas till Hargreaves (1998) diskussion om profes239

sionalisering och intensifiering. Han hänvisar till marxistiska teorier och
ser då professionaliseringsdiskussionen främst som ett retoriskt knep för att
få personalen att acceptera att låta sig utnyttjas hårdare. Huzell (2005) har
uttryckt liknande tankar när hon studerade förändringar inom Banverket, en
annan offentlig verksamhet där uppdraget blivit mer komplext och intensifierat, och skriver: ”I flexibilitetens och kompetensens namn – arbetsintensifiering” (Huzell, 2005:154). Också jag fick tankar av den här karaktären
under tiden jag studerade skolutvecklingsprocessen i Falkgymnasiet. I
mina minnesanteckningar från 2002-03-02 har jag skrivit:
Hur ”sälja in” till lärarna: Ni skall göra mer (d.v.s. vara både
specialist och generalist) på samma tid som tidigare (när ni
”bara” behövde vara specialister), med mindre resurser (gäller
i tider av ekonomisk nedskärning, något som nu upplevs, i varje fall i den studerade kommunen) och ett mer spritt elevunderlag (utifrån att i princip 100 % av varje årskull skall gå vidare
till gymnasiet) och ni skall själva lista ut hur det skall gå till
och det är detta (att lösa denna ”ekvation”) som utgör er professionella kompetens.
Mina tankar föddes av den frustration jag ständigt möttes av i projektets inledningsskede. Många av lärarna gav uttryck för att förutsättningarna att på
ett ”bra” sätt bedriva ”en gymnasieskola för alla” (SOU 1996:1;27), d.v.s.
där alla ges möjligheter att kunna gå vidare till högre studier, inte stod i
proportion till den ökade arbetsbelastning som den reformerade gymnasieskolan givit upphov till. Gymnasieskolan är visserligen fortfarande en frivillig skolform, men ökade kunskapskrav, både i samhället i allmänhet och
inom arbetslivet i synnerhet, bidrar till att nästan 100 % av varje årskull nu
går vidare till gymnasiet. Förhållandet ur ett lärarperspektiv kompliceras av
att många elever inte är intresserade av att genomgå gymnasiestudier (t.ex.
Andersson, 1999; Lundgren, 2002). En av lärarna beskrev hur intensifieringen kunde ta sig uttryck:
Alltså det finns ett problem med den här delaktigheten tycker
jag i skolan. Lärare ska vara delaktiga i allting och jag förstår
syftet, det är gott. Vi ska göra allting som rektorerna gör, alltså
när det gäller marknadsföring och dokument, ekonomi eller
vad du vill, men vi skall göra allt det andra också, som rektorerna inte gör. Ja, alltså ha synpunkter på, men för att kunna ha
några relevanta synpunkter, så måste man ju sätta sig in i budget, t.ex. vart pengarna går och var det finns pengar att hämta,
vilka omfördelningar man kan göra, annars så blir det ju bara,
som det ofta blir då, ointressanta kommentarer och synpunkter
som inte leder någonstans. Och det är klart att det är bra att få
vara med och uttrycka sina åsikter, men… (Lärare, intervju).
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I Falkgymnasiet var den tydligt uttryckta intensifieringen, hur tiden användes, olikheter i uppfattningar både om innebörden av gymnasieskolans reformering och hur kompetensutveckling borde bedrivas sådana aspekter
som vi tog allt för lite hänsyn till. Utifrån ett, mer eller mindre uttalat, tänkande i faser talades i Utvecklingsgruppen om att ”vänta in” människorna
”i sista vagnen”, d.v.s. de som uppträdde som ”motståndare”. I ett poststrukturalistiskt perspektiv kan motståndet också ha haft att göra med att en
del av lärarna ville bibehålla alternativa identiteter. Därmed förs subjektivitet in i bilden och uppfattningar om motståndet kan ytterligare nyanseras
(Huzell, 2005).
7.2.4 Skolan – På ytan en harmonikultur vilket döljer att den präglas
av motstående ideologiska dimensioner
Det som hände i Falkgymnasiet när den på ytan lugna grytan rördes om
kan ha sin grund i att skolor ofta präglas av en harmonikultur (Utbildningsdepartementet, 2001), vilket innebär att en del områden, som vi i ett komplexitetsteoretiskt perspektiv kan tala om som strategiska frågor (Stacey,
1993), aldrig tas upp till diskussion. Det rör sig t.ex. om olika kunskapssyner och människosyner. Själva utgångspunkten för projektet i Falkgymnasiet handlade om en sammanslagning av två skolor där en om- och nybyggnation också samtidigt skulle kopplas till pedagogisk utveckling.
Skolkulturer sattes i fokus och därmed implicit skolans ideologiska fundament, dock diskuterades detta inte explicit. Jag har under projektets gång
blivit allt mer övertygad om att tystnaden kring de ideologiska frågorna är
av stor betydelse i skolutvecklingsarbete. Dessa blir som Svedberg (2000)
skriver, mer påtagliga i ett målstyrt system. När dessa frågor berörs synliggörs också den emotionella dimensionen som visar att personalen även påverkas känslomässigt av att det bedrivs ett, som det ibland kan ha uppfattats, hotande skolutvecklingsarbete.
Det är samtidigt två helt olika arbetssätt som krävs i ett regelstyrt respektive ett målstyrt system. Den avgörande skillnaden är att i ett regelstyrt
system förväntas inte arbetstagaren överhuvudtaget diskutera uppdraget ur
en innehållsaspekt. Att uppdraget i realiteten inte alltid utförs som det är
tänkt har emellertid implementeringsforskningen visat (se t.ex. Lipsky,
1980; Sannerstedt, 2003). I det målstyrda system som infördes förväntades
skolledare och lärare plötsligt vara beredda att diskutera kunskapssyn och
människosyn. Detta skulle dessutom ske mot bakgrund av, som bl.a. Ståhl
(1998) påpekar, att lärare ofta kommit att betraktas som förändringsobenägna. Studien i Falkgymnasiet påbörjades nästan sju år efter det att ”den
nya” läroplanen, Lpf 94 hade införts och att skolan sedan dess också var
målstyrd, men fortfarande var frågor kring kunskapssyn och människosyn
diskussionsämnen som undveks. Förutom denna problematik var många lärare i Falkgymnasiet missnöjda med arbetstidsavtalet och med den individuella lönesättningen. Persson (2006) har t.ex. i en studie visat att lärarna
är nöjda med att vara lärare, men de är missnöjda med de anställningsför241

