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Abstract 

 

In the light of what we come to know today about success factors for schools, it is 

important to ask whether the school is a learning organization or not. 

 

The report aims to identify the conditions for a learning organization and analyse 

what leadership that these conditions require. The underlying issues to the search of 

the purpose is: What are the characteristics of a learning organization? What do 

principal have to decide to establish or maintain a learning organization? What are 

the obstacles and how is the relationship between systematic quality work and a 

learning organization? 

 

The approach is to seek answers to the purpose based on defining concepts such as 

learning, organization and learning organization. The concepts are examined from a 

theoretical review and set in relation to a reviewed school. Interview with the school 

principal, questionnaire survey with the school's teachers and document review are 

the basis for comparison between theory and practice. All parts are then inserted into 

an explanatory model of a learning organization. 

 

The report is based on the thesis that systematic quality work is the foundation for a 

learning organization, the outcome of the study reinforces this thesis. The results of 

the theory paints a picture of learning that depend on the experience gained, and how 

they can be translated into new practice by analysing the results given, in other 

words, there must be a systematic documentation of the work done so new methods 

are to be developed. 

 

The examined school exhibits both strengths and areas for development. The 

strengths that can be identified is that there are structural conditions for systematic 

quality work to take place. The shortcomings that exist and can be developed is the 

school systematics, the lack of clarity in how the work will last over time and how the 

results in a systematic manner will be used to make basis for new approaches. 
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1. Bakgrund 

Skolans huvuduppdrag är att ge elever förutsättningar att utvecklas som 

demokratiska samhällsmedborgare, att tillägna sig kunskap inom fastställda 

områden, ämnesmässigt och socialt. Skolans styrdokument reglerar detta arbete i lag, 

läroplan samt författningar. 

Skolan som organisation arbetar mot mål som är kända av personalen som arbetar 

där, av eleverna som utbildas samt av vårdnadshavare. Skolans mål upprättas av 

regering och riksdag samt av huvudman, de står för den externa kravbilden, sedan 

skapas mål av den egna organisationens deltagare, förändring som kommer inifrån 

(Larsson och Löwstedt 2011). 

Dessa övergripande mål upprättas för att förbättra kvaliteten på utbildningen. 

Formulerandet och uppföljningen av dessa bör leda till att en organisation lär av sina 

lyckanden lika mycket som av sina misslyckanden. När dessa kunskaper ackumuleras 

i organisationen och leder till en bestående förändring och ökad kunskap om en 

företeelse har en ny nivå säkerställts (Jacobsen och Thorsvik 2010). 

Ovan nämnda reglering och kunskapsskapande borde rymmas inom organisationens 

systematiska kvalitetsarbete, kravet på detta har i och med den nya skollagen som 

trädde i kraft 1 juli 2011 förändrats. Innan den nya lagen reglerades det systematiska 

kvalitetsarbetet till en årlig kvalitetsredovisning, detta krav har nu ersatts av en 

reglering som säger att skolan ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete (Kap 4, 

Skollagen). 

Skolverket har kommit med allmänna råd som ger skolan handledning i hur 

systematiskt kvalitetsarbete kan och bör se ut. Är det då självklart att skolor i och 

med ett systematiskt kvalitetsarbete är en organisation som lär av sina egna 

framsteg? Är systematiskt kvalitetsarbete en förutsättning för en lärande 

organisation? 

Utifrån vad som beskrivs som faktorer för framgångsrika skolor kan konstaterande 

göras att tidigare kunskaper behöver behållas i verksamheten, oberoende av person. 

Detta lärande behöver vara funktionsbundet och bli en del av verksamhetens eget 

arbete och lärande (skolinspektionen 2010:10). Det finns dock en risk att om det 

systematiska kvalitetsarbetet inte fungerar riskerar kunskap försvinna med personer 

som på ett eller annat sätt lämnar verksamheten. 
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Då skolan har sitt uppdrag och syfte borde detta var en självklarhet idag, men är det 

så? Är skolan en lärande organisation? Och vad utmärker en lärande organisation?  

2. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet är att kartlägga förutsättningarna för en lärande organisation och analysera 

ledarskap i relation till förutsättningarna. 

Frågeställningar 

 Vad karaktäriserar en lärande organisation 

 Vad behöver rektor ta ställning/hänsyn till för upprättande/vidmakthållande 

av en lärande organisation? 

 Hur ser sambandet ut mellan skolans systematiska kvalitetsarbete och 

förutsättningarna för en lärande organisation? 

Avgränsningar 

Teoribildningen gällande en organisation är generell och de flesta organisationer 

uppvisar liknande mönster, men för detta arbete kommer organisation avse skolan. 

De definitioner som görs under metodavsnittet ger avgränsningar av vad som avses 

med organisation och lärande. Övriga begrepp som används definieras i 

teoriavsnittet. Val av skola som undersökts gjordes utifrån grunderna att det ska vara 

en skola med liknande struktur som den verksamhet som jag själv är rektor för. 

Geografiskt utgår jag från den egna kommunen då det underlättar genomförandet. 

Utifrån dessa parametrar har elevantal, antal lärare, åldersindelning/organisation 

skolår och socioekonomisk bakgrund fått vägleda. 

Arbetets disposition 

Arbetet byggs upp kring de frågeställningar som efterföljer syftet. Detta medför att en 

genomgång av skolan som ett öppet socialt system görs. I detta diskuteras 

ledarskapets påverkan på de processer som sker i organisationen, hur ledare behöver 

kunna växla mellan olika perspektiv för att förstå vad som sker eller behöver göras. 

Olika ledarskapstyper presenteras i korthet.  

Resultatet av de processer som sker på en skola - outcome, kommer i detta arbete 

handla om hur skolans systematiska kvalitetsarbete bör se ut för att gynna och skapa 
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förutsättningar för en lärande organisation. Vidare kommer begreppet lärande 

organisation att definieras och jämföras med den undersökta skolan. Teoridelen 

avslutas med en genomgång av den analysmodell som kommer vara vägledande vid 

analys av och jämförelse mellan organisation och teori. 

Undersökningen omfattar en skola som kartläggs och granskas utifrån kvalitativa och 

kvantitativa data. Intervju med rektor, enkätundersökning med lärare och skolans 

styrande dokument granskas. Dessa tre delar ligger till grund för resultatredovisning, 

analys, tolkning och diskussion i relation till den teoribildning som gjorts samt den 

analysmodell som grundar sig på den teori som bygger upp det avsnittet. 

Avslutningsvis redogörs för de slutsatser som studien ger underlag för.  

3. Metod 

Mål ur magisterexamen i relation till metod (bilaga 7) 

För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för 

utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 

forsknings- och utvecklingsarbete. 

Under denna rubrik beskrivs hur teorigenomgången sker, vilka metoder som används 

vid undersökningen av vald skola. Även resonemang om reliabilitet och validitet förs 

och hur dessa begrepp hanteras och relaterar till studien. De etiska aspekterna i 

studien berörs utifrån vald skola och hur resultat kommer behandlas. Vidare kommer 

även definitioner att redogöras för, då dessa ligger till grund för hur intervju och 

enkät är utformade. Avslutningsvis berörs hur den empiriska undersökningen har 

gått till. 

Teorigenomgången sker narrativt, med i huvudsak ett deduktivt angreppsätt 

(Bryman, 2012). Det är ett alternativt sätt att granska litteratur med en mer 

tolkningsbaserad genomgång. Motivet för denna genomgång är att skapa en 

diskussion, beskriva en bild av ett tema för att kunna formulera en förståelse. 

Den narrativa litteraturgenomgången passar bättre för den kvalitativa studien 

eftersom det ställer större krav på flexibilitet när det kommer till studiens 

avgränsningar. Enligt Bryman (a.a.) är ett deduktivt förhållningssätt den vanligaste 
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uppfattningen gällande förhållandet mellan teori och praktik. Det innebär i korthet 

att man i sin studie deducerar det man utifrån teorin vet och underkastar den hypotes 

man har en empirisk granskning. I denna rapport innebär det att den teoretiska 

analysmodellen för lärande organisation, testas mot en verksamhet och skolans 

systematiska kvalitetsarbete ses som en förutsättning för en lärande organisation. 

Studien kommer att ha kvalitativa förtecken då det är en begränsad undersökning 

som genomförs. 

De förutsättningar (lärande organisation) som redogörs för i relation till syftet är inte 

heltäckande men ger en grund att utgå ifrån för att synliggöra påverkansfaktorer för 

en lärande organisation. Ytterligare förutsättningar och andra definitioner finns och 

skulle ge ytterligare bredd och djup till teoriframställan, men då hypotesen att det 

systematiska kvalitetsarbetet är en förutsättning för en lärande organisation 

begränsas uppsatsens definitioner till nedan gjorda genomgång. 

Reliabiliteten i arbetet sätts i ljuset av frågan om huruvida resultaten från 

undersökningen i arbetet skulle bli detsamma om undersökningen genomförs på nytt 

(Bryman 2012). Arbetets reliabilitet kan i viss mån ifrågasättas då studien i huvudsak 

byggs upp på respondenters uppfattningar, det blir således en fallstudie. 

Respondenternas uppfattningar svarar mot den rådande situationen och skulle då 

förutsättningar förändras eller personer byter plats finnas svårigheter i att säkerställa 

reliabiliteten. Det finns även andra skillnader som skulle kunna påverka utfallet, 

formuleringar och språklig kultur kan ge uppfattningar om formuleringar och 

värderingar av ord. Utifrån detta har datainsamlingen haft hög grad av validitet. 

Validiteten anses i flera avseenden vara det viktigaste kriteriet i en studie (a.a.). 

Validitet bygger på en bedömning av om de slutsatser som framställts i en 

undersökning hänger ihop, alltså ett mått på hur väl man mäter det som verkligen ska 

mätas. Undersökningen utgår ifrån hur det systematiska kvalitetsarbetet ser ut, dess 

förutsättningar och hur det ligger till grund för blivande/upprätthållande av en 

lärande organisation. Mätningen avser därför mäta hur systematiken ser ut, 

uppfattas och har förutsättningar för blivande eller upprätthållande av en lärande 

organisation. Arbetets tes, syfte och frågeställningar ligger till grund för innehåll i 

enkät och intervjuguide, en röd tråd finns i vad som ska sökas svar på och hur 

resultat kopplas samman med teoriavsnittet. Utsätts validitet för samma prövning 
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som reliabilitet, att personer eller förutsättningar förändras, kommer validiteten inte 

påverkas i samma utsträckning. Justeringar i underlaget skulle kunna göras för att 

svara mot eventuella kulturella eller språkliga skillnader. 

Vidare har begreppet validitet många bottnar och ett förtydligande i relation till 

arbetet är att intern validitet (Bryman 2012) är det som svarar mot undersökningens 

validitet. Begreppet intern validitet handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett 

kausalt förhållande mellan två eller fler variabler är hållbar eller ej. I detta fall att 

systematiskt kvalitetsarbetet är en förutsättning för en lärande organisation. Svarar 

arbetet mot validiteten att variabel x orsakar y, systematik orsakar lärande i en 

organisation. 

3.1 Forskningsetiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (2002), har tagit fram fyra forskningsetiska principer med 

tillhörande regler: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Principernas syfte är att skapa ett normativt förhållningssätt för 

forskare i relation till de/det undersökta. Principerna är till för att vägleda den 

enskilde forskaren vid planering och genomförande av studien. Principerna i sig är 

inte heltäckande då den problematik som kan uppstå även kan variera avsevärt från 

fall till fall. Forskarens egna ansvar ersätts inte i och med dessa principer och utan 

reglerna ska fungera som ett stöd vid avvägningar och beslut. 

Studiens etiska avväganden i relation till kommunens storlek, ger att varken namn på 

kommun, skola rektor eller pedagoger redogörs för (konfidentialitetskravet). Dessa 

förutsättningar gavs deltagarna genom muntlig kommunikation vid genomförande av 

intervju och enkätundersökning. Studiens syfte klargjordes vid samma tillfälle och 

vikt lades vid att förklara kopplingen mellan teori och studie, att det inte handlar om 

den undersökta skolans eller enskilda personers arbete eller svar 

(informationskravet). De deltagande respondenterna gavs möjlighet att ta ställning 

till om de ville delta eller inte och att de kunde låta bli att svara på 

frågor(samtyckeskravet). 

Vidare så informerades deltagande respondenter i studien om nyttjandet av insamlad 

data, inga svar kommer kunna knytas till enskilda respondenter och att rapporten 

och dess innehåll enbart används för studiens mål och för framtida studier 

(nyttjandekravet). 
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3.2 Definitioner 

Lärande 

Illeris (2007) ger en vid definition av lärande efter att ha diskuterat begreppet, 

lärande används i olika sammanhang och har beroende på dessa även en varierad 

betydelse. Han menar att det går att urskilja fyra olika grunder för betydelsen när det 

används i vardagliga sammanhang (a.a.) 

Det första handlar om att lärande hänvisas till resultaten av lärprocesserna hos den 

enskilde, med detta avses då den förändring som skett. Det andra synsättet kan 

refereras till de psykiska processer som äger rum hos den enskilda och som kan leda 

fram till resultat som avses i den första betydelsen. Dessa processer är de som 

traditionellt benämns som lärprocesser och behandlas inom ”lärospykologin” eller 

”lärprocessernas psykologi” (a.a.) 

Den tredje betydelsen avser de interaktioner som sker mellan individen och det 

materiella och den sociala omgivningen som direkt eller indirekt är en förutsättning 

för begreppsbeskrivningen i punkt två och som kan leda till lärande enligt punkt ett.  

Den fjärde och sista beskrivningen likställer lärande och läroprocesser med begreppet 

undervisning som enligt Illeris (a.a.) innebär ett felslut som innebär att det inte sker 

ett särskiljande mellan det man undervisar i och det man faktiskt lär sig. 

Den fjärde punkten diskvalificeras av honom och de tre förstnämnda krånglar till det 

eftersom samma begrepp används i så många olika sammanhang att det är oklart 

vilken betydelse man avser i konkreta sammanhang (a.a.). Han själv definierar 

lärande enligt följande: 

”Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en 

varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk 

mognad eller åldrande.” (a.a. s.13) 

Det är en medvetet vid definition där tonvikten inte avser begränsa vad eller vem det 

gäller utan fokusera på det som beskrivs som förändring av viss varaktighet. Lärandet 

ska då kunna leda till att det förvärvade lärandet förs över till nytt lärande eller att 

det faller i glömska på grund av att organisationen inte längre använder sig av den 

tidigare förvärvade kunskapen. 

I detta arbete kommer denna definition vara det som avses med begreppet lärande. 
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Organisation 

En organisation kan likt lärande ha olika betydelse beroende på kontext. Det kan avse 

ett företag eller sjukhus. Jacobsen och Thorsvik (2008) diskuterar begreppet och 

menar att vi inte skulle använda begreppet organisation i mening att beskriva en 

familj eller vänkrets. Den åtskillnad vi gör mellan organisation och andra sociala 

sammanhang bygger på den uppfattning vi har om sammanhangets syfte. Den 

begränsande definitionen de gör, bygger på uppfattningen att en organisation har 

deltagare som strävar efter gemensamma mål som förenar dem, att det existerar 

rutiner/riktlinjer som sammanför deltagarnas strävan att nå de uppsatta målen. Den 

teoretiska bakgrunden de beskriver är en organisation som ett socialt system som är 

medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål (a.a.) 

Den sociala aspekten Jacobsen och Thorsvik syftar till är, att det i organisationer 

finns människor som interagerar, en organisation är inget väsen eller enhetlig aktör, 

ingen har tagit i hand med en organisation. Personen man tar i hand är en 

representant som har i uppgift att representera organisationen. Nedan följer 

definitionen av en organisation. 

