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Några sammanfattande ord och några till
Deltagarna är mycket nöjda eller nöjda med projektet om vi får tro de svar som deltagarna har fyllt i på
utskickade enkäter efter dagarna på Lidingö respektive Hanaholmen. Även samtal och observationer
bekräftar denna bild. Naturligtvis kan förbättring och förändring ske av olika saker. En sådan
förbättring är att åstadkomma fler utmaningar för deltagarna som genererar ökad energi på
konferenserna och vid besök på skolor. Bakgrunden är att lärande är både kognition och emotion.
Genom att emotionellt ladda exempelvis litteraturen med fler utmaningar som bättre stämmer överens
med den komplexa praktiken rektorerna verkar i kan ytterligare energi genereras. Avslutningen på
Hanaholmen kröntes med den avslutande Playbackteatern, som är ett exempel på vad som genererar
emotionella upplevelser. Varför inte använda fler rollspel och liknande för att generera energi och fler
emotionellt laddade tillfällen? Vare sig mina eller andras föreläsningar kan sägas ha bidragit till detta.
Tvärtom, vi har närmat oss praktikens komplexitet med vetenskapligt torra begrepp och abstraktioner.
Vid förra upplagan av benchlearning, liksom denna, konstaterar deltagarna skillnader mellan den
svenska skolan och den finska skolan. Dessa skillnader är inte opåverkade från den tradition som
respektive land är en del av och upprätthåller. I Sverige har vi länge, på gott och ont, snabbt tagit till
oss organiseringsmoden som leder till vad Mats Alvesson kallar för ”Grandiositet” och ”tomheternas
triumfer”, en vilja att vara som alla andra, inte sticka ut för mycket. Här avser jag då styrning,
organisering och ledning av verksamheter. För att direkt citera något nedkortat en av deltagarna från
Finland ”ni svenskar byter ständigt kö och tror ni kommer fortare fram, vi står kvar i samma kö och
har fokus på målet”. I internationell forskning är det inte ovanligt att första linjens chefer framstår som
viktiga beskyddare för verksamheterna från allsköns propåer uppifrån, och från sidan, som gör det
svårt att driva en effektiv utveckling av en verksamhet. Inte minst i England och Sverige finner vi
sådana tendenser. Ledarskapet har en vital roll för att utifrån varje enhets specifika förutsättningar
finna framkomliga vägar som är angelägna för måluppfyllelsen, vilket i forskningen är väl
dokumenterat. Några av rektorerna har också gjort denna resa och har upptäckt, genom projektet om vi
får tro berättelser och samtal på träffarna, sådant som de tar med sig hem och möjligen omsätter.
Det bör påpekas att i denna rapport antar jag en något annorlunda ingång och upplägg än utvärdering
(PM) av tidigare omgång av benchlearning. Jag har inget att invända mot de slutsatser som där dras,
istället menar jag, bekräftar även denna sista omgång en sådan positiv bild som förmedlas i den
tidigare utvärderingen. Denna positiva bild framgår också av enkätutvärderingarna efter Lidingö och
avslutningen på Hanaholmen.
I rapporter och forskning är det inte sällan att man söker det gemensamma, det som går att
generalisera. I rapporten gör jag något av tvärtom. Jag försöker belysa och lyfta fram det heterogena
istället för det homogena. Oftast används begrepp som applicerar till det homogena när praktiken
istället är heterogen som myriader av handlingar som gör varje mikropraktik unik vad gäller resultat.
Visst finns övergripande mönster, men jag menar att det heterogena, det skapande genom flöden av
handlingar, är dominerande. Även i vetenskapen tycks vi försöka lyfta fram det homogena och tycks
glömma bort det där andra. Båda måste beaktas!
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Inledning
Denna rapport är ett sätt att beskriva, tolka och försöka förstå vad som hänt i ”Benchlearning” för
rektorer i Finland och Sverige 2012/2013. Till viss del ingår förslag på hur verksamheten kan
utvecklas och integreras i Rektorsprogrammet. Inriktningen på rapporten är de förutsättningar som
finns för deltagarnas lärande, utveckling och möjligheter att erhålla handlingsbara kunskaper som de
som deltagare kan ta med sig hem och utveckla på hemmaplan.
Efter benchlearning 2011 avlämnades ett PM (Skolverket 2012 Ett pilotprojekt inom
rektorsprogrammet). I detta PM kan man utläsa en rad olika effekter som projektet har gett på olika
nivåer som de benämner som systemnivå, skolnivå och rektorsnivå. De skriver att ”Det samlade
intrycket är att rektorerna i Sverige och Finland upplevde att de hade ett stort utbyte av projektet.”.
Detta instämmer jag i gäller även denna omgång. Utifrån mitt deltagande, deltagarnas utvärderingar
och inspelat material från träffarna är min slutsats ungefär sammaledes. De slutsatser som jag drar
utifrån denna benchlearning 2012/2013 är alltså i princip desamma som i PM 2012-02-09. Därför ser
jag ingen mening i att ta upp, sammanfatta och skriva i samma anda som skedde i PM:et från
föregående omgång. Den som är intresserad kan gå till den texten och ta till sig innehållet.
Dels försöker jag i rapporten beskriva åtminstone några konkreta delar av innehållet med hjälp av
foton. Visar vidare på att heterogenitet mer än homogenitet skapas och hanteras av deltagarna. Vad
man upplever och vad man tar med sig som deltagare och rektor varierar i detalj och konkret med
minst samma antal som antalet deltagare (se bilaga: öppna svar på…). Det finns gemensamma
responser bland deltagarna om vi lyfter innehållet till en generell nivå, det vill säga sökande efter det
homogena och generella. Alltså, i detta sökande hänvisar jag läsaren främst således till föregående PM.
Vidare försöker jag förstå varför det som ägt rum har hänt, vilket är en generalisering men utav annan
art, så kallad generisk teori. Därför söker jag efter några grunder för denna förståelse som baserar sig
på komplexitet, lärande, meningsskapande och organisering.
Min rapport skiljer sig också på så sätt att jag inte berör nivåer som övergripande myndigheter och
dessas organisering av benchlearning. Istället sker fokusering på händelser, lärande och heterogenitet
utifrån hur projektet var riggat för deltagarna. För den som uppskattar metaforer är kreativ jazzmetaforen den som dominerar mitt tänkande kring hur, vad och varför olika resultat och effekter
uppträder.
Rapporten är ett sätt att beskriva, värdera och se på nyttan med aktiviteter där rektorer besöker andra
länders skolor. Jag utgår därför ifrån två aspekter för värdering av innehållet och för att försöka spåra
nytta. Den första aspekten är att ta i beaktande vad som har hänt i form av aktiviteter insatta i ett flöde
av handlingar. I denna aspekt är tid, rum och vad som gjordes centralt. Vidare kan effekter av
aktiviteterna i första hand förstås som tolkningar, översättningar och möjlig användning av sådant som
upplevs meningsfullt av deltagarna under oket av tidens pil och lokala förutsättningar och erfarenheter
som deltagarna har med sig i bagaget. Utgångspunkten är således att handlingar och sammanhang i
nutid och vad vi tar med oss påverkar vår syn på det som varit. Men det är emellertid svårt att med
säkerhet dra slutsatser om vad som faktiskt kommer att hända. Vi har naturligtvis
utvärderingsenkäterna, men det är ändå bara deltagarnas tolkningar av andras formulerade frågor.
Således, att värdera något är en knivig affär. En möjlighet som vi har är att ta spjärn mot forskning
inom liknande eller andra närliggande områden. Med stöd i ett sådant område kan vi sedan uttala oss
om varför något framträder och om dess eventuella nytta och möjliga förändringar. Utgångspunkten
för denna text, för den som är nyfiken, finns att hämta i vid bemärkelse inom praktikbaserad forskning,
pragmatism och social konstruktionism.
Syftet med rapporten är att beskriva, med fokus på deltagarna, projektet, och tolka och värdera vad
som kan bidra till rektorers lärande genom ”benchlearning”. I syftet ingår också att ha i åtanke en
eventuell inkludering av ”benchlearning” i Rektorsprogrammet.
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Framställningsformen skiljer sig möjligen något från traditionella projektrapporter och utvärderingar.
Jag försöker integrera både ett konkret innehåll från projektet och generiska slutsatser baserade på
projektets innehåll, men med bibehållet fokus på heterogenitet. Jag följer vad Wittgenstein
argumenterade för när han skrev: ”Det förslår inte att förklara en regel med en annan regel, utan en
regel behöver förklaras med sin praxis.” (Johannesson 1999, s. 86). Språket är representationer med
hjälp av abstrakta ord och bilder hjälper till att konkretisera representationernas innehåll.