hållanden som uppkommit genom de förändringar av läraryrket som skett
under senare år. I ett komplexitetsteoretiskt perspektiv är det inte svårt att
se att när så komplicerade aspekter i människors arbetsliv som deras ideologiska grundtankar, arbetstiden och lönen berörs så kommer ett utvecklingsarbete att präglas av osäkerhet och instabilitet. Till detta kommer de
lokala problem som Falkgymnasiet hade brottats med de senaste åren samt
att skolan under 30 år dominerats av en stark kärnämneslärargrupp. Följden
blir, som Stacey (1993:19) påpekar ”att sambanden mellan orsak och verkan går förlorade i skeendets alla detaljer”, det som kom till ytan var resultatet av s.k. icke-lineära feedbacksystem.
Skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet visar också på den problematik som Madsén (1994:51) har lyft fram vad gäller fortbildning av mer
övergripande karaktär, nämligen att denna ”ofta varit inslag i ett reformarbete som inte alltid varit förankrat hos lärarna”. Även Lundström (2007)
framför liknande tankar. Madsén (1994) pekar också på att det är i den
övergripande fortbildningen som det ställts nya krav på verksamheten och i
dessa sammanhang har traditionella arbetssätt problematiserats, vilket har
bidragit till att denna fortbildning kommit att bli mer konfliktfylld.
Skolans harmonikultur bidrar till att dölja att skolutveckling är ett mångtydigt och omstritt begrepp
Komplikationerna i samband med projektets genomförande födde hos mig
frågor som: Vad är egentligen skolutveckling? Vilka komponenter innehåller begreppet skolutveckling? Hur kan skolutvecklingsbegreppet förstås?
På ett övergripande plan är det de gällande styrdokumenten som anlägger
den ideologiska tonen för skolans verksamhet, formulerat i mer eller mindre konkreta termer. Kommunerna ansvarar för att dessa intentioner får genomslag på den kommunala nivån, vilket bl.a. kan ta sig uttryck i att olika
former av skolutvecklingsaktiviteter genomförs i enskilda skolor. Skolutveckling är emellertid ett oprecist begrepp som fylls med innehåll beroende
på vem som definierar det.
Jag kom successivt att uppfatta att i begreppet skolutveckling blandas
organisationsutveckling, lärares kompetensutveckling och elevers lärande
ihop och det blir diffust vad som är vad. Carlgren & Hörnqvist (1999:27)
anser att ett problem med skolutveckling är att lärares kompetensutveckling och skolutveckling setts som två från varandra fristående aktiviteter
när det gäller att utveckla verksamheten i skolan. Madsén (1994:40) pekar
på att i begreppet skolutveckling ryms såväl utveckling av organisationen,
utveckling av verksamheten som personalens kompetensutveckling. Denna
tredelade syn på skolutveckling kan exemplifieras utifrån den indelning i
programlag som Gymnasierektorn i Falkgymnasiet genomförde. Att införa
dessa programlag kan ses som en organisatorisk förändring som var avsedd att förändra verksamheten i en riktning mot mer ämnesövergripande
arbetsformer. I samband med detta kunde en kompetensutvecklingsinsats
ha genomförts där läroplanens intentioner och arbetsformer för att arbeta
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ämnesövergripande hade varit i fokus. Så tydligt kunde vi ha uttryckt oss
och därmed skingrat en del av dimman kring vad skolutvecklingsprojektet
var avsett att handla om. Så gick vi emellertid inte tillväga, bl.a. för att vi
aldrig tänkte på skolutveckling i en sådan tredelning.
Tankar av den här karaktären ledde till att jag under projekttiden blev
alltmer övertygad om att skolutvecklingsarbete är en i grunden existentiell
fråga: Vem är jag i min yrkesroll? Vem bör jag vara? Vem vill ”ledningen/staten” att jag skall vara? Kan jag bli ”någon annan”? Vill jag bli ”någon
annan”? Måste jag bli ”någon annan”? 92 I svaren på dessa frågor tvingas vi
göra val och därmed aktualiseras värdeaspekter, som ibland är medvetna
och ibland mer omedvetna. Stacey & Griffin (2006) pekar på att de val vi
gör sker utifrån vår ideologi, vilken utgörs av de normer och värden vi har
socialiserats in i och internaliserat. De pekar även på att värdeaspekter är
viktiga för att göra livet meningsfullt och ge vägledning i valsituationer,
samtidigt som värdefrågor bidrar till att relationerna mellan människor
kompliceras.
Gymnasierektor – En betydelsefull aktör för att balansera skolans ideologiska dimensioner
Gymnasierektorn lyckades, trots att uppdraget som rektor är ytterst komplext, att på ett huvudsakligen ändamålsenligt93 sätt skapa en balans mellan
olika aktörers värderingar. Hennes agerande stämde på många sätt in på
den idealbild av hur en rektor bör vara och handla som målas upp i Utbildningsdepartementets rapport Lärande ledare (2001): Hon uppträdde som
en demokratisk ledare som aktivt bedrev ett förändringsarbete som låg i
linje med de statliga intentionerna. Hon var inte rädd för att hantera konflikter. Hon insåg att sådana måste förekomma när förändringar genomförs.
Här använde hon olika strategier beroende på konflikternas art. Ett exempel var att i ett av skolans lärarlag fanns under hela projekttiden starka personalmotsättningar. En psykolog kopplades in för både individuella samtal
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Jag har senare sett att också Lendahls Rosendahl (2004:113) i samband med
skolutveckling diskuterat lärandets existentiella dimension: ”Ofta har man helt
bortsett från lärandets existentiella dimension. Men i alla sammanhang där vi lär
oss något i betydelsen att vi gör erfarenheter som påverkar vårt sätt att se på vår
omvärld har det betydelse också för vår existentiella situation.” Med hänvisning
till Westin (1973) skriver Lendahls Rosendahl att förändring kan innebära att individer upplever sig förlora kontinuiteten i den egna identiteten. Westins (1973)
forskning rör invandrares situation men konsekvenserna av att hamna i förändrade
förhållanden kan, på individnivå, te sig likartade när det gäller förändrade arbetsförhållanden, även om situationen blir långt mer komplicerad för invandrare. Vidare skriver Lendahls Rosendahl (2004:113): ”Lärande och förändring innebär ju att
lämna något bakom sig, uppfattningar som man haft även om dessa varit fördomar
har varit en del av mig. Av min personlighet. Av min yrkesidentitet.”
93
Ändamålsenligt såtillvida att det skedde ett utvecklingsarbete i riktning mot huvudmannens intentioner så som de kom till uttryck i den lokalpolitiska kontexten
och utan att de skiljaktigheter som fanns inom skolan eskalerade.
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och gruppsamtal. När det gällde den motståndsgrupp som projektet hade att
hantera så valde hon att inta en försiktig linje och inte gå i öppen konfrontation. Hon drev ändå successivt igenom de förändringar hon ansåg nödvändiga, hon ”väntade in” som hon själv säger. Gymnasierektorn var också
en lärande ledare som förstod att förändrade intentioner kan utmana traditionella föreställningar om läraryrket. Hon deltog själv i olika nätverk för
erfarenhetsutbyte och reflektion för sin egen utveckling och för att hålla sig
informerad om vad som hände i kommunen. Detta tog mycket tid i anspråk
och bidrog till att många lärare gav uttryck för att Gymnasierektorn var
borta från skolan för ofta. Hon ansåg dock att dessa olika möten var betydelsefulla för utveckling av skolans verksamhet. Hon var också en kommunikativ ledare som arbetade för att skolan skulle utveckla en gemensam
förståelse för uppdraget. Arbetet med hemsidorna och de respektive programlagens olika pedagogiska idéer innebar dock att Gymnasierektorn förstod att de politiska intentionerna måste få ta sig lite olika uttryck inom de
olika programmen. I likhet med Hallerströms (2006) studie som visade på
behovet av att rektorer skapar en förtroendefull relation till sina medarbetare, så ägde Gymnasierektorn också denna förmåga. I det stora hela gällde
detta alla personalkategorier, även om förstås enskilda individer kan ha
haft andra åsikter. I Wingårds (1998) studie framgick att de kvinnliga rektorer hon studerat, med ett undantag av åtta, hade stor auktoritetstro och
saknade en egen röst. Så var inte alls fallet med Gymnasierektorn. Hon var
stark i sin tro på sig själv, även om denna inte kom till uttryck i projektets
inledningsskede, och utvecklade successivt en ledarstyrka även utåt. Som