”En organisation består därmed av relationer som upprättats mellan 

människor, genom att de har träffat avtal som gör att de tillsammans 

bildar ett socialt system där man samarbetar för att förverkliga vissa mål. 

Detta berättar att när vi studerar organisationer måste vi vinna insikt i 

organisationens grundläggande sociala och mänskliga karaktär”  

(a.a. s. 13) 

Vidare resonerar författarna om kärnan i varje organisations uppgift som är 

uppgiftslösning, detta ska ske med avseende på kvalitet och effektivitet, det vill säga 

bästa sätt och till minsta möjliga resursanvändning, målen som organisationen ställer 

upp beskrivs på kort och lång sikt. 

System är ytterligare ett begrepp som ses som centralt i beskrivningen av en 

organisation, Hoy och Miskel (2008) skriver om skolan utifrån detta begrepp och 

menar att skolan kan ses som ett öppet socialt system med fem viktiga element eller 

subsystem, det strukturella, individuella, kulturella, politiska samt det pedagogiska. 

De erbjuder en analysmodell, ”Social-Systems Model for Schools” (figur 1), denna 
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analysmodell kommer användas som grund i resonemanget gällande lärande 

organisation, modellen beskrivs längre fram i texten. 

 

Lärande organisation 

Peter Senge (1995) är en av de första som definierat begreppet lärande organisation 

och det är oundvikligt att inte tangera hans syn på just lärande organisation när detta 

område diskuteras. 

  

”En lärande organisation är alltså en organisation som ständigt utvidgar 

sina möjligheter att själv skapa sin framtid. För en sådan organisation 

räcker det inte med att bara överleva. Överlevnadsförmågan är 

naturligtvis en nödvändighet men det måste samtidigt finnas en förmåga 

att generera skaparkraft." (a.a. s.26) 

 

I denna studie är det dock intressant att bygga upp en självständig teoretisk 

konstruktion för att diskutera vilka mekanismer som påverkar 

skapande/upprätthållande av en lärande organisation. 

För att klargöra detta begrepp kan man titta enskilt på definitioner som bygger upp 

begreppet och sedan sammanföra dessa till en helhet. Definitionen av lärande enligt 

Illeris (2007) och definitionen av organisation av Jacobsen och Thorsvik (2008) ger 

definitionen av en lärande organisation. 

”En lärande organisation är ett socialt system där medlemmarna har 

kommit överens om gemensamma mål. I interaktionen för att nå de kort 

och långsiktiga målen formas ett lärande som innebär en 

kapacitetsförändring för medlemmarna när de söker och finner ny 

förståelse, nya arbetssätt för att utveckla och förbättra organisationens 

förmåga att nå sina mål.” 

Illeris (2007) beskriver den lärande organisationen som en helhetssyn, där man 

fokuserar på organisationens lärande som något annat än bara summan av de 

enskilda medarbetarnas lärande. Dock hävdar han att begreppet borde hänföras till 

management, detta för att man inte kan tala om att en organisation kan lära. Det är 

medarbetarna som står för kapacitetsförändringen och erfarenhetserövringen, men 
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ledningen av dessa medarbetare kan leda till att det gemensamma arbetet utvecklas 

och blir mer effektivt både i fråga om kvalitet och effektivitet. 

Illeris (a.a.) redogör även för en del andra termer gällande samma typ av fenomen, då 

han kallar dessa för socialt-, kollaborativt- och kollektivt lärande. Det kollektiva 

lärandet skulle kunna vara det som ligger närmast begreppet lärande organisation. 

Han menar att kollektivt lärande används i specifika sammanhang där en grupp 

människor med likartade förutsättningar på ett område ingår i ett lärosammanhang 

där den sociala situationen bidrar till att de lär sig något gemensamt. 

Även Hoy och Miskel (2008) diskuterar detta begrepp och menar att livet i en 

organisation är komplext på grund av de sociala interaktioner som sker och de 

relationer som bygger upp gemenskapen. Vidare klargör de att skolan mer än någon 

annan organisation borde vara en lärande organisation där deltagarna kontinuerligt 

utökar sin kapacitet att skapa och prestera, där kollektiva viljor uppmuntras, där 

deltagarna lär att lära tillsammans och där organisationen utökar sin förmåga att 

innovativt lösa problem. 

Grundtankarna gällande lärande, organisation och lärande organisation är många 

och kan definieras på många olika sätt beroende på sammanhang, men ovan gjorda 

resonemang kommer ligga till grund för utforskandet av hur en organisation skapar 

sina egna förutsättningar för att bli en lärande organisation.  

3.3 Empirisk undersökning 

Undersökningen byggs upp i tre steg, intervju, enkät och dokumentgranskning. 

Intervju med rektor, för att kunna sätta teori i relation till ledarskapet. 

Enkätundersökningen ligger till grund för förståelsen av hur kultur, struktur och 

systematik ser ut på den undersökta skolan. Underlaget blir sedan jämförelsedata i 

analysmodellen. Dokumentgranskningen av skolans systematiska kvalitetsarbete görs 

för att tydliggöra skolans arbetssätt och vara en del i underlaget för jämförelse i 

analysmodellen. 

 

Ostrukturerad intervju  

För att kunna ta ställning till intervjumetod behöver begreppen och syftet med det 

man undersöker redas ut. Kvalitativ kontra den kvantitativa, Bryman (2012). I den 

kvantitativa metoden finns ett mer strukturerat tillvägagångssätt som har till syfte att 
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maximera reliabiliteten och validiteten när det gäller mätning av viktiga begrepp. Den 

är också mer strukturerad eftersom den undersökande har en mer tydligt formulerad 

uppsättning frågeställningar. Kvantitativ forskning betonar det generella mer än det 

kvalitativa tillvägagångssättet. I kvalitativa intervjuer är det mer fokus på 

respondentens ståndpunkter, den kvantitativa avser mer spegla forskarens intressen. 

Det innebär att i kvalitativa tillvägagångssättet är det önskvärt att den svarande tar ut 

svängarna i egna riktningar, medan detta i den kvantitativa metoden uppfattas som 

störningar. Vidare menar han att avvikelser därför är det som särskiljer metoderna 

åt, avvikelser i den kvantitativa metoden riskerar i slutänden reliabiliteten och 

validiteten.  

 

Den kvalitativa och den kvantitativa metoden blir således varandras motsats i 

genomförande och forskaren har till uppgift att tydliggöra sina avsikter med intervjun 

för att säkerställa sitt genomförande och då i förlängningen också sitt resultat (a.a.). 

 

Holme (2001) beskriver skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ intervju på ett 

målande sätt. Den kvantitativa intervjun är som att ge alla skor av storlek 41 – alla får 

samma instruktioner, det innebär dock inte att ”storlek 41” betyder samma sak för 

alla, mest troligt är det tvärtom och däri ligger den kvalitativa metodens styrkor, svar 

på hur vissa fenomen uppfattas kan klargöras i den kvalitativa intervjun. 

Den ostrukturerade intervjun kommer vara metoden i denna studie. Vid denna 

intervjuform används en intervjuguide, där intervjuaren brukar ha en lista eller en 

uppsättning teman eller mer allmänna frågor. Tema eller guide så avser de täcka det 

man har för avsikt att fråga om. Frågorna ställs i en mer informell ton, formuleringar 

och ton kan då vara olika för olika intervjuare. 

 

Enkät 

Enkätundersökningen innehåller öppna frågor som ställs till lärarna på skolan. Det är 

inte ett optimalt sätt att genomföra enkäter på. Bryman (2012) menar att man bör 

undvika att ha för många öppna frågor, frågor med komplicerad struktur, 

respondenterna kan ha svårt att följa strukturen och på så sätt undvika frågan eller 

svara bara för att svara.  
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Fördelarna som Bryman redogör för, är kortfattat att enkäter är till för att på ett 

enkelt och smidigt sätt samla så mycket information som möjligt. Det är en 

tidsekonomisk vinst som görs med enkäter och möjligheter till generaliseringar och 

slutsatsdragningar är stora. Vill man kunna göra sammanfattningar och dra generella 

slutsatser är enkäter bra. Det är även vägen att gå om man vill nå ut till många på 

kort tid. Det är ett smidigt sätt att söka information om en specifik fråga samt att det 

är lätt att sammanställa svaren. 

 

Dokumentgranskning 

Dokumentgranskningen görs utifrån den undersökta verksamhetens systematiska 

kvalitetsarbete och de dokument som ligger till grund för detta. Granskningen som 

metod går under benämningen kvalitativ innehållsanalys (a.a.), det är sannolikt det 

vanligaste förhållningssättet när det gäller en kvalitativ analys av dokument. Det 

inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman i det material som analyseras. 

Tesen att ett systematiskt kvalitetsarbete är en grund för att bli eller upprätthålla en 

lärande organisation, är det bakomliggande temat. Dokumenten biläggs.  

3.4 litteratururval 

Valet av litteratur är gjort utifrån syftets formulering, i och med det så utgår 

rapporten från ett organisationsperspektiv och rektors ledarskap. 

För rapporten används litteratur som i stora delar är underlaget i det statliga 

rektorsprogrammet. Vidare så är viss litteratur en del i magisterprogrammet samt 

sådana titlar som författarna hänvisar till. Litteraturen är i och med detta relevant 

och granskad och lämplig för ledarskaps- och organisationsfrågor. 

De vanligast förekommande titlarna är ofta förekommande författare och ofta 

citerade. Källorna kan därför anses vara trovärdiga och är framtagna för att 

presentera faktauppgifter. Författarna anger i sin tur källor och innehållet går att 

kontrollera och följa upp. Litteraturen kan anses vara aktuell utifrån tidpunkt för 

publicering. 
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4. Teori 

4.1 Analysmodell 

Utgångspunkten för upprättande av en analysmodell för granskning av, och 

jämförelse med en skola, hämtas från Hoy och Miskel (2008), “Social-Systems Model 

for Schools” fig 1. Modellen redogör för hur fyra system interagerar runt begreppet 

”teaching and learning”, de fyra systemen som påverkar hur organisationen ser ut är, 

det kulturella-, strukturella-, individuella- samt det politiska systemet. 

 

Fig 1. Social-Systems Model for Schools (Källa: Hoy och Miskel (2008)). 

 

Analysmodellen för lärande organisation fig. 2. kompletteras med Bolman och Deals 

(2012) fyra perspektiv. De redogör för skapande av en mental modell för förståelse av 

vad som sker i en organisation, som ledare behöver man kunna skifta mellan, 

strukturellt perspektiv, HR-perspektiv, politiskt perspektiv samt det symboliska 

perspektivet. De har likvärdig betydelse som Hoy och Miskels system (a.a.), 

skillnaden mellan författarparen är att Bolman och Deal (a.a.) beskriver ledarens 

perspektivbyten, medan Hoy och Miskel (a.a.) beskriver skeenden inom lärarkollegiet. 
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Ledarskapets påverkan på de processer som sker ger vid handen ett resultat, ett 

”outcome”, i detta arbete, skolans systematiska kvalitetsarbete. Det är vad som sker 

efter att ett resultat är konstaterat som blir till grund för en lärande organisation.  

 

 
Fig 2. Analysmodell lärande organisation – Förklaringsmodell. 

 

 

Den första rutan baseras på ledarskap, det egna ledarskapet är en del av en helhet 

som bygger upp en lärande organisation. Det ledarskap som tillämpas behöver enligt 

Bolman och Deal (2012) vidgas till att omfatta fyra perspektiv, ruta två. Ledarskapet 

påverkar i sin tur de system som finns i organisationen, ruta tre, enligt Hoy och 

Miskel (2008). Ledarskap och systemen bygger upp det systematiska kvalitetsarbetet, 

ruta fyra, som i sin tur bygger på vissa förutsättningar för att ligga till grund för en 

lärande organisation, ruta fem. Förutsättningarna för det systematiska 

kvalitetsarbetet gås igenom längre fram i texten. 

Fig 2. Beskriver utförligare den modell vilken rapportens hypotes utgår från. Den 

enklare modellen presenteras längre fram och då tillsammans med den hypotes som 

kopplas till undersökningen. 

4.1.1 Input 

Det finns yttre omständigheter som påverkar skolan som organisation, dessa kallas 

”Inputs” i modellen. Dessa ”inputs” består av omvärldsbetingelser, uppdrag, 
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styrdokument, ekonomi, personal, elever och material, Hoy och Miskel (2008). Dessa 

är i sammanhanget svåra att påverka, men likafullt de förutsättningar som ska utgås 

från för att nå önskvärda resultat. 

Dessa ”inputs” omvandlas i ”transformationsprocessen” – skolans inre miljö, i denna 

transformationsprocess interagerar fyra system med varandra runt skolans 

huvuduppdrag, ”teaching – learning” (a.a.). 

4.1.2 Transformation 

I transformationsprocessen sker interaktion mellan fyra system som alla samverkar 

(Hoy och Miskel 2008).  

Det kulturella systemet – värderingar (a.a.). Inom en organisation finns en dynamik i 

relationerna mellan deltagarnas byråkratiska roll och den individuella, utifrån denna 

byggs det upp en egen kultur. Kulturer skiljer sig åt mellan olika organisationer och 

ger deltagarna en känsla av organisationstillhörighet. I en skola har en delad 

övertygelse och informella normer en betydande påverkan på beteendet. Kulturen ger 

deltagarna en gemensam övertygelse och värderingar som är större än dem själva. 

När kulturen är stark så är även medlemmarnas identifikation med gruppen det och 

även gruppens påverkan på individen. Kulturen står för det oskrivna och de möten 

som sker i detta, häri finns en informell hierarki utan styrning av auktoritet. 

Organisationens kultur med sina viktiga normer och övertygelser är en stark kraft 

som påverkar organisationens beteende.  

Det strukturella systemet - det formella. Hoy och Miskel (a.a.), utgår från det 

engelska ordet för byråkrati, detta kan enklast översättas till den struktur och de 

regler som skapats i en organisation för att underlätta styrning och ledning. I skolan 

kan man säga att de byråkratiska förväntningarna är de formella styrdokumenten och 

de åtaganden som organisationen gjort sig. De byråkratiska rollerna definieras av 

förväntningar som i sin tur bestäms av den roll personen har i organisationen. Som 

exempel kan ges att läraren har i sitt uppdrag en förväntning på att planera för sin 

undervisning utifrån gällande läroplan.  

Det politiska systemet - makt, relationer (a.a.). Den politiska dimensionen som ger 

upphov till de informella maktrelationerna som uppstår, inte sällan som motkraft till 

den formella ledningens kontroll. Politik i kontrast till de andra systemen är typisk 

informell och ofta hemlig och illegitim. De är illegitima för att beteendet ofta är till för 
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att gynna individen eller en grupp på bekostnad av organisationen. Konsekvent är 

detta splittrande och konfliktskapande mellan individer eller grupper och mot 

organisationen i stort. Politik och det spelet är en oundviklig del i en organisations 

liv, det är alltid de som vill ta makt för sina egna personliga ändamål. För att förstå en 

organisation måste man ta både det formella och det informella i beaktande för 

oundvikligen är även det politiska spelet med sin makt och relationer en viktig faktor 

i vad som påverkar det organisatoriska beteendet.  

