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Abstract 

Skolinspektionen rapport (2014); Från huvudmannen till klassrummet, visar att fokus 

måste riktas mor såväl pedagoger, skolledar- och förvaltningsnivå för att skapa och 

förbättra undervisningen för elevers lärande och en trygg skolmiljö.  

I denna studie undersöks vilka faktorer som bidragit till en framgångsrik skolutveckling 

på en skola utifrån rektorns och pedagogernas perspektiv. Utgångsläget var en skola 

med en av kommunens lägsta resultat på nationella prov och kommunövergripande 

enkäter om elevernas trygghet och trivsel. Efter två år hade skolan förbättrat sina 

resultat med den procentuellt sett högsta ökningen i kommunen.  För att synliggöra 

komplexiteten och sambanden gestaltas skolans utvecklingsprocess utifrån ett lärande- 

och organisationsteoretiskt perspektiv tillsammans med systemteori.  

Undersökningen baseras på en kvalitativt fenomenologisk forskningsansats där empirin 

utgörs av intervjuer med rektorn och pedagogerna på den undersökta skolan. 

Framgångsfaktorer som beskrivs är bland annat organisatoriska förutsättningar, rektors 

ledaregenskap, förutsättningar, gemensamt förhållningssätt och sociala och emotionella 

färdigheter samt skolan som varumärke. Studien visar även att samband råder mellan 

givna förutsättningar och framgångsrik skolutveckling. 

Ämnesord: 

  skolutveckling, ledarskap, organisatoriska förutsättningar, förhållningssätt, lärande, 

  samsyn, sociala och emotionella färdigheter         
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1 INLEDNING  

  

Jag har länge intresserat mig för vilka faktorer som leder till bra skolor för alla, där eleverna har 

en god lärmiljö som en god socioemotionell miljö. Detta efter att under drygt tio år ha arbetat 

som specialpedagog med handledning både av pedagoger och rektorer i olika kommuner och 

fått följa många utvecklingsprocesser av skolors inre och yttre strukturer.  

För ett antal år sedan deltog jag i en kommunövergripande genomgång av elevenkäter 

angående elevernas trygghet och trivsel i skolan. Enkäterna var gjorda på samtliga skolor i 

kommunen och redovisades fråga för fråga. Det visade sig att vissa skolor hade mycket låga 

resultat medan andra skolor hade genomgående ganska höga resultat. Jag blev nyfiken och 

kunde inte låta bli att även ta del av resultaten från de nationella proven för att se eventuella 

samband. Det visade sig att en del skolor som eleverna skattade lågt utifrån trygghet och trivsel 

också hade relativt låga resultat på de nationella proven. Det som gör mig fundersam är varför 

vissa skolor år efter år kan redovisa låga resultat. Vilka förutsättningar har de och vilka åtgärder 

vidtar de och vad är det som gör att deras utveckling inte blir synbar utifrån gängse 

skolmätningar? Även den nuvarande regeringen har uppmärksammat detta och beslutat att ge 

Skolverket i uppdrag att gå in med särskilda insatser på skolor med låga elevresultat. Det 

innebär att staten får ett större ansvar för problemtyngda skolor genom att Skolverket ska 

kunna göra överenskommelser med enskilda huvudmän om skolutvecklingen på enskilda 

skolor. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström (Hansell, Sveriges Radio, 4 juni 2015) 

bedömer att vanliga åtgärder troligen blir handledning för att förbättra pedagogernas 

undervisning, vidareutbildning av obehöriga pedagoger och stöd till rektorerna. I uppdraget 

ingår också att minska skillnaderna och öka likvärdigheten mellan skolor. 

Redan vid införandet av Läroplanen för grundskolan 1980 (Skolverket, 1980) myntades 

begreppet En skola för alla och 20 år senare gav Skolverket ut en kunskapsöversikt med namnet 

Likvärdighet i en skola för alla (2003). Av den framgick att en skola för alla inrättades med ett 

uttalat jämlikhetsmål i sikte. Genom en gemensam skola ville man skapa en demokratisk 

institution med ett kompensatoriskt uppdrag som skulle utjämna skillnader mellan skolor 

oavsett geografiskt läge eller upptagningsområde. Skolans struktur i sig skulle vara en garanti 

för detta mål. Idag, alltså mer än 30 år senare i den gällande läroplan, för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står följande: 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska 

vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges 

genom de nationella målen (Lgr 11, s. 8). 
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Likaledes föreskriver Lgr 11 under rubriken Varje skolas utveckling följande: 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 

Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av 

skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas 

kvalitativt (s.11).  

Vid jämförelsen mellan olika skolor i kommunen som utmärkte sig en av skolorna med låga 

resultat. Skolan hade även många ansökningar om stöd från centrala elevhälsan och jag fick i 

uppdrag att hantera några av dem. Under tre terminer arbetade jag och en kollega intensivt 

med olika uppdrag på skolan. Uppdragen innebar handledning av pedagoger och en fortbildning 

med inriktning på så kallat sociala och emotionella färdigheter. Sociala och emotionella 

färdigheter utgör grunden för det akademiska lärandet som att läsa, räkna och skriva och 

behövs som verktyg för det akademiska lärandet (Denham, Bassett, Sirotkin, Zinsser, 2013). 

Många elever som har svårigheter i skolan behöver träning i sociala och emotionella färdigheter 

som självreglering, sociala och emotionella färdigheter som har att göra med impulskontroll, 

verbal själreglering, fokuseringsförmåga, förståelsen av sig själv och andra och den sociala 

kompetensen. Uppdragen på skolan avslutades och andra uppdrag tog vid på andra skolor. 

Tiden gick och jag informerades om att den ovannämnda skolan hade den största procentuella 

ökningen av resultaten på elevernas trivsel och trygghetsenkäter i kommunen. Jag tog kontakt 

med skolans rektor för att få bekräftat informationen och kort tid därefter träffades vi för ett 

samtal som sedan ledde till ytterligare en rad samtal. Syftet var att synliggöra, blicka tillbaka 

och sortera rektorns tankar och upplevelse av skolan utvecklingsprocess, utifrån min 

handledningsroll på centrala elevhälsan. Det visade sig att resultaten på de nationella proven 

även hade börjat stiga vid samma tidpunkt. 

Under de år jag arbetat med handledning har jag följt forskningsläget när det gäller 

skolutveckling och intresserat mig för vilka faktorer som kan bidra till positiv och negativ 

skolutveckling. Min erfarenhet är att, utöver en tillit till sin rektor, påverkas pedagogernas 

arbete av rektorns förmåga att skapa förutsättningar för pedagogerna att göra sitt jobb. 

Skolinspektionen rapport (2014) visar att pedagogerna spelar en mycket viktig roll för eleverna, 

men ansvaret är långt ifrån bara deras. Det är näst intill omöjligt, eller i varje fall mycket svårt, 

för en pedagog att klara sitt uppdrag om det inte finns stöd från skolans ledning. Rektorns och 

förvaltningens uppgift är att skapa förutsättningar för pedagogers arbete. Skolinspektionens 

resultat är mycket tydliga med att om pedagogen inte ges tillräckligt bra förutsättningar kan de 

inte få undervisningen att fungera väl.  

Med denna studie försöker jag belysa och beskriva vad som har påverkat elevernas ökade 

kunskaps- och trivselresultat på den undersökta skolan. Syftet med min undersökning är 

således att ur ett aktörsperspektiv belysa den framgångsrika utveckling som skett på skolan 

under en tvåårsperiod. Genom att anta ett aktörsperspektiv, i detta fall pedagogerna och 

rektor, vill jag synliggöra den undersökta skolans utvecklingsprocess utifrån hur aktörerna 

uppfattar processen och knyta dessa resultat till tidigare forskning och teorier. 
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2 ANSATS OCH TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och perspektiv, som består av 

systemteoretisk och socialkonstruktivistisk teori samt lärande- och organisationsteoretiskt perspektiv. 

Sverige ligger i topp vad gäller utvecklingen och genomförandet av New Public Management i 

den offentliga sektorn och Stenlås (2009) menar att det har inneburit en företagisering av den 

offentliga sektorn.  Inom produktionsverksamheter är begrepp som kontroll, inspektion, 

effektivisering och standardisering vedertagna begrepp. De begreppen är nu välkända även 

inom skolverksamheten genom reformeringen av skolan. Skolans styrning har förändrats från 

att betona mål till att betona resultat och elevprestationer och skolans utvecklingsarbete 

kopplas till kvalité genom olika former av administrativa rutiner (Lindgren, 2014). 

Nilsson skriver i Sandin och Säljö (2006) att andra yrkesgrupper har etablerat 

tolkningsföreträde i skolfrågor och fått ta plats inom utbildningsväsendet, och vare sig de är 

formellt representerade eller ej, så har de haft inflytande. Detta har lett till att 

kunskapsförmedling och undervisning har blivit sekundärt i förhållande till det andra uppfattar 

som viktigare som till exempel utvärderingar och mätningar. Stenlås (2009) hävdar att vid 

reformeringen av skolan med hård styrning och kontroll från nationell och lokal politisknivå 

har det glömts bort att kunskapen om organisationen främst ligger hos pedagogerna. Åtskilliga 

studier kring organisationsförändring och organisationsutveckling med fokus på struktur och 

kultur visar hur människor i en organisation fungerar och påverkas. Larsson och Löfstedt 

(2010) menar att relationer och processer är en förutsättning för skolutveckling och kvalité.  

2.1 LÄRANDE OCH ORGANISATIONSTEORETISKT PERSPEKTIV 
En förutsättning eller en grund för att organisationen lär sig är att gruppen lär och 

kommunikation i och mellan grupper måste fungera för att individernas kompetens ska 

komma organisationen till nytta (Senge, 1995). Scherp (2001) och Sandberg och Targama 

(1998) menar att för ledare i en lärandeorganisation krävs det att de använder organisationens 

kompetenser och erfarenheter.  Grunden för utveckling är att medarbetarna ses som en 

medskapare och att deras lärande sker genom erfarenheter och genom varandra. I det 

traditionella ledarskapet där kontrollen sker utifrån, som i skolans värld, kommer ofta 

görandet i centrum genom information, instruktioner och regler och pedagogerna ses som 

utförare, istället för medskapare.  För att skapa goda förutsättningar för utveckling krävs 

istället att rektorn ser pedagogerna som medskapare och använder deras kompetenser och 

erfarenheter (Scherp, 2001).  



8 
 

Jag tänker att det finns ett samband 

mellan rådande förutsättningar och 

utveckling, där allt hänger ihop. 

Sambandet bildar en kedja från 

förvaltningsnivå till rektor, pedagoger, 

elever och vårdnadshavare (se Figur 1). 

Med det menar jag att om politiker och 

förvaltningschefer ger rektorn 

förutsättningar att leda och utveckla 

skolan utifrån den skolans behov, får 

rektorn möjlighet att i sin tur ge 

pedagogerna de förutsättningar som 

de behöver för att skapa en bra lärmiljö 

för eleverna. Även vårdnadshavare är 

en del i detta samband som hjälper till 

att öka eleverna förutsättningar att lära 

och utvecklas.  

För skolan som organisation kan detta 

praktiskt innebära att förutsättningar 

och strukturer skapas för att ta till vara 

pedagogernas kompetens och 

erfarenheter så att dessa kommer skolan till nytta. Detta kan i sin tur främja utvecklingen och 

bevarandet av kompetens, att arbetslagen lär sig, vilket är en förutsättning för ett 

organisatoriskt lärande. Skolan måste emellertid skapa möjligheter för att kommunikationen i 

och mellan arbetslagen ska fungera, vilket i sin tur ses som en förutsättning för att pedagogens 

kompetens kommer skolan till del (Senge, 1995). Skolverket (2008a) betonar att det viktiga för 

en lärande organisation är att utveckla arbetslagens funktion till ett forum för pedagogernas 

erfarenheter om undervisning och om elevers lärande. Arbetslagen använder ofta detta forum 

för information och planering av olika verksamheter, och vilka slutsatser arbetslagen drar om 

sin undervisning och elevers lärande sker i mycket begränsad omfattning (Blossing, 2003). I 

skolans kärnverksamhet berörs oftast det formella lärandet, vilket kan vara en orsak till att 

pedagogernas lärande inte uppmärksammats i samma utsträckning. Skolinspektionens rapport 

(2014) visar att för att rektor ska kunna identifiera, analysera och fatta beslut om kvalificerade 

utvecklingsinsatser krävs det att rektor har en god kunskap om vad som händer i 

undervisningen.  