en av lärarna uttryckte det: ”hon pratar med alla likadant” (Lärare, Intervju). Här avser läraren förmodligen likadant med de olika personalkategorierna. Utifrån min roll som deltagande observatör kunde jag se att hon
också var trygg i sin roll i mötena med förvaltningsledning och politiker.
Detta sammantaget bidrog troligtvis till att utvecklingsprocessen i Falkgymnasiet inte alls fick ett så dramatiskt förlopp som i den skola som
Holmström (2007) studerade, trots att det fanns en potential för att så skulle ha kunnat ske. En ledarstil som Gymnasierektorns, som på många sätt
lyckas balansera krav och förväntningar som till delar är oförenliga kan
också uppfattas så som en annan lärare uttrycker det: Gymnasierektorn
”står inte för några åsikter och svävar på målen” (Lärare, Kulturanalys II).
En Gymnasierektor som lyckas balansera i skolans komplexa värld måste
förmodligen också stå ut med att ibland uppfattas som någon som inte tar
ställning och därigenom uppfattas som någon som ”svävar på målen”, även
om denne har en långsiktig, men långsam, strategi för sin ledarroll.
Scherp (1998) har pekat på att det är vanligt att beslut fattas om organisationsaspekter utan att hänsyn tas till pedagogiska faktorer. Utgångspunkten för skolutvecklingsarbetet i Falkgymnasiet var emellertid att skolans
ombyggnation och ett pedagogiskt utvecklingsarbete skulle samordnas.
Gymnasierektorn valde, till skillnad från rektorerna i Scherps (1998) studie, som främst understödde rådande undervisningsmönster, att driva ett
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utvecklingsarbete som det fanns delade meningar om i lärarkåren, men som
låg i linje med de statliga intentionerna och som också innebar organisatoriska förändringar som samverkade med det pedagogiska utvecklingsarbetet. För detta krävs, som Scherp (1998:162) uttrycker det: ”både mod och
ork”. Det innebär bl.a., som Svedberg (2000) har noterat, att en rektor kan
hantera både egna och andras känslor. Även om det inte så klart uttrycks,
kan talet om att en lärande ledare måste ha en förståelse för att nya intentioner utmanar traditionella föreställningar (Utbildningsdepartementet,
2001), betraktas som ett sätt att säga att förändringsintentionerna har en
emotionell sida. Svedberg (2000) påpekar dock att känslor i skolans värld
ofta behandlas torftigt och distanserat: antingen i positiva ordalag som att
öka samarbetet och dela en vision, eller i negativa, vilket innebär att lärare
beskrivs som rigida och konservativa. Sådana känslor som blev synliga i
Falkgymnasiet, som osäkerhet, oro och maktaspekter, talas det mindre om
(Svedberg, 2000, med hänvisning till Fineman, 1993). Falkgymnasiet var
ett exempel på en skola som på ytan präglades av en harmonikultur, medan
känslor av sådan konfliktkaraktär som Svedberg (2000) lyfter fram, lurade
under ytan. Mötet med Frirumsmodellen ledde emellertid till att känslor av
konfliktkaraktär synliggjordes men, som diskuterats, utan att dessa på ett
konstruktivt sätt hanterades bl.a. för att modellen inte tillhandahöll något
åtgärdspaket för detta.
7.3 Ledde skolutvecklingsprojektet till ett närmande mellan
skolforskning och skolans praktik?
Den strategi för skolutveckling som användes vid Falkgymnasiet avsåg att
öppna ”för ett närmande mellan skolpraktik och skolforskning/skolforskare” (Berg, 2003:56). Utgångspunkten var att tidigare forskning kan berika ett skolutvecklingsprojekt samtidigt som skolutvecklingsprojekt kan berika skolutvecklingsforskningen.
En nödvändig förutsättning för detta är att det är möjligt att
finna problemområden som av forskare och utvecklingsarbetare bedöms som i princip lika angelägna oavsett om perspektivet är praktikerns eller forskarens. /…/ För att detta ska kunna
fungera i praktiken förutsätts att de aktuella forskarna har förståelse och intresse för utvecklingsarbetarnas mer vardagsnära
förbättringsintressen, och att utvecklingsarbetarna har motsvarande förståelse och intresse för forskarnas kunskapssökande
intressen (Berg, 2003:58).
Det finns en problematik inbyggd i denna strategi som handlar om vilka
möjligheterna är att formulera problemområden som är ömsesidigt intressanta för forskare och praktiker. Även Holmstrand & Härnsten (1995) pekar på att det kan vara svårt att hitta sådana kunskapsområden. Inför
skolutvecklingsprojektet diskuterades inte denna fråga på ett sådant sätt att
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det verkligen fördes ett samtal mellan förvaltningstjänstemännen, politikerna, skolans personal och forskarna om detta. Jag upplevde t.ex. att varken förvaltningstjänstemännen eller de politiker jag träffade hade några
djupare funderingar över hur mötet mellan forskarvärlden och skolans personal skulle organiseras och fungera. Det verkade finnas en föreställning
om att ett samarbete med forskare i sig skulle kunna bidra till att lösa de
problem som fanns.
Så då drog vi den här idén också för förvaltningsnivån som
tyckte det var en mycket bra idé, sen för politikerna. Man tyckte det var ett nytänkande här, att vi fick ett samarbete med
forskningen på det här sättet (Förvaltningstjänsteman, Intervju).
Den styrgrupp, bestående av en förvaltningstjänsteman, Gymnasierektorn,
en politiker och jag, som bildades när projektet väl startats var ett forum
där frågor av gemensamt intresse skulle kunna ha hanterats. Den politiker
som satt med i styrgruppen kom dock sällan på de möten vi hade cirka tvåtre gånger per termin. Han kom därmed inte heller i kontakt med någon
problematik i ett projekt som, så att säga, inte gjorde något väsen av sig. Vi
vände oss inte heller till politikerna med de problem som uppstod utan vi
försökte hantera dem så gott vi kunde inom projektets ram. Kanske som ett
resultat av att det traditionellt är förvaltningen som utför vad politikerna
beslutat (Lundgren, 1999). Den förvaltningstjänsteman som representerade
Utbildningsförvaltningen, som också kände skolans verksamhet tämligen
väl, förstod att det fanns problem i form av misstänksamhet och motstånd
mot projektet hela tiden. Det fördes ändå aldrig någon diskussion om att
förvaltningsnivån på något sätt skulle involveras mer praktiskt i själva genomförandet av projektet. Det framgick dock allt tydligare under projektets
gång att en ökad inblandning från förvaltningsnivån sannolikt skulle ha
ökat motståndet ytterligare.
Såväl Kallos (1993) som Askling, Almén & Zetterholm Ankarstrand,
(1997) och Carlgren (1999, se även Carlgren, 2005) framhåller att ett närmande mellan pedagogisk forskning och utveckling av skolans verksamhet
inte är okomplicerat när det kommer till det praktiska genomförandet.
Carlgren (2005) lyfter fram osäkerhet som en förutsättning för att ett kunskapsproducerande utvecklingsarbete skall kunna åstadkommas. Hon säger
dock att en problematik i skolans värld är att såväl ”traditionalister” som
”progressivister” vilar trygga i sin övertygelse av att företräda det ”rätta”
sättet att tänka kring lärande och undervisning. Carlgren (2005) talar om att
kunskapsutvecklingen hämmas när tvivel saknas. Som en konsekvens av
detta anser Carlgren (2005:136) att skolans reguljära verksamhet inte bör
”vila på en alltför stabil grund”. Frågan kan emellertid ställas: Hur kan en
instabil grund se ut i skolans värld? Enligt komplexitetsteorin (Stacey,
1993) är förmågan att balansera mellan en stabil och instabil organisation
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ett betydelsefullt inslag för att navigera i en komplex omgivning. Skolans
konfliktfyllda värld tycks göra att skolans aktörer försöker att bibehålla den
ordning som ändå finns. Hur kan skolans verksamhet organiseras, bedrivas
och utvecklas så att den förmår hantera en balansgång mellan stabilitet och
instabilitet?
Den problematik som Carlgren (2005) lyfter fram som rör möjligheterna att närma pedagogisk forskning och pedagogisk praktik kan diskuteras
utifrån Dahlberg (2003) som pekar på att de senaste decenniernas skolforskning och läroplansreformer präglats av föreställningarna om barn som
är aktiva, autonoma, flexibla, kompetenta och problemlösande, utan att detta problematiserats. Lärarna har förutsatts vara aktiva, reflekterande och
agera som medforskande praktiker, vilket inte heller har problematiserats.
En annan problematik ligger i att lärarna nu förväntas ”erövra och förtjäna