Metod
Jag har varit involverad i projektet ”Benchlearning Finland” sedan början av hösten 2012. Har deltagit
i viss planering, och i några delar av genomförande, och gett input i form av synpunkter, tankar och
idéer till processledarna. Vidare har jag vid träffarna på Lidingö den 23-25 oktober 2012 och på
Hanaholmen 4-6 februari 2013 gjort noteringar, tagit bilder och filmat olika sekvenser av aktiviteterna.
Jag har inte varit med på skolbesöken som deltagarna har gjort, utan istället tagit del av deltagarnas
berättelser om besöken. Mitt förhållningssätt till projektet finns inom aktionsforskning och
följeforskning, vilket innebär att forskaren är involverad i pågående processer och påverkar innehållet
samtidigt som studien pågår. Förutom ovanstående har jag haft korta inlägg i föreläsningar om olika
processer och praktikens mångfald, argumenterat för att rektorer utövar symboliskt ledarskap samt
berättelsers betydelse för både lärande och just detta symboliska ledarskap. Deltagarna skulle också
skriva ner konkreta berättelser, och skicka till varandra, om deras pedagogiska ledarskap som chefer.
Dessa berättelser, som skrevs i mellanperioden (Lidingö – Hanaholmen), sammanställde jag och
avrapporterade som olika avtryck från deltagarnas praktik insatt i ett ramverk.
I nästa avsnitt ska jag kort ta upp begreppet ”benchlearning” då jag hävdar att det är ett något underligt
begrepp som använts för att ringa in och symbolisera aktiviteterna.

Benchlearning som ett underligt begrepp
Inledningsvis något om begreppet ”benchlearning” som varit en form av gränssättande objekt, något
gemensamt man förhåller sig till i en grupp av människor. Ordet härstammar möjligen i hög grad från
”bench marketing” som är etablerat. ”Bench marketing is concerned with enhancing organizational
performance by establishing standards against which processes, products and performance can be
compared” (Pemberton m.fl. 2001). Problem lär finnas med att jämföra sig med andra utifrån någon
etablerad standardisering. En välkänd företagsledare, Ingvar Kamprad, lär ha sagt – om vi jämför oss
med andra och försöker härma dem kommer vi alltid att vara tvåa. Men ändå är det värt att försöka om
vi vidhåller en försiktig och kritisk hållning till den kunskap som skapas och tas med hem till
hemmaplan. Vidare är bench marking ofta förknippat med ”top-down”, medan benchlearning tycks
kunna härledas till lärande. Inte bara att jämföra sig med andra. Medlet i benchlearning, liksom
benchmarketing sägs ska vila på objektiv grund med främst siffror och statistik som grund. Basen är i
evidens vars innehåll är baserad på naturvetenskaplig grund med experiment och jämförelse mellan
experiment. 1 Tyckande och värderande omdömen om vad som är rätt och fel ska således uteslutas i
benchlearning, om vi får tro beskrivningen av Corline Koolhaas, (projectleider benchmarking en
benchlearning Rijk, projectleader for the Ministries), som säger vidare att “Benchlearning helps to
discover: are we moving in the right direction?” Oavsett tycks benchlearning ta sig en rad olika uttryck
med benchmarketing och evidens som rotmetaforer. Tyvärr finns det få, om några, forskningsrapporter
om benchlearning som tar upp innehåll, verkan och nytta. Evidens verkar således vara dålig. Närmast
en kritisk analys kommer en bokrecension av en svensk bok; ”Benchlearning; Good Examples as a
Lever for Development”. Författare Bengt Karlof, Kurt Lundgren and Marie Edenfeldt Froment
(2001). Manning (2002, s. 294 - 295) har i uppdrag att forskningskritiskt recensera boken. Han skriver
exempelvis att;

1

http://joitskehulsebosch.blogspot.se/2012/02/benchlearning-jugling-with-figures-for.html 20130320
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.. published in Sweden in 2000, this translation claims to have developed a new method of
“creating a symbiosis between business operations and human development and learning”
… This method is described as a combination of business development and organisational
learning. The authors acknowledge that benchlearning is interdisciplinary and they call on
their expertise in business strategy, education theory and psychology….The generalist, for
example, will probably find the detailed consideration of knowledge formation and modern
knowledge theory more than a fad taxing.
Manning skriver vidare att:
In general this “Benchlearning, Good Examples as a Lever for Development” is an
interesting adaptation of the benchmarking approach, fashioned to take into account the
human element in organisational development. It also offers an insight into Swedish
management thinking and practices. A major weakness is the clunky way certain
expressions, such as smugness and good examples are inserted into the text and, indeed, the
title.”
Vad kan vi lära av ovanstående? Exempelvis att det finns flera olika aspekter på begreppet. En aspekt
som bygger på statistiskt underlag, men med fokus på lärande och nya aspekter för att förstå och
utveckla sin egen organisation. Den andra aspekten kan möjligen innehålla fler kvalitativa grunder än
vad som gäller för benchmarketing.

Kommentar: Knytningen, som jag ser det, till bench marketing och benchlearning är
således liten. Knytningen har inte heller diskuterats i processledningen. Frågan är alltså om
”benchlearning” är en lämplig rubrik? Projektet i sig bygger på en tanke om att lära av
varandra. Möjligen anser jag att rektorsutbytet mellan Sverige – Finland bättre kan
betecknas som en ´systematisering av studiebesök för lärande och utveckling av den egna
verksamheten´. Detta innebär, enligt mitt förmenande, en mer preciserad beskrivning av
projektets faktiska innehåll.

Bakgrund och initiering
Initieringen baseras på, enligt inbjudan och måldokument, en vilja att påverka ”pågående former och
förändringsprocesser i rektorsarbetet” genom utveckling av mötesarenor med finska rektorer.
Breddning av rektorsutbildningarnas innehåll och utbud var en utgångspunkt. Vidare nämns vikten av
samtal om pedagogiskt ledarskap som ett sätt att skapa utmaningar för den egna verksamheten och
som deltagare kunna undersöka olika utmaningar i sin egen vardag. Kritisk granskning av pedagogisk
ledning i den egna verksamheten är en ytterligare fråga. En sådan är att ”stödja utveckling av skolans
lärmiljö genom breddad kunskapsbas”. Skolutveckling är alltså i centrum. Vidare ska utbytet mellan
länderna leda till att de svenska deltagarna återgår till sitt arbete ”styrkta och med lust för att ta itu med
utmaningar” 2. Mer preciserat:
•
•
•
•

2

att skapa kontakter mellan finländska och svenska rektorer,
att skapa ett mervärde genom att bredda rektorsutbildningarnas innehållsmässiga utbud genom ett
samarbete mellan flera aktörer,
att utveckla sin förmåga att med ett kritiskt förhållningssätt granska sin egen praktik och analysera
skolans resultat för ett bättre beslutsunderlag
att stödja nationella mål för utvecklingen av skolans lärmiljöer genom en breddad kunskapsbas och
ett mångsidigt erfarenhetsutbyte.

”… lust för att ta itu med…” kan låta något märkligt, om jag märker ord. Finns här en skeptisk undertro till att detta
saknas hos svenska rektorer?
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Uppgiften deltagarna hade till första träffen på Lidingö var att skriva ned hur ett pedagogiskt ledarskap
konkret visar sig i deras egen praktik som rektor.
Fokus vid studiebesök
•

”Pedagogiskt ledarskap är förstås något speciellt inom ramen för allt det som kan förstås som
”bra ledarskap” i största allmänhet! Vad betyder pedagogiskt ledarskap för dig? I vilka konkreta
handlingar syns det?

•

Vilka är skolutvecklingsfrågorna på din skola? Hur arbetar du med dessa?

•

Rektor och resultaten: Vilka resultat (kvalitativa och kvantitativa) finns tillgängliga från din
skola? Hur analyseras dessa för att ta fram beslutsunderlag?