2.2 SYSTEMTEORETISKT PERSPEKTIV 
Abrahamsson och Andersen (2005) menar att enligt ett systemteoretiskt perspektiv är skolan 

som organisation en del av ett socialt system som är beroende av systemet och omvärlden. En 

organisation kan ses som en struktur, som förväntas anpassa sig till och uppfylla olika aktörers 

Vårdnadshavare 

Politiker & 
Förvaltningschfer 

Rektor

Pedagoger

Eleverna

Vårdnads-

havare

Figur 1. Sambandet mellan rådande förutsättningar och 

utveckling 
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krav, som i skolans fall är politiskt framtagna styrdokument och riktlinjer samt vårdnadshavare 

och elevers krav på skolan. Giddens (1979) skiljer mellan system och struktur och hävdar att 

system definieras som det samspel som sker just nu, medan struktur anger hur dåtid har 

inflytande på det som sker i nutid. Struktur ingår även i sociala system och består exempelvis 

av regler som bildar förutsättningar för aktörers handlingar. I skolans värld bidrar regler i form 

av koder och rutiner till att en social interaktion mellan elever och lärare upplevs som 

meningsfull och ändamålsenlig. Regler kan även vara styrande genom att handlingar eller 

beteenden graderas. Här spelar skolornas värdegrundsarbete samt likabehandling- och 

kränkandebehandlingsplan utifrån skollagen en viktig roll tillsammans med rådande 

gruppnormer. 

Den rådande kulturen är grunden för hur människor agerar i organisationer och för 

gemensamma normer och värderingar. Organisationskulturen är en viktig vägledning för att få 

en uppfattning om hur människor i en grupp tänker och beter sig. Kultur handlar om 

gemensamma angelägenheter och föreställningar (Alvesson, 2015), den är svår att förändra 

och det krävs ofta stora motgångar för att organisationens kultur ska förändras. Ledningen har 

stort inflytande vad gäller utveckling och implementering av sociala och emotionella 

värderingar och måste oftast övertyga de anställda om dessa (Schein, 2004).  

Problemen som uppstår i en organisation är det som får verksamheten att utvecklas, hävdar 

Abrahamsson och Andersen (2005). Om det uppstår obalans inom organisationen försöker 

aktörerna i organisationen återupprätta balansen genom någon slags förändring så att de 

uppfyller de krav som det aktuella problemet ställer. Systemforskarna Rittel och Webber 

(1973) beskriver dilemman för att hantera problem i sociala system. De menar att det finns ett 

beroende mellan struktur och funktion, där strukturen skapar mönster av handlingar som i sin 

tur förorsakar problem. Om man lyckas förändra de underliggande strukturerna kan man 

åstadkomma andra beteendemönster vilket ger bättre resultat än reaktiva insatser på enskilda 

händelser. Problemlösningar man väljer att använda beror på hur vi definierar problemet. Om 

ett problem i skolans värld uppfattas som låga kunskapsresultat utifrån lärandemål i 

läroplanen löses problemet med en skärpning av kunskapskraven och en satsning på 

ämnesdidaktik, men om problemet uppfattas vara utifrån elevhälsans uppdrag så blir 

lösningen en intensifiering av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det går inte att 

påvisa vilken som är den rätta eller bästa lösningen på problemet. När fokus övervägande 

ligger på bedömningar av resultat hamnar lärande och sociala processer ofta i skuggan 

(Öquist, 2012), men det är viktigt att ta med alla de värden som står på spel vid valet av olika 

alternativa lösningar (Rittler och Webber (1973) använder begreppet elakartade problem för 

att beskriva problem där den bästa lösningen inte går att fastställa och det kan inte heller 

avgöras exakt när problemet är löst. Lösningarna kan inte beskrivas som antingen rätt eller fel 

i absolut mening. Olika lösningar kan däremot uttryckas som tillfredställande. Det som återstår 

är att bestämma vilken lösning som är mest rimlig utifrån goda grunder (ibid.).  
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2.3 SAMMANFATTNING AV DE TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTERNA 
Skolan är en verksamhet som många har synpunkter på, hur dess inre arbete genomförs och 

bör genomföras finns det flertalet uppfattningar och tolkningar om. Allt från beslutsfattare, 

forskare och journalister till yrkesverksamma inom skolan, vårdnadshavare och elever har 

föreställningar som påverkar skolans utformning och innehåll. Politiska beslutsfattare har med 

sin detaljerade styrning av skolan påverkat skolans struktur och fokus på resultat utifrån 

mätbara variabler. Detta har i sin tur inverkat på arbetet med skolutveckling om hur och på 

vilket sätt utvecklingen angrips (Lindgren, 2014; Stenlås, 2009).  

När orsaken till ett problem ensidigt fastställs resulterar det i insatser utifrån det, men om 

problemet analyseras utifrån alla tänkbara aspekter och fokus ligger på processer istället för 

mätbara resultat ökar sannolikheten att valen av lösningar blir fler (Rittler & Webber, 1973).   

Detta kan i sin tur leda till att andra förutsättningar skapas för att skolutvecklingsprocessen ska 

bli framgångsrik på flera nivåer.  

Forskning har bidragit till kunskap om att skolor har ett så kallat inre liv med individuella 

särdrag, och att de präglas av olika klimat eller att de består av olika kulturer. Alvesson (2015) 

menar att en kultur kan vara mycket svår att förändra, att det ofta krävs omfattande 

motgångar för organisationen för att kulturen skall förändras.  

Rektor som ledare i en lärande organisation behöver ha kunskap om och förståelse för skolan 

som organisation för att en utveckling ska komma till stånd. Förutsättningarna för att skapa 

utveckling sker genom en ömsesidig påverkan och interaktion mellan olika aktörerna.  Skolan 

kan ses som en social konstruktion som uppstår via de aktörer som finns inom skolan 

(Thomasson, 2007).  Aktörer på förvaltningsnivå möjliggör utveckling på rektorsnivå, vilket i sin 

tur möjliggör för pedagogerna att utvecklas, som slutligen möjliggör för eleverna att utvecklas. 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT OCH LITTERATURGENOMGÅNG 

Genom att använda skriftliga källor i form av litteratur- och forskningsrapporter beskrivs 
skolutvecklingsprocessen utifrån fyra rubriker.  

3.1 SKOLUTVECKLING  
Skolutveckling är en process för att hantera angelägna behov eller problem i skolans vardag 

(Oxenswärdh (2011).  Begreppet skolutveckling kan allmänt anses som kvalitetsförbättring av 

verksamheten som syftar till att förbättra elevernas lärande och påverka deras utveckling.  För 

att åstadkomma förändringar krävs det en utvecklad vision om hur utvecklingsprocessen ska 

gå till och att hänsyn tas till skolans förutsättningar. Betydelsen av vad som behöver förändras 

underskattas ofta i början av en förändringsprocess, menar Larsson och Löwstedt (2010).  

Samarbete är ett centralt begrepp när det gäller omstrukturering, men strukturella 

förändringar kan innebära både att stödja och stjälpa skolans utvecklingsprocess. Därför är det 

viktigt att ständigt granska förändringarnas innehåll och hur det ska genomföras för att 

resultaten ska kunna bli positiva (Hargreaves, 1995).   

Skolkultur och traditioner påverkar hur skolor tar emot och tolkar utvecklingsprocesser, vilket 

ofta skapar en sävlighet vid förändringar. Skolans organisation formas av pedagogernas 

tolkningar, enskilt eller kollektivt menar Larsson och Löwstedt (2010).  Det kan inte tas för 

givet att pedagoger och rektor ser den egna skolans kultur som ett utvecklingsområde (Berg & 

Scherp, 2004) det kan finnas övertygelser, rutiner och strukturer som de har fastnat i och som 

de har ett stort egenintresse av att bevara. Kulturer formas och inramas av speciella strukturer 

som kan vara positiva eller negativa och genom att förbättra pedagogernas möjligheter att 

arbeta tillsammans och stödja varandra kan en omläggning av skolans strukturer komma 

tillstånd (Hargreaves, 1995). För att det ska vara möjligt är det nödvändigt att arbeta med 

både struktur och kultur. Ibland kan det vara lättare att börja med strukturella förändringar 

som sedan skapar förutsättningar för kulturella förändringar, menar Berg och Scherp (2004). 

Det finns emellertid en risk att kultur, traditioner och rådande praktik underskattas när 

strukturella förändringar genomförs. Därför är det viktigt att etablera strukturer som stödjer 

de pedagogiska målen och till viss del följer och stödjer själva kulturen så att pedagogerna blir 

bättre rustade att förändras som kollektiv och i riktning mot elevernas behov (Hargreaves, 

1995).  En verklig förändring innebär att komma förbi områden av otydlighet och osäkerhet 

(Fullan, 2007) och en av de faktorer som framhålls som avgörande för utveckling av 

skolkulturer är ledarskapet (Berg och Scherp, 2004). Arbetet med visioner och mål, rektorns 

förståelse för såväl skolutvecklingens innehåll som för processen har stor betydelsen. Även 

rektorns förmåga att utmana och skapa delaktighet hos pedagogerna och rektorns eget 

engagemang i utvecklingsarbetet påverkar utvecklingsprocessen (Scherp, 2002).  
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3.2 REKTORS LEDARSKAP 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av rektorers ledarskap (Skolinspektionen 2010:15) visar 

att skolornas utvecklingsarbete behöver ledas av rektor via långsiktiga strategier, där 

strukturer skapas för att kunna följa elevernas resultat i förhållande till uppsatta mål. Vidare 

visar Skolinspektionens granskning att skolornas systematiska kvalitetsarbete behöver 

utvecklas och ledningsstrukturer behöver gås igenom för att vara effektiva och skapa 

delaktighet och ansvarstagande (ibid.). 

Timperley (2013) beskriver tre uppgifter för rektor som verkar väsentlig för att pedagoger ska 

upprätthålla intresset för förändring och utveckling och att deras lärande ska fortgår. Den 

första uppgiften är att utveckla en realistisk vision som visar att nya förhållningssätt och 

tillvägagångsätt är möjliga att skapa. Den andra uppgiften är att pedagogerna blir 

engagerande via framgångsberättelser och lärandeexempel som bidrar till att de engagerar sig 

och formulerar egna mål för sitt lärande. Att professionella utbildningstillfällen organiseras 

och genomförs på ett bra sätt där rektor är delaktig.  Rektors uppdrag är också att hjälpa 

pedagogerna att översätta sina nya insikter till praktik och att stödja förändrings- och 

utvecklingsprocessen. Förändringar är komplexa, och därför är det viktig att rektor försäkrar 

sig om att andra förändringar som samtidigt äger rum överensstämmer med de nya 

kunskaperna. Detta för att de nya teoretiska kunskaperna ska kunna fördjupas och inte 

äventyras. Det krävs även att det finns en organisatorisk struktur som stödjer pedagogernas 

professionella utveckling, stärker vikten av att nå uppsatta mål, analyserar framsteg och 

tillhandahåller expertstöd vid behov för att framstegen ska fortgå (ibid.). 