Det individuella systemet - behov och motivation (a.a.). Oavsett om det finns en 

tydlig struktur i organisationen eller inte, kommer individer att agera och interagera 

utanför ramarna avseende den byråkratiska roll de har i organisationen. Individerna i 

organisationen har behov, övertygelser och en kognitiv uppfattning om sitt arbete. De 

kognitiva aspekterna som författarna avser är: behov, mål, övertygelser och 

kognition. Med kognition menas individens mentala förståelse för jobbet i fråga om 

perception, kunskap och förväntat beteende. 

Även Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver om dessa ovan nämnda system. De gör 

det under benämningarna organisationskultur, organisationsstruktur, makt och 

konflikt i organisationer och individ och organisation.  Vidare beskriver de samma 

situation som Hoy och Miskel (2008) gällande ”input” i form av omvärld. Skolan är 

likt organisationer i generell mening beroende av omvärlden för att överleva, det är i 

omvärlden som skolan hämtar sina resurser.  

I och med denna koppling till omvärld behöver även skolan som system beskrivas. 

Jacobsen och Thorsvik (a.a.) klargör att skolan är beroende av sin omvärld, 

detsamma gör Hoy och Miskel (a.a.), deras analysmodell utgår från skolan som ett 

öppet socialt system. Detta innebär skolans beroende av omvärlden. Det öppna 

systemet utgår från att skolan inte bara influeras av den omgivande miljön utan också 

är beroende av densamma. Skolan är även ett öppet system, det innebär att skolan 

står inför att hantera både strukturer och processer. Ett dynamiskt system med både 

stabilitet och flexibilitet, både snäva och vida strukturella förhållanden. 

Organisationen är arrangerad i roller och relationer, den är inte statiskt. 

”To survive, the organization must adapt and to adapt, it must change” 

(Hoy och Miskel, s.20) 
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4.1.3 Outcome – resultat 

I relation till ovan modell kan man kalla skolans resultat för ”outcome”. 

Frågeställningarna i arbetet berör vad i ”transformationsprocessen” som påverkar 

möjligheterna att skapa en lärande organisation, som i relation till ”outcome” är ett 

resultat av ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. Det skolan gör med resultat för att 

förbättra dem, för att nå högre måluppfyllelse är det som är skolans systematiska 

kvalitetsarbete. Analysmodell, fig 2, kommer användas i resonemanget när de system 

som ingår i organisationen granskas närmare.  

4.2 Ledarskap 

Kopplingen mellan rektors ledarskap och elevers resultat är den att rektors påverkan 

och styrning av den inre organisationen ger och skapar förutsättningar för att skolan 

blir framgångsrik, (Thörnsén 2011). 

Vidare skriver Thörnsén om rektors uppdrag och vad som karaktäriserar en 

framgångsrik rektor. Rektor ansvarar för medarbetarnas utveckling och skolans 

arbete mot verksamhetens mål och visioner. Ledarskapet kopplas även till att 

utveckla undervisningen genom att ledarskapet relateras till skolans huvuduppdrag, 

elevers fostran och lärande. Detta genom den närhet rektor har till lärarna som 

medför att denne kan påverka hur lärarna arbetar. Det innebär att rektor arbetar med 

att göra både strukturförändringar och kulturförändringar i skolan som organisation. 

Hon redogör för två typer av ledarskap vilka beskrivs i internationell forskning, 

”Transformational leadership” avser ledarskap som förändrar”, Instructional 

leadership” har likheter med pedagogiskt ledarskap, kanske något snävare i sin 

definition (a.a.). 

Thörnsén har hittat forskning som tyder på att Instructional leadership har stor 

inverkan på elevernas resultat genom att detta ledarskap sätter fokus på 

undervisningens kvalitet och därmed även på skolans kärnverksamhet. I relation till 

detta ledarskap identifieras fem dimensioner, sätta upp mål och ha höga 

förväntningar, resursfördelning utifrån pedagogiska behov, planera, koordinera och 

utvärdera undervisningen och dess planering, aktivt deltagande i lärares utveckling 

och säkerställa en välordnad och stödjande omgivning. 

Även Jacobsen och Thorsvik (2008) resonerar utifrån två olika perspektiv på 

ledarskap, de utgår från benämningarna, ledarskap och administration. Bolman och 
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Deal (2012), Hoy och Miskel (2008) samt Larsson och Löwstedt (2011) ger 

förutsättningar för vad ledarskapet bör ta i beaktande och förhålla sig till, vidare 

behöver då även ledarskapet definieras och diskuteras. 

Jacobsen och Thorsvik (a.a.) menar att det finns många olika definitioner på 

ledarskap där vissa fokuseras på social samverkan och fokus på grupprocesser. Andra 

behandlar ledarskapet som en fråga om personlighet eller förmåga att övertala och 

påverka. Ytterligare förhållningssätt är att betrakta ledarskapet som maktrelationer 

eller som ett instrument för att nå ett mål. 

Den utgångspunkt som Jacobsen och Thorsvik utgår ifrån är: 

”… ledarskap är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att 

påverka andras tänkande, inställning och uppförande. När ledningen 

sker inom ramen för en organisation är avsikten normalt att få andra att 

arbeta för att förverkliga vissa mål, motivera dem till att prestera mer och 

få dem att trivas i arbetet. Detta innebär att ledarskap först och främst är 

en process mellan människor, där utövandet eftersträvar att influera 

andra.” (a.a. s.451) 

Denna definition menar författarna fokuserar på tre aspekter i ledarskapet, den första 

är att ledarskap är flera handlingar som utövas av en eller flera personer. Med detta 

menar författarna att det finns svårigheter att skilja handling från person, därmed får 

ledarskapsteorier ofta en stark inriktning på ledaren som person. 

Den andra aspekten handlar om ledarskap som har till avsikt att få andra människor 

att göra något. Här kopplas ledarskapet till teorier om motivation, sociala relationer, 

gruppbildning och gruppdynamik. Forskning inom området har kopplats samman 

med studier av det beteende som mest effektivt påverkar andras beteende och 

grupprocesser (a.a.) 

Den tredje aspekten författarna fokuserar på är ledarskap som ska bidra till att 

organisationen når sitt mål. För att skapa de bästa förutsättningarna för att lösa 

uppgifter, handlar det om att fördela uppgifter och resurser mellan individer, 

enskilda eller grupper. Vilket sammankopplar ledarskapet till hur organisationer på 

bästa sätt organiseras. 
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Ledarskap är något som utövas och har därför ingen direkt koppling till position, de 

menar att ledarskap kan utövas av en person med informell position som en med 

formell position. 

Vidare sker en genomgång av ovan nämnda distinktion mellan administration och 

ledarskap (a.a.), de menar att i dagens forskning om ledarskap så görs det vanligen en 

åtskillnad mellan dessa två. Administration är att fokusera på produktion, att lösa 

problem på ett så effektivt sätt som möjligt, till detta hör att vägleda, stödja och 

reagera på de dagliga aktiviteter som sker i organisationen. Ledarskapet däremot 

handlar om att skapa visioner för organisationen, att fylla verksamheten med mening 

och skapa generella riktlinjer för hur verksamheten ska utvecklas. 

Även Bolman och Deal (2008) resonerar i liknande termer, de gör åtskillnad på 

ledarskap, chefskap och administrativt ledarskap. Likheten med tidigare författare är 

att de menar att det handlar om person mer än om position, en person som är ledare 

behöver nödvändigtvis inte ha den formella positionen som chef. De sätter in 

ledarskapet i kontextbegreppet, ledare är inte självständiga utan formas av och 

formar de personer som de företräder, således handlar ledarskapet inte enbart om 

vad en ledare gör utan även om vad som händer i en relation. De beskriver 

ledarskapet som en subtil process som handlar om en ömsesidig påverkan där syftet 

är att skapa samarbete som gynnar de syften och värderingar som delas av både 

ledaren och de ledda. Detta förtydligas med fyra perspektiv som ledare behöver 

kunna växla mellan för att förstå en situation i sin helhet (a.a.). 

Jacobsen och Thorsviks (2008) åtskillnad av ledarskap och administration betyder 

inte att ett val ska göras mellan dessa båda. De menar att organisationer har ett behov 

av dessa båda delar i sin ledningsfunktion, men det skiljer sig åt beroende på vilka 

nivåer i organisationen som man utgår från. De organisatoriska nivåer som de 

relaterar till är den institutionella, den administrativa och den operativa. 

Den institutionella nivån är den där ledningen ansvarar för formulering av de 

övergripande och långsiktiga målen samt budgetarbete och anpassning till externa 

aktörer som inverkar på verksamheten. På denna nivå har även ledningen ett ansvar 

för skapandet av en värdegrund som representerar organisationen som medarbetarna 

kan identifiera sig med. 
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Den administrativa nivån kan liknas med en mellannivå. Den viktigaste funktionen 

här är att sätta upp mål för verksamheten, att organisera, administrera och skapa 

samordning mellan enheter eller inom densamma. Det är även på denna nivå man 

finner förbindelsen mellan de två andra nivåerna. 

Den operativa nivån, motsvarar kärnverksamheten och det ledarskap som utförs där. 

Ledarskapsuppgifterna är klart avgränsade till den arbetsgrupp man har ansvar för 

och omfattar oftast handledning och samordning av arbetet (a.a.). 

Ovan förda resonemang menar Jacobssen och Thorsvik (2008), kan översättas till 

organisationer på olika nivåer. Kommuner i sin helhet eller en skolenhet som 

organisation. I detta arbete sätts nivåerna i relation till skolan som organisation. 

Utifrån detta synsätt kan skolans ledningsfunktioner sammanfattas till att nivåerna 

ovan den operativa mer handlar om rektors roll och ansvar medan den operativa mer 

är lärares arbete med undervisning. 

Summeras förda resonemang fram till hit, finns definitioner för lärande, organisation 

och lärande organisation samt uttryck för ledarskapet, vilket kan analyseras utifrån 

fyra undersystem enligt Hoy och Miskel (2008). Ledarskapet i relation till dessa bör 

enligt Bolman och Deal (2012) ses utifrån fyra perspektiv för att erbjuda en 

helhetsförståelse. Helhetsförståelsen kan ligga till grund för det eventuella 

förändringsarbete som sker.  

Så långt kommen ger det en grund för analys av hur ledarskapet påverkar eller kan 

påverka de inre funktionerna som ligger till grund för skolans kärnverksamhet, 

utbildning och lärande. Vidare ger det en följdfråga om hur ledarskapsstilar påverkar 

ovan nämnda system. 

4.2.1 Perspektiv 

Bolman och Deal (2012) diskuterar inledningsvis i ”Nya perspektiv på organisation 

och ledarskap” om hur Volvochefen på 1980-talet, Göran Carstedt, sammanfattade de 

utmaningar som chefer ställs inför varje dag. Carstedt menade att det inte går att göra 

världen begriplig eller att organisera fakta om man inte har en mental modell att utgå 

ifrån. Detta tar Bolman och Deal upp med avsikten att redogöra för vikten av att 

anlägga rätt perspektiv. De ursprungliga tankarna som Carstedt menar att man ska 

utgå ifrån behöver inte vara de rätta eftersom man kan revidera teorin allt eftersom. 

Att kunna förändra och revidera ligger då till grund för att man över tid skaffar mer 
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erfarenhet och kunskaper. Bolman och Deal menar vidare att man inte kan inleda 

lärande utan ett koncept som skapar förväntningar och ger hypoteser. Dessa koncept 

eller modeller har de valt att kalla för perspektiv, med perspektiv avses en mental 

modell eller uppsättning idéer som man bär med sig för att kunna orientera sig i ett 

specifikt område.  

Som ledare behöver man kunna växla mellan Bolman och Deals fyra perspektiv för 

att förstå vad det är man ser. Anledningen till att växla mellan perspektiven är för att 

kunna samla bitar av nyckelinformation som sedan kan sammanställas till 

sammanhängande mönster – en bild av vad som sker. Hoy och Miskel (2008) har i 

sin modell ett liknande sätt att beskriva de interaktioner som sker i en organisation, 

dessa beskrivs i transformationsprocessen. När båda modellerna sammanförs 

innebär det att ledaren behöver skifta perspektiv för att förstå vad som sker i 

transformationsprocessen.  Bolman och Deals perspektiv är: 

 Strukturellt perspektiv, fokuserar på den utformning som organisationen har 

avseende regler och roller, mål och policy som kanaliserar beslut och 

aktiviteter. 

 HR-perspektiv, fokuserar på individerna i organisationen och förståelsen för 

dessa, deras styrkor och svagheter, förnuft och känslor, önskningar och 

rädslor. 

 Politiskt perspektiv, fokuserar på organisationer som tävlingsarenor som 

karaktäriseras av knappa resurser, konkurrerande intressen och kamp om 

makt och fördelar. 

 Symboliskt perspektiv, fokuserar på frågor om mening och tro, detta 

perspektiv beskådar ritualer, ceremonier, historier, lek och kultur som hjärtat i 

organisationslivet. 

Som chef och ledare behöver man kunna växla mellan dessa perspektiv fort och ofta 

för att kunna anpassa sig efter den rådande situationen. Lyckas man nyttja detta 

kommer man ha ett kraftfullt verktyg som hjälper att skapa klarhet, generera nya 

valmöjligheter och hitta strategier som fungerar (a.a.). 

Ovan inledande redogörelse för olika perspektiv, relateras till en lärande organisation 

genom ledarskap. Ledarskapet bör beakta dessa delar för att närma sig en förståelse 

för den egna verksamheten och skapa förutsättningar för att lyckas med förändringar 
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som blir bestående över tid och som enligt tidigare gjord definition utmärker en 

lärande organisation.  

Sätts resonemanget in i sitt sammanhang i analysmodellen och att anlägga 

perspektiv, innebär det att skolledare behöver analysera sitt eget ledarskap, skapa en 

medvetenhet om vilken typ av ledarskap som praktiseras. Ledarskapet vidgas till att, 

enligt Bolman och Deal (2012), omfatta de fyra perspektiven och på så sätt vara ett 

verktyg i organisationens utveckling i efterföljande steg, transformationsprocessen, 

skolans resultat samt möjligheterna att bli/vara en lärande organisation. 

4.2.2 Roller 

Över tid har ledare och ledarskap legat till grund för forskning och det kan grovt 

summeras till två inriktningar enligt Hoy och Miskel (2008). Aristoteles inledde 

resonemanget med att vissa personer föds till ledare och har från det att de föds 

redan förutsättningar att bli ledare. Synsättet färgade forskningen ända fram till 

1950-talet. Forskningen gick så långt att till och med vikt och längd togs med som 

faktorer. Från att ha försökt förutspå vem som kommer att bli en ledare har fokus 

hamnat i att klargöra vilka drag som karaktäriserar en effektiv ledare. Forskning har 

kunnat klargöra att vissa drag är framträdande hos effektiva ledare, men det betyder 

inte att det sker en återgång till forskningen som skedde innan 1950-talet. Arv, miljö 

och egenskaper påverkar de förutsättningar en ledare har, men det handlar också om 

hur en ledare kan förhålla sig till en rad faktorer som kännetecknar en god ledare. 

Hoy och Miskel (a.a.), Jacobsen och Thorsvik (2008) sammanfattar dessa teorier på 

liknande sätt och ger en summering på vad som karaktäriserar ledare; 

Hoy och Miskel delar in det i tre avdelningar, personlighet, motivation och 

kompetens och ger följande fyllning till begreppen. 

 Personlighet: Självförtroende, stresstålighet, känslomässig mognad, integritet, 

utåtriktad. 

 Motivation: Uppgiftsmotiverade och omsorg för medmänniskor, 

prestationsorienterade, maktbehov, förväntningar, självförtroende. 

 Kompetens: Teknisk kunskap, empati, kognitiv förmåga. 
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(En utförligare genomgång av dessa olika beskrivningar finns i Hoy och Miskel, 2008 

s.424.) 