sin egen roll – och därmed sin auktoritet” (SOU 1999:63:52). Det är något
annat än att tillskrivas auktoritet p.g.a. att vara lärare till yrket. När uttryck
som att erövra och förtjäna används blir auktoriteten/makten relationsbunden och inte något som en människa ”har”, t.ex. i kraft av sitt ämbete (Foucault, 1975/2003). Jag anser att en del av problematiken i försöket att
åstadkomma ett närmande mellan pedagogisk forskning och pedagogisk
praktik genom projektet i Falkgymnasiet ligger i dessa oproblematiserade
föreställningar om lärare och elever. Vi som hade till uppgift att driva
skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet representerade själva ett sådant
synsätt, mer eller mindre omedvetet. Vi tog inte heller upp detta till diskussion, trots att det i breven framkom att många lärare inte delade innehållet i
denna offentliga retorik. Det bidrog till att vi inte lyssnade på alla lärares
röster. De som på olika sätt gav uttryck för att de inte var intresserade av
att delta i skolutvecklingsprojektet bemöttes med tystnad. Vi problematiserade inte projektets pedagogiska utgångspunkter. Samtidigt bottnade tystnaden i att vi inte riktigt ”vågade” bemöta de dominerande lärarna. Makt
betraktas här som relationell och innehåller flera dimensioner, vilket påverkar agerandet hos både ledning och anställda, men inte alltid utifrån entydiga grunder. Genom att det fanns denna grupp starka lärare som hade
varit skolans informella ledare i ca 30 år hamnade den nytillträdde Gymnasierektorn, Utvecklingsgruppen och jag i min roll i en form av underläge
när dessa inte ställde sig bakom projektet. Samtidigt var Gymnasierektorn
deras överordnade och detta placerade i sin tur de dominerande lärarna
formellt i ett underläge i förhållande till henne. Det bidrog förmodligen till
att motståndet huvudsakligen tog sig förhållandevis passiva uttryck och
främst ventilerades i slutna rum. Forskningsprojektets design, som på flera
sätt kopplade både min skolutvecklingsroll och min forskarroll till Gymnasierektorn, placerade mig närmare skolledningen än personalen, vilket ytterligare komplicerade maktförhållandena i detta projekt.
Maktförhållandena var problematiska ur åtminstone tre aspekter. För
det första för att en viktig aspekt i utvecklingen av skolan är att lärarna inte
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ningstaganden de arbetar utifrån, utan att deras röster ges prioritet (Hargreaves, 1998, med hänvisning till Goodson, 1992, se även Goodson, 1996).
För det andra för att de avvikande rösterna utgjorde ett hot mot ledningens
möjligheter att genomföra det projekt som startats. Det enklaste sättet att
hantera ”avvikarna” var att avfärda dem som i första hand allmänna motståndare. För det tredje bidrog vårt ignorerande av de avvikande rösterna
till att Gymnasierektorn och jag som doktorand ännu tydligare uppfattades
som representanter för förvaltningsnivån.
Dessa maktförhållanden var inte tydliga för mig under början av projekttiden, men de bidrog indirekt till att vi inte lyssnade på de dominerande
lärarna utan istället, i smyg, närmast var tacksamma för att de inte protesterade så synligt. De dominerande lärarna kunde ha talat med oss och tydliggjort sina ställningstaganden. Vi vet inte vad det hade resulterat i, men så
här i efterhand ser jag tystnaden som ett av de största problemen i skolutvecklingsprojektet. Tystnaden bidrog till att osäkerheten om vad projektet
egentligen var till för underhölls. Detta blev en klart begränsande faktor för
att bedriva utvecklingsarbete och en begränsning för möjligheterna att
åstadkomma ett närmande mellan skolforskare och skolans praktiker. Med
hänvisning till Holmströms (2007) studie, där en förändringsdrivande rektor till slut avsattes av lärarkåren som ett resultat av det motstånd som uppstod, så kunde emellertid ett synliggörande av motståndet ha riskerat att
skapa ett öppet konfliktfyllt klimat. Det hade inte heller gynnat skolutvecklingsarbetet. Samtidigt tydliggör dessa aspekter att det inte fanns några
enkla lösningar. Projektet i Falkgymnasiet har visat att det i skolutvecklingsarbete är betydelsefullt att dels balansera hur målmedvetet och snabbt
ett förändringsarbete kan bedrivas och dels att innehållet och formen för
utvecklingsarbetet blir föremål för diskussioner där skolledare, personal,
och i förekommande fall forskare, ingår. Om vi hade agerat med utgångspunkt i ett komplexitetsteoretiskt perspektiv hade det inte varit så bekymmersamt att det fanns olika uppfattningar och utvecklingsarbetet kunde ha
organiserats utifrån vad olika grupperingar betraktade som strategiska frågor. Även om utvecklingspengarna var avsedda att gå till allmän kompetensutveckling hade det varit möjligt att, tillsammans med lärarna skapa ett
utvecklingsprogram som, åtminstone flertalet, kunnat ha uppfattat som meningsfullt.
7.3.1 Att vara forskarstuderande i skolan är att vara utan vedertagen
roll och position i organisationen
En del i problematiken vid genomförandet av skolutvecklingsprojektet i
Falkgymnasiet och svårigheten att åstadkomma ett närmande mellan forskning och praktik kan också ha handlat om att forskare/doktorander är utan
vedertagen roll i skolans värld (se Sandström & Ekholm, 1984). Under alla
de dagar, utspridda över flera år, som jag vistades i Falkgymnasiet var det
ytterst sällan någon talade med mig om skolutveckling och om de olika aktiviteter som genomfördes utifrån det utvecklingsprogram som utarbetats.
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Det kan tyckas märkligt då alla informerats om varför jag befann mig i
skolan och det var också till mig de hade skrivit sina brev. En lärare pekade
på att det verkade som om personalen var rädda för att möta någon som
hade till uppgift att studera vad de gjorde eller inte gjorde.
För mig känns det lite som om folk har stigit lite åt sidan när
du kommit. Det är precis som att du är farlig på något sätt, du
sticker upp här och ska ta reda på nånting och du ska lägga
nånting tillrätta. Det känns som att de backat av lite när du
kommit, istället för att gå på och ställa frågor (Lärare, Intervju).
Personalen ”vek undan”, om än inte bokstavligt, men de flesta valde ändå
att inta en avvaktande attityd. Det är svårt att bortse ifrån att det i det här
projektet hade skapats en hierarkisk ordning där jag uppfattades ha högre
status än lärarna. Jag har tidigare beskrivit att detta förhållande uppstod redan i projektets inledningsskede genom att jag befann mig på informatörernas sida när projektets idé och utformning presenterades. Jag kom också
att ingå i projektets styrgrupp, men där fanns ingen lärarrepresentant, vilket
ytterligare förstärkte min koppling till ledningsnivån. Skolutvecklingsprojektets design utgick ifrån att det var oproblematiskt att samtidigt vara delaktig i skolutvecklingsarbetet och studera detsamma. Ju längre tid det har
gått sedan projektet avslutades, desto tydligare har jag kommit att uppfatta
att ett sådant uppdrag var mycket mer komplicerat än alla inblandade initiativtagare var medvetna om. När Berg konstruerade denna design är det
min övertygelse att han gjorde det för att han ansåg att detta skulle vara ett
lämpligt sätt att skapa ett närmande mellan pedagogisk forskning och pedagogisk praktik. Min uppfattning är också att hans neorationalistiska utgångspunkt hindrade honom från att se alla de komplikationer som designen innehöll. En lärare beskrev efter projektets slut den diffusa roll som
projektet kom att spela.
Jag tror att det här projektet var diffust och det var väldigt
svårt att skilja från annat arbete, t.ex. de här kvalitetsredovisningarna som kom i samma veva. Och sortera var nånstans i
organisationen det här fanns och vilket som var från vår arbetsgivare och vilket som kom från högskolan. Det var helt
omöjligt för människor att hålla isär diskussionerna. Det är en
ledningsfråga, en pedagogisk fråga för ledningen, tycker jag.
Och vid nåt tillfälle hade de en större genomgång av hur saker
hängde ihop och då var det nog tillfällig klarhet ett tag, men
sen tror jag den stora förvirringen utbröt igen. Så jag tror ingen
egentligen uppfattar att man deltagit i nåt. Ja, det låter ju jättekonstigt, projekt eller vad det bestod av, mer än en studie. Du
har studerat, så att säga. Projektet fanns liksom inte i folks
249