•

Egen frågeställning att undersöka i samband med studiebesök”

Vid planering av de två träffarna, eller modul 1 och 2 som de också benämndes och dessas innehåll har
fyra stycken processledare varit centrala aktörer.
Upplägg enligt ursprunglig plan, se figur 1.

Figur 1: Upplägg av av dagarna

Två av processledarna var med sedan tidigare upplagor Därför fanns erfarenheter av genomförande.
Men exakt vilka konsekvenser detta gav är osäkert. Men det förekom justeringar i innehåll. Om jag har
rätt information så organiserade deltagarna själva 2011, åtminstone i en viss omfattning, den första
omgångens studiebesök. Denna omgång (2012/2013) har också deltagarna haft fler uppgifter och ett
något mer uppstyrt innehåll. Men åter till processledarna. Den första planeringsträffen inföll med
berörda parter och processledarna den 24 augusti på Helsingfors flygplats.
Med stöd i tidigare erfarenheter, mötet den 24 augusti och mailkorrespondens gjordes sedan en
finplanering på fm dag 1 på Lidingö, innan deltagarna kom. Detta program kom sedan att finjusteras
vartefter tiden gick (se bilaga 2).
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Utifrån ovanstående initiering iscensattes det konkreta innehållet på Lidingö med början vid lunch den
23 oktober.

Kommentar: Initieringsfasen är viktig. Komplexitetsforskning visar på både kvalitativt
och kvantitativt på hur något startar kan få stora konsekvenser för framtiden. Små
justeringar och förutsättningar i de initiala villkoren kan få stora framtida konsekvenser.
Svårt att exakt konstatera vad dessa förutsättningar kan ha varit i projektet. Jag har dock en
upplevelse av att träffen på Helsingfors flygplats i augusti med processledarna och berörda
parter kan ha innehållet flera sådana viktiga små händelser som sedan hade betydelse för det
slutliga genomförandet. En initial faktor som i princip alltid gäller är att personer som ska
samarbeta, och inte deltar tillsammans i något vardagligt nätverk, måste få möjlighet att
spåna relativt fritt och testa varandras tankar och erfarenheter innan rutiner i relationerna
sätts fast. Denna spåning skedde, enligt min tolkning, vid första mötet i augusti, vilket också
kan ha gett utrymme för att processledarna sedan var ständigt öppna gentemot varandra för
små justeringar som gjordes under hand i programmet för deltagarna. Det fanns ett
”gränssättande objekt” 3 som alla kunde förhålla sig till, vilket detta var exakt är svårt att
säga. Min absoluta uppfattning är att något sådant konstruerades mellan deltagarna under de
få timmarna på Helsingfors flygplats. Vad kan vi lära av detta? Vid sammansättning av nya
team bör förutsättningarna således bara innehålla en ram, medan innehållet får möjlighet att
själv organiseras utifrån vilka processledarna i praktiken är och deras erfarenheter. Detta
skapar mer energi som jag nedan visar på är viktigt att processledarna har.

3
Inom samhällsvetenskap finns omfattande forskning kring vad vi kallar för ”boundary objects”, vilka ger förutsättningar
för samarbete mellan olika parter från skilda organisationer. En metafor för detta är vad Triumfbågen i Paris är för
traffikanterna i rondellen. 9 ingångar och 9 utfarter och få formella regler i hur man tar sig från infart till utfart. En
anpassning till varandra, olika typer av trafikanter, måste hela tiden ske. Själva Triumfbågen utgör det gemensamma som
alla måste förhålla sig till (ett boundary objects).
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23 – 25 oktober på Lidingö

Dagarna på Lidingö var det första tillfället. Inledningsvis träffades
processledarna på förmiddagen den 23 för att detaljplanera och
diskutera dagens innehåll (se bilaga 2 23-25/10).

Efter lunch hälsades deltagarna välkomna. Därefter plats på scenen för
rektor Dennis Platin som föreläste om hans perspektiv och sitt
pedagogiska ledarskap.

Inledningen följdes av ett kort föredrag av undertecknad om två olika typer av processer som bör
beaktas när man vid studiebesök ställer frågor samt behovet av att ständigt ligga på med
konkretiserande frågor om hur, när, vilka och varför. Hur ser relationer ut mellan processer och
resultat? Vilka av dessa går att generalisera och överföra? Utifrån praktikorienterad forskning framgår
det att i princip är resultat, åtminstone i detalj och på längre sikt, alltid lokala och svåra att åtminstone i
detalj generalisera. Medan däremot processers innehåll kan vi till vissa delar generalisera - även om
detta också är svårt. Ett sådant är att språk och handling alltid innehåller någon form av tolkning och
avgränsning när vi berättar något för besökare. Konsekvensen är att vägen fram till resultaten är
viktigare än vilka resultat man har uppnått, om man vill arbeta med förbättringar. En effekt är således
ett resultat av många små händelser som bygger på varandra. Samtidigt som människan är en ständigt
tolkande varelse i situationen där man befinner sig. Tolkning är cirkulärt och inte bara förknippat med
den plats och tid där tolkning sker. För att komma åt dessa typer av processer utgår man från
berättelser. Berättelser är också en del av praktikens logik, hur vi kommunicerar i praktiken. Genom
att be dem vi besöker berätta om händelser som beskriver vägen till resultaten kan vi komma åt ett
innehåll i komplexa processer. Således är berättelsen viktig att återvända till.
Efter en kort deltagarpresentation indelning av storgrupp i två mindre grupper som i sin tur sedan
bestod av uppdelning i fem-grupper. Individuell dokumentation fördes.

Kommentar: Två förhållningssätt till praktiken kom att delvis krocka i de båda inläggen
från scenen. Dessa två inlägg var underlag till den senare dialogen i grupper fram till 18.00.
Här fanns troligen också en viss språklig förbistring som gjorde att åtminstone innehållet i
undertecknads presentation inte kom att få något djupare genomslag. Platin pratade om
någonting som de känner till på ett sätt som de har läst på sistone (vokabulären och
begreppen var bekanta). Min presentation var ett mer obekant sätt att utifrån antaganden om
praktikens karaktär (kallas för ontologi) diskutera olika typer av processer som får
konsekvenser för hur frågor ställs vid studiebesöken. Som en ytterligare kommentar från
den inledande fasen är att den individuella dokumentationens roll kanske borde
uppmärksammas mer.
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Den första uppgiften för deltagarna var att individuellt hitta väsentligheter i föreläsningen med Platin i
förhållande till hur de som rektor utövar chefs/ledarskap. Vad fäste de sig vid och varför. Först en
individuell reflektion därefter återberättande för varandra i femgrupper med fokusering på ”dina
erfarenheter förankrade i tid, plats och sammanhang”. Därefter vad betyder pedagogiskt ledarskap?
Innan de kom de Lidingö skulle de också ha funderat på frågorna i smågrupperna.
I båda uppgifterna betonades, med
koppling till min föreläsning vikten av
att knyta erfarenheter till konkreta
berättelser hämtade från vardagen.

Kommentar: Det var inte brist på berättelser och
erfarenhetsutbyten mellan deltagarna.
Diskussionerna gick höga i sak och innehåll.
Positionering sker också här i de inledande
samtalen i egenskap av att visa sig vilja delta, vara
med i samtalet och därmed bli en gruppmedlem
som syns.

Uppgifterna redovisades på
blädderblock i 20-grupperna där
uppdraget var att berätta ”… i ord eller
bild med konkreta berättelser, vad ni
gemensamt menar med pedagogiskt
ledarskap.”
Presentationerna på blädderblocken bestod mest av abstrakta ord som pedagogiskt samtal, visa tilltro
till pedagogernas kunnande, skapa förutsättningar, vara närvarande etcetera.
Därefter tid till att i grupperna diskutera och sammanställa vilka konsekvenser föreläsning om
frågeställningar vid studiebesöken hade för att ställa rätt och fördjupande frågor vid studiebesöken.
Kommentarer: Frågorna kom att handla om struktur,
kultur, lärarinflytande etcetera
Innan första dagen på Lidingö var slut fick deltagarna
beskriva ”Vad tänker du om dagen?” Många intressanta och
tankeväckande aspekter presenteras, framhöll flera deltagare.