Jacobsen och Thorsvik (2008 s. 464) redogör för personlighetsdrag som 

kännetecknar goda ledare och likt tidigare nämnda författare menar de att det finns 

vissa kännetecken. 

1. Hög aktivitetsnivå, ledaren arbetar mycket och snabbt. 

2. Intelligens, ofta mätt genom IQ-test eller andra psykologiska mätmetoder, 

ledare hamnar i regel långt över genomsnittet. 

3. Självförtroende, ledare tror att de kan och kommer att få inflytande och nå de 

mål som de sätter upp. 

4. Maktorientering, ledare söker makt, men de är försiktiga med att utöva den 

makt de uppnår. 

5. Starkt prestationsbehov, ledaren sätter upp höga mål för sig själv och riktar 

sina resurser för att nå dessa. 

6. Utåtriktning och säkerhet i sociala situationer. Goda ledare är ofta engagerade 

i sina försök att nå inflytande. 

Författarna (a.a.) menar att goda ledare har stor förmåga att behandla mycket 

information samtidigt, att formulera sig och har god sakkunskap om det 

ämnesområde som organisationen sysslar med. 

Ledarskapet är dock inte enbart bundet till att vissa förmågor besitts utan situationen 

som ledaren befinner sig i påverkar i stor grad hur framgångsrik personen är. Mindre 

erfarna ledare tenderar att fungera bättre i situationer där stressnivån är lägre, de 

fungerar bättre än erfarna ledare. När stressen ökar tenderar förhållandet mellan 

dessa erfarenhetstyper skifta och de mer erfarna ledarna blir mer effektiva. Detta 

förklaras i all enkelhet med att i stressade situationer hinner man inte reflektera utan 

faller tillbaka på inlärda sätt. Dessa reaktionsmönster hittas bara hos erfarna ledare 

(a.a.). 

Teorier om ledarstilar har genom tiderna haft olika fokus och grundantaganden som 

tidigare nämnts. Över tid har det utkristalliserats genom en rad empiriska studier två 
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i grunden olika ledarstilar som man inför en grupp människor intar, demokratiskt 

eller relationsorienterat ledarskap och auktoritärt eller uppgiftsorienterat ledarskap. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) summerar dem enligt följande. 

Demokratiskt eller relationsorienterat ledarskap, dessa ledare lägger tid på att 

utveckla goda relationer till sina medarbetare genom att vara hänsynsfull, 

uppmärksam, stödjande m.m. Dessa ledare involverar medarbetarna i beslut som rör 

arbetet och använder mycket tid till att diskutera problem och konsultera 

medarbetarna i besvärliga frågor. 

Auktoritärt eller uppgiftsorienterat ledarskap, dessa ledare har ett större intresse i 

produktion och effektivitet, de fokuserar mer på att strukturera sin egen och 

medarbetarnas roll för att förverkliga de formella målen, detta genom att fördela 

uppgifter, ge riktlinjer för arbetet och sätta tidsfrister. Dessa ledare fattar mer 

självständiga beslut utan att interagera med medarbetarna och kommunikationen har 

en karaktär av ordergivande. 

Ledarskapsstilarna tar inte ut varandra, utan kan kombineras och skapa möjligheter 

för ledaren att utforma sin egen ledarstil (a.a.). Stilen kan enkelt uttryck placeras på 

en glidande skala där ena sidan utgör den auktoritära stilen och andra änden utgörs 

av den demokratiska stilen. Det mest särskiljande mellan dessa stilar är viljan att 

delegera beslutsmakten, den auktoritära har en tendens att vilja centralisera 

besluten. Den demokratiske ledaren delegerar och delar på så sätt med sig av makten 

och uppmuntrar till aktivt deltagande. Sedan finns varianter av dessa båda mellan 

ytterligheterna och glider i olika riktningar. En central slutsats som drogs av tidiga 

studier var att det demokratiska sättet var mer effektivt, denna slutsats var 

kontroversiell och har lett forskningen vidare. Skolinspektionen ställer sig bakom 

detta påstående i kvalitetsrapport 2010:15 ”Rektors ledarskap”. 

Vidare finns fler ledarskapsstilar som tål att nämnas i relation till lärande 

organisation, situationsanpassat, förändringsinriktat och transformativt. Här förs 

ingen djupare diskussion av dessa då modellen som kopplas till ledarskap handlar om 

att förtydliga vikten av att kunna analysera sitt eget ledarskap till vad som ska 

åstadkommas. 

Till tidigare summering av analysmodellens uppbyggnad läggs nu ledarstil till som en 

faktor att beakta i hur de olika systemen och perspektiven samverkar för att erhålla 
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det ”outcome”/resultat som är eftersträvansvärt. Enligt Hoy och Miskel (2008) 

behöver en ledare vara medveten om hur denne fungerar och värderar sitt agerande 

för att kunna förstå hur det påverkar i nästa led – undersystemen. Jacobsen och 

Thorsvik (2008) fördjupar diskussionen ytterligare i olika stilar, för det fortsatta 

arbetet har dessa stilar mindre betydelse. Det resonemang som förs bygger på att 

ledarstilen har betydelse för hur hela kedjan av händelser påverkas, är det en 

strukturell förändring som måste till? Handlar det om kulturella frågor? Individens 

motivation? Analysen är högst subjektiv och baseras på vilken ledarstil som sätts i 

relation till organisationen. Ytterligare fördjupning finns ”Hur moderna 

organisationer fungerar” (Jacobsen och Thorsvik 2008). 

4.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

Ledarskapet påverkar det som sker inom ramarna för kultur, struktur, individ och 

politik. Dessa transformationsprocesser ger ett ”outcome”/resultat, i detta arbete, i 

form av ett systematiskt kvalitetsarbete som förutsättningar för en lärande 

organisation som är tänkt leda fram till att skolan blir mer framgångsrik. 

Framgångsrika skolor är de som har hög måluppfyllelse avseende både 

kunskapsmålen och de sociala målen (Johansson och Höög 2011). 

Skolans systematiska kvalitetsarbete regleras i skollagens fjärde kapitel och beskriver 

hur det ska genomföras på olika nivåer. Regleringen anger att varje enhet ska 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta ska 

genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever, samt att 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektor ansvarar för detta arbete. 

Syftet med kvalitetsarbetet är att säkerställa att de nationella målen uppfylls, vidare 

är syftet att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till 

eventuella brister. Målen som ska uppfyllas är de för utbildningen som regleras i 

skollagen, läroplanerna, ämnes- och kursplanerna och andra författningar som styr 

verksamheten. I förlängningen handlar det om att säkerställa en likvärdig utbildning 

av hög kvalitet. 

Med systematik avses att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på 

en långsiktig utveckling. Utgångspunkten ska alltid vara att identifiera 

utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. 
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Utöver dessa övergripande mål kan huvudman och enhet formulera egna mål så 

länge de inte strider mot de nationella målen och att de särskiljs. 

I de allmänna råden sammanställs arbetsgången enligt en lista på sex punkter som i 

turordning ger: 

1. Att styra och leda kvalitetsarbetet 

2. Att dokumentera kvalitetsarbetet 

3. Att följa upp resultat och måluppfyllelse 

4. Att analysera och bedöma utvecklingsbehoven 

5. Att planera och genomföra utbildningen 

6. Huvudmannens rutiner för klagomål 

 

Att koppla samman detta med en lärande organisation så att systematiken säkerställs 

och ett lärande leder till ny praxis innebär att ovan gjorda genomgång bör 

sammanlänkas. Hur ser då kopplingen ut mellan en lärande organisation och det 

systematiska kvalitetsarbetet? 

Skolinspektionens rapport 2010:10, ”Arbetar skolor systematiskt för att förbättra 

elevernas kunskapsutveckling?”, sätter fingret på den koppling som finns mellan en 

lärande organisation och skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolans 

huvuduppdrag och syfte handlar om undervisning och lärande. Syftet med 

utbildningen inom skolväsendet definieras och uttrycks i skollagens så kallade 

portalparagraf, kap 1 § 4, där står att läsa att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden, den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Det är dessa delar som Skolinspektionen pekar 

på i sin granskning, att skolor bättre behöver följa elevers utveckling och koppla detta 

till verksamhetens utveckling. 

Skolinspektionen påtalar i rapporten att det systematiska arbetet ska bedrivas 

kontinuerligt och processinriktat, det ska präglas av fastlagda rutiner med en tydlig 

planering, ansvarsfördelning, tidplaner, dokumentation, verktyg och metoder. Fokus 

ska ligga på förbättring och fungera som ett verktyg för ett internt utvecklingsarbete. 

Ovan gjorda rekommendationer från Skolinspektionen kan i relation till litteratur 

skapa en möjlig motsägelse. För tydliga regler och rutiner som struktureras kan leda 

till att fokus inte hamnar på vad man gör utan hur man gör det. Dock styrker det ett 
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annat perspektiv som framkommit, att systematiken ska vara ett verktyg för internt 

utvecklingsarbete, det innebär att rektor behöver analysera hur organisationens 

uttryck för förändring ser ut, var kommer viljan till förändring från. Detta 

problematiseras vidare under rubriken lärande organisation.  

Skolinspektionen pekar på vikten av att skolor har ett tydligare helhetsperspektiv, där 

alla elevers kunskapsutveckling följs upp och utvärderas under hela skolgången och 

att dessa resultat aggregeras till en övergripande nivå och sätts i relation till skolans 

organisation. Utifrån detta perspektiv pekar de även på att få skolor kan visa 

fastlagda rutiner och gemensamma underlag för hur de ska arbeta med 

kunskapsuppföljning så att medarbetare inte enbart för över kunskap muntligen. 

En slutsats som Skolinspektionen drar är att rektors roll är avgörande för att ett 

sammanhållet kvalitetssystem ska fungera väl, det är rektorsfunktionen som ska 

fokusera på att skapa mening, påverka, bidra till resultatorienterad inställning, samla 

mot gemensamma mål och följa upp måluppfyllelse. Framgångsrika skolor 

kännetecknas av rektorer och lärare som har starkt fokus på elevers prestationer och 

har höga förväntningar på eleverna och använder utvärdering på ett aktivt sätt för att 

analysera och utveckla undervisningen. 

För att koppla samman en lärande organisation och skolors systematiska 

kvalitetsarbete behöver rektor beakta en del faktorer för att få dessa delar att länka 

ihop. En lärande organisation behöver ha en struktur för att följa upp resultat som 

Skolinspektionen påpekar, men det måste göras på ett sätt så insikten om 

utvecklingsbehovet kommer från ett gemensamt behov i kollegiet. Marie Johansson 

skriver i sin rapport ”Kvalitetsarbete i grundskolan” att undersökningar visar att 

skolor som arbetar systematiskt med sitt kvalitetsarbete oftare når bättre resultat. 

Bättre resultat avser de termer som kopplas samman med en framgångsrik skola, 

måluppfyllelse och högre meritvärde. 

I sin rapport kommer Johansson fram till resultat som styrker kopplingen mellan 

mätningar av mål och elever som når målen och har höga meritpoäng, och skolor som 

har redovisat flest mätningar har också bättre slutbetyg bland eleverna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de skolor som i studien har ett mer formativt 

kvalitetsarbete, som mäter många mål, gör många mätningar och därefter analyserar 

och skapar relevanta åtgärder som följs upp är mer framgångsrika. Även här kan 
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kopplingar göras till Larsson och Löwstedts teori om förändring inifrån och att det i 

sin tur kopplas samman med utveckling och då på ett sådant sätt så att det gynnar ett 

doubleloop – lärande, detta resonemang utvecklas längre fram i texten. 

4.4 Lärande organisation 

Intresset för den lärande organisationen har sedan 1990-talet gått från att vara ett 

specialfält till att bli ett centralt tema i studiet av organisationer. Bakgrunden menar 

Jacobsen och Thorsvik (2008), är att organisationers grundförutsättningar har 

förändrats. Från att ha verkat i stabila miljöer har organisationer till uppgift att 

utvecklas i takt med samhället och de krav som det ställer i form av konkurrens och 

kortare livslängd för produkter och tjänster. Skolan är inget undantag, skolor 

konkurrerar om elever, privata aktörer utmanar kommunala skolor och kommunala 

skolor konkurrerar om elever sinsemellan.  

Förändringskraften skapar därför ett behov av att kunna ta tillvara på de kunskaper 

som erhålls genom den utveckling som sker i organisationen. Lärande organisationer 

kan beskrivas som ett ”kunskapsmagasin” (a.a.), där det som lärts lagras i strukturer 

och procedurer. Steg för steg som man lär sig nya saker och som över tid visar sig 

vara väl fungerande, skapar det avtryck i processer och strukturer. En annan liknelse 

som görs med en lärande organisation är att det skulle kunna vara en levande 

organism som successivt utvecklar sin potential och blir så stor som den kan bli. 

En förenklad bild av en lärande organisation är att individer lär sig nytt i en 

organisation, och att de verkar för att nyttja dessa nya kunskaper inom ramarna för 

sitt uppdrag. Men detta är en för enkel åskådning, för att klara av de undersystem 

som Hoy och Miskel pekar på behöver ledare skapa förutsättningar för att den 

individuella kunskapen sprids vidare till andra individer som ger gruppen insikt i att 

en förändring behöver ske, behovet av förändring behöver således komma inifrån, 

Larsson och Löwstedt (2011). Det kan alltså uppstå motstånd till den tänkta 

förändringen, och detta motstånd kommer då uppstå på ett eller annat sätt i den 

”Transformationsprocess” som sker (Social-Systems Model for Schools). 

På samma sätt som Larsson och Löwstedt pekar på varifrån behovet bör komma, gör 

även Jacobsen och Thorsvik det, de menar att lärprocesserna på organisationsnivå 

omfattar alla de aktiviteter som bidrar till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring 

mellan medarbetare. Därför är den interna kommunikationen ett nyckelvillkor för 
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lärande i organisationer. Organisatoriskt lärande kan enbart äga rum om enskilda 

individer lär, detta individuella lärande måste sedan få en spridning till andra i 

organisationen. Det måste finnas ett problem som behöver lösas där de nya 

erfarenheterna är tillämpliga. När kollektivet sedan kan konstatera att de nya 

kunskaperna svarar mot ett behov som finns skapas en ny nivå och nya bedömningar 

görs kollektivt av hur väl organisationen fungerar. Tillståndet kan behöva utvecklas 

ytterligare och en ny lärcirkel skapas. 

Detta lärande definieras av Granberg och Ohlsson (2010) under begreppen 

”Singleloop” och ”Doubbleloop”. Singleloop – lärande är ett sätt att lösa aktuella 

problem men ger ingen varaktig lösning eller svar på frågan varför, varför problemen 

finns. För att finna en bestående förändring behöver det ske ett doubleloop – lärande. 

Figur 3 som beskriver detta ser ut enligt följande: 

 

Fig 3 ”Singleloop och doubleloop – lärande”. 

 

För att kunna skapa ett lärande av typen doubleloop behöver ledaren identifiera var i 

processen medarbetarna befinner sig, nyttja de olika perspektiven enligt Bolman och 

Deal, var ligger det ett eventuellt hinder i vägen för utveckling, finns det ett 

motstånd? Om så, var i ”Transformationsprocessen” kan detta motstånd uppstå. 

Granberg och Ohlsson ger uppslag till en arbetsmodell för att övervinna de eventuella 

försvarsmekanismer som organisationen kan uppvisa. 