medvetande. Alltså det man pratade om när det gällde din närvaro var att du studerade och tittade och lyssnade på oss, men
det andra tror jag inte att man uppfattade att det fanns, att det
var nån slags implementering, nån slags försök till pedagogisk
förändring, inte att det var knutet till dig, utan det kunde lika
gärna ha kommit från vår skolledning eller från kommunen, eller Skolverket, eller… vi har ju många huvudmän (Lärare, Intervju).
Uttalandet kan ses som ett exempel på att den uppdelning där staten beslutar om de övergripande målen, kommunerna har det aktiva verksamhetsansvaret och skolans personal utför det konkreta arbetet är ”på pappret en
ganska lättfattlig arbetsfördelning” (Persson, 2006:19), men i realiteten en
betydligt mer komplex historia, vilket även Persson (2006) påpekar. Det
var ingen som ställde frågor till mig om detta, förmodligen delvis just på
grund av den oklarhet som rådde avseende var jag hörde hemma och vilken
min roll var. Jag kunde ha agerat annorlunda och mera aktivt tagit kontakt
med personalen, men min roll kändes osäker, liksom jag i den. Jag var orolig för att uppfattas som någon som kom ”ovanifrån” och lade mig i deras
verksamhet. Min roll uppfattades mer som forskarens, någon som samlar
information och skriver rapporter. Däremot inte att jag också deltog i Utvecklingsgruppens arbete. Mitt bland vardagens alla aktiviteter verkar det
som att projektet inte fanns, utöver de framträdanden som skedde på ”scenen”, d.v.s. i samband med föreläsningar och andra tydligt arrangerade inslag. Det kan ha varit kopplat till att forskarens roll i skolan inte är vedertagen, vilket kan ha skapat outtalade förväntningar och bakomliggande föreställningar.
Sen vet inte jag om man har väntat sig att du ska stå upp och
tala om…. När du har dragit igång det här projektet och du har
fått dom här breven och utifrån de första breven och den första
redovisningen vi fick, att du kanske ska säga att: så här ska vi
göra, det här är mitt förslag, så här ska vi göra. Men så var ju
inte tanken alls. Eller några kanske också är rädda för att du
skulle göra det (Lärare, Intervju).
Sarason (1980) har pekat på lärares erfarenheter av utomstående som uttalar sig negativt om deras skolor. Skolutvecklingsinsatser som beskrivs som
misslyckade skylls ofta på att lärarna inte är förändringsbenägna, vilket sätter fokus på den enskilde lärarens personliga egenskaper. Sarason (1980)
anser att detta bottnar i en individualpsykologisk grundsyn och att möjligheterna att förutsäga hur en individ skall agera mer har att göra med individens position och sociala ställning än med dennes personliga egenskaper.
Hargreaves (1998) säger att han själv nu har övergivit individualistiska
förklaringar till förmån för strukturella. Härnsten har i sin avhandling från
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1988 pekat på betydelsen av att lärarna arbetar kollektivt, då detta ökar
möjligheterna att se att de brister som skolan tillskrivs inte handlar om personliga tillkortakommanden hos elever eller lärare utan måste förstås i relation till systemet (Holmstrand & Härnsten, 2002). Ett exempel kan utgöras
av en lärare som efter projektets slut kunde berätta att trots att vissa dominerande personer hade slutat ”överlevde” ändå vissa beteendemönster, som
då övertogs av andra personer.
Genom att det var ett A-hus och ett C-hus här förut så var det
ju stängt. När Omvårdnadsprogrammet kom hade de inte alls
den inställningen. Det blev liksom ett annat kollegium där det
var lite öppnare. Det blev mer prestigelöst och folk vågade prata om saker som man gör bra, utan att det är fult, det har varit
så mycket jantelag här. I och med att också ES (Estetiska programmet, som tidigare haft undervisning i olika lokaler i
kommunen, min anm.) kom hit till skolan och fick egna lokaler
blev ju också nåt annat och då plötsligt blev de som hade varit
i majoritet, plötsligt inte i majoritet. Det blev en jämnare fördelning av lärarkategorier, samtidigt som de som tidigare varit
i majoritet har haft ganska mycket monopol på en viss stil:
gliringar, kommentarer och inte varit så positiva till förändring. De såg i stort sett allt nytt som kom som jobbigt. Sen när
det nu har gått ett tag och det har blivit ett nytt kollegium med
nya sammansättningar och nya människor har kommit som
inte har varit med från början. Och då kan man se att liknande
tendenser kan fortsätta fast det är nya människor, alltså hur
man agerar. Rollerna besätts ändå och det är ju intressant att
se, att det hänger inte bara på personerna, utan det hänger lite
grann på de roller man tar sig. Just det här beteendet som övertagits här nu med gliringar och så gäller mer kärnämneslärare
(Lärare, Kulturanalys II).
Det kan antas att det fanns tämligen oklara föreställningar om rollen som
forskare/doktorand och om vad sådana arbetar med. Vad forskarrollen kan
innebära i praktiknära forskning borde vi ha tagit upp till diskussion redan
när vi arbetade med att förankra projektidén. Vi borde också tydligt ha talat
om att projektidén byggde på en önskan om ett närmande mellan pedagogisk forskning och pedagogisk praktik. Så här i efterhand blir det synligt att
förutom den bakomliggande problematik som fanns i Falkgymnasiet, så var
det alltför mycket avseende projektidén som vi från forskningens sida tog
för givet att övriga aktörer visste, både om skolutvecklingsmodellen och
om praktiknära forskning. Dessutom förbisågs att det finns en hierarkisk
åtskillnad mellan pedagogisk forskning och pedagogisk praktik, bl.a. genom att den pedagogiska forskningen har antagits kunna leverera svar på
hur skolans praktik skall utformas och under flera decennier stått närmare
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den politiska nivån än skolans praktik. När så en representant för forskningen, i detta fall jag som doktorand, plötsligt skulle finnas i Falkgymnasiets närhet under flera år med uppdraget att studera ett uppifrån (top
down) initierat skolutvecklingsprojekt, är det inte förvånande att oro uppstod bland personalen. En annan problematik som tillmättes föga intresse
var att också en doktorand befinner sig i en komplicerad och utsatt situation. Mina möjligheter att skriva en avhandling var helt avhängigt att
skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet kunde genomföras. När projektet
mötte sådan skepsis skapade det i sin tur oro hos mig. Den nytillträdda
Gymnasierektorn, Utvecklingsgruppen, lärarna och jag själv som doktorand hamnade i en situation som vi hade otillräckliga kunskaper att hantera,
något som inte hade förutsetts. Det fanns en oro hos oss alla. Detta kunde
vi dock varken tydligt uttala då, bl.a. av rädsla att visa osäkerhet, eller råda
över. Projektets design hade formulerats över våra huvuden, men vi som
var positiva hade alla våra olika intressen av delta. Gymnasierektorn som
var nyanställd och forskningsintresserad såg detta projekt som en möjlighet
att utveckla den skola hon fått i uppdrag att leda, de olika lärarkategorierna
hade, som tidigare framgått, olika skäl till att vilja eller inte vilja medverka
i ett skolutvecklingsprojekt. För mig som doktorand, med ett särskilt intresse för att förstå hur den offentliga sektorn fungerar, såg jag detta både
som en möjlighet att få forska om något som verkligen intresserade mig
och att kunna doktorera. Detta påverkade självfallet mitt sätt att agera, även
om jag försökte balansera min doktorandroll och hur jag spelade denna efter bästa förmåga.
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Kapitel 8
… ETT AVHANDLINGSARBETE ÄR TILL
ÄNDA – NÅGRA SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER
Att det i ett tidigt skede visade sig att personalen var skeptisk mot att ett
skolutvecklingsprojekt skulle startas, bidrog till att den skolutvecklingsstrategi som projektet vilade på också tidigt kom att sättas ur spel. Detta
bidrog i sin tur till att känsliga och svårhanterliga frågor aktualiserades.
Frirumsmodellen visade sig dock inte innehålla sådana redskap som vi
hade behövt för att möta de problematiska situationer som uppstod. Dessutom hade vi, som på olika sätt var operativt ansvariga för projektets genomförande, inledningsvis inte sådan legitimitet att vi på ett konstruktivt
sätt kunde hantera det som skedde. Detta ledde sammantaget till att projektet kom att leva ett isolerat liv i flera år, vid sidan av en hektisk och turbulent vardagsverksamhet. Gymnasierektorn och Utvecklingsgruppen kom,
mer eller mindre intuitivt, att använda sig av de små stegens strategi, d.v.s.
försökte ha kontroll över händelseutvecklingen i det korta perspektivet. Så
här i efterhand kan detta ses som att det var ett förhållningssätt som både
skapade möjligheter för att ett utvecklingsarbete ändå kunde pågå, om än
långsamt, och som samtidigt fungerade hindrande för att öppna konflikter
skulle uppstå. Utifrån detta följer här en avslutande diskussion kring några
slutsatser och reflektioner om vilka erfarenheter som sammantaget kan dras
av skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet.
8.1 Att förstå förändringsprocesser i ett implementeringsperspektiv
Här vill jag lyfta fram de aspekter som Sannerstedt (2003 utifrån Lundquist, 1987) angett som grundläggande förutsättningar för att statliga intentioner skall få genomslag i den praktiska verksamheten: Att förstå, att kunna, att vilja.
Att förstå utgår från den grundläggande tanken att de som berörs av
förändrade intentioner skall förstå innebörden i dessa och de handlingsmässiga konsekvenserna. I Falkgymnasiet var många skeptiska till de intentioner som Lpf 94 byggde på. De uppfattade dem som på många sätt
oförståeliga. Jag tolkar det dock som att detta bottnade i grundläggande
ideologiska skillnader om vad undervisning är, skall vara och handla om.
Relationen mellan kunskapsuppdraget och socialisationsuppdraget komplicerar i grunden lärarnas arbete. Genom Lpf 94 har lärarna ett uttalat ansvar
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för elevernas sociala utveckling som har tillkommit utöver kunskapsuppdraget. Dock är det fortfarande endast hur väl de lyckas med kunskapsuppdraget som mäts och bedöms, bl.a. via nationella och internationella mätningar och jämförelser. Statsmaktens tanke var emellertid att lärarna skulle
gå tillbaka till de intentioner som Lpf 94 vilade på, tolka innehållet i dessa
och utifrån detta göra läroplanens intentioner till sina (Skolverkets rapport
187, 2000). Det kan ses som ett försök från statsmakten att hantera en alltmer komplex utbildningssituation, men utan att relevanta förutsättningar
skapades för att skolorna skulle kunna hantera de väsentliga förändringar
som de två reformerna innebar. För att de som arbetar i skolan skulle ha
förutsättningar att förstå innebörden i de förändringar som genomfördes
hade förmodligen en omfattande nationell kompetensutvecklingsinsats behövts. Det som nu skedde kan med Persson (2006:32) uttryckas som att
förändringarna har inneburit att lärarna har gått ”från ett slags professionell
ensamhet som vilar på uppdragsgivarens förtroende för att läraren gör det
han eller hon förväntas göra utan att uppdragsgivaren behöver undersöka
det, till en ensamhet som både betyder övergivenhet och sårbarhet.” När
man inte i tillräcklig omfattning förstår sitt uppdrag blir man övergiven och
sårbar, och ett sätt att hantera detta kan vara att, medvetet eller omedvetet,
utveckla olika motståndsstrategier. De förändrade intentionerna har också
tydligare synliggjort de olika ideologiska uppfattningar som finns om hur
undervisning bör bedrivas. Många upplevde oförståelse, men det fanns
också de som kände igen sitt tänkande i 1990-talets reformering och som
kände sig bekräftade i sitt sätt att arbeta (se t.ex. SOU 1997:107). Att arbeta med förståelse av uppdraget framstår som en viktig aspekt vid implementering av nya politiska intentioner. Det som dock komplicerar förståelseaspekten är att den i grunden också handlar om värdeaspekter. Till hur
stor del kan man, eller möjligen vill man, förstå och anamma en intention
utan att dela den värdegrund som intentionen vilar på?
Nästa förutsättning som Sannerstedt (utifrån Lundquist, 1987) lyfter
fram är att kunna. Att kunna handlar om att förfoga över erforderliga resurser. En oturlig faktor, som i ett komplexitetsteoretiskt perspektiv kan betraktas som det omgivande samhällets oförutsägbarhet, är att 1990-talets
reformering av skolväsendet sammanföll med en djup statsfinansiell kris
(se t.ex. Lindensjö & Lundgren, 2000). Därmed fanns inte förutsättningar
för varken staten eller kommunerna att tillhandahålla de resurser som behövdes för att underlätta genomförandet. Att det förhöll sig på detta vis kan
kanske öka förståelsen för att intentionerna i läroplanen från 1994 inte hade
fått större genomslag i Falkgymnasiet när skolutvecklingsprojektet startade
år 2001. Samtidigt kan man fundera över om inte att förstå och dela de
grundläggande värderingarna som reformeringen vilade på är av större betydelse än tillhandahållna resurser. Kan man utbilda människor i syfte att få
dem att ändra sina grundläggande värderingar? Det händer förstås att människor ändrar sina värderingar när de genomgår utbildningar, men i vilken
utsträckning kan värderingar ändras genom påtvingade utbildningsinsatser?
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Om så inte sker, hur skall lärares personliga värderingar, som kan ha haft
betydelse för valet av just läraryrket, hanteras i relation till att politiska intentioner alltid vilar på värdeperspektiv? Denna problematik skall dessutom ses i ljuset av att läraryrket till stor del bygger på det personliga engagemanget, som i sin tur måste vila på det man tror på, d.v.s. de värderingar
man har.
Detta för in tankarna på den sista aspekten, att vilja (Sannerstedt, utifrån Lundquist, 1987). Att vilja måste bygga på att individen förstår och
delar intentionernas innebörd. Att vilja hänger också samman med att kunna, d.v.s. att få sådana resurser att individen uppfattar det som åtminstone
rimligt att kunna genomföra de nya intentionerna. Jag uppfattar dock att
viljan främst hänger intimt samman med att dela den värdemässiga grund
som de förändrade intentionerna vilar på. Det måste emellertid betraktas
som betydelsefullt om resurser i tillräcklig omfattning kan tillhandahållas.
De som är positiva från början kommer dock förmodligen att tillmäta resurserna mindre betydelse än de som är tveksamma, men potentiellt positiva. De som är tveksamma, men inte potentiellt positiva kommer troligen att
fästa mycket stor uppmärksamhet på begränsade resurser, som en reaktion
på att de inte delar reformens intentioner. Samtidigt finns en vitalitet i att
alla inte delar nya politiska intentioner, om alla lojalt skulle genomföra de
nya intentionerna skulle alla, som Huzell (2005) pekar på, ha potential att
bli marionetter. Ytterligare en aspekt som kan hänföras till diskussionen
om att vilja är teorier om att människors oro och motstånd är något som
”går över” med tiden (Huzell, 2005; Grey, 2003). Dessa teorier underlättar
för ledningsnivåer i förändringssammanhang, eftersom de kan betrakta
motståndet som de enskilda medarbetarnas problem, trots att oron och motståndet kan vara berättigat genom att medarbetarna uppfattar att de initierade förändringarna kommer att försämra deras arbetssituation.
8.2 Att förstå förändringsprocesser i ett komplexitetsteoretiskt
perspektiv
Det komplexitetsteoretiska perspektivet har bidragit med att införa oförutsägbarhet, dolda mönster, värdeaspekter, känslor, intuition och trial and error som väsentliga faktorer för att förstå och utifrån detta hantera implementeringsprocesser i organisationer. Makt är också en betydelsefull
aspekt i detta perspektiv. I och med att jag övergav det neorationalistiska
perspektivet till förmån för ett komplexitetsteoretiskt perspektiv har jag
kunnat lyfta fram att människors interaktioner, maktrelationer och värdeaspekter har betydelse för hur de förhåller sig och agerar, vilket visade sig
vara av avgörande betydelse för hur projektet i Falkgymnasiet kom att gestalta sig. Det blir därigenom möjligt att tydligare betrakta de interaktioner
som uppstod i det studerade skolutvecklingsprojektet som något som hade