Finska rektorer:
• Intressant att ta del av skillnader, exempelvis att svenska rektorer verkar pressade av
Skolinspektionen och arbetar därför mer med pedagogiskt ledarskap. Svenska rektorer tar det
här med pedagogiskt ledarskap väldigt allvarligt. Finska rektorer verkar utöva ett friare
pedagogiskt ledarskap. Intressant att PISA-resultaten skiljer sig åt när engagemanget är så stort
hos svenska rektorer.
• Pedagogiskt ledarskap är säkert på väg till Finland. Det påminner om ”den sjunde vågen”.
(Den sjunde vågen är ett begrepp och en föreställning att havets vågrörelser har ett bestämt
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•
•

mönster där den sjunde vågen är den största i förhållande till de sex föregående och att efter den
sjunde vågen skulle mönstret återupprepas.)
Bra att ta del av hur ledarskap diskuteras i Sverige. Viktigt att ta detta och prioritera
pedagogiskt ledarskap och inte duka under för administrativa uppgifter.
Finska rektorer, såväl förordnade som tjänsterektorer, har undervisning i tjänsten.

Svenska rektorer:
• ”Tysta kontraktet” mellan rektor och lärare verkar vara intakt i Finland. I Sverige gör vi allt vi
kan för att bli av med det.
• Rektors uppgift ser olika ut i våra olika länder. I Sverige verkar vi ha system för allt.
• Vi verkar väldigt engagerade i det pedagogiska ledarskapet i detta sammanhang men på
hemmaplan klagar vi över vår arbetsbörda.
• Jag uppskattar nyfikenheten på varandra i detta projekt, något som har att göra att vi arbetar i
olika länder. En förmån att få ägna oskuren tid åt pedagogiskt ledarskap i tre dagar.
Fascinerande vad man lär sig i nya möten, både nya saker och att man bekräftar att man är på
rätt spår i vissa fall.
• Pop-corn-tänket är en bra metafor. Jag kände igen mig i detta.
• Enormt tryck på rektorer idag, detta ansvarsfulla uppdrag i nya skollagen m.m. Ser en fara i en
kommande brist på rektorer i framtiden
Dag två var det tid för skolbesöken. Välplanerade besök på skolor med taxibilar beställda för fram och
återfärd under eftermiddagen till Lidingö. Processledarna deltog inte. Istället ägnade de förmiddagen
till att diskutera vad som hände föregående dag och vad som skulle hända när deltagarna återvände
från studiebesöken till Lidingö. Efter hemkomst från besöken satte sig deltagarna i sina grupper
(femgrupperna) och sorterade sina intryck från studiebesöket. Intrycken sorterades in under vad som
påverkar resultaten i den skola som besöktes, kopplat till rektors görande.
Dag tre började med att deltagarna i femgrupperna fortsatte med att sortera sina intryck. Dessförinnan
fanns förberedelsetid inför redovisning i tvärgrupper (se bilaga torsdagen 25/10).
Därefter tregruppssamtal. De roterade
i tre roller; berättare, utfrågare och
sammanfattare.

Därefter åtgång till fem-grupper för att samtala om vad de hört i triadsamtalen ovan. Frågan var: Vad
blir jag nyfiken på och vill utforska och göra med mitt pedagogiska ledarskap?
För att sammanfatta och knyta ihop dagarna fortsatte arbetet i femgrupperna med att göra mind-maps
”Vad påverkar resultaten i min skola” och
”Vad och vad i mitt
ledarskap har betydelse
för detta?”
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Kommentarer: Bilden av innehållet, åtminstone avtrycken på blädderblocken, är att
deltagarna fortfarande är relativt abstrakta i sina olika uttryck om pedagogiskt ledarskap.
Många substantiv och få verb. Dock förmodar jag att det bakom orden finns konkreta
berättelser som representerar dessa ord. Det finns en fara i att förklara en regel (en
abstraktion) med andra regler, istället för att försöka förklara en regel med dess praktik,
eller som i detta fall berättelser från praktiken.
Vidare vad som har hänt kognitivt och emotionellt med eller hos deltagarna är svårt att säga något
säkert om. Säkerligen varierar bilderna som rör sig i deltagarnas huvuden, utifrån dessa två dagar. En
möjlig intressant iakttagelse är att de ser en tydlig skillnad i hur staten styr skolorna i respektive land
(se även PM). Styrningens utformning har effekter på verksamheten i positiv såväl som i negativ
bemärkelse. Effekt med olika typer av styrning centralt ifrån har deltagarna märkt av som en
sammanfattning av skillnaderna mellan Sverige och Finland som de gjorde efter första dagen. Som
övergång till träffen på Hanaholmen uttryckte sig en av de finska deltagarna sig så här sista dagen på
Hanaholmen. Berättelsen är säkerligen inte i detalj återgiven, den finns
inte inspelad. Han sammanfattar skillnaden så här ”I Sverige hoppar ni
från kö till kö och åter till en ny kö för att kanske hoppa tillbaka till den
ursprungliga kön. Vet ni vad vi gör i Finland? Vi står kvar i samma kö
och har fokus på att nå målet”. Berättelsen fångar åtminstone något av
den upptäckten som flera deltagare gjorde dessa första tre dagar också.
En bild av skillnaderna som kom att förstärkas ytterligare på
Hanaholmen, därför var det läge att redan här ta upp berättelsen. Men
det är att något gå händelserna i förväg. Först var det arbete i
mellanperioden som skulle göras.
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Arbete för deltagarna i mellanperioden
Under mellanperioden var det sagt att vissa kontakter skulle tas och vissa uppgifter skulle utföras. Ett
sådant var att skriva en kort berättelse från den egen vardag. Utgångspunkt i att berättelserna ska vara
enkla, roliga, inspirerande och lärande. En berättelse är alltså inget tillkrånglat, utan det är något som
vi också ständigt deltar i och gör. Vardagen kan beskrivas som en berättelse och något som vi gör. Vi
berättar ständigt för varandra om olika händelser och situationer. Intentionen är att förmedla kunskap
om något som har hänt och dess vidare innehåll inklusive oftast sensmoral och lärdomar. Vidare är
berättelsen ett sätt att begripliggöra komplexa sammanhang. Den har vidare en början och ett slut.
Däremellan finns en beskrivning av vad som hände, när det hände, var det hände, vem som var med,
varför det hände och vad händelsen ledde till. En berättelse sätter händelser och aktiviteter i
förbindelse med vartannat. Det finns oftast med egna intentioner, upplevelser och tolkningar som
implicit eller explicit kan utläsas. Därefter skulle berättelsen skickas till en vid träffen bestämd ”bench
learning” vän i lilla gruppen. Återkoppling skulle ges med fokus på vad som påverkar resultaten i din
skola. Vad och vad i rektors ledning har betydelse för resultaten?
Uppgiften bestod i att skicka berättelsen till minst två personer. En till en benchlearningkollega i
grannlandet och undertecknad. Jag analyserade och presenterade berättelserna under ramen för devisen
en regel ska förklaras med sin praktik.
Vidare skulle deltagarna fortsätta med att i mellanperioden skriva vad som ”påverkar resultaten i min
skola?” och ”Vad och vad i mitt ledarskap har betydelse för detta?”

Kommentar: De skrivna berättelserna var få och endast en handfull hade skickat
berättelserna till en kollega. Men troligen uppstod ingen kommunikation utifrån berättelsen,
såvitt jag kunnat utröna. Vad vi kan lära av detta är möjligen det klassiska att utbildning och
praktik tillhör två separata världar. När man lämnar utbildningen är man full av entusiasm
som snabbt faller i glömska när man återinträder i vardagens trivialiteter. Att så ofta är fallet
är ett välkänt faktum. Relationen mellan utbildning och praktiken behöver inte ens innehålla
en relation (Augustinsson 2006). Detta är en av de stora utmaningarna även i detta fall.
Litteraturen som skulle läsas inför första träffen och senare till träff två på Hanaholmen har
troligen inte heller studerats och lästs alltför djuplodande.
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4 – 6 februari på Hanaholmen

Dag ett på Hanaholmen inleddes med en kort resumé från föregående
träff på Lidingö. En foto story fick ikläda sig att vara en resumé.
Därefter följde en föreläsning av Lea Kuusilehto-Awale om
”Pedagogical leadership – a means to construct avenues for hope?”.
Därefter innehöll programmet en sammanfattning och analys av de
berättelser deltagare skrivit. I mellanperioden hade, som jag beskrev
ovan, deltagarna i uppgift att skriva en kort berättelse från sin egen
verksamhet. En sammanställning och analys av dessa berättelser
presenterades. Därefter delades storgruppen i två mindre grupper.
Arbetet inleddes med en diskussion i grupper om vilka spelregler
som bidrar till gruppens arbetsprocess framåt samt samtal om
berättelserna med samarbetskollegorna i mellanperioden.
Detta övergick sedan till att förbereda skolbesöken. Finslipning av frågor relaterade till de
övergripande; ”Vad påverkar resultaten i min skola” och ”Vad och vad i mitt ledarskap har betydelse
för detta?”