Gustafsson (2009) presenterar forskning som visar att framgångsrika rektorer både utmanar, 

stödjer och leder en kritisk reflektion om undervisningen och om en förbättrad lärmiljö, allt i 

syfte att öka måluppfyllelsen både vad gäller kunskapsmål och sociala mål. Detta är en viktig 

del av rektors pedagogiska ledarskap. I studier av skolutveckling beskrivs betydelsen av 

rektorns ledarskap för utvecklingsarbetet och rektorns inställning och agerande anses 

generellt vara en av de styrande faktorerna för framgångsrikt utvecklingsarbete, både i 

klassrum och på skolnivå (Berg, 2011; Höög & Johansson, 2011). Tillsammans med 

pedagogerna bildar rektor några av de mer framträdande aktörerna för att åstadkomma 

struktur och kultur. Detta bidrar till goda förutsättningar för utveckling av professionella, 

verksamhetsorienterade skolor, med ett gott klimat för utveckling, lärande och samverkan på 

arbetsplatsen (Blossing, 2003; Scherp och Scherp, 2007).  

Rektorer som har ett serviceinriktat ledarskap får, enligt Berg (1999), en större legitimitet. 

Särskilt starkt påverkas rektorns legitimitet av förmågan att stödja pedagogerna när rektorn 

den blir ifrågasatt och respekten för pedagogernas självständighet vad gäller utformningen av 

det pedagogiska arbetet och synen på elevdisciplin. En annan faktor är rektorns förmåga att 

leda, utan att det medför pappersarbete eller extra möten från pedagogerna.  

Hattie (2008) redogör för ett antal framgångsfaktorer i rektorers ledarskap som påverkar 
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elevprestationer. De rektorer som bland annat fokuserar på elevprestationer och 

undervisningsstrategier är uppmuntrande och delaktiga i lärarnas lärande och utveckling var 

mer framgångsrika. Andra framgångsfaktorer som framhålls är strategisk resursanvändning, 

vilket innebär att resurser används där de behövdes bäst utifrån målen och att 

undervisningstiden skyddads från yttre press och avbrott.  För att förändringar ska bli möjliga, 

menar Hallerström (2006) måste rektorerna arbeta med olika kunskapssyner och 

ämneskunskaper, lärares syn på sin uppgift liksom arbetstidsavtalet och hantera dessa 

faktorer på ett bra sätt. 

3.3 PEDAGOGERNAS LÄRANDE 
Skolutveckling förutsätter en förmåga att utveckla och stötta kollektiva lärprocesser inom 

organisationen, men även utveckling av föreställningarna om skolan som organisation. 

Föreställningar om skolan som en helhet behöver få företräde framför mer traditionella 

föreställningar om individuell eller kollektiv självständighet.  Rönnerman (1998) anser att 

utvecklingsarbetet i skolan är grunden för pedagogernas lärande och menar att det lokala 

utvecklingsarbetets har betydelse för att både utveckling av verksamheten och för stödet av 

pedagogernas utveckling. Utvecklingsarbete kan ses som en viktig form av 

kompetensutveckling.  

För att pedagogernas lärande ska blir professionellt och djupgående med nya insikter behöver 

rektor ha pedagogernas lärande i fokus. Timperley (2013b) har gjort en modell för 

skolutveckling utifrån pedagogernas undersökande och kunskapsbildande som är avgörande 

för att pedagogerna ska kunna förstå hur undervisningen behöver anpassas till eleverna.  

 

Figur 2. Illustration av den cykliska processen som Timberley (2013b) förespråkar utifrån undervisningens 

anpassning och skolutveckling för pedagogernas professionsutveckling.  
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Den största påverkansfaktorn för rektorns sätt att leda och för pedagogernas sätt att 

undervisa är erfarenhetslärandet. Här påverkas lärandet av att pedagogerna tar del av 

varandras erfarenheter, skolans organisationsstruktur och har förståelse för sitt uppdrag 

(Scherp, 2003a). Även arbetssätt där pedagogerna ges möjlighet att samarbeta kring praktiskt 

pedagogiska frågor på ett sätt så att kulturella, för givet tagna uppfattningar, utmanas och 

ställs i relation till målen för verksamheten är främjande (Berg & Scherp, 2004). Vidare 

poängterar Scherp (2003a) vikten av utmanande möten för att synliggöra olika perspektiv och 

behovet av systematisk uppföljning och utvärdering för att inte erfarenhetslärandet ska fastna 

i de redan etablerade invanda mönstren. 

Kvaliteten och omfattningen av förståelsefördjupande och meningsskapande 

lärprocesser är beroende av de yttre former och strukturer som man bygger              

upp inom såväl kommunen som på varje enskild skola (Sherp 2003:43). 

För att lärprocesser ska komma till stånd behöver rektor och pedagoger skapa en lärmiljö som 

kännetecknas av tillit och utmaningar (Timperley, 2013), där misstag välkomnas och alla 

känner sig trygga att lära, utforska ny kunskap och förståelse (Hattie, 2008). Framgångsrik 

skolutveckling handlar om att uppmärksamma pedagogens behov av att utveckla det 

gemensamma samtalet (Danell, 2003) och på så sätt minska spänningar mellan de hindrande 

och de framåtsträvande krafterna. Men ett kollegialt samarbete räcker inte som isolerad 

åtgärd menar Timperley (2013), då det istället kan förstärka rådande praktik och de antagande 

som den är grundad på.  

Generella idéer och övergripande modeller leder sällan till utveckling menar Larsson och 

Löfstedt (2010). Timperley (2013b) framhåller vikten av lärandet i vardagen för det 

kontinuerliga utvecklingsarbetet. Hon hävdar att det finns ett starkt stöd för att 

kompetensutveckling som sker i den vardagliga lärmiljön tillsammans med kollegor ger en 

större hävstångseffekt för hela skolans samlade utvecklingsarbete, än individuella insatser 

baserade på den enskilde lärarens intresse och ansvar.  För att utveckling ska komma till stånd 

krävs att pedagogerna har fokus på elevernas behov (Berg & Scherp, 2004). 

Kompetensutveckling som utgår ifrån elevernas behov är en av de viktigaste komponenterna 

för att en utbildningsinsats ska göra skillnad. Det ökar möjligheterna för pedagogernas 

engagemang som i sin tur leder till egen lärprocess med fördjupade kunskaper och ökad 

skicklighet. Etablerade förklaringar och antagande av till exempel styrdokument eller elever 

kan hindra pedagogerna från att undersöka hur effektiv deras egen praktik är för att främja 

elevernas lärande. Genom att engagera extern handledare eller utbildare till lärarlaget kan 

rådande antagande utmanas och utvecklas till nya kunskaper och färdigheter som i sin tur kan 

leda till förbättrade elevresultat (Timperley, 2013). 

Samarbete och erfarenhetsutbyte i skolan sker ofta informellt vilket kan leda till problem 

eftersom inte alla pedagoger har tillgång till informella strukturer. Om en stor del av lärandet 

sker informellt finns det en risk att den informella strukturen krockar med den formella och 

ger en ökad arbetsbelastning (Stedt, 2013). Istället bör arbetssätt där pedagogerna ges 
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möjlighet att samarbeta kring pedagogiska frågor på ett sätt så att kulturella, för givettagna 

uppfattningar, utmanas och ställs i relation till målen (Berg & Scherp, 2004) och att 

pedagogerna får prata om det som händer prioriteras för att pedagogernas lärande ska få 

möjlighet att utvecklas ( Stedt, 2013).   

3.4 FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Ett professionellt förhållningssätt bygger på vilken elevsyn pedagogerna har (Maltén, 1995). 

Genom ett öppet förhållningssätt, där pedagogen ser fler möjligheter än hinder, ökar 

pedagogens förmåga att göra vardagliga situationer till erfarenheter som kan leda vidare till 

kunskap och egen utveckling. Ett öppet förhållningssätt innebär också att pedagogen vågar se 

och ifrågasätta sitt eget tänkande i större utsträckning (Lendahls & Runesson, 1996). Maltén 

(1995) menar att pedagoger måste vara klart medveten om vilken elevsyn de har så 

pedagogen kan ge eleven den bästa tänkbara möjlighet att utvecklas. De positiva 

förväntningar som läggs på eleven betyder oerhört mycket för elevens utveckling.  

Hjörne och Säljö (2008) menar att det krävs en synvända i skolan för att utveckla elevernas 

arbetsmiljö och lärmiljö. Skolan behöver gå från att lägga ansvaret på individen till att lägga 

ansvaret på skolan. Pedagoger ser ofta barnets beteendeproblematik som orsaken till att 

undervisningen inte fungerat istället för att se att beteendeproblematiken kan orsakas av 

undervisningen. Problemet förläggs därmed till eleven snarare än till brister i hur under- 

visningen har anpassats till elevens behov (Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012). Studier 

(Skolverket, 2008b) visar på att den ökade andelen eget arbete i undervisningen ställer krav på 

sociala och självreglerings färdigheter. Dessa egenskaper har elever i behov av särskilt stöd i 

mindre utsträckning än andra elever, vilket kan leda till att elever i behov av särskilt stöd får 

svårt att klara av det friare arbetssätt som eget arbete innebär.  

Maltén (1995) beskriver centrala värderingar som påverkar pedagogernas val av arbetsssätt, 

där samspel mellan människosyn, samhällssyn och kunskapssyn är centrala. När det gäller 

samhällssyn är begrepp som lära för livet. När det gäller kunskapssyn som i hög grad 

sammanknippas med akademiska kunskaper glöm ofta färdigheter bort som behövs för att 

hantera sin kunskapsinhämtning. Kunskaper och färdigheter behöver vävas ihop så att elevens 

hela utveckling tillgodoses. Goda sociala färdigheter kan främja elevernas kognitiva lärande 

(Hattie, 2008). Utvecklingen av självregleringsfärdigheter för lärande är mycket viktigt, för alla 

som lär, oavsett om det gäller elever eller pedagoger. Det är tack vare de färdigheterna man 

kan få återkoppling på sina ansträngningar att lära sig. Därigenom kan pedagoger lära sig hur 

de ska identifiera sina elevers behov liksom sina egna behov av att lära. Pedagoger behöver 

också utveckla egna självreglerande färdigheter som att kontrollera och reflektera över de 

förändringar de behöver göra för att maximera sina elevers lärande, (Timperley, 2013).  
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4 PRECISERADE FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med min undersökning är att ur ett aktörsperspektiv belysa den framgångsrika 

utveckling som skett på den studerade skolan under en tvåårsperiod. Det innebär att belysa 

och analysera skolans utvecklingsprocess utifrån aktörerna, som i denna studie är rektorns och 

pedagogernas beskrivningar och upplevelser av perioden. Utifrån detta syfte och mot 

bakgrund av presenterad forskning, formuleras följande frågeställningar: 

Vilka faktorer har bidragit till skolans framgångsrika utveckling utifrån rektorns och 

pedagogernas beskrivningar? 

Vilken betydelse har rektorns ledarskap haft och vilka verktyg har varit viktiga för rektorn att 

använda i utvecklingen av skolan, enligt rektorn och pedagogerna? 

5 METOD 

Kapitlet inleds med metodologisk utgångspunkt och val av metod för studien. Vidare beskrivs studiens 
urval, genomförande samt bearbetning och analys av data. Därefter följer en genomgång av studiens 
forskningsetiska utgångspunkter. 

5.1 METODOLOGISK UTGÅNGSPUNKT OCH METODVAL 
Studien bygger på en kvalitativ fenomenologisk undersökning där rektorn och pedagogerna på 

en skola har intervjuats. Genom att anta ett aktörsperspektiv försöker jag belysa en 

framgångsrik skolutveckling utifrån deras upplevelser av den undersökta skolans 

utvecklingsprocess. 

Dessa upplevelser har förmedlats och tagits emot utan att lägga någon vikt vid individuella 

tolkningar, vilket innebär att inga svar betraktades som ”rätt eller fel”, utan det var rektorn 

och pedagogernas uppfattningar som skulle synliggöras. Kvale och Brinkmann (2010) menar 

att i kvalitativa metoder ligger fokus på att hitta strukturer och sammanhang och att samla in 

upplysningar av några personer. Syftet var att beskriva och förstå snarare än att generalisera 

(lbid.). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att den fenomenologiska 

forskningsansatsen lyfter fram människors subjektiva livsvärld och deras sätt att skapa 

förståelse av omvärlden. Den ansatsen är ett adekvat alternativ vid synliggörandet av 

individers olika uppfattningar då fenomenologin utgår ifrån att varje individ lever och tolkar 

sin egen subjektiva omvärld ( Bjurwill, 1995;  Patel & Davidsson; 2003 Uljens, 1989). 