255

mycket att göra med hur vi alla94 hade formats i våra olika sociala praktiker. Alvesson (1991) pekar på att det är våra föreställningar och definitioner av verkligheten som håller samman organisationer. Det är utifrån dessa
som vissa handlingsmönster accepteras bättre än andra. Enligt Alvesson
(1991) skulle det vara alltför ansträngande för den enskilda individen att
fundera över om omgivningen skulle kunna tolkas på något annat sätt.
Skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet präglades sammantaget av maktrelationer som utifrån Alvesson (1991) kan betraktas som stereotypa föreställningar om våra olika roller och av att värdeaspekter styrde hur olika
individer förhöll sig och agerade under projekttiden.
Vi balanserade alla i en maktdimension som påverkades både av våra
individuella och kollektiva identiteter och av det relativa beroendeförhållande vi stod i till varandra som deltagare i ett omfattande och långvarigt
projekt. De olika uppfattningar om projektet som kom till uttryck bottnade
i de olika generaliserade normer vi, utifrån våra olika yrken, mer eller
mindre omedvetet, var bärare av. Alvesson (1991, med hänvisning till
Frost, 1987; Lukes, 1978) talar om att vår verklighetsuppfattning till stor
del byggs upp genom ”förhandlingar” mellan aktörer med olika materiella
och symboliska resurser som styr vems uppfattning om verkligheten som är
den ”rätta”. Alvesson (1991) lyfter fram detta som maktens mest centrala
aspekt. Stacey & Griffin (2006) pekar på att svårigheten att styra verksamheter utifrån/ovanifrån är att det är relationerna mellan de som har till uppgift att realisera de utifrån initierade besluten som avgör hur dessa kommer
att genomföras. Förändringsplaner kommer endast att existera och genomföras ”insofar as people are taking them up in their local interactions” (Stacey & Griffin, 2006:9). ”Maktnivåer” kan välja visioner och förändringsdesigner, gester med Meads terminologi, men de är oförmögna att välja hur
mottagarna, ”den andre”, för att ytterligare använda Mead, kommer att reagera (Stacey & Griffin, 2006). Om vi använder Lipskys (1980) närbyråkratperspektiv eller talar om nätverksperspektivet som implementeringsstrategi så har det länge varit känt att de som beslutar om förändrade intentioner inte kan styra vad som sker i genomförandeledet. Det är som Stacey
(1993:20) uttrycker det: ”i sanning obekant”. Komplexitetsteorins utgångspunkter och antaganden synliggör något av den problematik som ostyrbarheten handlar om. Den här avhandlingen har visat att komplexa, synliga
och osynliga, mönster av relationer, makt och värdeaspekter avgjorde hur
skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet utvecklade sig och varför det
kom att föra en undanskymd tillvaro. Den har också visat att den rationalistiskt utformade planen och Frirumsmodellen som skolutvecklingsmetod
inte skapade förutsättningar för att på ett ändamålsenligt sätt hantera dessa
komplexa mönster.
94

Med ”alla” avser jag här professorn, politikerna, tjänstemännen på förvaltningsnivån, Gymnasierektorn, övriga skolledare, lärarna, övrig skolpersonal och jag
själv.
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Eftersom skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet inte genomfördes
utifrån ett komplexitetsteoretiskt perspektiv är det svårt att uttala sig om
huruvida ett sådant i realiteten skulle ha kunnat bidra till att bättre hantera
det motstånd som projektet mötte och eventuellt skapat utrymme för ett utvecklingsarbete som personalen hade kunnat känna sig delaktiga i. En del
erfarenheter av att agera från ett komplexitetsteoretiskt perspektiv gav dock
arbetet i Utvecklingsgruppen där vi t.ex. till stora delar använde vår intuition och både såg, synliggjorde och diskuterade de värdemässiga och ideologiska aspekterna, men utan att föra ut dessa diskussioner utanför Utvecklingsgruppens rum. Det framstår ändå generellt sett som att det skulle vara
värt att, både vid utvecklingsarbete och i ordinarie verksamhet, ta fasta på
och aktivt pröva bl.a. komplexitetsteorins idéer om att tydligare utforma
långtidsplaner betraktade som skisser som aktivt och medvetet revideras
om/när förhållanden inom och/eller utom organisationen ändras. Utifrån
denna skiss kan mer eller mindre strukturerade korttidsplaner utformas. Jag
vill också lyfta fram betydelsen av att både skolledare och medarbetarna
själva ökar tilliten till att medarbetare genom självorganisering och strategiska frågor som väcks i informella sammanhang kan bidra både till sin
egen och till organisationens utveckling. Jag vill även lyfta fram individens
intuition som grund för att handla och trial and error som ett accepterat
sätt att hitta lämpliga lösningar. Jag vill även framhålla att studien i Falkgymnasiet har visat på betydelsen av att betrakta organisationer i ett relationsperspektiv. Staceys & Griffins (2006) komplexa relationsperspektiv
med de tre beståndsdelarna: människors interaktioner, maktrelationer och
värdeaspekter vid val av handling erbjuder en utgångspunkt för diskussion
vad gäller relationernas betydelse i organisationer.
Om aspekter av den här karaktären diskuteras och beaktas såväl i inledningen som under genomförandet av ett utvecklingsarbete, och i tilllämpliga delar även i den vardagliga verksamheten, hur kan då organisationsledningar och medarbetare förhålla sig och agera? Detta kan denna
avhandling inte svara på utan här behövs fortsatt forskning. Implementeringsforskningen har sammantaget på en övergripande nivå diskuterat delar
av den problematik som denna avhandling visat på. Enskilda avhandlingar
och utredningar har behandlat andra delar. Omfattande forskning har under
lång tid behandlat skolutvecklingsproblematik av olika karaktär och här,
när ett avhandlingsarbete inom detta område skall avslutas, inställer sig en
ödmjukhet inför en mycket komplex problembild. Jag vill därför avsluta
med att säga att…
8.3 Trots alla de problem som fanns så…
… är jag fortfarande övertygad om att det är betydelsefullt för såväl skolans praktik som för forskningen om och i skolan att fortsätta att pröva och
utveckla former för samarbete mellan pedagogiska forskare och skolans
personal. Skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet visade dock att i
skolutvecklingsarbete måste de involverade aktörerna tydligare vara bered257