Kommentar: Enligt utvärderingen tillförde tyvärr inte föreläsningen några nya
dimensioner, berättade flera deltagare. Det visade sig också i utvärderingen vara en av de
aktiviteter som fick låg bekräftelse. Efter föreläsningen var det tänkt en kort
gruppdiskussion utifrån föreläsningen. Troligen tog diskussionen inte tillräcklig fart heller.
Såväl på Lidingö som på Hanaholmen kom föreläsarnas innehåll att tonas ner hos
deltagarna. Möjligen för att dagarna faktiskt hade fokus på studiebesöken och att det var
svårt att få ett fyllt mellanrum där föreläsningen var ena positionen och den andra vardagen
som berättades om på skolorna.
Dagen därpå tid för
skolbesök. Vid hemkomst
diskussion i 20-grupperna för
att sortera intryck och data
från besöken. ”Vad, enligt er
mening, påverkar resultaten i
den skola ni besökt? Ge
konkreta exempel på vad man
faktiskt gör och vad detta har
lett till. Vad och vad i rektors ledning och ledarskap har betydelse för detta, enligt er mening? Ge
konkreta exempel på vad rektor gör och vad detta har lett till? Andra konkreta upptäckter?”
fd
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Möjligen var deltagarna något trötta för diskussionerna fick inte
någon riktig energi, var min upplevelse när jag runt och lyssnade
på samtalen i grupperna.

Den tredje dagen började med att deltagarna diskuterade litteraturen
som ingått i förhållande till studiebesöken.

Kommentarer: Så långt jag kunde utröna när jag gick runt i
grupperna och lyssnade var det mer spridda kommentarer relaterade
tilllitteraturen. I fokus var besöken och diskussioner kring deras
ledarskap, specifikt för skolorna och den styrning som deltagarna
upptäckt skilde sig markant åt mellan länderna. Här hände något och
diskussionerna fick allt mer fart desto mer man började upptäcka
skillnaderna som visade sig konkret efter studiebesöken i Sverige och i
Finland. Nedanstående genidrag visade sig vara genialt.

Därefter delade deltagarna upp sig landsvis för att diskutera innehållen i studiebesöken, i Sverige såväl
som i Finland. Första uppgiften var att delge varandra sina erfarenheter från studiebesöken dagen
innan. I uppdraget låg också att diskutera skillnader och likheter mellan länderna.

Kommentarer: Här började något speciellt hända i grupperna. Energin tilltog i styrka
liksom snövädret utanför. Om det var händelserna i sig eller om det började bli tydligt med
skillnaderna och att det uppstod ett mellanrum som var i behov av sensemaking för att
fyllas med innehåll är svårt att säga. Ett rimligt antagande är att då meningsskapande äger
rum, som innebär fyllande av mellanrum med innehåll, är en effekt att energi utvecklas.
Självorganisering är här också viktigt att notera. Genom att det finns ett mellanrum att fylla
finns där också handlingsutrymme att skapa något nytt som inte fanns tidigare. Så
mellanrum, sensemaking och självorganisering inträder som rimliga förklaringar för vad
som skedde här. Inte omöjligt att tiden också har verkat till fördel för höjd energi. Fler och
fler aspekter blev synliga i rummet mellan regel och praktik. Att deltagarna fick ”känna på
varandra” och långsamt utveckla tillit till varandra ska vi nog inte heller glömma bort.
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Det är nu det verkligt intressanta tycks ta
sin början. Deltagarna börjar sortera in ett
antal karaktäristiska ´upptäckter´ de har
gjort i en fyrfältare. Här kommer ett stort
antal saker som de känner igen mellan
länderna och som vi ser i denna grupp en
balans mellan de olika fälten. Om det är
en vilja att balansera mellan fälten eller
om det råkade bli denna fördelning vet jag
inget om. Deltagare diskuterar intensivt …

Efter denna lilla uppgift i mindre grupper, med att fylla fyrfältaren med notisar, redovisades vad de i
respektive grupp kommit fram till. Redovisningen skedde för det andra landets rektorer. Här uppstod i
storgrupper många intressanta diskussioner, ”risk” finns för att här avsattes ett antal spår i var och ens
kognitioner och emotioner.

Kommentarer: Ett sätt att se på ovanstående processer och dessas möjliga spår i praktiken
är att vår hjärna hämtar fragment eller ”stickrepliker” (cues) som Weick (1995) benämner
vår oförmåga att komma ihåg allt från den komplexa praktiken vi deltar i. Vårt minne
kommer ihåg sådant som är mer än övriga händelser laddat med emotioner. Detta är de spår
vi bär med oss från en specifik händelse in i framtiden. Emellertid, denna bild förändras när
vi nästa gång kommer ihåg situationen. Vi återvänder således inte till situationen som den
var, utan till sista gången vi minns situationen. Detta gör att komplexa saker är svåra att
spåra som i denna utvärdering och de spår som projektet har gett deltagarna i praktiken.
Därefter samlade sig deltagarna i triader för att berätta om saker de tar med sig tillbaka till sina
respektive arbetsplatser. Genom att deltagarna samtalade i triader har vi svårt att få insikt i de konkreta
diskussionerna. Men att det fanns energi och
engagemang visar åtminstone de filmsnuttar som
spelades in. Sålunda tycks energin under hela
dagen ha bibehållits. I bilaga redovisas de svar
som deltagarna beskrev i utvärderingen att de
hade med sig hem. Troligen kan de samtal som
skedde i triaderna just vara initieringen till vad
de sedan skrev i utvärderingen.
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Efter denna diskussion följde en session med Playbackteater som var uppskattat, vilket visade sig i
skratt, energi och andra känslor.