Datainsamlingen har genomförts med hjälp av sex informella individuella samtal med skolans 

rektor och fokusgruppsintervjuer med pedagoger. Ett individuellt samtal är en form av 

ostrukturerade intervjuer, där relationen mellan intervjuaren och informanten spelar en 

central roll för att få fram betydelsefull kunskap och ett sätt att ta del av händelser utifrån 

informanternas synvinkel och placera dem i en vetenskaplig kontext (Kvale & Brinkmann, 
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2010). De ostrukturerade intervjuerna med rektorn och fokusgruppsintervjuerna var lämpliga 

metodval för att, utifrån syfte och preciserade forskningsfrågor, ta del av informanternas 

upplevelser av vad som bidragit till skolans utveckling. Skillnaden mellan ett vanligt samtal och 

kvalitativ forskningsintervju innebär att forskaren har metodologisk medvetenhet om 

frågeformer, det dynamiska samspel som utvecklas mellan forskare och intervjuad, samt en 

kritisk uppmärksamhet på det som sägs (ibid.).  

Ostrukturerade intervjuer i form av samtal med rektorn genomfördes där min roll vara att 

lyssna in, spegla och strukturera tankar och processer som rektorn beskrev. Jag genomförde 

fem samtal med rektorn under två terminer efter att framgången uppmärksammats som 

sedan följdes upp av ett samtal i slutet av studien.  Denscombe (2009) menar att genom att 

använda sig av ostrukturerade intervjuer upptäcks grundläggande delar bättre i komplexa 

frågor och fokus på upptäckt bibehålls.  

Jag har även genomfört två fokusgruppsintervjuer med pedagogerna på skolan. Kvale och 

Brinkman (2010) menar att genom att intervjuaren introducerar diskussionsämnen och skapar 

ett tillåtande klimat kan informanterna ge uttryck för personliga åsikter. Med fokus på syfte 

och preciserade frågeställningar, var jag inlyssnade och lät informanterna samtala kring 

skolans utvecklingsprocess. Målet var inte att nå samförstånd i gruppen utan att få fram rikligt 

med synpunkter på det som var fokus i förstudien.  

5.2 URVAL  
Studien genomfördes på en skola i en medelstor kommun med cirka 80 000 invånare. Skolan 

hade efter en längre tid, med flera byten av rektorer och låga resultat på nationella prov och 

elevenkäter om elevernas trygghet och trivsel, ökat resultaten procentuellt mest i kommunen.  

I början av studien tillträdde en ny rektor, som tidigare hade undervisat på grundskolan och 

som var helt oerfaren i sitt rektorsuppdrag. I rektorns ansvarsområde ingick två skolor och två 

förskolor, vilket innebar att rektorns arbetsplats roterar mellan verksamheterna. Skolans 

pedagoger, som samtliga ingick i studien, hade i stort sett varit desamma under många år och 

så även under tiden som studien pågick. Samtliga undervisande pedagoger ingick i studien. 

Pedagogernas utbildning var från olika lärarutbildningsperioder från förskollärare, 

lågstadielärare till 1-7 lärare och tidigare-lärare. Majoriteten av pedagogerna hade mer än tio 

års erfarenhet av undervisning och några hade tre till femårs erfarenhet.  

5.3 GENOMFÖRANDE  
Under två terminer hade jag fem samtal med rektorn om skolans utvecklingsprocess som 

dokumenterades skriftligt. Jag genomförde även två fokusgruppsintervjuer med alla 

undervisande pedagoger på den undersökta skolan. Pedagogerna delades in i två grupper med 

5-7 pedagoger i varje grupp. I min strävan att vara öppen, nyfiken och utan förutfattade 

meningar använde jag mig av ostrukturerade intervjuer med öppna frågor. Det innebar att 

grupperna hade stort utrymme att diskutera med varandra utan min inblandning.  Risken 
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finns, att samtalsledarens föreställningar och förförståelse fortplantas till informanterna om 

samtalsledaren styr gruppens processer för mycket (Wibeck, 2010). Pedagogerna berättade 

om sina upplevelser av skolans utveckling från det att rektorn började hos dem. Intervjuerna 

med fokusgrupperna varade mellan en och en halv timme upp till två timmar och de spelades 

in med hjälp av en smart-pen samtidigt som jag skrev stödord. Efter fokusgruppsintervjuerna 

hade jag ett uppföljningssamtal med rektorn för att få information om vissa uppgifter som 

skolans budget till exempel. Via rektorn fick jag kontakt med skolområdets ekonomiassistent 

som gick igenom skolans budget vid tidpunkten för studiens genomförande. Informationen 

använde jag för att se huruvida pedagogernas upplevelse av skolans resurser stämde med 

skolans faktiska budget. 

5.4 BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA  
Som kommunövergripande specialpedagog i den undersökta skolans kommun har jag närmat 

mig studien med omfattande förkunskaper, men försökt att inte tolka och på förhand tro mig 

veta vad jag kom att upptäcka.  

Dokumentationen av samtalen med rektorn bearbetades och analyserades efterhand. För att 

försöka hitta förklaring till skolans framgång använde jag mig av analys på flera nivåer, där jag 

delade in beskrivningarna på individnivå där ledaregenskaper hos rektor och pedagogernas 

lärande och utveckling beskrevs. På gruppnivå beskrevs till exempel kollegialt lärande, 

gemensamt synsätt, relation mellan hem och skola och på organisationsnivå fanns struktur 

och organisering av skolans förändringsprocess. Slutgiltig analys av samtalen gjordes inför 

fokusgruppsintervjuerna genom att försöka hitta kategorier och få syn på betydelsefulla 

förändringar utifrån rektors beskrivning av utvecklingsprocesserna. Utifrån det materialet fick 

jag en ordning på processerna, hur de hade genomförts och resultatet av dem. Denna 

information hade jag sedan med mig som utgångspunkt vid fokusgruppsintervjuerna med 

pedagogerna.  

Samtalen från fokusgruppsintervjuerna transkriberades och analyserades vid upprepade 

gånger direkt efter datainsamlingstillfället. Genom att analysera samtalen med pedagogerna 

försökte jag hitta betydelsefulla faktorer som sedan fördes samman med kategorierna som 

vuxit fram i samtalen med rektor. Dessa kategorier utmynnade i nio rubriker så som mål och 

visioner, organisatoriska förutsättningar, förutsättningar för lärande, förhållningssätt, 

elevhälsoarbete och förtroende, ekonomi och resursfördelning, en närvarande rektor och 

rektorsstöd, och förtroendeskap och ledarskap. 
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5.5 ETISKA ÖVERVÄGANDE OCH KVALITETSKRITERIER  

5.5.1 Tillförlitlighet 

För att en studie ska vara trovärdig måste den grunda sig på erkända metoder och 
tillvägagångssätt. Som samtalspartner/intervjuare blir forskaren en del av metoden och frågan 
kan ställas om studien skulle få samma resultat om någon annan hade utfört den. Vägen för 
att nå tillförlitlighet är att använda välkända tillvägagångssätt och ta beslut som anses rimliga, 
så att forskningen skulle kunna upprepas (Denscombe, 2009). I studien användes 
samtal/ostrukturerade intervjuer. Det kan innebära svårigheter med att uppnå objektivitet 
eftersom insamlad data grundar sig på ett specifikt sammanhang, informanterna och insamlad 
data som inte var förkodad utan snarare relativt öppen för personlig tolkning. Även 
intervjuareffekten bör beskrivas som en potentiell påverkan på studiens resultat, det vill säga 
intervjuarens inverkan på hur människor svarar.  

5.5.2 Generaliserbarhet  

I kvalitativa studier undersöks ofta ett förhållandevis litet antal och då är det viktigt att 

fundera över i vilken utsträckning som upptäckterna eventuellt skulle kunna överföras till 

andra liknade sammanhang (Denscombe, 2009). Även om studiens resultat inte går att 

generalisera kan den ändå belysa skolans utveckling utifrån rektorns och pedagogernas 

perspektiv och förstärka bilden från tidigare forskning av att rektorn har en central roll när det 

gäller skolutveckling. En replikation av studien kan ge förutsättningar att undersöka 

utvecklingsprocesser hos andra skolor.  

5.5.3 Etiska överväganden  

De forskningsetiska principerna syftar till att vägleda forskaren men också till att skapa normer 

för förhållandet mellan forskaren och deltagare i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram att det är viktigt att arbeta på ett sätt som är ärligt och 

som respekterar informanternas integritet. Fyra principerna beskrivs för att skyddar 

deltagarnas intressen, att undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar, att 

deltagarna ska ge informerat samtycke till att delta i studien och konfidentialitetskravet. Dessa 

principer uppfylldes då deltagarna i studien är konfidentiella och att informanterna tillfrågades 

om de ville delta i studien. Beroende på att skolans kommun är lätt att identifiera, via min 

profession inom centrala elevhälsa, har jag valt att vara något vag i min beskrivning av skolans 

geografiska plats, antal pedagoger, klasser och elever då det skulle vara lätt att urskilja vilken 

den undersökta skolan är. 
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6 RESULTAT 

Under denna rubrik presenteras rektorns syn på skolans utvecklingsprocess och vilka faktorer rektorn ser 

som viktiga, sammanvävt med pedagogernas upplevelse av samma process. Resultatet presenteras 

under åtta rubriker. 

6.1 MÅL OCH VISIONER 
Rektor berättade att hen tidigt i sitt arbete med skolans utveckling satte upp mål och visioner 

för sitt arbete. För denna skola var det primära målet att få till en förändring tillsammans med 

pedagogerna. Förändringsbehoven var stora och många förändringar var akuta att genomföra 

eftersom skolan bröt mot skollagen på vissa områden. Att sätta igång många processer 

samtidigt och att få med pedagogerna har varit förutsättningen för skolans snabba 

upphämtning. Genom att rektorn hade en plan och satte upp egna mål, ställde frågor och 

uppmuntrade skapades processer som ledde till målet. Samtidigt som var hen inlyssnade, 

bekräftande och uppmuntrande och väntade in för att sedan driva på igen så hände det en hel 

del. Rektorns ledord var: Håll i, håll fast och håll ut. 

Det har funnits ett behov av en struktur, även om det var lite motsträvigt i början så har 

vi fått förståelse för att det var mycket nytt för oss. Samtidigt kändes det att det fanns 

ett behov av att få ordning och reda på många saker och bli bättre. Jag känner nu ett 

värde som pedagog. (pedagog) 

6.2 ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Rektor beskriver flera strukturella förändringar av verksamheten under de senaste två åren. När 

rektorn tillträdde tjänsten följdes inte timplanen, en kunskapsmatris för de olika årskurserna 

och ämnena saknades, likabehandlingsplanen var inte känd och det systematiska 

kvalitetsarbetet var inte igång. Genom att arbeta med utvecklandet av det systematiska 

kvalitetsarbetet – kvalitetshjul, gemensamma mål och analyser med all personal, 

omorganisation av klasser, schema, lokaler, arbetsplatstider och planering har stora strukturella 

förändringar skett. 

Rektor berättar att med hjälp av årshjulet arbetar skolan fortlöpande med alla de olika delarna. 

Ett år är indelat i tårtbitar som innehåller allt som ska göras under året. På så sätt får 

pedagogerna syn på kvalitetsprocessen och arbetet fördelas över året vilket gör pedagogernas 

arbetsbelastning mer jämn. Pedagogerna bekräftar: 

Det gemensamma årshjulet hjälper oss att hålla vid. Alla vet vad som komma ska och 

kan förbereda sig.  

Det finns en tydlig röd tråd i allt vi gör. Allt hakar i vartannat. Det är inget ’duttande’ 

längre där vi en termin gör si och en annan gör så. Vi har fått stöd i att bli uthålliga och 

genom att vi själva ser resultat av vårt arbete, då blir det självklart att fortsätta. 