1. Gör en diagnos av problemet. 

2. Koppla diagnosen till deltagarnas aktuella beteende. 

3. Visa dem hur deras beteende skapar organisatoriska försvarsmönster. 

4. Hjälp dem att ändra beteendet. 
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5. Ändra den defensiva praxis som förstärker det gamla beteendet. 

6. Utveckla nya organisatoriska normer och en kultur som förstärker det nya 

sättet att agera. 

Jacobsen och Thorsvik problematiserar vad lärande i organisationer är, ingången är 

att de klargör skillnaden mellan kunskap och färdighet där det senare begreppet 

innebär förmågan att använda kunskaperna till att få något att fungera. Gemensamt 

med Illeris har de att de menar att ny kunskap innebär att man uppnår en 

kapacitetsförändring eller förändrar sitt beteende på grundval av den nya kunskapen. 

Vidare lägger de till en rad förutsättningar för att lärande ska äga rum och detta 

utifrån perspektivet lärande på organisatorisk nivå.  

Den första förutsättningen är att det i organisationen måste finnas någon som finner 

det relevant för organisationen att åstadkomma förändring eller lärande. De menar 

att allt lärande i organisationen börjar med att individer reflekterar över vad de 

upplever, att det finns individer som är i stånd att lära och på så sätt har en grund för 

det organisatoriska lärandet, detta skulle kunna kopplas till tidigare gjorda 

resonemang gällande subsystemet individ, Hoy och Miskel. 

Den andra förutsättningen Jacobsen och Thorsvik beskriver, är att det i 

organisationen finns möjligheter till att kunskapen sprids till andra i organisationen, 

så det uppstår ett kollektivt lärande. Denna förutsättning kopplas till modellens 

uttryck för struktur. Ledare behöver skapa dessa förutsättningar, intern 

kommunikation är enligt detta resonemang ett nyckelvillkor. 

Den tredje förutsättningen (a.a.),  är att det som erfars av medlemmarna i 

organisationen länkar samman med det beteende som man kollektivt strävar efter i 

organisationen. Det räcker således inte med att enskilda individers behov och vilja 

driver lärandet utan det måste få en praktisk tillämpning. Detta kan kopplas samman 

med modellens uttryck för kultur och även påverkan på politik.  

Jacobsen och Thorsvik sammanfattar dessa förutsättningar för sambandet mellan 

lärande på individnivå och organisationsnivå med en figur som de kallar ”Lärcirkel” 

(a.a. s.377) 
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Fig 4 lärcirkel. 

Gemensamt med Larsson och Löwstedt har Jacobsen och Thorsvik att de sätter 

likhetstecken mellan lyckad förändring och vilja till förändring inom organisationen, 

alltså att initiativet till förändring och utveckling behöver komma från de som är och 

verkar i organisationen. 

4.4.1 Motstånd mot förändring 

Larsson och Löwstedt problematiserar var viljan till förändring bör komma från. De 

kommer fram till att en gemensam ansats eller ett gemensamt behov behöver vara 

grunden och att då viljan till förändring bör komma inifrån. Förändringsarbetet eller 

avsaknad av densamma behöver ledas och administreras och dessa roller behöver 

enligt Jacobsen och Thorsvik inte vara densamma, dock behöver båda funktionerna 

finnas i en organisation, liknande resonemang för även Bolman och Deal.  

Om förutsättningar är givna på förhand och ledare har agerat enligt både modeller 

och system och använt sig av perspektiv och kan förklara syfte så att behov finns, hur 

kan det komma sig att utveckling och förändring inte sker? Granberg och Ohlson 

beskriver i korthet hur ett socialt system fungerar när det uppstår ett motstånd, det 

första som tenderar inträffa är att gruppen anar hot, är att ignorera det, utöva selektiv 

ouppmärksamhet. Skulle detta angreppssätt visa sig vara otillräckligt och hotet gör 

sig aktuellt är en vanlig reaktion att gå till motangrepp. Kan hotet inte hamras ner 

och neutraliseras så återstår strategin att minimera hotets påverkansomfång, att hålla 

det på plats genom att krympa dess påverkan till ett minimum. En sådan 

försvarsstrategi menar författarna kommer leda till att systemet splittras i olika delar 

som alla stänger in sig och skyddar sig mot andra. 

Jacobsen och Thorsvik tar ett lite större grepp om problematiken med motstånd mot 

förändring och klargör inledningsvis i avsnittet att det är en fullt naturlig reaktion. En 
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förändring sätter något känt på prov och som individen eller gruppen anser vara rätt 

och riktigt, det är så långt inget dysfunktionellt över detta beteende. De lyfter fram tio 

orsaker till att det ofta uppstår motstånd mot förändring. 

Fruktan för det okända, man går från det man vet till en situation av osäkerhet.  

Brytning av ett psykologiskt kontrakt, kontrakten mellan individen och 

organisationen som anses formella måste brytas. Ett nytt kontrakt innebär att 

förväntningar bryts och leder till motstånd, detta kontraktsbrott eller ändring av 

kontraktet skulle i fall det handlade om anställning, omförhandlas.  

Förlust av identitet, vid en organisationsförändring kan det leda till att invanda 

mönster som individer har identifierat sig med tas bort och en medarbetare kan då 

uppleva att det de trott på inte varit till mening. En del av identiteten går förlorad.  

Den symboliska ordningen förändras, allt tillskrivs en mening, arbetsplatsens 

placering, ledarnas sätt att prata eller bara vad som hände på den senaste 

firmafesten. Förändring i organisationer leder ofta till att sådana symboliska 

ordningar blir ändrade. Detta upplever många som tungt.  

Maktrelationer förändras, ofta leder förändring till att man reorganiserar ett redan 

stabilt mönster av makt och inflytande. Den som förlorar makt motsätter sig ofta 

förändring.  

Krav på nyinvesteringar, vid organisationsförändringar kan krav på ny kompetens 

och kunskap bli aktuell och de med en specifik kompetens kan reagera med att säga 

att det är utbildade för en specifik sak och då motsätta sig förändring.  

Extraarbete (under en period), vissa nya saker införs under tiden som de gamla 

rutinerna måste hållas vid liv, motståndet uppstår eftersom man inte vill utföra mer 

arbete inom ramen för en redan normal och kanske redan pressad arbetssituation.  

Sociala band bryts, förändringen kan leda till att sociala band bryts, kontakten med 

medarbetare kan gå förlorad, man kan tvingas samarbeta med personer man ”alls 

inte tål”.  

Utsikter till personlig förlust, organisationsförändringar kan få direkta ekonomiska 

konsekvenser för individen. I värsta fall kan man bli av med sitt arbete, andra fall kan 
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leda till att karriärmöjligheter försvinner i och med införande av en mer platt 

organisation.  

Externa aktörer vill ha stabilitet, förändringar påverkar inte bara interna parter. En 

omorganisation kan leda till att en extern part mister sin ”entré” till organisationen. 

De allra flesta förändringar möts av någon form av motstånd, det är dock inte 

självklart att allt motstånd är lika starkt. Omfattningen på förändringen påverkar 

även omfattningen av aktörer som påverkas. En stor förändring påverkar i regel fler 

grupper och då kan man även förmoda att motståndet blir större. Nödvändigt vid 

dessa tillfällen är att finna en strategi som kan minimera motståndet, eller hitta en 

strategi där man kan genomföra förändringen trots motstånd. Bolman och Deal 

menar i detta sammanhang att man behöver skifta mellan de olika perspektiven. 

Även ledarstilen har påverkan på hur lyckad omformningen blir och det finns även 

förutsättningar som underlättar vid en planerad förändring. Sammanfattningsvis kan 

sägas att genomgången Jacobsen och Thorsvik gör sammanfaller väl med vad 

Larsson och Löwstedt kort och gott summerat till förändring inifrån. Det kan ha 

skapats en känsla av kris där förändringen är ett måste i organisationen, annars går 

det illa. Förändringen har formulerats som en tydlig vision som brett kommunicerats 

i organisationen, förändringen sker i små steg med en koalition bakom som är 

beredda att genomföra förändring trots motståndet och att det finns en tydlig 

koppling mellan förändringen och positiva resultat. 

Förståelse för att det även i en lärande organisation kan uppstå motstånd är en 

förutsättning för att det ska fortsätta vara en lärande organisation eller för att kunna 

bli detsamma. Ledare som analyserat sin egen ledarstil och kan växla perspektiv och 

förstå hur undersystemen påverkar varandra har förutsättningar för att skapa en 

lärande organisation, förståelse för hur motstånd ska hanteras och vändas till en 

styrka ligger till grund för hur lärande kan sättas i relation till förändringen som sker 

i ”Transformationsprocessen” (Hoy och Miskels modell). 

4.4.2 Kännetecken för en lärande organisation 

Följande elva egenskaper är de viktigaste kännetecknen för den lärande 

organisationen och återfinns i ”Från lärandets loopar till lärande organisationer” 

s.63. 
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1. Att arbeta med organisationens strategier är ett viktigt lärande, till exempel i 

form av pilotprojekt. 

2. Alla medlemmar i organisationen deltar i arbetet med utveckling av policys. 

3. Informationstekniken används för att göra information i vid mening tillgänglig 

för alla i företaget. 

4. Budget, ekonomisk redovisning och så vidare redovisas fortlöpande. Det ses 

som ett hjälpmedel för medlemmarna i organisationen att förstå hur pengar 

och andra resurser används. 

5. Internt värdeskapande sker genom att alla enheter (motsvarande) ser sig som 

kunder och producenter i en produktionskedja och där stor vikt läggs vid 

lärande via andra enheter. 

6. Flexibilitet i belöningssystemet, både vad avser pengar och annat. 

7. Tillåtande strukturer, där organisationsscheman, rollbeskrivningar och så 

vidare ses som temporära och som lätt måste kunna ändras för att man ska 

kunna möta nya förutsättningar. 

8. Omvärldsspaning, där alla som har kontakt med kunder, klienter, leverantörer 

och så vidare återför information till organisationen. 

9. Benchmarking (att jämföra sig med de bästa i branschen). 

10. En företagskultur som främjar lärande. 

11. Möjligheter till egen utveckling för alla. 

4.4.3 Kontextens betydelse för lärande organisation 

De undersystem som omger kärnprocessen i skolan, undervisning och lärande, 

påverkar huruvida en skola kan kalla sig för en lärande organisation eller ej. De 

sammanhang som utgör kontexten är de Hoy och Miskel redogör för i sin modell. 

Lärande organisationer är sociala system som bygger på beteendemönster, varför är 

vissa organisationer och skolor bättre på att lära och utvecklas? Vilka förhållanden 

skapar beteendemönster som gynnar detta lärande?  För att söka svar på detta 

behöver lärande sättas i relation till de påverkande systemen, kultur, struktur och 

makt. I detta lämnas individens lärande utanför då det bygger på ett individuellt 

lärande medan de andra bygger på social interaktion. 

Lärande – struktur 

Jacobsen och Thorsvik påtalar en paradox i sammanhanget med strukturer i relation 

till lärande. De menar att det finns en generell tendens att det i organisationer som 
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bygger upp sin verksamhet runt många regler, rutiner och formella procedurer, 

skapar en situation där mycket av uppmärksamheten går till att säkerställa att 

medarbetarna tillämpar regler och följer rutiner på ett riktigt sätt. Sättet att göra 

saker och ting blir viktigare än resultatet av vad man gör, regler medför således att 

uppmärksamheten försvinner från det som ska uppnås. 

Den paradox de menar uppstår är att det inom den systematik av rutiner och regler 

som skapats är tänkt fungera som organisationens långtidsminne. Det mesta av det 

som sker lagras naturligtvis i medarbetarnas minne, men för att över tid minnas hur 

man ska agera i specifika situationer upprättar vi strukturer, på så sätt är det en del 

av lärandet (a.a.). 

Ytterligare en försvårande omständighet som kan uppstå vid ett rigoröst regelverk är 

att man med hjälp av strukturer skapar en balans, en jämvikt i verksamheten, och det 

är något som ett kollegium eftersträvar. Rutiner och strukturer säkerställer just detta 

att en balans skapas, men i och med detta kan det skapas motstånd till förändring 

som redogjorts för tidigare. 

För att ytterligare förtydliga lärandets koppling till strukturer beskriver författarna 

ytterligare en gång behovet av att skapa en lärcirkel för att säkerställa att kunskapen 

når fler än bara individen, det är den lärcirkel som Granberg och Ohlsson kallar för 

doubleloop-lärande. För att underlätta kunskapsspridning behöver det finnas 

strukturer som ger förutsättningar för interpersonellt lärande. På samma gång får 

inte denna styrning vara för hård så ledningen kontrollerar händelseförloppet mer än 

fokuserar på skapandet av en ny organisatorisk praxis. 

För att främja lärandet i organisationer bör en struktur som skiljer sig från en 

klassisk organisation skapas, Jacobsen och Thorsvik ger oss fyra förhållningspunkter. 

Den första innebär att man bör sträva efter att skapa en så platt organisation som 

möjligt, detta för att möjliggöra att lärandet sker där kärnverksamheten sker. Det 

andra som bör beaktas är att skriftliga regler och rutiner bör hållas på ett minimum, 

detta för att fokus ska hamna på rätt saker. Den tredje aspekten innebär att man bör 

definiera roller istället för jobb, jobbet definierar ansvarsområdet i tydligare 

omfattning, medan roller kan var överlappande i större utsträckning. Det sista som 

de menar ska läggas vikt på är att säkerställa att kommunikationen sker horisontellt. 
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Lärande – kultur 

En organisationskultur kännetecknas av normer, värderingar och grundläggande 

antaganden. Det leder till att medarbetarna inte själva behöver vara på det klara med 

vad som styr deras handlingar. Kulturen anger vad som är ett passande beteende, 

vilken information som är viktig, vilka samband och processer som finns. 

Jacobsen och Thorsvik redogör kort för begreppet grupptänkande – ”Groupthink”, 

det är ett fenomen som dyker upp i litteratur som betraktar gruppdynamik. Detta 

innebär i korthet att människor som över tid jobbar tillsammans skapar ett 

gemensamt sätt att betrakta världen, skapar gemensamma normer och värderingar. 

Om gruppen fångar upp information om att de agerat fel kommer den att reagera 

med motstånd och på ett hårt sätt argumentera för sitt agerande. 

Att i en sådan kultur ha en avvikande åsikt eller införa förändringar som rubbar den 

balans som upplevs finnas kommer det att motarbetas på ett ihärdigt sätt. Istället för 

att lära av sina misstag kommer en grupp som hamnat i ett grupptänkande att lägga 

mer resurser på att bevisa att den har rätt. Starka och enhetliga kulturer har inte 

sällan, över tid, en negativ inverkan på organisationens förmåga att lära. Det finns 

även till detta agerande ett förhållningssätt som bör beaktas för att kunna gå vidare 

med en stark kultur. Det bygger på att man ska skapa en kultur som visar på 

öppenhet inför erfarenheter, uppmuntrar till ansvarsfullt risktagande, vilja att 

acceptera fel och lära av dem. Organisationen måste våga experimentera, det måste 

finnas god kommunikation uppbyggda av goda relationer där beslutsmakt 

decentraliseras. Skapa förutsättningar för att organisationen tillägnar sig ny och giltig 

information som kan spridas till alla. Belöningssystem måste uppmuntra risktagande 

och organisationen behöver lägga vikt vid rekrytering där förmåga att lära är av vikt 

(a.a.). 

Lärande – makt 

För att förhindra att lärande ska äga rum kan man agera på ett maktrelaterat sätt, 

den avgörande faktorn för att påverka eller hämma lärande är informationsmakten. 