och slutligen avslutades dagen med utdelning av diplom för deltagande i Benchlearning och gruppfoto.
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Värdering, reflektioner och några slutsatser
I denna rapport har jag inte bearbetat de skriftliga utvärderingarna, vilka också utgör en bakgrund till
rapporten. En orsak är att de visar i princip på en positiv bild som stämmer väl in på ovanstående
beskrivningar. Det framkommer att språket kan ha varit ett problem. En hämmande faktor, speciellt i
diskussioner där deltagare vill uttrycka tankar och funderingar av mer komplexa karaktärer. Språket
kan vara ett problem i samband med envägskommunikation där det inte finns möjlighet att ställa
frågan ”vad menar du?”. Det räcker då med ett eller par ord som man inte förstår, vilket kan leda till
att meningen i budskapet går förlorat. Risken är då att man går över till andra tankar och enbart
fragment av vad den andre sagt blir begripligt.
Medan däremot i ett samtal, samtal i mindre grupperingar, kan en annan process komma att sättas
igång vid språkliga problem. Om samtalet är ett "äkta" samtal inträder en situation som tvärtom ger
utrymmen till fler frågor och funderingar, ett djupare samtal. Alltså, viktigt med arenor för samtal där
agendan är att utreda andras tankar, vilket kan leda till det jag kallar för självreflexivitet där man
inkluderar sina egna och andras känslor i samtalet.
Dag tre på Hanaholmen hände något extra. Deltagarnas förhållningssätt blev än mer jämförande. De
började, med stöd i upplägget, att jämföra och försöka se skillnader som de hade upptäckt och försöka
förstå varför skillnaderna fanns och vilka konsekvenser som dessa skillnader kan få för sin egen
verksamhet. I dessa processer hände något som framkallade ökad energi genom fler upptäckter. En
sådan känsla fanns inte, eller uppstod inte riktigt på Lidingö.
Även andra dagen på Hanaholmen började något djupare att hända mellan många deltagare. Min
tolkning är att djupare relationer med innehåll började etableras och ge avkastning. Således var den
första träffen i Sverige en förutsättning, men inte tillräcklig, för att åstadkomma effekter. Det arbete
och de kontakter som det var tänkt att deltagarna skulle upprätthållit med varandra i mellanperioden
tycks nästan helt ha uteblivit. Däremot finns det exempel på att deltagare har bestämt, och hade
bestämt, tid för nya besök i grannlandet. Detta är då en direkt effekt av projektet.
Studiebesöken bör vara organiserade utifrån vad man vill uppnå. Information eller samtal med
personal på skolor där man får och ges möjligheter att ställa fördjupande frågor och samtala är viktigt.
Att ta tag i berättelser som ger en fördjupad bild och förståelse är viktigare än abstrakta begrepp.
Utgångspunkten bör också vara att bilderna som förmedlas vid ett studiebesök ser olika ut. Kom ihåg
att vad vi väljer att se och berätta är selektivt, inte bara medvetet utan att minnet också spelar oss ett
spratt. Hjärnan hämtar fragment eller ”stickrepliker” (cues) som Weick (1995) benämner vår oförmåga
att komma ihåg allt från den komplexa praktiken vi deltar i. Vårt minne lagrar lättare och bättre
händelser och situationer som är extra laddade med emotioner. Spår av emotioner om vad vi bör ha
med oss från en specifik händelser in i framtiden. Emellertid, problemet är än djupare. Händelser och
situationer blir inte ihågkommet i dess exakthet. Istället kommer bilden att förändras när vi nästa gång
kommer ihåg en situation. Vi återvänder således inte till situationen som den var, utan till sista gången
vi minns situationen. Detta gör att komplexa saker är svåra att spåra som i denna utvärdering och de
spår som projektet har gett deltagarna i praktiken. Oavsett, med stöd i enkäterna och i observationer är
det mervärde som skapas. Dessa mervärde kan naturligtvis inte sättas kronor och ören på, men att det
har betydelse för deltagarna i framtiden på ett eller annat sätt är mycket troligt. Svårigheterna är också
att människor och människors görande är komplexa och heterogena i den skapande praktiken.
Som konsekvens av ovanstående krävs att upplägget riggas noggrant för att skapa situationer och
sammanhang som sätter olika spår. Heterogenitet och emotioner är möjligen begrepp som ska lyftas
fram. Metaforen av kreativ jazz kan vara en möjlighet att använda som ledstjärna för både arrangörer
och deltagare. Utifrån material insamlat på Hanaholmen kan vi se att i flera skolor gavs möjligheter till
reella upplevelser som var emotionellt förknippat, medan på andra studiebesök var det mer av
information ”intressant, men inget nytt som framkom”. Därför bör man leta efter skolor och

19
verksamheter som skiljer sig i hög grad från den egna verksamheten. Men inom samma
verksamhetsområde, alltså gymnasium till gymnasium.
Det räcker således inte med att besöka en annan skola i ett annat land. Det är bra att deltagare vid
studiebesök får träffa inte bara rektor utan även medarbetare och helst elever. Troligen är det som
händer med informationen efter studiebesöket mellan deltagarna betydligt viktigare.
Fler insatser behöver troligen göras för att kombinera emotioner och kognition. Alltså, upplevelser
som framkallar känslor behöver preciseras och prövas. Samtal och information räcker således inte.
Den avslutande teatern var ett sådant positivt exempel. Förslag på att deltagarna skulle spela rollspel
för att visa upp vad de uppmärksammat på skolbesöket skulle möjligen ytterligare kunna fördjupa en
emotionell dimension.
Svårigheter att få in litteratur, vilket inte är ett ovanligt fenomen vid liknande händelser. Praktiken och
dess direkta komplexitet tar över. Orsaken är möjligen att … logiken skiljer sig åt. Praktiken består av
berättelser eller t o m med är berättelser, medan litteraturen har en annan logik till sitt upplägg
(Czarniawska 1995).
Vidare är de mellanliggande uppgifterna svåra att få utförda – nyttan med dessa bör preciseras mer till
den egna praktiken. Praktikens logik liknar mer berättelsens struktur än vetenskapens och dess
litteratur. Denna förbindelse bör arrangemangen bättre hantera.
Vad stödjer lärande? Avbrott eller upplevelser som skiljer sig klart åt från den egna verksamheten är
en viktig del. En annan är att i sådana större skillnader får emotioner och känslor en än större
betydelse. För att åstadkomma åtminstone ett utvecklingsinriktat lärande krävs relativt omfattande
påverkan för att förändring ska åstadkommas. Detta visas t ex i forskning om
organisationsförändringar. När dessa har lyckats är det ofta med mycket stor påverkan utifrån eller
radikal omvändelse av sin egen självbild. Ungefär som mellan liv och död. Antingen förändrar man
drastiskt verksamheten, eller så läggs den ned. Detta är också knutet till behov av känslomässiga
upplevelser, som också berättades om från Hanaholmen.
Vill också påpeka att jag i rapporten inte har sagt något om deltagarnas ingång för att delta i
rektorsutbytet. Deras olika bevekelsegrunder varierar troligen lika mycket som antal deltagare,
återigen ett exempel på trolig heterogenitet.
Nedanstående bild (figur 1) är ett exempel på hur studiebesök i andra verksamheter kan bidra till
lärande i mellanrummet: deltagarens erfarenheter och egen praktik möter nya människor och
annorlunda verksamheter. Det är när mellanrummet kräver hög grad av emotionellt meningsskapande
som chansen är som störst att något tas med tillbaka till den egna verksamheten och som får effekter i
denna.
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Figur 1: En bild för komplexa relationer och samband med lärande i mellanrum.

Vill avslutningsvis varna för en syn på studiebesök som en form av ”best practice”. Världen fungerar
inte på ett sådant förenklat sätt. Praktiken är betydligt mer komplex i skolor än vad det är hos
McDonalds. Alltså, på McDonalds fungerar ”best practice” ty verksamheten är komplicerad (se även
bilaga om grunder för lärande), men i skolor har praktiken karaktären av att vara komplex till skillnad
från komplicerad.
Sammanfattningsvis är ovanstående ett utmärkt tillskott till Rektorsprogrammet. Möjligen kan även
programmet i sig utvecklas genom ”benchlearning”. En examinering skulle kunna utformas utifrån
grundtanken om skapande innehåll i mellanrummet. Deltagarna skulle kunna producera text som
innehåller delar av a) sin egen verksamhet, b) studiebesök och c) litteratur. Detta utgör då en triangel
vars innehåll är meningsskapande i form av ny kunskap som sedan diskuteras hur denna kan sätta sina
spår i en heterogen och en ständigt blivande praktik. Detta förhållningssätt används på
Skolledarskapskursen, Linné. Istället för studiebesök används filmklipp från Rektorerna som
kontrasteras med deltagarnas egna verksamheter och föreläsningar/litteratur. Att använda studiebesök i
ett annat land skulle då ytterligare förstärka och utmana meningsskapande i mellanrummet som kan
leda till spår i praktiken.
Ett viktigt begrepp att ha med sig är vad Dewey beskriver som ”inquiry”, d.v.s att man ställs inför
något man inte riktigt förstår, eller vad Weick beskriver som sensemaking. Man sätter igång processer
av att skapa mening kring något man inte förstår. Detta har pragmatister som Dewey och Mead
påpekat gång på gång. Vi hittar detta också hos Vygotskij. Alltså, en rad kända forskare som under
årens lopp influerat pedagogisk forskning på olika sätt framhåller vikten av att problematisera, ställa
frågor och ställas inför problem som man inte känner igen. Med en form av utvecklingsinriktat lärande
(Ellström 2010) som genom att problematisera och främmandegöra ett känt fenomen kan vi förbättra
potentialerna för lärande vid ”benchlearning” såsom det praktiserats här.
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Bilaga: Öppna svar på tre frågeställningar som varit centrala genomgående i processledarnas
arbete och innehåll i dagarna. Efter avslutning Hanaholmen februari 2013
Vad har du fått syn på som du menar/tror har betydelse för resultaten i skolan?
•

Tidiga upptäckt och insatser av stöd till elever med särskilda behov.
Tilltro till och choaching av lärare i deras uppdrag och undervisning.
Mod Utbildning

•

Skillnader och likheter vad gäller synen på resulat, vad mäter vi och varför.