(pedagog) 
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Vid utvecklandet av matrisen, uppdatering av likabehandlingsplan och arbetet med mål och 

bedömning har pedagoger ingått i arbetsgrupper vilket har bidragit till att pedagogerna upplevt 

sig delaktiga i arbetet. Pedagogerna uppger att de fått gehör för att prova nya saker och att de 

har en rektor som vågar gå lite utanför boxen och uppmuntrar dem till att prova något nytt.  

6.3 FÖRUTSÄTTNING FÖR ELEVERS LÄRANDE 
Rektor berättar att pedagogerna är dubbelbemannade i vissa ämnen som en förstärkning för 

att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov. Genom att arbetssättet har 

förändrats och utvecklats har ett tydligare arbete mot att utveckla elevernas förmågor vuxit 

fram. Pedagogerna beskriver förändringen positivt. De upplever att de har fått vara med i 

processen, fått tid till att diskutera undervisningen och upplever sig ha utvecklats i sitt 

läraruppdrag och nu byggt upp en stomme. 

Struktur har gett oss möjligheten att utveckla oss - planera, utveckla och utvärdera 

undervisningen. Jobba igenom kursplanerna och sätta dem i konkret handling. Utveckla 

verktyg i undervisningen. Genom att fördjupa oss i en sak och jobba igenom det. 

(pedagog) 

Genom att rektorn har infört samplanering varannan vecka samordnar pedagogerna 

undervisningen med varandra och det blir en ständig uppföljning över hur det går, med de 

pedagogiska diskussionerna i centrum. Tillgången till tid för pedagogiska samtal är något som 

pedagogerna kommer tillbaka till gång på gång. En pedagog berättar: 

 I våra kollegiala möten där delger vi varandra, ger goda exempel och stötta och hjälper 

varandra. Genom att ta vara på varandras kompetenser blir detta en framgångsfaktor.  

Vi har kollegiala samtal kring fokuserade område, har ett gemensamt språk, och att 

diskutera undervisning har blivit naturligt.  Jag upplever att vi får tid av rektor för 

samtal. Det känns viktigt. (pedagog) 

Rektorn berättar att en satsning som gjordes tidigt var enskilt stöd till pedagogerna av 

ämnesdidaktiker som var med i undervisningen och vid planeringen. Pedagogerna minns att det 

var en jobbig tid med mycket som skulle förändras. Men sedan när de året därpå gick in i 

matematiklyftet hade de mycket gratis i de vidare utvecklingsprocesserna. Rektorn beskriver att 

genom att skapa kollegiala möten med annan skola i området under matematiklyftet har det 

bidragit till en vidareutveckling av undervisningen i matematik. Detta har bidragit till ett 

förbättrade resultat som nu syns i omdömena och i nationella prov. I årskurs 3-5 har de arbetat 

med kamratrespons/bedömningar för att eleverna ska få insyn i var de befinner sig i förhållande 

till kunskapsmålen. Det har bidragit till att eleverna blir mer delaktiga i och fokuserande på sitt 

eget lärande. Eleverna är mer delaktiga i undervisningen än tidigare och skolan arbetar aktivt 

med elevinflytande till exempel via klassråd och elevråd. 

Rektor reflekterar över den enorma kunskapsinhämtning som pedagogerna har gjort och vilka 

effekter det fått på deras arbetssätt och bemötande. Hen menar att en av hens huvuduppgifter 
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är att skapa förutsättningar för att pedagogerna ska kunna utföra sitt jobb, och en av de 

förutsättningarna är just vidareutveckling av undervisningen tillsammans med gemensam 

värdegrund och språk. 

En annan framgångsfaktor som genomsyrar rektorns förhållningssätt är teamtanken. I början av 

processen berättar rektorn att hen fick påminna sig om att använda vi-budskap, även om hen 

inte kände sig som en del i vi:et. Men genom att alltid använda sig av vi-budskap och en tydlig 

strävan efter att skolan skulle utveckla en vi-känsla, från lokalvårdare, vaktmästare, 

matbespisningspersonal, bibliotekarie till pedagoger och rektorn har det bidragit till positiv 

utveckling, upplever rektor. 

Rektor har en tydlig förväntning att vi ska jobba ihop, stötta varandra. Det är uttalat att 

vi är ett team som arbetar tillsammans. Ska se oss som ett team. Det är uttalat. 

(pedagog)  

Pedagogerna upplever att de har arbetat igenom Lgr11 mycket noga tillsammans, vilket har 
varit en hjälp i deras utvecklingsarbete med elevernas måluppfyllelse. De ställer sig mycket 
positiva till den nya läroplanen och menar att de är vinnare i med de många förtydliganden som 
finns där då det gäller elevers rätt till stöd och rektors skyldigheter. De anser att det inneburit 
att det har blivit lättare att motivera insatser för elever i behöv av särskilt stöd än tidigare.  
 
I intervjuerna med pedagogerna beskrivs skolans arbetsplatsmöten, som de har varannan 

vecka, som ett möte där utveckling, samtal och ett givande och tagande är naturligt. I 

mötesstrukturen ingår en ’guldstund’ där pedagogerna får dela med sig av goda exempel från 

vardagen. Tidigare upplevde pedagogerna att deras arbetsplatsmöten endast gick åt till att ta 

emot information och nya arbetsuppgifter. Det fanns ytterst lite tid till samtal, de förväntades 

att skötas i korridoren eller på annan tid, vilket ledde till att en del undvek sina kollegor för att 

de inte orkade med alla ’utöverarbetsuppgifter’. 

6.4 FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Något som flertalet av pedagogerna är samstämmiga om som en bidragande faktor för 
elevernas kunskapsutveckling är den gemensamma fortbildningen kring Sociala och emotionella 
färdigheter. De framhåller att det har gett dem ett gemensamt synsätt och språk att prata om 
elever i svårigheter. Det har underlättat att hitta vägar framåt i elevarbetet. En av pedagogerna 
säger:  

Att kommunicera när elever har hamnat i svårigheter kan vara känsligt och svårt och 
kännas tungt. Men med hjälp av att använda sig av färdighetsbegreppen känner de en 
möjlighet att jobba framåt. Att det inte är värderande utan utvecklingsbart!  

Nu kan vi tydliggöra var som är svårigheterna och var det är vi vill någonstans. Både till 

eleven och vårdnadshavarna. Det ger ett framåtsyftande arbete tillsammans med eleven 

och hemmet som vi sett ger resultat. (pedagog) 

Rektorn menar att en framgångsfaktor för skolan är den gemensamma satsningen i arbetet 
med elevers färdigheter. Rektorn beskriver att arbetet kring färdigheter och färdighetsträning 
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har förtydligats och fördjupats med tiden och blivit ett med verksamheten. Rektor menar att 
förskolans förebyggande arbete med sociala och emotionella färdigheter gör skillnad för barnen 
när de sedan kommer upp i skolan. Vårdnadshavarna är inskolade i förhållningssättet kring 
färdigheter och barnen känner till begreppen och är förtrogna med arbetssättet som sedan 
skolan tar vid. Överlämnande mellan förskolan och skolan är tydligare och verksamheterna 
överlappar varandra och samarbetet utvecklas hela tiden. När man väl börjat och ser vinsterna 
är det lätt att fortsätta.   

Tidigare var det ganska anonymt kring hur förskolan har jobbat barn i behov av särskilt 

stöd. Nu har vi insikt i hur vi jobbar i de olika verksamheterna, mer förståelse och ett 

gemensamt språk som gör det lättare för att möte upp när barnen kommer upp från 

förskolan till oss i skolan. Rektor har varit en viktig länk i det arbetet.(pedagog) 

Vidare berättar rektor att pedagogernas förhållningssätt mot eleverna har utvecklats. 

Pedagogerna har ett gemensamt språk som eleverna och vårdnadshavare känner igen. 

Pedagogerna upplever att bemötandet blivit mer positivt och känner att eleverna inte tar det 

som negativ kritik utan som något de kan utveckla, något man lär sig i skolan.  Skolan har sedan 

kopplat ihop det arbetet med sina kränkningsrapporter. Där det blir tydligt att en del elever 

behöver öva vissa färdigheter i den sociala förmågan.  

Eleverna har fått ansvar och förståelse för sig själva och ser att det är möjligt att utveckla de 
sociala färdigheterna. En pedagog berättar:   

Vi använder ordet färdigheter ofta! Vi pratar med eleverna om hur de kan ”träna sina 

färdigheter” till exempel när de försöker lösa en konflikt genom slag, sparkar och 

kränkande ord. Vi ger dem möjlighet att på nytt visa att de klarar av att lösa konflikter 

på ett accepterat sätt. 

6.5 ELEVHÄLSOARBETE OCH FÖRTROENDE 
Rektorn beskriver skolans upptagningsområde som landsbygd med socioekonomiskt låg status. 
Tidigare hade cirka 30 procent av eleverna på skolan åtgärdsprogram. Det innebär en tät 
kontakt mellan hemmen och skolan och mycket administrativt arbete för pedagogerna. 
Pedagogerna uppger att de inte har färre elever i behov av särskilt stöd än tidigare men att de 
har ett annat arbetssätt att ta sig an eleverna på. Både genom förhållningssättet utifrån sociala 
och emotionella färdigheter, tidiga insatser av specialpedagogiskt stöd, en fungerande 
elevhälsa och samverkan med hemmet. De beskriver också att stödet från rektor i samband 
med svåra samtal har haft en stor betydelse. De upplever att rektorn backar upp dem och finns 
där vid svårigheter runt en elev.  

Vi är alltid säkra att vi har vår rektor i ryggen. Vi litar på rektor till hundra procent, hen 

visar att hon tror på både eleverna och oss. Att vi kommer att fixa det. (pedagog) 

Det är inte alls lika mycket kritik och det finns nu tydliga förväntningar mellan oss och 

hemmen. Vi har bra stöd från rektor och elevhälsoteamet som gör att vi orkar ha fler 

och oftare samtal med vårdnadshavare till barn som behöver lite extra. Det har gjort att 

insatserna oftast leder framåt. (pedagog) 
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Rektorn berättar om att mycket av hens tid har gått åt till samtal med vårdnadshavare som är 
oroliga eller vars barn har svårigheter av olika slag både i skolan och i hemmet. Skolan har 
under ett antal år varit misstrodd från omgivningen, vilket kan ha påverkat elevernas syn på sin 
skola negativt. Elevernas lärmiljö och pedagogernas samarbete med hemmet har varit en 
utmaning att förändra, berättar rektor. Hen har även medvetet arbetat utåt i skolans 
upptagningsområde för att höja trovärdigheter. Hen beskriver skolan som ett varumärke som är 
viktigt att skapa positiva tankar om.  

Hen (rektor) är inte rädd för att ta strid för barnen och oss. Skolan har inte haft så bra 

rykte, andra har tyckt synd om oss pedagoger. Frågat hur kan du stå ut där? Tillslut får 

man en sådan syn på sig själv. Hen har hjälp oss att vända detta. Så nu ser vi oss på ett 

annat sätt. Och framgång leder ju framgång.(pedagog) 

Samarbetet mellan hem och skola har förbättrats på många sätt inte bara genom att skolan har 

vårdnadshavarnas förtroende i större utsträckning än tidigare, utan även genom att olika 

samverkansformer har utvecklats. Det finns ett välfungerande föräldraråd, eleverna erbjuds 

läxhjälp och fritidshemmets har utvecklat verksamheten som ett komplement till skolan. 

Pedagogerna vittnar även om att vårdnadshavarna uttalar sig positiv och är stolta över sin 

skola. De tror att gemensamma tillställningar där personalen bjuder på sig själva som till 

exempel skolavslutning med engagemang från pedagogerna också har betydelse för hur 

vårdnadshavarna ser på skolan och dess verksamhet. 

Rektors ärliga och raka sätt mot vårdnadshavarna, men ändå ödmjuka, att hen ta sig tid 

med de mest krävande vårdnadshavarna har gett ringar på vattnet, säger en pedagog. 