da på att kunna hantera skolans ideologiska dimension. En problematik
som jag kommit att uppfatta är att skolan på ytan är en harmonikultur, vilket bidrar till att dölja att ideologiska skillnader är en aspekt som komplicerar skolutvecklingsarbete. Den ideologiska dimensionen handlar om att
skolutveckling i grunden kan betraktas som en existentiell fråga. Delar jag
som lärare de intentioner på vilket skolutvecklingsarbetet vilar? Om inte,
hur skall jag agera?
Det är genom de rådande intentionerna som definitionen sker av vem
som betraktas vara för respektive emot hur skolan skall utvecklas. Att det
finns olika uppfattningar om hur skolans verksamhet skall bedrivas gör att
det inte är entydigt vad som kommer att uppfattas som förändringar i positiv respektive negativ riktning. Som tydligt framgått innebär förändringar
ofta att några kommer att uppfatta att de fått det bättre, medan andra att de
fått det sämre. Gymnasieskolans särskilda problematik ligger till en del i att
de två lärarkategorierna, karaktärsämneslärare och kärnämneslärare, har
olika status.
När det gäller att försöka åstadkomma ett närmande mellan pedagogisk
forskning och pedagogisk praktik handlar det tydligaste problemet också
här om olikhet i status. Att vara forskare är att ha ett yrke som handlar om
att bidra till kunskapsutveckling inom det område som man forskarutbildats till. Skolan är ett av de områden som pedagogiska forskare utbildats
för att bidra till ökad kunskap om. I detta ligger, mer eller mindre explicit,
ett antagande om att pedagogiska forskare kan mer om skolan än lärarna.
Det kan därmed sägas att det finns en statusskillnad som utgångspunkt för
varje möte mellan skolans personal och pedagogiska forskare. Stenhouse
har t.ex., som nämnts tidigare, som ett sätt att hantera denna problematik
anfört att: ”It is teachers who, in the end, will change the world of the
school by understanding it” (Egerbladh & Tiller, 1998:91). Ett sådant uttalande väcker snarare fler frågor: Vad är det i så fall lärarna ska förstå? På
vilket sätt är det tänkt att lärarna skall förstå skolan för att kunna förändra
den? Är det att vid varje tidpunkt förstå och acceptera de statliga intentionerna? Jämför t.ex. Christensen, Lægrid, Roness & Røvik (2005:14-15)
som skriver att offentligt anställda ”skall vara lojala inför den vid varje tid
sittande regeringen, samtidigt som de skall vara politiskt neutrala och lika
användbara för varje regering”. Var kommer i så fall de pedagogiska forskarna in i bilden?
Jag tvingas avsluta avhandlingen i ett ambivalent tillstånd. Hur skall
grundläggande ideologiska skillnader i skolans värld kunna hanteras? Vad
gäller skolans praktiker ligger en del i problematiken att det är människor
med olika idéer om hur de kan bidra till barns och ungdomars lärande och
utveckling som väljer att utbilda sig till lärare. Beroende på deras egna
uppfattningar och de uppfattningar om lärande, utveckling och utbildning
som de möter under sin lärarutbildning kommer de att utveckla ett förhållningssätt och ställningstagande i relation till sin lärargärning. I det konkreta
lärararbetet möter de sedan dels lärare som utbildats under olika samhälls258

ideologiska perioder, vilket påverkat dessa lärares syn på lärarrollen och
samtidigt kommer deras egen period som yrkesverksamma lärare att styras
av mer eller mindre regelbundet återkommande nya reformintentioner. När
det sedan kommer till ett närmande mellan skolpraktiker och skolforskare
så kommer det förhållandet alltid att vara beroende av statusskillnader som
bottnar i samhällslivet utanför skolan. Detta är aspekter som inte kan lösas
inom skolans ram, men skolutvecklingsprojektet i Falkgymnasiet är bara
ett av flera exempel som visar att de ideologiska skillnaderna måste tas på
allvar och på något sätt hanteras i varje enskilt fall. Att arbeta utifrån ett
statligt uppdrag innebär dock att det finns en grundläggande ideologisk idé
att diskutera utifrån, i skolans fall manifesterat bl.a. i skollagen och läroplanen.
Under avhandlingsarbetet har det för mig framstått allt tydligare vilken
betydelse relationerna har i organisationer, både när det gäller det dagliga
arbetet och när det handlar om att förändra och utveckla en verksamhet.
Detta innebär att ett skolutvecklingsarbete lämpligen bör ta sin utgångspunkt i att det hos olika individer finns olika uppfattningar och lyfta dessa
till diskussion, inte minst i inledningsskedet. Människors uppfattningar
bygger på värdeaspekter och ju mer komplex en verksamhet är, desto troligare är att vad ett utvecklingsarbete skall innehålla och hur det skall utformas kommer att uppfattas helt olika av olika individer. Att i inledningsskedet diskutera detta framstår i ljuset av studien i Falkgymnasiet som ett sätt
att i möjligaste mån skapa förutsättningar för att hantera de potentiella meningsmotsättningar, konflikter och motstånd som frågor om värdeaspekter
alltid riskerar att leda till. Det handlar med andra ord om att synliggöra och
försöka hantera att skolutveckling sker i en komplex skärningspunkt mellan utbildningspolitiska intentioner, pedagogisk forskning och förvaltningsledningars, rektorers och lärares ambitioner.
Härmed säger jag som den lärare i Falkgymnasiet som var den enda
som höll en föreläsning inför kollegorna: Jag lämnar över stafettpinnen…
Ingen fattade hans stafettpinne. I mitt fall hoppas jag att bl.a. blivande doktorander som är nyfikna på den offentliga sektorn och specifikt på förändringsprocesser i skolans värld kan vara möjliga övertagare av denna stafettpinne. Vi behöver veta mer…
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SUMMARY
SCHOOL DEVELOPMENT PROJECTS TAKE PLACE IN A COMPLEX ENVIRONMENT
This dissertation is a case study that deals with a school development project that took place in an upper secondary school as a result of a merger of
two schools with different cultures. The school administrative director had
decided to use a method called “Frirumsmodellen” (Berg, for example,
1995 and Berg, 2003). This model is made up of a supposition that the
every day work in schools exists between two boarders, on one hand, of an
outward boarder defined of the curriculum and policy documents. In practice teachers’ work is also influenced of an informal inner boarder, which
in every school is influenced of the school culture, for example, described
as how the every day work is supposed to be done. Between these two
boarders there is a “free space” where it is possible for teachers to develop
their work. The model opens for approaching school practice and school
research (Berg, 2003).
The project was planned to be conducted in three steps (the project
plan 2001-02-14):
-

-

To carry out a cultural analysis in order to map the preconditions to start school development towards a learning organisation, so to say, that this school in its every day work tries
to use its “acting space” on the condition of the pupils and
the pedagogic
To actively try concrete actions and activities that aim to
school development in this direction
To study eventual effects from such activities by doing a
second cultural analysis

My role was to be a supervisor in the school development work, but at the
same time study how this work was conducted and its impact in the ordinary school day. However, already at an early stage of the project it stood
clear that the chosen strategy was more complicated to carry out than what
the theory promised. This has given the dissertation its main title: It is easier in the theory … On school development in practice.
I take my part of departure in the fact that schools are political governed. The mission of schools is never neutral: it is always an expression of
behind laying social forces, ideologies and ideals of the contemporary society. Of this reason, there is a close connection between the macro political level (the state and the local authority) and the micro political level (the
single school, working team and at the end the single teacher and the pu260

pils). Another point of departure comes from the transition from a modern
to a post modern society that gives the character to the changes that take
place in schools (Hargreaves, 1998). The modern society represented stability, while the post modern society is characterised of instability, which
also influence organisations and individuals. For example, the resolution of
boundaries between different sectors in society implicate that governing
the public sector more and more is influenced from business world steering
strategies. There are important differences between private and public sectors, if we look at under what conditions the activities take place. One reason is that public organisations are ruled by politicians acting in a complex
society, with many different needs to meet (Christensen, Lægrid, Roness &
Røvik, 2005). Holmstrand (1989) has pointed at that steering of schools
partly have been treated as a technical implementation problem. Of this
reason, other important aspects have been hidden, for example, how to understand schools as a vital part of society, but also with awareness that
schools have certain functions to fill. Schools contain conflicts between
classes and on going conflicts between different interest groups. These
conflicts, more or less regularly, end up in educational reforms. For this
reason, I briefly describe educational reforms starting from the nineteen
seventies and to present day in order to put the project in a context. These
reforms generate school development activities in the single school. Undoubtedly, this makes school development to a complex process.
AIMS AND LIMITATIONS OF THE STUDY
This school development project never became accepted of most of the involved teachers. For this reason, the project became a parallel activity to
the ordinary day work and never an integrated part of it. As a result, I became more and more sceptical to the use of the “Frirumsmodellen” and
how to understand what came out of it. At a rather late stage of the study I
decided not to fulfil my task to follow the original plan and study what effects there were by comparing the result from the first cultural analysis
with a second one at the end of the project, as I found this to be an impossible task. I instead let the school development project as a model to be in
focus. Consequently, the following question was formulated:
-

How is it possible to understand what happened in the school development project in the Falkgymnasiet and why was it not possible to carry it out as it was said in the project plan?