Den som har kontroll över denna har också makten att påverka, så ska man förhindra 

lärande kan man agera enligt följande klargör Jacobsen och Thorsvik. 

a) Försöka dölja information, det vill säga inte förmedla den till andra som kan 

omsätta informationen i nya handlingar, 
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b) Selektivt välja ut information, det vill säga bara förmedla delar av den 

information man har, och  

c) Försöka hindra att information får praktisk betydelse för organisationens 

utveckling, alltså förhindra att information läggs till grund när strategiska 

beslut fattas. (a.a. s. 398) 

Förändringar som förändrar informationsflödet och vem som har kontroll över 

informationen kommer mötas av motstånd, information är ojämnt fördelad i alla 

organisationer och den som antar att den kommer tappa kontrollen kommer också 

vara den som bjuder motståndet. 

Så här långt har ledarstilar kopplats samman med hur ledarskapet ser ut, hur ledare 

kan växla mellan perspektiv för att förstå en situations helhet. Ledarskapet påverkar 

hur undersystemen reagerar enligt Hoy och Miskels modell, förändring kommer att 

mötas av motstånd och kan göras i olika delar av organisationen som den senaste 

genomgången påvisat, det har även att göra med på vilken nivå ledarskapet utövas. 

En lärande organisation bygger på ett socialt öppet system där relationer och 

interpersonella möten sker, hur informationsspridningen bör se ut i en lärande 

organisation har Granberg och Ohlsson samt Jacobsen och Thorsvik påvisat genom 

sin ”loop-lärande-modell” och lärcirkel. Dessa delar bygger upp den analysmodell 

som kan nyttjas för att reda i var organisationen befinner sig, tidigare figur 1.2. 

Avslutningsvis finns det tack vare Granberg och Ohlsson elva egenskaper som är de 

viktigaste kännetecknen på en lärande organisation. 
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4.5 Analysmodell och hypotes 

 

 

Fig 5 Analysmodell som grund för lärande organisation. 

 

Analysmodellen i figur 5 är modellen för jämförelse mellan den teoretiska bilden av 

en lärande organisation och den skola som undersöks. Modellen är en förenkling av 

den modell som beskrevs inledningsvis, figur 2. 

Modellen används för att pröva hypotesen för arbetet, att ett systematiskt 

kvalitetsarbete är grunden för att skapa en lärande organisation. 

5 Resultatredovisning och analys 

Redovisningen görs i olika steg. Första delen handlar om resultaten från intervju med 

rektor. Rektors svar återges både som citat och som sammanfattning/bedömning av 

en företeelse. Resultaten sätts i relation till den analysmodell som redogjorts för 

ovan. 

Vidare kommer de kvantitativa data återges på liknande sätt. Det är 

sammanfattningar av lärarnas svar som sätts i relation till modellen. När de båda 

delarna, intervju och enkät, sedan sätts i relation till varandra så kommer det ske 

utifrån ett analytiskt perspektiv. Slutsatserna av detta återkommer under tolkning, 

diskussion och slutsatser. 

På vetenskaplig grund 

Feedback/Återkoppling 
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Analysmodellens ruta för ledarskapsanalys relateras enbart till rektor, modellen utgår 

från att rektor har en tänkt strategi för sitt ledarskap och agerar utifrån den i relation 

till de efterföljande faktorerna. Utifrån detta perspektiv återges ledarskap i den 

kvantitativa delen som personalens uppfattningar om hur ledarskapet ser ut. 

5.1 Kvalitativ 

5.1.1 Intervju 

Intervju med rektor 

Den intervjuguide (bilaga 1) som använts återges som sammanställning av svaren i 

relation till analysmodellen samt den hypotes som formulerats.  

Ledarskapsanalys 

Initialt finns svårigheter i att sammanfatta ledarskapet i någon given roll. När 

intervjun går vidare börjar vissa roller utkristalliseras.  

”Rektors uppdrag är ett mångfasetterat yrke som kräver olika stilar vid olika tillfällen”.  

Ett situationsanpassat ledarskap beskrivs, tillsammans med det som rektor väljer att 

kalla ett intuitivt ledarskap. Rektor uttrycker även att det tillämpas ett demokratiskt 

ledarskap - ett nära ledarskap. Rektor berättar att det i viss mån ”kanske saknas 

omvärldsspaning” och att beskrivningen av sitt eget ledarskap egentligen inte bygger 

på någon teori. Bakgrunden till sitt ledarskap vill rektor tillskriva den egna 

lärarbakgrunden, detta gör att mycket ansvar läggs på lärarna och att de ska fixa det, 

vill att de, lärarana, ska våga och vill att de ska ta ansvar. 

Rektor säger att ingen litteratur läses nu utan detta gjordes under 

rektorsutbildningen, nu finns en erfarenhet och en trygghet. Det som rektor anser sig 

själv vara i behov av att utveckla, är arbetet med elever i behov av särskilt stöd, svåra 

samtal och svåra elevärenden. 

Rektor anser sig vara luststyrd, impulsiv, entusiastisk och kan ha vissa svårigheter i 

att slutföra ärenden och tillämpar ett mer direkt ledarskap – ett coachande av lärare. 

Ledarskap 

”I början var det viktigt att reda ut ´på vilken sida´ rektor stod, arbetsgivarens eller 

medarbetarnas, samt vilka medarbetare. På grund av detta försökte jag fördela 

tiden/närvaron bland alla, så likvärdigt det gick.”  
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Rektor uttrycker ett behov och en vilja till en typ av ledningsdeklaration. Detta 

gjordes från början men har fallit bort och mycket antagande kan ligga till grund för 

uteblivet visionärt uttryck. Rektor pratar om de antaganden som kan bli en del av 

vardagen, att rektor antar att lärarna vet, kan, förstår – medan de i själva verket inte 

gör det, och att dessa antaganden i viss mån ersatt ledningsdeklarationen, att lärarna 

därmed vet vad rektor står för. 

I nuläget befinner sig rektor i inledningsfasen av att skapa nya visioner, skapa en 

grund för fortsatt utvecklingsarbete. Detta arbete upplevs/är ”påtvingat” uppifrån 

(nämnd), och de som ska skapa underlaget i inledningsfasen är en grupp rektorer och 

rektors närmaste chef – områdeschef. 

Under intervjun uttrycker rektor  

”jag tycker inte om utvecklingsområden, nu finns det en handlingsplan utifrån 

meritvärden, vi vill arbeta med värdegrundsfrågor, det finns ett bra arbete med 

trygghetsteamet. Vi fokuserar på omtanke om elever och kollegor”. 

I relation till begreppet pedagogiskt ledarskap, uttrycker rektor att det är nästan det 

mesta som man gör, organisationsarbete, budget m.m., det beror på vilket syfte man 

har när man gör det. 

”Närvaro i klassrummet är ingen garanti för ett pedagogiskt ledarskap, inte förrän man 

agerar på det man ser som behöver leda till förändring”. 

Undersystem 

Struktur 

Rektor berättar att det är jättebra att vara rektor på skolan. Det är trevligt och 

trivsamt och att det är en bra kommun att vara rektor i. Det finns en bra struktur för 

rektorer, bland annat gällande personalrekrytering, detta sköts centralt. 

På skolan finns inga AE-ledare (Arbetsenhets-ledare) och ingen ledningsgrupp. Det 

finns en utvecklingsgrupp som diskuterar aktualiteter på skolan. Personal och 

elevunderlag har medfört att detta har plockats bort. Det som ligger till grund för 

exempelvis kommunikationsflödet är arbetsplatsträffar, klasskonferenser och 

lärarkonferenser. Dessa konferenser hålls av lärarna själva och rektor ger uttryck för 

att det inte blir som det är sagt. Undantaget är mellanstadiet, de har också egna 

träffar och de fungerar bra. 
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Strukturen för den inre organisationen byggs upp kring två olika typer av 

konferenser, den behöver ses över menar rektor. En morgonkonferens (8.00 – 8.30) 

och eftermiddagskonferens (15.30–16.30). Morgonkonferenser innebär ofta 

information och beslut, eftermiddag innebär ofta APT (arbetsplatsträff), 

klasskonferens alternativt lärarkonferens, detta styrs efter behov. 

Vidare så har rektor tillsammans med rektorskollegor (Det lokala teamet, skolor 

inom ett geografiskt område) ett gemensamt uppdrag, att höja meritpoängen för 

eleverna. 

”Uppdraget skolan har, att höja meritvärdena, ”är en knut som stramar åt”, skolan har 

fått en stämpel av att vara ”dålig” – det finns olika anledningar till resultatet. För 

närvarande handlar detta arbete om att skapa en handlingsplan, det är en grupp 

rektorer och områdeschef som gör detta.” 

Kultur 

Rektor berättar om den kultur som råder på skolan, det är en tydlig kultur som rektor 

själv upplever sig blivit en del av.  

”Det har funnits en kultur av att leta bekymmer utanför sig själv: -eleverna har… 

eleverna kan inte… eleverna passar inte in, det har blivit ett sätt att motivera ett 

”utlyftande” av elever.” 

”Fokus har varit på att lyfta till E (betygsresultaten).” 

”Ämneslag/arbetslag ersattes av klasskonferenser för att ta bort ”ältandet” från 

agendan.” 

Rektor beskriver även att de på skolan finns en skillnad beroende på stadie, 

mellanstadiet eller högstadiet. 

”Mellan: Tryggt, tydlig struktur, tydliga ramar och höga förväntningar, lite 

´traditionellt´ – några äldre lärare i kollegiet, eleverna känner sig sedda.” 

”Hög: Uppskattas det familjära, känner alla lärare, blir sedd. Finns en struktur, delvis 

beroende på vilken lärare, men mer spretigt än på mellan. Ramarna finns.” 

Rektor berättar vidare om skolans roll i samhället och att den är viktig. Eleverna har 

långt till skolan och uppskattar det sociala, kunskapsmässigt finns ett uttryck för att 

skolan är ”ett nödvändigt ont”. I samhället finns en kultur, det ger en tradition av 

yrkesprogram på skolan, få akademiker. 
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Systematiskt kvalitetsarbete 

Rektor beskriver att det under detta läsår har initierats två utvecklingsprojekt. 

Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” och ett matematikprojekt. 

Utöver detta har skolan fått i uppdrag av nämnden att höja meritpoängen på skolan. 

Matematikprojektet är ett centralt initiativ som är ett samarbete mellan tre parter, 

kommun, landsting och Skolverket. Skola för hållbar utveckling är även det ett 

centralt initiativ, en kommunal satsning, där alla skolor ska ha fått utmärkelsen 

innan 2016. 

”Dessa utvecklingsområden är ett långsiktigt arbete, det finns ingen ”Quick fix”. Det 

finns en svårighet att skapa en tydlig arbetsgång då det finns ett formellt tryck på 

förändrings/ utvecklingsarbete. Detta arbete ska inordnas i det systematiska 

kvalitetsarbetet.” 

Gällande det systematiska kvalitetsarbetet så ger rektor uttryck för att det finns mål 

som följs upp. Målen har kommit från kvalitetsredovisningen som nu är borttagen, i 

och med den nya skollagens ändrade krav. 

”Vi försöker hitta mål till läroplanen där utveckling sker i ämneslagen, de följer mer 

ämnesinriktade resultat som lärarna själva satt upp som de sedan skickar till mig för 

sammanställning, dessa sammanställningar aggregerar jag sedan till skolnivå. Vissa mål 

blir till gemensamma – rektors bit, identifiering i specifika delar ex: no – nya uppgifter, 

gör ämneslärarna själva.” 

Som grund för rektors övergripande analys använder denne sig av lärarnas egna 

analyser och utvärderingar innehållande det egna ämnets betygsresultat, hur 

eleverna uppfattar undervisningen. Detta gör de genom blanketter/enkäter, samtal 

och betygsdata. Dessa utvärderingar frågar rektor även efter till medarbetarsamtalen 

i vissa fall. 

Utvärdering görs varje läsår, lärarna utvärderar och skriver till rektor vad de har 

lyckats med och inte, till detta läggs även lärares analys på varför. Detta har gått att ta 

hand om då och då, ibland är de inte så utförliga. Utvärderingarna är en grund för 

den övergripande sammanställningen. 

”Den övergripande sammanställningen av resultat och analys leder till fokusområden: 

ex. läsande på mentorstid, läsande förebilder försöker konkretisera det som syns.” 
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De metoder som används är: enkäter, enskild reflektion, arbetslag eller intervjuer och 

betygsdata. 

På skolan så finns vissa grundläggande strukturella grunder för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Årshjul, kalendarium och de konferenser som kontinuerligt 

genomförs. 

”Ett årshjul ”ingen stadga över tid, men det finns ett system och det är årshjulet – 

kvalitetsredovisning där årshjulet är underlaget, men det har fungerat mindre bra.” 

 

5.2 Kvantitativ 

Antal respondenter i undersökningen 

Data Företeelse Antal 
Antal respondenter Enkätundersökning 15 

 

Sammanställning av data görs fortlöpande i text och i de fall en fråga är riktad mot en 

specifik fråga, såsom utvecklingsområden så anges även svarsfrekvens i tabellform. 

5.2.1 Enkät 

Enkäten som genomförts (bilaga 2), återges som en sammanställning i relation till 

den analysmodell som ligger till grund för det syfte som är utgångspunkten samt den 

hypotes som uttalats. 

Ledarskap 

Respondenternas svar gällande rektors ledarskap 

Ledarskap Företeelse Antal 
 Demokratiskt 12 
 Situationsanpassat 8 
 Otydligt 6 
 Förändringsinriktat 4 
 Auktoritärt 2 
 Transformativt 1 

 

Ledarskapet upplevs som en blandning av många olika stilar men med en övervikt 

mot det demokratiska, (12/15). Det finns en känsla bland personalen att de har en 

möjlighet att ge uttryck för sina åsikter och att de blir lyssnade på, de har möjlighet 

att påverka. 



44 
  

En annan gemensam synpunkt som framkommer är att ledarskapet upplevs som 

otydligt (6/15), det uttrycks önskemål om en tydligare vision, en mer auktoritär sida 

och ett mer långsiktigt agerande samt mer konsekvent. 

Vidare så framkommer vissa nyanser om att ledarskapet till viss del riktas mot 

förändring (4/15), att det följer med de behov som uttrycks, detta tryck till förändring 

ger sig i uttryck för hur personalen ser på det systematiska kvalitetsarbetet. 

Undersystem 

Struktur  

Genomgående ges uttryck för att det finns en struktur för gemensamma träffar för en 

utvecklingsgrupp. Det som tillskrivs denna grupp är arbete med skolans systematik i 

stor utsträckning, att det är här beslut tas och övriga informeras vid 

arbetsplatsträffar. 

Kultur 

De kulturella faktorerna som framkommer kan kopplas till hur arbetet med skolans 

valda utvecklingsområden faktiskt väljs och arbetas med. Det finns inte en tydlighet i 

arbetsgången, det uppger 10/15. Det finns en kultur av att utvalda/valda personer 

arbetar med utvecklingsfrågor, utvecklingsgruppen. Det egna deltagandet anges som 

utvärdering av det egna arbetet eller i ämneslaget. 

Rektor har angett att det finns en kultur av att söka förklaringar till skolans resultat 

utanför det egna arbetet.  

Det finns även uttryck för att ”någon” jobbar med det eller att ”någon annan” har 

bestämt vad som ska jobbas med. Sammantaget ger det ett resultat där 12/15 uppger 

att de är osäkra på hur arbetet sker eller att någon annan (utifrån/uppifrån) har sagt 

vad som ska göras. 