Skolan har även arbetat med att utveckla den lokala elevhälsan. Rektor beskriver 

elevhälsoarbetet som en viktig del i arbetet med elevernas måluppfyllelse, där tidiga insatser är 

prioriterade och att rektorn uppger att hen nu har överblick över samtliga elever, vilka som är i 

behov av anpassningar och vilka som behöver eller har åtgärdsprogram. 

Tidigare hade vi mycket lite specialpedagogiskt stöd på skolan. Det var från den centrala 

elevhälsan och några timmar i veckan kom en specialpedagog från en annan skola. Det 

är en stor skillnad nu. Vår specialpedagog finns med oss både i undervisningen och i det 

förebyggande arbetet. (pedagog) 

6.6 EKONOMI OCH RESURSFÖRDELNING 
I samtalet med pedagogerna är de helt överens om att de fortfarande har lika många elever i 
behov av särskilt stöd som tidigare, men att de har fått andra verktyg och rutiner som gör att 
elevernas svårigheter oftast upplevs som hanterbara numera. De är också övertygade om att de 
har mer resurser än tidigare, vilket också är en bidragande faktor till att deras arbete med 
elever i behov av särskilt stöd är bättre. När jag sedan frågar rektor hur deras resursfördelning 
sett ut menar hen att de stora förändringar som skolan genomgått har bidragit till att resurser 
har kunnat omfördelas på ett bättre sätt. När hen sedan plockar fram siffror och jämför, visar 
det att skolan har fått mindre extra tilldelning för varje år. Vid en genomgång av ekonomin visar 
det sig att det gjordes en tillfällig satsning på skolan för att höja resultaten vid studien början. 
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Den satsningen har nu fasats ut samtidigt som kommunen lagt om sitt fördelningssystem från 
tidigare behovsstyrd till nu socioekonomisk fördelning. Det har sammantaget lett till att skolan 
har mindre pengar i sin budget i år än tidigare. 

6.7 EN NÄRVARANDE REKTOR OCH REKTORSSTÖD 
Den arbetsuppgift som rektorn beskriver som mest krävande har varit alla föräldrasamtalen. 

Hen har varit noga med att skilja mellan samtal utifrån det pedagogiska uppdraget, där 

klassläraren är den givna samtalsparten och sådant som har med annat att göra som går under 

rektors ansvar. Här hade hen önskat att hen fått coaching och strategier att hantera det istället 

för att själv bygga allt. När hen fick klartecken att tillsätta ett ledningsstöd som kunde vikariera 

när hen gick rektorsutbildningen eller var i sina andra verksamheter förbättrades 

förutsättningarna för att axla sin roll som rektor och förskolechef.  

Rektorn beskriver förutsättningarna för sitt uppdrag där hens ledningsstöd är mycket 

betydelsefull. När rektorn inte är på plats finns ledningsstödet och stöttar upp så att 

verksamheten fortgår i rätt riktning utan avbrott. Rektor upplever att den funktionen är mycket 

viktig för att inget ska stanna av när skolan är i en sådan intensiv utvecklingsprocess. Men 

ledningsstödet har också blivit en avlastning med att vara `silen’ som exempelvis tar in den 

första informationen vid akuta elevärenden. Detta innebär att rektorn fick möjlighet att 

prioritera olika ärenden utifrån behov och inte akututryckningar. 

Rektorn berättar även hur hen har haft som mål att skapa förutsättningar för pedagogerna 

arbete. Hen menar att en av hens uppgifter som rektor är att se till att pedagogerna har 

förutsättningar och möjligheter att utföra sitt jobb. Som hen lite skämtsamt säger ’Att rulla ut 

den röda mattan för dem.’  

En närvarande rektor. Det är en uppgradering av rektorsrollen på skolan att alltid ha en 

närvarande rektor. Är inte hen där finns hens ledningsstöd som tar vid. Så inget behöver 

stanna av.(pedagog) 

Rektor beskriver även sin ensamhet i början av utvecklingsprocessen. Det fanns få att bolla 

tankar, problem och idéer med. Rektorskollegor hade i regel fullt upp med sitt, så några djupare 

diskussioner blev det inte utan oftast rörde det sig om mer praktiska dilemman. När sedan 

resultaten började peka uppåt fanns där helt plötsligt flera som erbjöd sin hjälp. Men då var 

ju ’krisen’ över och hjälpen kändes inte nödvändig längre, beskriver rektor. 

6.8 FÖRTROENDESKAP OCH LEDARSKAP  
När pedagogerna får beskriva vad som har haft störst betydelse i för skolans utveckling, delger 

de en gemensam bild av att rektorns förmåga att skapa trygghet, att de känner sig sedda och 

lyssnade på har haft en stor betydelse för deras utvecklingsprocess. 

Det är nog få förunnat har en rektor man alltid kan lita på till 100 procent. Även om vi 

skulle göra fel så är hen där bakom oss och hjälper till. Skulle aldrig baktala oss. Hen 
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visar att hen tror på oss. Hen ser alla. Visar att hen tror på både eleverna och på oss 

pedagoger.(pedagog) 

Pedagogerna använder vissa gemensamma begrepp för att beskriva sin rektor som; ”Hen har 

ett målfokus, blick framåt, ett driv efter utveckling. Hen är uthållig, skapa strukturer, är 

engagerad och har ett tydlig i sitt ledarskap”. 

Hen har rätt motiv för att vara här, att utveckla skolan, och att barnen har en bra 

skoldag, att vi ska vara en del av den. Hen tror på barnen och deras 

förutsättningar.(pedagog) 

Rektorn beskriver att hen i alla förändringar sett till att ha med de mänskliga faktorerna som att 

ge trygghet, bekräfta, lyssna, se till att pedagogerna känner delaktighet i processen. Hen 

betonar också vikten av att inte lämna något åt slumpen utan följa upp saker som inte fungerar 

-håll i, håll fast, håll ut. Arbetet med normförändringar- att kunna erkänna fel, ge enskild 

coaching till pedagoger som har svårt för att möta förändringar. Men också ha mod att sätta 

ner foten när det inte går och ge personal andra förutsättningar om det behövs. Under hela den 

mycket intensiva perioden för skolans pedagoger med stora förändringar var inte någon av dem 

sjukskriven. Vid samtal med pedagogerna så är deras upplevelser av förändringsarbetet 

positivt. De är mycket stolta och nöjda med vad de tillsammans har åstadkommit och upplever 

att de alla är vinnare. 

Nu när vi möter kollegor från andra skolor kan vi känna att vi kan och har koll. Ibland 

ligger vi till och med före inom vissa områden. Och det känns bra. (pedagog) 
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7 RESULTATANALYS 

Här sammanfattas och fördjupas den studerade skolans framgångsfaktorer utifrån fyra underrubriker 

och sist visas figurer med gynnsamma faktorer och skolans framgångsfaktorer. 

Genom att lekmän har fått tolkningsföreträde då det gäller skolutveckling har det skapat 

reaktiva insatser (Rittel & Webber, 1973) på skol-Sverige, till exempel när det gäller elevernas 

sjunkande studieresultat. Organisationsförändring är mycket svårare och trögare att förändra 

än vad man förut hade trott (Alvesson, 2015), det krävs oftast stora motgångar för att kulturen i 

en organisation skall förändras. För den undersökta skolan hade elevernas resultat länge varit 

dålig, det fanns en stor misstro från vårdnadshavarna mot skolan och pedagogerna var inte 

nöjda. Detta bidrog tillsammans med att rektorn som tillträdde började skapa förutsättningar 

för förändring. I det traditionella ledarskapet sker målstyrning uppifrån och ofta ses 

pedagogerna som utförare, istället för medskapare inom skolans värld.  För att skapa goda 

förutsättningar för utveckling krävs istället att rektorn ser pedagogerna som medskapare och 

använder deras kompetenser och erfarenheter som redskap (Scherp, 2001). I framfarten av 

reformeringen av skolan har utvärdering, resultat, elevprestationer och administrativa 

arbetsuppgifter fått stort utrymme på bekostnad av relationer, processer och rektorers och 

pedagogers mandat över skolans pedagogiska arbete och utveckling. Denna studie visar att 

genom att ta med relationer och processer i utvecklingsarbetet påverkas skolans utveckling 

positivt och fort. Vilket kanske bland annat kan förklara skolans snabba resultatförbättringar. 

Rektorn har stor betydelse för utvecklandet och implementering av kulturen, som är grunden 

för gemensamma normer och värderingar för hur människor agerar i en organisation (Schein, 

2004).   

Den här studiens utgångspunkt var resultat och utvärdering utifrån nationella prov och 

elevenkäter, med en mätning före studien och efter studien. Fokus låg på vad som låg bakom 

höjningen av resultaten. Mycket av det som kom fram i resultatet är känt sedan tidigare när det 

gäller gynnsamma faktorer för skolutveckling så som rektorns mål och visioner, kvalitetshjul, 

samplanering, ämnesdidaktiskt stöd till pedagogerna, kamratbedömningar- elevers syn på sitt 

eget lärande, elevinflytande och tematanke bland skolans personal. I studien framkom några 

utmärkande faktorer för den undersökta skolans framgångsrika utveckling som rektorns 

ledaregenskaper, förutsättningar, sociala och emotionella färdigheter och skolan som 

varumärke (se figur 3.). 

7.1 REKTORNS LEDAREGENSKAPER 
I resultatet skrivs två synvinklar fram av skolans utvecklingsprocess och rektorns ledarskap. Det 

ena är pedagogernas syn på sin rektor och rektorns syn på sitt ledarskap och den andra 

rektorns syn på pedagogerna. Pedagogerna beskriver rektorns målfokus, driv efter utveckling, 

uthållighet, engagemang, förmåga att skapa struktur och tydligt ledarskap. Rektorn beskriver 

sin syn på sitt eget ledarskap där förhållningssättet till pedagogerna är framträdande som att 
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bekräfta, ge trygghet, lyssna och skapa delaktighet. När pedagogerna får beskriva vad som har 

haft störst betydelse i för skolans utveckling så ger de en överensstämmande bild av att 

rektorns förmåga att skapa trygghet, att de känner sig sedda och lyssnade på har haft en stor 

betydelse för skolans utvecklingsprocess. Rektorer som har ett serviceinriktat ledarskap får, 

enligt Berg (1999) en större legitimitet. Scherp (1998) bekräftar att ett serviceinriktat ledarskap 

och att ledaren är integrerad i den egna skolans undervisningskultur stämmer väl överens med 

varandra. Berg (2003) menar att rektors legitimitet påverkas särskilt starkt av synen på 

förmågan att stödja personalen när den blir ifrågasatt, respekt för lärarnas självständighet vad 

gäller utformningen av det pedagogiska arbetet, elevdisciplin samt rektors förmåga att leda, 

utan att det medför pappersarbete eller extra möten från pedagogerna. Rektorn kom direkt 

från sitt uppdrag som undervisande pedagog när hen tillträdde som rektor. Det innebar att 

rektorn hade ett undervisningsnära förhållningssätt till utvecklingsprocesserna som kan ha 

underlättat hens mandat hos pedagogerna. Även rektorns förhållningssätt speglar tiden som 

undervisande pedagog, där struktur, mål och mening och bekräftelse är minst lika viktig för 

eleverna i klassrummet som för pedagogerna. Rektorn menar att ett av rektorsuppdragen är att 

se till att pedagogerna har förutsättningar och möjligheter att utföra sitt jobb.  

Rektorn betonar även vikten av att jobba med förändringar av kulturen, att kunna erkänna fel, 

ge enskild coaching till pedagoger som har svårt för att möta förändringar. Det krävs emellertid 

också mod att `sätta ner foten’ när det inte fungerar och ge pedagogerna andra förutsättningar 

om det behövs. Pedagoger och rektorer behöver skapa lärmiljöer och skolor där misstag 

välkomnas som en möjlighet till lärande och alla känner trygghet i att lära och lära igen och 

utforska kunskap och förståelse (Hattie, 2008). Det måste skapas tillfällen att lära i en miljö som 

kännetecknas av tillit och utmaningar, eftersom förändringar lika mycket handlar om känslor 

som om kunskaper och färdigheter (Timperley, 2013b). 