•

I jämförelsen med svenska skolan i Finland känns skolan i Sverige rejält i bakvattnet. Det gäller framförallt vad gäller enheltighet,
samstämmighet och tilltro till egna verksamheten från politik, verksamhet och allmänhet. Det jag reflekterat över är att min egen
verksamhet är hårt belastad, satt i tvivel från myndighetshåll och i konflikt mellan arbetstagar och arbetsgivarhåll på det regionala
området. Just nu är min personal hårt trängd mellan krav på förbättrade resultat utefter uppdraget, bevakning av arbetstider och
arbetsbelastningen och krav på en ekonomi i balans. Allt verkade så enkelt och och fyrkantigt i Finland. Uppdraget som rektor var
på något sätt enklare trots att det på pappret är mer belastande.

•

Jag fick givetvis fundera mycket på hur jag skall kunna utveckla min egen verksamhet. Jag kan inte tänka mig annat än att bygga
upp tillit i alla led.

•

Givetvis handlar det om att utveckla förståelse av lärprocesser utifrån elevens perspektiv och forma läruppdraget efter det.

•

Hur medveten och involverad rektor är i verksamheten och hur förtrogen han/hon är med densamma.

•

Tilliten till lärarna större i Sf
lärare/rektor ett statusyrke i Sf resultatens används inte i jämförelser i SF socioekonmiska faktorer, skillnade mellan länderna

•

Tilltron till skolsystemet är olika. I Sverige ska alla vara med och tycka/förändra/veta vad som är bäst för skolan. Allt måste få ta
tid oavsett om det är verksamhetsförändring ar, förhållningssätt etc. Då går det inte att olika aktörer ommer in och toppstyr.

•

Att vi i Sverige har en annan syn på eleven, hela eleven, att vi lägger tid och fokus på själva måendet och då tappar
kunskapsfokuset som är så tydligt i finsk skola. Att vi dokumnenterar så mycket att vi inte hinner vara effektiva, att vi kanske har
för mycket mötestid?

•

Ett annat synsätt kring examination och planering.

•

En engagerad synlig skolledare är viktigt. Det traditionella kontra det nytänkande är en intressant faktor. Ibland kanske ett invant
spår leder till högre resultat. Känslan och lojaliteten för en skola

•

•

Närhet, delaktighet, stabilitet

Tidigt stöd som man har i Finland
Små klasser
Höga förväntningar

•

•

Känner mig nu trygg kring både likheter och olikheter i den svenska och finska skolan.
En skolas gemensamma syn på uppdraget, samstämmighet kring varför vi är p skolan och vad det vi sysslar med ska leda till.
Dialog, samarbete och en vilja att förändras och utvecklas

•

Att det pedagogiska ledarskapet tolkas på många olika sätt, men att det har stor betydelse för resultaten i skolan.

1. Beskriv hur detta tar sig uttryck på din egen skola. Ge konkreta exempel.
•

Vi skulle i allt högra grad inom skolområdet prioritera att upptäcka barn i förskolan och ge stödinsatser där, och inte vänta tills de
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börjar i skolan.
•

Omvärden (vårdnadshavare, politiker mfl) visar inte alltid den tilltro till skolan och lärarna som vore önskvärt för att stötta sina
barn/ungdomar. Skolan är pliktskyldig och gör det som förväntas från olika håll. Det kan vara både stat och kommun men också
andra intressenter.

•

•

Bristen på medel till kompetensutveckling påverkar lärares möjligheter att utveckla sitt arbete.

Att låta pågående processer ta tid, vi vet vad vi ska göra och nu behöver vi tid för att göra det, inte hålla på och byta "kassakö"
hela tiden.

•

Vi brottas med med dålig måluppfyllelse, dålig psykosocial miljö, hög arbetsbelastning på grund av omställningentill den nya
läroplanen och mängder med nationella prov. Trots mycket genomgång av läroplanen har förståelsen av att gå från en målstyrd
skola till en syftesstyrd dito inte slagit igenom. Det märks vid uppföljningar av elevernas resultat då man talar mycket om mål
men lite om elevens personligt satta mål. Dessvärre riskerar det centrala innehållet att bli målet och inte utvecklingen av förmågor
som skapar möjlighet till ett livslångt lärande.
Det som ligger framför oss nu är att skapa förutsättningar att klara av arbetet med de nationella proven.

•

Ta hjälp från skilda håll för att se över hur vi kan minska stressen och oron för en allt för hög arbetsbelastning. Jag kommer att
arbetat med beteendevetare, kuratorer, psykologer och pedagoger för att ge stöd in i verksamheten för att försöka kartläga den
oro som finns och som skapar stress. Utifrån det kommer handlingsplaner att tas fram tillsammans med personalen för att bygga
upp en friskare verksamhet.

•

Utifrån våra styrdokument kommer jag att fortsätta att utveckla förståelsen av dessa och framförallt att i alla lägen utgå från
eleven. Som ett led i detta kommer jag att försöka skapa förutsättningar för en entreprenöriellt förhållningssätt till studierna. Det
senare är den stora utmaningen - lyckas vi kommer resultaten att öka dramatiskt, arbetsbelastningen att sjunka och vi kommer
att efter hand få en organisation i harmoni.

•

Mycket ute i skolbussen, pratar med elever, är med lärare på arbetslags- och ämneslagsträffar, försöker vara delaktig i det som
händer, försöka att alltid ta sig tid

•

Påverkar resultaten på skolan negativt att, de tre översta faktorerna. Sverige har fler nyanlända elever som räknas med i
resultaten

•

Vi har, tack och lov, fått ett gott förhållande med både grundsolechef och politiker. De har förståelde för våra utmaningar att höja
elevresultaten och ger oss lugn och ro. De toppstyr ej utan finns hela tiden som en stödjande funktion. De har insikt om vad som
krävs och stödjer oss vilket underlättar "resan" oerhört.

•

Vi har fasta möten, 3 gånger i veckan, att dessa tenderar att bli så många och långa att man inte behöver ha fullt fokus på
uppdraget. Att vi fastnar i hur vi ska dokumentera snarare än vad...

•

Vi arbetar i högre grad med mindre moment utspritt över läsåret.

•

Just på min skola tror jag att resultaten kommer att fortsätta att öka. Det kanske har varit lite för nytänkande.

•

Lektionsbesök och återkoppling

•

Fokusering på uppfyllelsen av olika mål

•

Tar konkret med mig:

Vi har schemalagd "reflektionstid" varje vecka, en timme/arbetslag. Syftet med dessa träffar är
att lägga fram våra olika föreställningar och utmana varandra - att hjälpas åt att
utveckla/förändra vårt TÄNKANDE för att - förhoppningsvis utveckla/förändra vårt

•

Utifrån min tolkning av det pedagogiska ledarskapet, stödjar jag lärarna i deras utveckling genom att följa upp resultat på olika
sätt;
Jag går igenom uppdraget med varje lärare där de får uttrycka hur de tolkar sitt uppdrag.
Varje lärare får göra en analys av sina resultat och metoder varje termin, hur de tycker de
lyckats och vilka utvecklingsområden de ser. Jag är ute i verksamheten och observerar lärarna
i deras lärargärning, har en dialog om det jag har sett och vi lägger upp en plan för det vidare
arbetet.
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•

Jobbar hela tiden på att utvekla vårt lokala elevhälsoarbete för att kunna utnyttja våra resurser till 100% och på bästa sätt som
gynnar elevernas kunskapsutveckling. Detta tror jag påverkar resultaten i min skola.

3. Ge exempel på några ledarhandlingar som den upptäckten skulle kunna leda till i ditt eget arbete?
- Hur skulle du kunna gå tillväga?
•

Medvetandegöra och styra resurser av olika slag mot de lägre åldrarna.
Stötta lärarna i att utveckla undervisningen, metoder m m och inte fokus på resultaten i sig.
Att våga proritera mer...
Analysera mindre och göra mer.

•

Besöket i Finland gav väldigt mycket och då särskilt besöket på Winellska skolan. Besöket visade på rektors betydelse för att
utveckla en organisation, men samtidigt en osynlig sida som jag först senare reflekterade över. Den utvecklingsbenägne ledaren
som rikskerar att skärmas från sin organisation. Min lärdom är att lyssna mycket mera och att i verklighet - inte i
organisationsmodell - skapa ömsesidig tillit och kommunikation i hela verksamheten. Givetvis gäller det för den utvecklingsledare
jag är att visa väg, men ge tillfälle till mera reflektion för att förstå och att kommunicera detta för att skapa en gemensam
plattform.