Politik  

Inom gruppen av pedagoger finns grupperingar kopplat till skolans arbete med 

utvecklingsfrågor. Gällande systematiken framkommer att en grupp är drivande med 

utvecklingsfrågor. Det är här beslut fattas och övriga informeras via 
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arbetsplatsträffar. Sammankopplat med den kulturella delen finns då en koppling 

mellan att några har mandat att besluta för många som inte känner sig delaktiga. 

Individ  

Enkäten ger utrymme för pedagogerna att uttrycka sin egen bild av skolans arbete 

med systematik, här framkommer att det saknas en gemensam syn. Resultat som 

pekar på detta är att (7/15) uppger att någon annan (Kommunövergripande, PISA, 

”någon”) har sagt att det ska genomföras. Två uppger att de inte vet varför de arbetar 

med utvecklingsområdena. 

På individnivå ges det uttryck för (7/15) att det behöver finnas en tydligare struktur 

och tydligare rutiner med en större regelbundenhet. På individnivå så ser man ett 

gemensamt behov av en enhetlig riktning, i dagsläget följer de upp sin egen 

undervisning och gör uppföljningar i mindre grupperingar, arbetslag och ämneslag. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

En gemensam vision saknas och arbetet är därför inte riktat åt ett visst håll. 

Uppföljningar sker med enkäter och i arbetslag och ämneslag. Dessa uppföljningar 

sammanfattas och delges rektor som i sin tur sammanställer och formulerar 

utvecklingsområden.  

Detta arbete upplevs som att det behöver styras upp på ett tydligare sätt för att skapa 

en gemensam riktning och en samsyn, en större regelbundenhet och för att skapa 

större aktualitet.  

Det ges i många enkäter uttryck för ett svagt deltagande och en liten förståelse för 

systematiken, det uppfattas som att ”någon” jobbar med detta. 7/15 uttrycker ett 

behov av en tydligare struktur med skolans kvalitetsarbete. 6/15 uttrycker att annan 

än skolan har valt områdena de fokuserar på. 10/15 uppger att de inte är aktiva eller 

ger uttryck för svagt deltagande. I denna grupp pekas även en grupp inom kollegiet ut 

som aktiva i utvecklingsarbetet (lokal utvecklingsgrupp).  

Den gemensamma bild som framträder är att de på skolan är medveten om två 

gemensamma utvecklingsområden. 14/15 uppger ”Skola för hållbar utveckling”, 

10/15 uppger ”Matematiksatsning”  Dessa båda uppges även vara områden som 

kommit utifrån/uppifrån, huvudmannens krav på utveckling. I och med detta skrivs 
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även pedagogernas svaga engagemang fram, det är inget som de själva valt och 

engagerar dem inte. 

På frågan hur de skulle vilja förändra arbetet framkommer att det önskas en tydligare 

arbetsgång, tydligare tankar om hur uppföljning ska ske och vad uppföljningen ska 

leda till. Det behöver fokuseras på att få med hela kollegiet i viljan till kvalitetsarbete. 

I dagsläget uttrycker de att de inte vet vad arbetet ska leda till ej heller vilka områden 

som ska fokuseras på. Det behöver bli ett mer levande dokument med tydligare och 

mer kontinuerlig uppföljning för att ”vi-känslan” för arbetet ska bli tydligare. 

5.3 Dokumentgranskning – skolans dokument 

5.3.1 Systematiskt kvalitetsarbete - dokumentgranskning 

Grunden i det systematiska kvalitetsarbetet byggs upp kring det ”årshjul” skolan har 

(bilaga 3). Här skissas skolans aktiviteter upp väldigt grovt, fokus ligger på att 

definiera när i tid vissa aktiviteter sker. För att tydligare konkretisera årshjulet 

upprättas ett ”kalendarium” över varje termin (bilaga 4). I detta kalendarium finns 

även en struktur över de konferenser som sker på skolan. Inom ramarna för dessa 

grunddokument har skolan tagit fram en mall för det systematiska kvalitetsarbetet 

(bilaga 5). Här beskrivs skolans planerade åtgärder, dessa åtgärder följer den 

arbetsprocess som kan utläsas i dokumentet och kortfattat handlar om: 

 Planera 

 Genomföra 

 Följa upp resultat och måluppfyllelse 

 Analys 

Sedan börjar varvet om med planering för kommande åtgärder. Arbetet gällande 

uppföljning, analys och planering för förändringar sker i bifogat dokument (bilaga 6). 

5.4 Analys 

Analysen kopplas till den modell som ligger till grund för arbetets syfte och 

frågeställningar.  
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Fig 6 Förenkling av analysmodell som grund för lärande organisation. 

 

Intervju med rektor ger en bild av ett ledarskap som bygger på erfarenhet och 

intuition, det finns inget medvetet val av ledarstrategi och det saknas i viss mån en 

ledarskapsanalys. Det som förvisso framkommer och som bekräftas av pedagogerna, 

är att det är ett demokratiskt ledarskap som genomsyrar arbetet. Vidare kan 

pedagogernas syn på ledarskapet även bekräfta den initiala bild som rektor ger, att 

det saknas grundtanke om ledarskapet. Pedagogerna upplever ledarskapet som 

otydligt, att det saknas en långsiktighet med ett konsekvent beslutsfattande. 

Rektor berättar vidare om hur arbetet i rollen inleddes på skolan, det handlade om att 

klargöra för personalen ”vilken sida” rektor stod på, lärarnas eller arbetsgivarens. 

Utifrån denna bakgrund valde rektor att fördela sin närvaro bland samtlig personal 

eftersom det även upplevdes viktigt för pedagogerna att veta vilka medarbetare som 

hade god relation till rektor.  

Pedagogerna upplever att rektor till övervägande del är demokratisk och att de har 

möjligheter att uttrycka sina åsikter och att de blir lyssnade till. Rektor har dock inte 

klarlagt någon ”ledningsdeklaration” eller liknande, detta kan kopplas samman med 

pedagogernas uttryck för avsaknad av långsiktighet och ett beslutsfattande som är 

konsekvent. Mycket tid har lagts på att skapa relationer och som rektor själv 

uttrycker det, denne har blivit en del av den kultur och de grupperingar som finns och 

skapats. Delaktighetens uttryck, att bli lyssnad till, leder inte alltid till beslut eller 

återkoppling till framtida vägval. 

I dagsläget befinner sig rektor i inledningsfasen av att skapa visioner för framtida 

satsningar. I relation till de undersystem som finns på skolan så har individ och 

politik, varit det som funnits viktigast att koncentrera på. När pedagogerna ger sin 
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bild av det utvecklingsarbete som är på gång och att rektor är i inledningsfasen av sitt 

visionära arbete, uppstår en diskrepans i hur det uppfattas. Rektor uppger att de 

utvecklingsområden som planeras för, kommer utifrån/uppifrån (huvudman), men 

att denne tillsammans med andra rektorskollegor har en plan för hur arbetet ska gå 

till.  

Pedagogerna är överens i den del som beskriver varifrån trycket på förändring 

kommer från, men de uppger även att de inte är delaktiga och att de inte har koll på 

vem som gör jobbet.  

Strukturella förutsättningar finns, individers vilja och behov likaså. Det som ligger till 

grund för skillnaden i hur arbetet uppfattas finns i kulturen samt det politiska 

spelet/maktbalansen inom organisationen. Pedagogerna är delvis medvetna om vilka 

områden som ska arbetas med, men de vet inte vem som ska göra jobbet. Det som är 

känt är var trycket till utvecklingsområdena kommer från, det är inte från den egna 

organisationen och de är ej heller förankrade i kollegiet. 

Hypotesen för arbetet, är att det krävs ett systematiskt kvalitetsarbete för att 

bli/vidmakthålla en lärande organisation. När rektor beskriver de strukturella 

förutsättningarna så görs det på liknade sätt som lärarna gör. Det finns ett antal 

områden som bygger upp en likvärdig syn på vad som ska göras (uppföljningar av 

lärares egna arbete). Rektor är medveten om att det krävs ett långsiktigt arbete, att 

det behöver systematiseras och att det kräver delaktighet.  

I dagsläget återger rektor ett arbetssätt som funnits hellre än det som kommer finnas. 

Den systematik som lett fram till, den numer borttagna, kvalitetsredovisningen 

byggdes upp av lärares egna analyser, dessa sammanställdes av rektor som 

formulerade de övergripande målen, den gemensamma målbilden. 

Pedagogerna är medvetna om de strukturella förutsättningar som finns, att de 

genomför undersökningar som sammanställs av rektor. I nästa steg, när de 

övergripande målen ska kommuniceras så uppstår ett glapp. Arbetet med de 

övergripande frågorna anses vara i behov av att styras upp på ett tydligare sätt, att en 

gemensam riktning ska pekas ut och att en samsyn behöver åstadkommas. Ett behov 

av större regelbundenhet uttrycks, här finns en koppling till avsaknaden av en 

medveten strategi i ledarskapet och det visionära arbetet med en ledningsdeklaration 
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eller liknande. Det ges i enkäterna uttryck för ett svagt deltagande i, och liten 

förståelse för, det systematiska kvalitetsarbetet. 

När de svarar på frågan vad de vill förändra framkommer önskemål om en tydligare 

arbetsgång, tydligare tankar om hur uppföljningen ska ske och leda till. Fokus 

behöver ligga på att skapa en delaktighet, det står i kontrast till pedagogernas bild av 

en demokratisk ledare, uttrycket kan kopplas till att syftet med utvecklingsområdena 

inte är klarlagda samt att de upplevs komma utifrån/uppifrån. Delaktigheten uttrycks 

handla om att bli lyssnad till, delaktigheten behöver omfatta ett strategiskt handlande 

i större utsträckning. 

Vid dokumentgranskningen ses en otydlighet. Årshjulet beskriver inte några detaljer 

för vad som ske, utan när vissa delar ska genomföras. Kalendariet som konkretiserar 

årshjulet innehåller inte en tydlig koppling till årshjulets aktiviteter och 

dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs inte i något av 

dokumenten.  

6. Tolkning, diskussion och slutsatser 

Den teoretiska genomgången av vilka förutsättningar som bygger upp och 

vidmakthåller en lärande organisation ger, i korthet, en kedja av förutsättningar som 

bygger på varandra. Ett analyserat ledarskap som konkretiseras i en vald modell. En 

förståelse för vad som sker genom att ledarskapet nyttjar olika perspektiv för 

förståelse av skeenden i organisationen.  

Organisationen byggs upp av undersystem som alla bidrar till verksamhetens 

huvuduppdrag. Huvuduppdraget genererar ett resultat som vid systematisk kvalitativ 

sammanställning och analys ger erfarenheter som leder till en förändrad praktik, 

medlemmarna i organisationen lär av sina gemensamma erfarenheter och svarar mot 

kriterierna för en lärande organisation. 

Undersökningen visar att det saknas en direkt analys av ledarskapet och det medför 

att ett medvetet val av ledarskapsmodell saknas. Rektor behöver ha en strategi och en 

långsiktig plan för skolans utvecklingsarbete. Uttryck för att det saknas en 

långsiktighet och ett konsekvent beslutsfattande kommer fram i enkäten och 

bekräftas även av rektor, ingen vision har utvecklats. Ledarskapet upplevs som 

demokratiskt och att åsikter lyssnas till. Paradoxen som uppstår i detta är att 
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upplevelsen av ett demokratiskt ledarskap finns, men att det saknas delaktighet. En 

grundförutsättning för en lärande organisation och uttryck för en framgångsrik skola 

(Skolinspektionen 2010:10), är att det finns en långsiktighet som bygger på 

deltagande och systematik. Att erfarenheter inte enbart blir bundna till en person 

utan kommer organisationen till gagn. Utmärkande för en framgångsrik rektor är att 

rektor ansvarar för att medarbetarnas arbete i organisationen riktas mot skolans mål 

och visioner (Thörnsén 2011). Vidare skriver Thörnsén (a.a) att rektors ledarskap 

påverkar elevers resultat genom styrningen av den inre organisationen och skapandet 

av förutsättningar. För att bli en framgångsrik skola behöver rektor medvetet agera 

långsiktigt och i relation till skeenden i organisationens undersystem (Hoy och 

Miskel 2008). 

Att det saknas en medveten strategi för ledarskapet medför svårigheter i tolkandet av 

skeenden i undersystemen. Tolkningen bör enligt Bolman och Deal (2012), utgå från 

olika perspektiv så att en förståelse finns för vilka system rektor bör påverka. Rektors 

fokus i undersystemen har legat på politik och individer och genomsyras av ett 

demokratiskt förhållningssätt. För att kunna förtydliga sin egen roll i relation till 

lärarna behöver rektor analysera sitt ledarskap i relation till alla undersystem. 

Därefter behöver en ledarstrategi utarbetas så ett medvetet tillvägagångssätt kan 

skapas. 

Verksamheten arbetar för närvarande med framtagande av en handlingsplan med 

utifrån/uppifrån givna utvecklingsområden. Paradoxen som finns i ett upplevt 

demokratisk ledarskap och i viss mån avsaknad av delaktighet kan beskrivas i 

relation till detta. Åsikter lyssnas till, men ligger inte till grund för framtagande av 

verksamhetens riktning. Undersystem som bygger på struktur och kultur kopplas 

alltså inte samman med det demokratiska perspektivet. Utvecklingsområdena 

beskrivs av yttre aktörer och det saknas en medvetenhet i kollegiet om hur arbetet 

med systematiken går till. Rektor behöver förtydliga skolans systematiska arbete med 

de utvecklingsområden som finns, oavsett varifrån områdena kommer. 

Larsson och Löwstedt (2011) uttrycker liknande åsikter som Jacobsen och Thorsvik 

(2008) gällande varifrån trycket på förändring ska komma ifrån. För att hantera 

motstånd till förändring och för att ha ett lyckat utvecklingsarbete bör vilja till 

förändring komma inifrån organisationens medlemmar, således behöver rektor 

angripa den uttalade känslan av liten delaktighet. Utvecklingsområdena som 
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identifierats och nu beskrivs riskerar leda till motstånd om det inte förankras i 

organisationen. Rektor behöver ta ansvar för allas delaktighet och skapa ett 

medinflytande i upprättande av metoder för att nå uppsatta mål. 

När det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs av organisationens medlemmar finns 

en gemensam bild av de strukturella förutsättningarna. När dokumenten utsätts för 

granskning så saknas en tydlighet i hur arbetet ska gå till, rutinerna för 

genomförande. De utvecklingsområden som finns beskrivna i den mall som används, 

sammanfaller inte fullt ut med de områden som pedagogerna pekar ut. 

Utvecklingsområdena beskrivs i varierande form, det blandas vad som ska göras med 

i vissa fall metoder, ibland beskrivs enbart hur. Genomgående saknas en beskrivning 

av varför, syftet saknas. Det kan finnas inbyggt i organisationen varför saker ska 

göras, det hamnar dock i konflikt med en av framgångsfaktorerna för skolor, att 

erfarenheter ska kunna leva kvar om personer byts ut. Återigen behöver rektor ta ett 

tydligt ansvar för skolans systematiska kvalitetsarbete, skapa funktioner som 

beskriver hur arbete ska gå till. Förtydligandet bör innehålla en modell som är 

gemensam för alla i organisationen, för detta arbete ansvarar rektor. 

Jämförelsen mellan undersökt skola och den teoretiska modell som redogjorts för i 

analysmodellen samt de förutsättningar som finns för en lärande organisation ger att 

det finns områden som behöver ses över på skolan för att bli en lärande organisation. 