Den andra synvinkeln är rektorns syn på pedagogerna stora kunskapsinhämtning, utveckling av 

och bemötande och tilltron till pedagogernas förmåga. Tidigare forskning visar att just 

kommunikation, individernas kompetens, pedagogerna som medskapare och att deras lärande 

som sker genom erfarenheter och genom varandra är grunden för utveckling (Sandberg & 

Targama, 1998; Scherp, 2001;  Senge, 1995). Studiens resultat visar att dessa generella faktorer 

har bidragit positivt till denna skolas utveckling. 

7.2 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Vidare framkom faktorer som utmärker sig lite mer specifikt för just denna skola som vikten av 

att skapa förutsättningar för skolutveckling. En framgångsrik skolutveckling består av flera 

aktörer där förvaltning, rektorer, pedagoger och elever (och vårdnadshavare) ingår. Alla dessa 

måste haka i varandra för att en utvecklingsprocess ska bli framgångsrik. I studien framkom 

betydelsen av relationer och att skapa förutsättningar för lärande och utveckling som motorn 

till det strukturella och organisatoriska förändringsprocessen. Resultatet visar på att rådande 

förutsättningar och utveckling hänger ihop. För denna skola har förvaltningschefer gett skolan 
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ekonomiska förutsättningar i början av utvecklingsprocessen som har gjort det möjligt för 

rektorn att leda och utveckla skolan utifrån den skolans behov. Det har i sin tur lett till att 

rektorn haft möjlighet att ge pedagogerna de förutsättningar som de behöver för att skapa en 

bra lärmiljö för eleverna. Förutsättningarna har till exempel varit omstrukturering av schema, 

samplanering, dubbelbemanning i vissa ämnen och kompetensutveckling. Verktyg som rektor 

använt i sitt ledarskap har varit förmågan att skapa strukturer som har gjort att inget lämnats åt 

slumpen utan alla processer som har på börjats har kopplats ihop eller överensstämt med 

pedagogernas tidigare kunskaper eller utmaningar (Timperley, 2013). Genom att använda sig av 

ledorden `håll i, håll fast, håll ut´ har kortsiktiga lösningar och påbörjat arbete som tar energi 

utan att slutföras undvikits, till förmån för helhet och tydliga resultat av pedagogernas arbete 

fått genomsyra skolans utvecklingsarbete.  

7.3 SOCIALA OCH EMOTIONELLA FÄRDIGHETER 
Även satsning på pedagogernas kompetens och förhållningssätt har varit en viktig 

framgångsfaktor. Pedagogerna på skolan genomgick gemensam fortbildning kring sociala och 

emotionella färdigheter. Rektorn beskriver att arbetet med sociala och emotionella färdigheter 

och färdighetsträning har förtydligats och fördjupats med tiden och blivit ett med 

verksamheten som har lett till att pedagogernas förhållningssätt mot elever har utvecklats. 

Pedagogerna beskriver att kompetensutveckling kring sociala och emotionella färdigheter har 

gett dem ett gemensamt synsätt och språk att prata om elever i svårigheter och underlättat att 

hitta vägar framåt i elevarbetet. Ett gemensamt yrkesspråk kan, enligt Granström (2007) på ett 

tydligt sätt beskriva förutsättningarna som finns på arbetsplatsen och på så sätt påverka hur 

man kan strukturera verksamheten på bästa sätt. För att pedagoger ska kunna utveckla sitt 

yrkesspråk krävs det att de får tid och möjlighet att tillsammans bearbeta arbetsprocesser och 

att pedagogerna får nya kunskaper utifrån (Colnerud & Granström, 2002). Kompetensutveckling 

som utgår ifrån elevernas behov är en av de viktigaste faktorerna för att en utbildningsinsats 

ska göra skillnad (Berg & Scherp, 2004; Timperley, 2013). Kunskapsutveckling i sociala 

färdigheter och självregleringsfärdigheter är mycket viktigt för lärandet och kan innebära 

vinster för den kognitiva utvecklingen (Hattie, 2008), oavsett om det gäller elever eller lärare, 

menar Timperley (2013). 

7.4 SKOLAN SOM VARUMÄRKE 
En annan faktor som framträder är skolan som varumärke där rektorn medvetet har arbetat 

utåt i skolans upptagningsområde för att höja skolans trovärdigheter. Organisationens kultur 

påverkas genom av ett starkt varumärke och enligt Schein (2004) har rektorn stor betydelse för 

utveckling och implementering av kulturen, som är grunden för gemensamma normer och 

värderingar för hur människor agerar i en organisation. Det är viktigt att organisationen strävar 

efter ett positivt laddat varumärke (Bruzelius & Skärvad 2004) för att få bättre relationer till 

`kunderna´. Rektorn beskriver skolan som ett varumärke som är viktigt att skapa positiva tankar 
om. Samarbetet mellan hem och skola har i detta sammanhang varit en viktig 



30 
 

förbättringsåtgärd genom olika samverkansformer som till exempel ett välfungerande 

föräldraråd, eleverna erbjuds läxhjälp, utveckling av fritidshemsverksamheten som ett 

komplement till skolan. Det har lett till att skolan har vårdnadshavarnas förtroende i större 

utsträckning än tidigare. Pedagogerna vittnar även om att vårdnadshavarna nu uttalar sig 

positiv och är stolta över sin skola. Rektor berättar att det har varit en utmaning att förändra 

omgivningens synsätt på skolan och att mycket av arbetstiden har gått åt till samtal med 

vårdnadshavare som är oroliga eller vars barn har svårigheter av olika slag både i skolan och i 

hemmet.  

 

 
 

 

 

 

 

Figur 3. Gynnsamma faktorer tillsammans med framgångsfaktorer utifrån studien: 
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8 DISKUSSION 

I metoddiskussionen diskuteras den valda ansatsen och de kvalitetskriterier som angivits i 

metodavsnittet utifrån genomförande och faktorer som kan ha påverkat resultatet. Vidare under 

rubriken slutdiskussion förs en diskussion kring bakomliggande faktorer för framgångsrik skolutveckling. 

8.1 METODDISKUSSION 
En kvalitativ metod handlar om att systematisera kunskap om hur man gått tillväga för att 

kunna beskriva en händelse eller fenomen på ett sätt så att nya innebörder ges. Med en 

fenomenologisk ansats söks det gemensamma hos informanterna, det som förenar olika sätt 

att uppfatta eller uppleva ett fenomen. Denna studie beskriver skolutveckling utifrån ett 

aktörsperspektiv vilket ger andra aspekter på skolutveckling än i gängse beskrivningar av 

skolutveckling som ofta studeras utifrån ett organisationsperspektiv. Genom att studera hur 

rektorn och pedagogerna upplevde sin framgångsrika utveckling av sin skola synliggörs deras 

perspektiv och upplevelser av processen. Kvale och Brinkmann (2010) menar att fenomenologin 

studerar individernas perspektiv på sin värld och att forskningsintervjun har unika möjligheter 

att träda in i och beskriva informanternas perspektiv och upplevelser.  

Studiens kvalitativa metod utgörs av fem samtal med rektorn och fokusgruppsintervjuer med 

pedagogerna på den studerade skolan. Genom att använda ostrukturerade intervjuer var fokus 

på upptäckt och informanternas upplevelser. Under samtalen och intervjuerna var ambitionen 

att hålla en låg profil och vara neutral till de uttalanden som informanterna gjorde. Jag 

upplevde att så blev fallet eftersom det ingår i mitt yrke som specialpedagog. I början av 

samtalen med rektor var det svårt att se mönster, samtalen var till en början en lång berättelse 

i kronologisk ordning av skolans utvecklingsprocess. Anteckningarna bearbetades efterhand och 

snart framträdde händelser som värderades som extra betydelsefulla.  

När det sedan var dags att intervjua pedagogerna i fokusgrupperna hade jag en förförståelse av 

skolans utvecklingsprocess utifrån rektors perspektiv. Intervjuerna i fokusgruppen präglades av 

ett tillåtande klimat där pedagogerna var uppfyllda av sina upplevelser, de berättade och fyllde 

i varandras beskrivningar. Med en fenomenologisk utgångspunkt styrs min studie utifrån hur 

pedagogerna upplever sin skolas utveckling, för att således bättre förstå och hitta förklaringar 

på deras upplevelser. Genom att använda mig av ostrukturerade intervjuer kom mina 

förkunskaper i bakgrunden. Wibeck, (2010) menar att det kan bli svårare att upptäcka och 

analysera deltagarnas uppfattningar om samtalsledaren styr samspelet i gruppen för mycket.  

Till min hjälp för att dokumentera fokusgruppsintervjuerna hade jag en smart-pen vilket 

avdramatiserad inspelning av informanterna samtal. När jag sedan hade transkriberat 

fokusgruppsintervjuerna uppkom frågor och beskrivningar. Vid ett avslutande samtal med 

rektor ställde jag kompletterande frågor utifrån materialet från fokusgruppsintervjuerna, och 

det ledde mig vidare till ekonomiassistenten för skolområdet. På så sätt fick jag klarhet i hur 
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skolans budget sett ut under den undersökta perioden och kunde analysera pedagogernas 

upplevelser av resursfördelningen.  

Det fanns en överensstämmelse mellan rektorns och pedagogernas upplevelser, men utifrån 

olika vinklar.  Genom att tydligt skriva fram informanternas uttalanden och upplevelser samt 

förklara sociala processer och samband ville jag göra deras upplevelser av utvecklingsprocessen 

förståelig. Deras upplevelser och beskrivningar har sedan tolkats utifrån relevant 

forskningsöversikt och mina tidigare erfarenheter av skolutveckling. Studiens ansats utgår från 

ett lärande- och organisationsteoretiskt perspektiv tillsammans med ett systemteoretiskt 

perspektiv för att därigenom synliggör komplexiteten och samband som krävs för en 

framgångsrik skolutveckling. Forskning handlar om att producera ett kunskapstillskott. Genom 

att framställa resultat utifrån en viss tolkningsteori kan ny betydelse av verkligheten skapas. 

Kunskapstillskott sker genom att de som tar del av resultaten kan relatera till studien utifrån 

egna upplevelser och upptäcka relevansen.  

I studien beskrivs skolans resultat och situation i utgångsläget, skolutvecklingsprocesserna och 

studiens tillvägagångsätt utförligt. Men med anledning av konfidentialitetskravet beskrivs inte 

antalet pedagoger och elever, då möjligheten till identifieringen av skolan skulle kunna bli för 

uppenbar vilket försvårar validiteten i studien.) För studier med ett högt etiskt värde finns det 

en risk att kvalitéen minskar eftersom studiens slutsatser inte kan beläggas fullt ut då individer 

och platser anonymiseras. Detta kan försvåra det man försöker belägga i studien genom att det 

blir vagt framställt, genom att det uppstår en konflikt mellan validitet och etik (Howe & 

Eisenhardt, 1990). Min roll före studien bör också belysas utifrån att jag höll i en 

utbildningsinsats för pedagogerna på skolan utifrån sociala och emotionella färdigheter för tre 

år sedan som under studiens gång framträder som en framgångsfaktor för skolans utveckling.  

8.2  SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATS 
Denna studie har inte kommit med några avvikande resultat utifrån befintlig forskning kring 

skolutveckling. Men däremot har sambandet stärkts när det gäller rektorns ledarskap, givna 

förutsättningar och framgångsrik skolutveckling. Även det gemensamma förhållningsättet 

utifrån sociala och emotionella färdigheter och det gemensamma språket som pedagogerna har 

utvecklat tillsammans med skolans trovärdighet från omgivningen, och betydelsen av skola som 

ett varumärke kan lyftas fram som utmärkande för skolan framgång. Det skulle kunna innebära 

att skolor i utvecklingsskede får en bredare syn på sitt uppdrag som en lärandeorganisation där 

relationer och processer har minst lika stor betydelse som organisatoriska och strukturella 

förändringar för att nå framgång.  