The aim is concretised through the following questions:
a) What reactions appeared among the personnel, the school managers, the school administrative directors and the research leaders and
how did they show up?
b) How is it possible to understand the reactions that emerge?
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I will, when I find it appropriate, also discuss school development problems in general terms.
To be able to carry out this study I had to do some delimitation. It was,
for example, practical impossible to identify and map all processes that
took place, more or less interweaved in each other, in such a complex activity as schooling. So, I have tried to describe and analyse the processes
that were possible to identify, but also perceived to be important in order to
understand what happened during the project. I have, so to say, from what
took place in the everyday work head lighted and make visible situations
and patterns that were central for understanding how the involved people
acted.
DATA COLLECTION
The data collection was made by triangulation. An important part was using the so called “letter method” (the respondents write a letter), which was
used at the two times when a cultural analysis was made. I was also, as already said, a participant observer and in this way able to collect information in different ways, for example, taking part in informal conversations,
attending meetings, but also simply by observing what did take place.
These data were documented by diary notes. To complete this material I
did interviews. These were made in connection to the both cultural analysis
and I made nine following up interviews when the project formally was
finished. Finally, I continuously collected documents of different kind, for
example, meeting protocols, memo notes and so on.
TOWARDS AN INTERPRETATION FRAME
To be able to interpret and analyse what took place during the project I
needed a frame for interpretation that placed school development in a different context than the “interpretation base” that is used in the “Frirumsmodellen”. My intention was, as far as possible, to avoid using a too narrow frame of interpretation that delimited the possibilities to understand
such a complex phenomenon as a school development project. Accordingly, I did create a broad interpretation frame consisting of implementation and complexity theory. These two theoretical perspectives intended to
illuminate and offer a frame to interpret school development problems
from different perspectives and at the same time make it possible to critically scrutinise the “Frirumsmodellen”.
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RESULTS
The result presentation is built up thematically, but it has also a time axis,
because sometimes a certain event must be known to make it possible to
understand later events and to describe patterns of actions.
A project organisation is set up
The first step to start the project was to arrange some information meetings
held in the autumn 2000 in order to introduce the project. At the same time
a new headmaster was hired and she also became the project leader. A
Steering Group was set up to have an over all responsibility for the project.
Members in the group were a school administration director, a board of
education member, the headmaster and my self. Furthermore, as was said
in the project plan, a School Development Group was set up to be the driving force behind the school development work. This group consisted of
representatives from the personnel, the headmaster and my self. A central
thought was that the School Development Group would have a vital role
and be a place for discussions about how to connect pedagogical practice
and pedagogical research. However, this never became the case. The activities narrowed down to make an activity plan and arranging lectures and
seminars.
The development work very soon became marginalised
The original intention was to clearly plan what was going to happen in the
project. However, this showed already in an early stage of the process to be
impossible to sustain. An important reason to this was that the “Frirumsmodellen” stands on the supposition that the personnel have an unapplied
room for acting that have to be discovered and conquered. From the first
cultural analysis the personnel, however, did not ask for a need of this kind
of “free space”, so to say, to do other things than they already did. Their
problems instead seemed to be about how to handle their ordinary working
days. When the first cultural analysis was finished I had found, according
to inherent criteria in the “Frirumsmodellen”, a school dominated by a restricted professionalism. The personnel did not co-operate very much, they
foremost planed in the short perspective and many were sceptical to the
changes that were advocated in the curriculum (Lpf 94). In this phase it became also obvious that the “Frirumsmodellen” had no tools for how a
school could work with its own development processes. For these reasons,
the school development project and the use of the “Frirumsmodellen” became disconnected from each other in an early stage of the project.
It was quite clear that there was a widespread frustration among the
personnel: something we in the School Development Group did not really
understand the extent of. When the project was finished it, however, stood
clear how big differences in opinions there had been among the participants for or against the project. There were many different causes to why
the personnel resisted. Some of the opponents expressed scepticism against
263

the school development model. Some were suspicious to the qualitative research method that was used. Others did not like the domination of the
theoretical teacher group. The negative reactions had for some to do with
the relations to the school administrative level, where the initiative to the
project was made. For others it was hesitations against the intentions in the
curriculum that risked to be revealed by the project. Nevertheless, among
some there were expectations of meeting pedagogical development. However, most of the personnel kept themselves rather neutral towards the project. Consequently, the project in it selves was marginalised and made invisible. The reason why there, anyhow, was a development work going on
was a result of the headmaster’s ability to balance the complex situation.
The headmaster used the situation to change things she thought were important to develop. As a result, things happened, but most of the involved
people did not at first hand connect this to the project. It is, of course, difficult in detail to say what caused what.
A divided school
Despite it since the nineteen sixties has been an aspiration to co-ordinate
theoretical and practical educational programs in the upper secondary
school pupils and teachers from these programs anyhow does not meet
each other in their daily work regularly. They, also in this case, spent their
time in different buildings and there were distinct conflicts between different groups of teachers. These conflicts may not, first and foremost, be seen
as individual. Instead they are connected to structural conditions and different ideological views. There is a difference to prepare pupils for a future
occupation or to be a university student. To handle this kind of problems
different groups usually have been kept apart (Arnman & Torper, 1989). I
have interpreted what did take place as what Hargreaves (1998) calls balkanisation. This means that people identify those selves belonging to a
group that gradually isolate and develop specific suppositions about, for
example, what is “right or wrong” teaching. Most obvious this was for a
group of theoretical teachers who had worked together for a long time.
When the balkanisation have emerged, the possibilities to open discussions
between the involved groups are also closed at the same time. As a result,
this increased the possibilities for informal leaders to play a role and also to
be the one interpreting, for example, how new curriculum intentions and
changes in the organisation should be met. The complexity theory successively made the hidden patterns revealed, hidden unofficial potentates visible, as well as unpredictable conditions that generated reactions from the
personnel in front of a development work. Together this was rather efficient obstacles for not changing this school.
How did “Frirumsmodellen” work out?
As the school development project was only accepted from a few of the
personnel I decided to scrutinise “Frirumsmodellen” if it had specific char264

acteristics that impeded the process. The model, for example, was of the
personnel not perceived as possible to give direction or structure for what
they should do in the project. I also found the concept “actor readiness”
problematic as it focus the individual as a tool for the principal, not as a
person with feelings and personal opinions about teaching. I then discuss
the content of the statement “on the conditions of pedagogic for the best of
the pupils and the personnel”, as was stated in the project plan. Finally, I
scrutinise the concepts limited and expanded professionalism in the sense if
they are representing behind laying values and if this has any importance
for how teachers perceive “Frirumsmodellen” as a method for developing
schools.
SCHOOL DEVELOPMENT PROBLEMS FROM A GENERAL
PERSPECTIVE – SOME CONCLUSIONS
Every school development project is unique: at the same time it usually
contains general elements that make it possible also to say something about
school development on a general level. To sum up, besides specific problems connected to “Frirumsmodellen”, I relate these to and discuss school
development and implementation problems on a general level. The first
one is to transform a top-down initiated project to be bottom-up driven. In
this case the project started as a top-down project as the initiative came
from the school administration director. The Cultural analyse is a method
build up on the assumption that the development work is taking the perspective from the personnel. Accordingly, when the project was initiated it
should be turned around to be a bottom-up project. Something that was impossible to reach in this case, because of resistance and disinterest from a
great part of the personnel. Secondly, I discuss the idea of using project,
from a rationalistic theoretical perspective, as a tool for school development work, a perspective where plans and carrying out activities are seen
as rather unproblematic. This assumption, however, showed to be problematic, instead it was hard and troublesome to foresee and handle what was
going to happen. A third problem is that the policy intentions indicate there
is a “right way” to work. In reality such a “right way” is not shared of everyone and as a result it creates tensions. Accordingly, on the surface
schools seem to have a harmony culture: this hide conflicting ideological
dimensions that exists under this surface and creates balkanisations and
conflicts between different groups of teachers. Finally, I discuss the small
impact this school development project had to decrease the gap between
school research and school practice.
CONCLUSIONS AND REFLECTIONS
The results from this dissertation have shown that complex, visible and invisible, patterns of relations, power and value aspects determined how this
school development project evolved. It also demonstrated that the
“Frirumsmodellen” as a method for school development did not create pre265

requisites to in a purposive way handle these patterns. It was obvious that
in a school development project the teachers must be prepared to handle
the ideological dimensions of problems schools face. The ideological dimension also contains an existential issue. Do I as a teacher share the intentions for the development work? If not, how must I act? Connected to the
ideological dimension is the question of status. A special problem for the
upper secondary school is that the two main categories of teachers, theoretical and practical, have different status. Accordingly, they also have different possibilities to influence what takes place. When a researcher enters
a school an additional status question emerges. Pedagogical researchers
study what takes place in schools. In this lays, more or less explicit, a supposition that pedagogical researchers do know more about schools than
teachers them selves do. As a result, every meeting between school personnel and pedagogical researchers include a difference in status. In spite
of this, this dissertation has no answers how to handle this kind of problem.
However, what has also been obvious is the importance of what kind of relations individuals in an organisation have, both for the daily work and development work. Most likely there are individuals with different opinions.
It is important to lift these opinions up to a discussion in the initial stage.
This appears to be a way to create pre-requisites to handle potential polarities in opinions, conflicts and resistance, as values aspects always risk open
on to. Consequently, development work is about making problems visible
and to handle these in the intersection point between the intentions of educational policies, pedagogical researchers, school administrators, headmasters, teachers and pupils.
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