Hypotesen för arbetet bekräftas av den teoretiska genomgången, ett systematiskt 

kvalitetsarbete är en grundförutsättning för en lärande organisation. Undersökt skola 

saknar i många fall rutiner för systematik och kan heller inte säkerställa på lång sikt 

att gjorda erfarenheter stannar i organisationen. 

Sammantaget kan sägas att den teoretiska beskrivningen som jag presenterat skapar 

en god grund att sätta i relation till organisationers uppbyggnad och funktion. Varje 

enskilt område: ledarskap, input, transformation, outcome/resultat, systematik och 

lärande organisation, kan granskas djupare för ytterligare förståelse för de specifika 

påverkansfaktorerna. För att skapa en sammanhållen bild av dessa faktorers inverkan 

på varandra behöver det dock finnas ett övergripande förhållningssätt.  

Resultatet som studien ger är relativt den teoretiska genomgången tunn. Den 

undersökta skolans egen dokumentation över det systematiska kvalitetsarbetet svarar 

inte mot den bild som målas upp som framgångsfaktor över systematiskt 
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kvalitetsarbete. De brister som jämförelse mellan teori och praktik ger, är rektors 

ansvar att förtydliga. Rektor är i behov av att, utifrån en fördjupad reflektion över sin 

egen roll, förtydliga för personalen vilken riktning som ska stakas ut. I dagsläget 

saknas för många delar för att skolan ska kunna närma sig en lärande organisation, 

det första som behöver ske är att en tydlig systematik upprättas. 

Fortsatt forskning 

För att tydliggöra hur en lärande organisation ser ut i praktiken skulle det vara 

nödvändigt att genomföra undersökningar av fler skolor som sedan utsattes för 

jämförelser sinsemellan och mot den teoretiska beskrivningen.  

För att förklara skolors arbete och övergripande styrning skulle en granskning av hela 

kommunens kvalitetskedja på förvaltningsnivå behöva göras, på så sätt kan 

variationer mellan skolor förklaras i relation till exempelvis ledarskap. 

Reflektioner över vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll 

i samhället och människors ansvar för hur den används. 

Jag har under arbetets gång skaffat mig egna erfarenheter som berikar mitt ledarskap 

och arbetssätt i relation till organisationer i allmänhet, skolan och den egna 

verksamheten i synnerhet. Sällan är de saker som sker inom en organisation 

resultatet av slump, det är oftare en reaktion på ett skeende. Oavsett intentioner så 

kan jag konstatera att det vid flera tillfällen inte blir som det ursprungligen var tänkt. 

Det kan ha andra förklaringar än det vid första anblick givna svaret, att ledarskap 

handlar om att kunna se saker ur rätt perspektiv för att kunna gå vidare, Bolman och 

Deal (2012). Detta vidgade perspektiv är en konsekvens av den litteratur som utgjort 

grunden för litteraturgranskningen som i sin tur satts i relation till undersökningen 

som genomförts. Jag har skaffat mig verktyg för att vidareutveckla min egen roll som 

skolledare då organisatoriska kunskaper kan sättas i relation till forskning och utgöra 

grund för agerande, forskningen i sig har självklart begränsningar i de sammanhang 

där människor vistats och agerar, det är inte alltid görligt att mäta, värdera och 

förklara mjuka värden i modeller för hur saker och ting borde se ut, men likafullt ger 

en teoretisk bakgrund större möjlighet till förståelse. 

Utifrån de erfarenheter arbetet gett kommer svar på skeenden i en organisation, 

tankar om fortsatt arbete, verktyg för att hantera och planera för vidare utveckling stå 
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att finna i ett vetenskapligt angreppssätt och är för mig en given utgångspunkt i mitt 

fortsatta arbete.  

I arbetet med vetenskapliga teorier och metoder för analys av skolarbetet är det 

avgörande att dessa används på ett både etiskt och effektivt sätt så att personer eller 

organisationer inte kommer till skada och att resurser inte förslösas till ingen nytta. 

Som både rektor och utforskare av skolans miljö och dess ledarskap har detta arbete 

gett mig insikter i hur jag kan värna om dessa viktiga principer i det vetenskapliga 

arbetet.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide rektor 

Bilaga 2 Enkätundersökning lärare 
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Bilaga 5 Skolans mall för det systematiska kvalitetsarbetet 

Bilaga 6 Skolans analys och plan för fortsatt arbete 

Bilaga 7 Nationell referensram för examina 

  



56 
  

Bilaga 1 

Intervjuguide rektor – ostrukturerad intervju 

Organisation, ledarskap och samarbete 

 Hur är det att vara rektor på den här skolan? Berätta. 

 Vilka förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten/förändringsarbeten pågår på 

skolan? 

 I vilken fas i utvecklingsarbetet befinner ni er just nu? 

 Hur arbetar du som ledare i den här fasen av utvecklingsarbetet? 

 Vad vilka funktioner/personer har betydelse för ditt arbete som rektor? 

Ledarskapets inriktning och strategier 

 Hur tror du att det är att vara elev på den här skolan? Vilken betydelse har 

skolan för eleverna? Vad har eleverna för framtidsbilder? 

 Vad tror du elever och föräldrar säger om den här skolan? 

 Vad anser du är er skolas viktigaste uppdrag i förhållande till skolans elever? 

 Vad är din drivkraft i rektorsuppdraget? 

 Vad är lärarnas drivkraft? Varför vill lärarna arbeta på den här skolan? 

 Vad är det viktigaste utvecklingsområdet på skolan? 

 Varför detta? Vilka avgränsningar har ni gjort? 

 Finns det en gemensam vision/målbild/verksamhetsidé på skolan? 

 Hur har vision/målbild/verksamhetsidé kommit till? 

 Hur bidrar detta prioriterade utvecklingsområde till skolans långsiktiga 

vision/mål? 

 Hur vill du beskriva skolansförbättrings/utvecklingsarbete? 

 Hur gör du när du leder det pedagogiska arbetet? (utifrån ett övergripande 

perspektiv) 

Ledarskap med fokus på mål- och resultatstyrning och det systematiska 

kvalitetsarbetet 

 Utvärderar och analyserar lärarna sitt eget arbete med undervisning och 

elevers lärande? 

 Frågar du efter lärarnas utvärdering av undervisningen och elevers lärande? 

 Hur använder du/skolan utvärderingar och analys av elevernas resultat för 

planering och utveckling av undervisningen? 

 Hur arbetar ni vidare med era resultat, vem berörs av resultaten, vilka analyser 

gör ni och vilka åtgärder? 

 Var ligger rektors ansvar respektive lärarnas ansvar för kvalitet på lärarnas 

undervisning och elevers lärande och kunskapsutveckling, som du ser det? 

 Hur sammanställs och analyseras och tolkas resultat? – vem/vilka deltar idet 

arbetet? 
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 Hur bestäms vad ni på skolan ska följa upp och utvärdera? (fokus på 

kunskapsmål och/eller sociala mål?) 

 Vilka metoder används för utvärdering? 

 Hur använder du mål och resultat för att styra skolan mot högre 

måluppfyllelse? 

 Har ni utveckalt system som används över tid? 

 I vilken omfattning använder ni utredningar och forskning för att få perspektiv 

på skolans arbete och för att problematisera skolans resultat? Hur använder 

ni/du litteraturen? 

Rektors kunskap 

 Hur gör du när du leder det pedagogiska arbetet? 

 Varför gör du på det sättet? 

 Vilken kunskapsgrund använder du då? 

 Var hämtar du ny kunskap? 

 Läser du ny litteratur om ledarskap? 

 Vilken kompetensutveckling anser du att du behöver för ditt ledarskap? 

 Vilka förväntningar känner du från lärarna på din kompetens och kunskap? 

 Vad anser du viktig kunskap för att kunna leda arbetet med att utveckla 

undervisningen i skolan? 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning – lärare  

 

1. Beskriv kortfattat ledarskapet på skolan, ej personen, exempelvis 

demokratiskt, auktoritärt, situationsanpassat, förändringsinriktat och 

transformativt 

 

2. Vilka utvecklingsområden finns på er skola? 

 

3. Hur har de områdena valts? 

 

4. Vad har du varit delaktig i? 

 

5. Hur följer ni arbetet med dessa utvecklingsområden och resultatet av dessa? 

 

6. Beskriv i korthet hur din delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet ser ut. 

 

7. Beskriv i korthet hur skolans struktur för det systematiska kvalitetsarbetet ser 

ut. 

 

8. Vad innebär begreppet ”lärande organisation” för dig, med er skola som 

utgångspunkt. Beskriv. 

 

9. Om det finns något i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet som du 

skulle vilja ändra på, vad är det? Beskriv gärna hur. 
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Bilaga 3 

Kvalitetsarbete, årshjul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari- 

Mars 

April- 

Juni 

Augusti- 

September 

Oktober- 

December 

Egen utvärdering 
Normer och värden 

Inflytande och 
samarbete 

Likabehandlingsplan 

/ plan mot kränkande 

behandling 

 

 

Föräldraenkät Trivselenkät 

Personligt 

Likabehandlingsplan/plan mot 

kränkande behandling 

Egen utvärdering 

Kunskaper 

Betyg 

Nationella prov 

Kunskapsuppföljning åk 5 

Upprätta 

Likabehandlingsplan / 

plan mot kränkande 

behandling 

Planering 

Kunskaper 

Normer och värden 

Följa upp 

Följa upp 

Följa upp 
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Bilaga 4 

 

Kalendarium HT 13
V dat Måndag dat Tisdag dat Onsdag dat Torsdag dat Fredag

34 19 Skolorna börjar 20 21 22 23

aug. aug. aug. 15.30 Lärarkonferens aug. aug.

35 26 27 28 15.30 APT 29 30 Fotografering

aug. aug. aug. aug. aug.

36 2 Brandövning 3 4 8.30 TT 5 6

sep. sep. sep. 15.30 AL-konf sep. Föräldramöte sep.

åk 5-6 kl. 18.30

37 9 10 11 15.30 AL-konf 12 13 Skoljoggen

sep. sep. sep. sep. sep. 12-13.30

38 16 17 Föräldramöte 18 15.30-17.00 APT 19 20

sep. sep. åk 8 kl. 18.30 sep. Förel. Stress/livspussel sep. sep.

39 23 24 självstudie em 25 12.00-16.30 självstudie em. 26 27

sep. sep. åk 5-6 sep. info.mingel, utv.samt åk 7-9 sep. sep.

40 30 1 2 15.30 APT 3 4

sep. okt. okt. okt. okt.

41 7 15.30-16.30 8 9 8.30 TT 10 11

okt. omprov okt. okt. 15.30 Lärarkonferens okt. okt.

42 14 15 16 15.30 17 18

okt. okt. okt.  Mitterminskonferens okt. okt.

43 21 15.30-16.30 22 23 15.30 APT 24 Föräldramöte 25

okt. omprov okt. okt. okt. åk 9 kl. 18.30 okt.

44 28 A-dag 29 A-dag 30 A-dag 31 Lov 1 Lov

okt. Lov okt. Lov okt. Lov nov. nov.

45 4 5 6 15.30 Lärarkonferens 7 8

nov. nov. nov. självstudie em åk 5-6 nov. nov.

46 11 12 13 8.30 TT 14 15

nov. nov. nov. 15.30 AL-konf nov. nov.

47 18 15.30-16.30 19 20 15.30 AL-konf 21 22

nov. omprov nov. nov. nov. nov.

48 25 26 27 15.30 AL-konf 28 29

nov. nov. nov. nov. nov.

49 2 15.30-16.30 3 4 självstudie em. åk 7-9 5 åk 5-6 lär 6

dec. omprov dec. dec.13.30-16.30 föreläsningdec. APT föreläsning dec.

50 9 A-dag 10 11 8.30 TT 12 13

dec. lov dec. dec. 15.30 Lärarkonferens dec. dec.

51 16 17 18 19 20

dec. dec. dec. 15.30 Lärarkonferens dec. dec.

52 26 Jullov 24 Jullov 25 Jullov 26 Jullov 27 Jullov

dec. dec. dec. dec. dec.

1 30 Jullov 31 Jullov 1 Jullov 2 Jullov 3 Jullov

dec. jan. jan. jan. jan.

2 6 7 A-DAG 8 terminen börjar 9 10

jan. jan. jan. jan. jan.

TT=Trygghetsteamet

UG=Utvecklingsgruppen

Likabehandlingsplan/plan mot 

kränkande behandling 
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Bilaga 5 

Systematiskt 

kvalitetsarbete 13/14 

 

 

 

 

 

 

  

Aktuella processer 
/moment/arbetsområden 
/utvecklingsarbeten  

Analys 
Vad har 
fungerat bra 
resp. mindre 
bra? 
Varför? 

Vad bör 
förändras? 
Vem gör vad? 
Tidsplan? 
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Bilaga 6 

Systematiskt kvalitetsarbete 13/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder Påbörjat 
/ ej 
påbörjat 

Uppföljning 
/planering (V 44) 

Åk 5-6 skriver upp dagens 
schema på tavlan för att alla ska 
få en bra struktur.  

  

Åk 5-6 använder ett 
planeringsblad tillsammans med 
eleverna för att öva att arbeta 
med struktur och planering. 
Planeringsbladet utvärderas i 
grupp. 

  

Kompetensutveckling 
matematiklärarna inom 
dyskalkyli bland annat. 

  

Satsa resurs på mindre grupper i 
exempelvis matte med 
ämneslärare. Viktigt att gruppen 
är sammansatt på rätt sätt. 

  

Vi behöver arbeta med att hitta 
verktyg i arbetet med elever som 
saknar motivation för 
skolarbetet.  
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Förbättra förmågan att kunna 
läsa faktatexter och ta ut viktig 
information i till exempel NO-
texter. Ge eleverna mycket mer 
handledning i sättet att bearbeta 
texter. 

  

Planeringstid ska läggas under 
mentorstiden där eleverna får 
hjälp att strukturera veckan.   

  

Lärare ska få ännu mer tid 
tillsammans till samplanering 
och ämnesdiskussioner.  Även 
utbyte med andra skolor för att 
utveckla arbetet är viktigt. 

  

Vi ska fortsätta att ha tät och 
kontinuerlig kontakt med 
hemmen, såväl ämneslärare som 
mentor.  

  

Prata positivt om skolan i klasser 
och den offentliga miljön. Prata 
enskilt när man vill bolla 
problem. 

  

Stötta varandra i 
personalgruppen i jobbiga 
perioder. 

  

Lägga ribban högre utan att 
förstora det. Eleverna behöver 
inte inse att det är på c-nivå. 
Behöver man lämna ut E-
kriterier till proven?  

  

Vi ska fråga oss om vi behöver 
maila hem varje gång en läxa 
inte kommit in. Mentor får ta det 
med enskild elev istället för att 
familjen ska drunkna i mail som 
är negativa.  

  

Vi ska vara tydliga med 
strukturen i skolan och 
klassrummet och vägleda 
framförallt åk 7 noggrant. Det 
behöver nötas hur man ska lägga 
upp arbetet och man behöver 
hålla i gruppen längre, göra 
saker gemensamt och ha täta 
avstämningar. Vi behöver 
fundera över 
undervisningsmetoder (jfr m år 
6) och vara mycket tydliga med 
vad vi förväntar oss att arbetet 
ska mynna ut i, bl a med tydlig 
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start och avslut (både av 
lektioner och hela arbeten). Vi 
behöver också arbeta ihop 
gruppen genom 
samarbetsövningar, 
värderingsövningar under hela 
hösten år 7.  Målet måste vara 
att alla ska vara trygga i gruppen 
och vågar visa vad de kan och 
vågar prestera i förhållande till 
sina förutsättningar.  

 

 

 