Syftet med studien var att utifrån ett aktörsperspektiv undersöka vilka faktorer som hade varit 

framgångsrika för en skolas utveckling. Skolan hade visat låga resultat en länge tid, både då det 

gäller elevernas resultat på nationella prov och kommunens egen enkät om elevernas trygghet 

och trivsel. Det kan vara missvisande att jämföra skolors resultat enskilda år. Låga resultat år 

efter år skulle kunna förklaras med att undervisningens kvalité är låg eller att ambitionerna med 
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att få till stånd en förändring inte är tillräckligt hög från förvaltning eller skolledningshåll för att 

en utveckling ska komma till stånd.  För att uppnå resultat krävs resurser och en beslutsamhet 

från förvaltningen att satsa på de skolor som presterar sämst. Det behövs även en 

målmedveten rektor som har kunskap om lärande och skolutvecklingsprocesser. 

Att skapa en framgångsrik utveckling av skolor med låga resultat innebär en komplex insats. 

Den befintliga, utifrån studiens forskningsöversikt, kring påverkansfaktorer för skolutveckling 

belyser ofta en rad organisatoriska och strukturella faktorer som finns hos framgångsrika 

skolor. Men hade det varit så enkelt att dessa faktorer var tillräckliga så hade vi idag haft en 

likvärdig skola för alla. Om orsaken till ett problem fastställs ensidigt utformas insatser utifrån 

det. Men om problemet analyseras utifrån alla tänkbara aspekter och fokus ligger på processer 

istället för mätbara resultat ökar sannolikheten att valen av lösningar blir fler (Rittler & Webber, 

1973). Detta kan i sin tur leda till att andra förutsättningar skapas för att 

skolutvecklingsprocessen ska bli framgångsrik.  
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Översikt över den studerade skolans mer utmärkande framgångsfaktorer. 
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9 SAMMANFATTNING 

I sammanfattningen föreslås fortsatta forskningsområden och frågor utifrån studiens resultat. 

Studien ville belysa hur pedagoger och rektor upplevde den framgångsrika utveckling som 

skolan genomgått under en tvårsperiod. Det blev tydligt under studiens gång via informanterna 

att även elever och vårdnadshavare känt av utvecklingsprocessen och effekten av den. Tidigare 

präglades skolan av missnöje och låga förväntningar från vårdnadshavare och omgivning. Nu 

har skolan fått tillit och förtroende, och studieresultaten pekar stadigt uppåt. Vid en kontroll, så 

här i skrivandes stund, visar resultat på årets nationella prov på näst intill 100 procent godkänt 

resultat hos eleverna. Även höstens resultat av trygghet och trivselenkäterna visar på positiva 

resultat. När jag gjorde min forskningsöversikt sökte jag efter forskning som studerat elever, 

vårdnadshavare och omgivningens förväntningar påverkar studieresultaten, framför allt vid 

problemtyngda skolor. Jag kunde bara finna studier som om att pedagogers förväntningar 

påverkar elevers studieresultat och att segregering och elevers socioekonomiska bakgrund 

påverkar studieresultaten, men inget om omgivningens förväntningar kontra studieresultaten. 

Det fanns tidningsartiklar som gjorde kopplingar mellan vårdnadshavares misstro och elevers 

låga prestationer. Men med tanke på skolors låga resultat nationellt sett, samhällets kritiska syn 

på skolan och de åtgärder som numera präglar skolans arbete utifrån nationella riktlinjer, kan 

man fundera kring hur det påverkar skolors kultur och pedagogernas professionella 

trovärdighet och följaktligen elevernas resultat. Abbot (1988) hävdar att för att pedagogerna 

ska kunna hävda och utöva sin profession måste de få behålla sin expertis och ha tillit från 

omgivningen att utöva sin profession. Denna aspekt har inte klarlagts utifrån bidragande 

faktorer till låga studieresultat på problemtyngda skolor. Det är en viktig aspekt eftersom den är 

påverkbar och hänger stark samman med aktörernas förutsättningar för framgångsrik 

skolutveckling. 

I studien beskrivs pedagogernas och rektorns gemensamma yrkesspråk och förhållningssätt 

utifrån sociala och emotionella färdigheter som en framgångsfaktor av både rektor och 

pedagoger. Även förskolornas förebyggande arbete kring sociala och emotionella färdigheter 

nämndes. I studien undersöks endast rektors och pedagogernas upplevelser av förhållningssätt 

och gemensamma yrkesspråk utifrån soch emotionella färdigheter, men inte om elevernas 

lärande och studieresultat har förbättrats tack vare arbetet med de sociala och emotionella 

färdigheterna. Frågan är huruvida elevers lärande och studieresultat förbättras om eleverna har 

välutvecklade sociala och emotionella färdigheter?  

En annan mer övergripande studie som hade varit intressant att göra är att undersöka om och 

på vilket sätt andra skolor i behov av förbättringar skulle påverkas av att omsätta den studerade 

skolans framgångsfaktorer i sin egen utvecklingsprocess. Är de ledaregenskaper som rektorn i 

föreliggande studie bisitter användbara i stävan mot en framgångsrik skolutveckling i andra 

kontexter? 



35 
 

Referenser 

Abbot, A. (1988). The system of Professions, Chicago. 
 
Abrahamsson, B. och Andersen, J. (2005). Organisation-att beskriva och förstå organisationer. 
Stockholm: Liber. 
  
Alvesson, M. (2015). Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber.  

Berg, G. (1999). Skolkultur - nyckeln till skolans utveckling. Malmö: Gleerups utbildning AB. 
 
Berg, G. (2003). Att förstå skolan – en teori om skolan som institution och skolor som 
organisationer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Berg, G. (2011). Skolledarskap och skolans frirum. Lund: Studentlitteratur. 
 
Berg, G. och Scherp, H. (red.) (2004). Skolutvecklingens många ansikten. Stockholm: Skolverket. 
 
Bjurwill, C. (1995).  Fenomenologi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Blossing, U. ( 2003). Skolförbättring i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bruzelius H L, Skärvad P-H, (2004). Integrerad organisationslära, Lund: Studentlitteratur. 
uppl. 9:4 
 
Colnerud, G. & Granström, K. (2002). Respekt för läraryrket. Stockholm: HLS förlag. 
 
Danell, M. (2003). Vad händer i skolans hus? En studie av hur lärare uppfattar och formar  
elevers inflytande. (uppsats för licentiatexamen, Luleå tekniska universitet). 
 
Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Denham, S. A., Bassett H.H., Sirotkin, Y.S, Zinsser, K. (2013) Head Starter preschoolers emotional 
positivity and emotion regulation predict their social-emotion behavior, classroom adjustment, and 
early school success.  Tillgänglig: www.denhamlab.gmu.edu/publications.html 
 
Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4 utg.). New York: Teachers College Press; 
Routledge. 
 
Giddens, A. (1979). Central problems in social theory. Action, Structure and Contradictions in Social 
Analysis. London: Macmillan. 
 
Granström, K (2007). Språket är tankens redskap. Pedagogiska Magasinet, (1), 34-38. 
 
Greiff, C., Sjögren, A., Wieselgren, I. (2012). En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan, 
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:2. Stockholm: Regeringskansliet 
 



36 
 

Gustafsson, L. H. (2009). Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hallerström, H. (2006). Rektors normer i ledarskapet för skolutveckling. 
Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet.  

Hansell, B. Skolverket:  Svårt - men det går. Sveriges radio, Ekot.                                                       

Tillgänglig: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6182182 

Hargreaves, A. (1995). Läraren i det postmoderna samhället. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hattie, J. (2008).  Visible Learning; A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Realating to Achievement. 
Routledge. 
 
Hjörne, E. och Säljö, R. (2008).  Att platsa I en skola för alla. Elevhälsa och förhandlingar om normalitet I 
den svenska skolan. Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag. 
 
Howe, K. och Eisenhart, M. (1990).  Standars for Qualitative (and Quantitative) Research: A 
Prolegomenon. Educational Resarcher, Vol. 19, No 4, 2-9. 
 
Höög, J., & Johansson, O. (Red.). (2011). Struktur, kultur, ledarskap: Förutsättningar för framgångsrika 
skolor. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kvale, S. och Brinkman, S. (2010). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Larsson, P. och Löwstedt, J. (2010). Strategier och förändringsmyter – ett organisationsperspektiv på 
skolutveckling och lärarens arbete. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lendahls, B., Runesson, U.(Red.). (1996). Vägar till lärarens lärande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindgren, L. (2014). Utvärderingsmonstret. Lund: Studentlitteratur. 
 
Maltén, A. (1995). Lärarkompetens. Lund: Studentlitteratur. 

Oxenswärdh, A. (2011).  Ansvarsförhållanden vid skolutveckling. Stockholm: Stockholms universitet: 
Institutionen för pedagogik och didaktik. 
 
Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra ochrapportera 

en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M. (2003). Det lekande lärande barnet: i en 

utvecklingspedagogisk teori.  Stockholm: Liber. 

Rittel, H. & Webber, M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences, Vol. 4, pp 
155-169. Inc. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company. 
 
Rönnerman, K. (1998).  Utvecklingsarbete: - en grund för lärares lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Sandberg, J. & Targama, A. (1998).  Ledning och förståelse. Ett kompetensperspektiv på organisationer. 
Lund: Studentlitteratur. 



37 
 

 
Sandin, B. och Säljö, R. (2006).  Utbildningsvetenskap- ett kunskapsområde under formulering. 
Stockholm: Carlssons förlag. 
 
Schein Edgar H. (2004). Organizational culture and leadership, San Francisco, 3:e uppl. 
 
Scherp, H-Å. (1998). Utmanande eller utmanat ledarskap. Göteborg: Göteborgs universitet. 
 
Scherp, H-Å (2001). Problembaserad skolutveckling och den lärandeorienterade organisationen. 
Karlstad: Karlstad universitet.  
  
Scherp, H-Å. (2002). Lärares lärmiljö: Att leda skolan som lärande organisation. Karlstad: Karlstad 
Universitet. 
 
Scherp, H-Å. (2003a). Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling I: 
Skolutvecklingens många ansikten. Kalmar: Leanders grafiska AB. 
 
Scherp, H-Å., Scherp, G-B. (2007). Lärande och skolutveckling: Ledarskap för demokrati och 
meningsskapande. Karlstad: Karlstads Universitet. 
 
Scherp, H-Å, Scherp G-B (2009). Skolan som lärande organisation. Kortversion av utvärdering av PBS-
skolor i Uppsala. Karlstad: Karlstads Universitet. 
 
Senge, P. (1995). Den femte disciplinen (T. Cato övers.). Stockholm: Nerenius & Sentéus.  
 
Skolinspektionen (2014).  Från huvudmannen till undervisningen 2014:6739. Stockholm: 

Skolinspektionen. 

Skollagen (SFS 2010:800). Svensk författningssamling 2010:800, Utbildningsdepartementet. 

 
Skolverket (1980) 1980 års läroplan för grundskolan : inledning : mål och riktlinjer. (1980). Stockholm: 
Liber Förlag/Allmänna förlaget. 
 
Skolverket (2003) Likvärdighet i en skola för alla. Kalmar: Lenanders grafiska ab. 

 
Skolverket (2008a). Artikel: IT som förändringskraft i lärande organisation. Stockholm: Skolverket. 
 
Skolverket (2011).  Övergripande mål och riktlinjer Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lgr -11. Stockholm: Skolverket. 
 
Stedt, L. (2013). Samarbete och lärande. Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyte i 
samarbete. Avhandling, Stockholms: Stockholms universitet. 
 
Stenlås, N. (2009).  En kår i kläm: läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier. 

Stockholm: Finansdepartementet, Regeringskansliet. 

Timperley, H. (2013).  Teachers professional learning and development, Education practices Series-18. 
Michigan: Michigan State University. 



38 
 

 
Timperley, H. (2013b).  Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur. 
 
Uljens, M. (1989). Fenomenografi – forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet (2002).  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
 
Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper- om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Öquist,O. (2012) . Systemteori i praktiken: - Konsten att lösa problem och nå resultat. Göteborg: Gothia 

Förlag. 