•

Arbeta med tilliten och förtroendet för lärarnas arbete på ett konkret sätt. arbeta med att analysera resultaten mer på enhets
nivå, ej bara kvantitativa jämförelser på kommunnivån

•

Jag har arbetat ganska målmedvetet och enträget med att med fakta försöka förklara vilka utmaningar vi står för, våra strategier
för att komma dit vi är på väg.

•

Sätta en tydligare struktur kring vad som ska avhandlas på mötena, att jag ska delegera mer, och att vi ska försöka flytta fokus
från hur till vad när det gäller dokumenation.

•

Arbeta mer med känslan för skolan och stämningen bland personalen.

•

Delegation för att skapa mer tid för det pedagogiska.

•

Öka tiden i verksamheten, mindre mötestid.

•

Jag ska i större utsträckning fokusera på:
Systematiskt kvalitetsarbete
En rättvis och likvärdig bedömning och betygsättning

•

Jag måste vara genuint nyfiken på vad lärarna tänker, tycker och gör, Jag behöver modet att ställa nyfikna frågor, att utmana, att
våra "en kritisk vän", jag måste prioritera möten där samtal om lärande pågår.
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Bilaga : Målsättningen
utgående från ett bilateralt erfarenhetsutbyte
- få ett nytt perspektiv till pågående former och förändringsprocesser i rektorsarbetet
- skapa kontakter mellan finländska och svenska rektorer
- skapa mervärde genom att bredda rektorsutbildningarnas innehållsmässiga utbud genom ett samarbete mellan flera
aktörer
utgående från perspektivet på pedagogiskt ledarskap
- undersöka rektorns utmaningar i vardagen
- utveckla deltagarnas förmåga att med ett kritiskt
förhållningssätt granska egen praktik vad gäller
pedagogisk ledning
- stöda utvecklingen av skolans lärmiljö genom
breddad kunskapsbas
utgåendefrånskolutvecklingsfrågor
- undersöka olika skolutvecklingsfrågor i deltagarnas skola
- att deltagarna efter avslutad benchlearning återgår till arbetet styrkta och med lust att ta itu med utmaningar
Fokus vid studiebesök
• Pedagogiskt ledarskap är givetvis något speciellt inom ramen för allt det som kan förstås som ”bra ledarskap” i största
allmänhet! Vad betyder pedagogiskt ledarskap för dig? I vilka konkreta handlingar syns det?
• Vilka är skolutvecklingsfrågorna på din skola? Hur arbetar du med dessa?
• Rektor och resultaten: Vilka resultat (kvalitativa och kvantitativa) finns tillgängliga på din skola? Hur analyseras dessa för
att ta fram beslutsunderlag?
• Egen frågeställning att undersöka i samband med studiebesök.
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Bilaga: Litteratur till projektet
Vetenskapsrådets antologi av rektorsforskning: Rektor – en forskningsöversikt 2000 - 2010. Här läses
avsnitten om Sverige, kap 5 (Helene Ärlestig & Olof Johansson) resp. Finland, kap 8 (Mika Risko &
Pekka Karnervio). Finns som bilaga.
AKTA i utskriften: hela bunten är över 300 sidor – skriv ut endast kapitel 5 sid 76-111 och kapitel
8 sidorna 161-186
Information om utbildningssystemet i Finland och Sverige
Utbildningen i Sverige
Det svenska utbildningssystemet (finns som bilaga)
Presentation av det svenska skolsystemet (finns som bilaga)
Utbildningen i Finland http://www.oph.fi/utbildning_och_examina
http://www.oph.fi/download/119540_UBS_ broschyr_2010_sv.pdf
http://www.oph.fi/download/133482_kompetens_ och_bildning_2020.pdf
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Bilaga : Förhandsuppgifter
1. Besvara följande frågor med max. tre punkter (skriv upp för dig själv – ta med dem):
• Vad betyder pedagogiskt ledarskap för mig? I vilka konkreta handlingar syns det?
• Vad får mig att trivas i min rektorsroll?
2. Läs kapitel 5 och 8 i Vetenskapsrådets antologi av rektorsforskning och reflektera vad som var
väsentligt för dig. Sammanfatta med hjälp av max. tre punkter. (Skriv upp punkterna för dig själv –
ta med dem). Varning: hela rapporten är över 300 sidor – skriv ut endast kapitel 5 sidorna 76-111
och kapitel 8 sidorna
161-186.
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Bilaga : Planeringen
Benchlearning, tisdag 23/10, program 20-grupper, kl 15.15-18.00
Vad?
Uppgifter för dokumentation kopplade till arbetsprocesser
individuellt och i grupp/er.
Presentation i
20-grupp
A.Pedagogiskt
A. Arbete i 5-grupp. Underlag för individuell
ledarskap
dokumentation. Börja med att reflektera individuellt kring
punkt 1 nedan. Berätta därefter för varandra konkret i detalj
och relaterat till dina erfarenheter förankrade i tid, plats och
sammanhang din respons på föreläsningen. Fortsätt på
samma sätt med punkt 2.
1. Dennis Platins föreläsning om pedagogiskt ledarskap.
Vad var väsentligt i föreläsningen i förhållande till hur du
konkret i din vardag utövar ditt chefs/ledarskap. Vad fäste
du dig vid och varför?
2. Vad betyder pedagogiskt ledarskap för dig? Om, i vilka
konkreta handlingar knutna till tid, plats och sammanhang
syns något sådant i din verksamhet? (förhandsuppgift)
Sammanfatta på blädderblock, i ord eller bild med konkreta
berättelser, vad ni gemensamt menar med pedagogiskt
ledarskap.
B.Förberedelse
av skolbesök

A. Arbete i 5-grupp. Underlag för individuell
dokumentation. Börja med att reflektera individuellt kring
punkt 1. Berätta därefter för varandra. Fortsätt på samma
sätt med punkt 2.
1.Diskutera vilka konsekvenser Sörens föreläsning innebär
för hur och vilka frågor som ni ställer vid skolbesöket.
2. Förbered skolbesöket. Hur ska du/ni ta reda på:
- hur det pedagogiska ledarskapet tar sig uttryck i
praktiken?
- hur de arbetar med angelägna skolutvecklingsfrågor?
- hur ställa frågor för att förstå hur de två skilda typerna av
processer och de två olika typer av resultat samspelar för
uppnående av verksamhetens syfte (se Sörens föreläsning
och material)?
- dina egna frågor?
Sammanfatta på blädderblock vad ni gemensamt kommit
fram till.
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Benchlearning, onsdag 24/10, program 20-grupper, kl 15.30-17.00
Vad?
Uppgifter för dokumentation kopplade till arbetsprocesser
individuellt och i grupp/er.
C. Sorterande av
1.Sortera intryck och data med hjälp av nedanstående
intryck och data
frågor:
efter skolbesök
- Vad, enligt er mening, påverkar resultaten i den skola ni
besökt? Ge konkreta exempel på vad man faktiskt gör och
vad detta har lett till.
-

Vad och vad i rektors ledning och ledarskap har betydelse
för detta, enligt er mening? Ge konkreta exempel på vad
rektor gör och vad detta har lett till.
-

Andra konkreta upptäckter?

Benchlearning, torsdag 25/10, program 20-grupper, kl 08.30-12.00
Vad?
Uppgifter för dokumentation kopplade till arbetsprocesser
individuellt och i grupp/er.
D.
1. Fortsatt arbete från gårdagens eftermiddag. Förbered att
- Arbete med att
samtala och redovisa i tvärgrupper där ni ställer
bearbeta och
fördjupande frågor till varandra om:
sammanfatta
besöken
- Vad, enligt er mening, påverkar resultaten i den skola ni
besökt? Ge konkreta exempel på vad man faktiskt gör och
- Vad betyder det
vad detta har lett till.
här för dig?
- Vad och vad i rektors ledning och ledarskap har betydelse
för detta, enligt er mening? Ge konkreta exempel på vad
rektor gör och vad detta har lett till.
-

Andra konkreta upptäckter?

2. Börja med att reflektera individuellt kring frågorna
nedan. Berätta därefter för varandra i tre-grupper. En
berättar, en frågar/utforskar, en sammanfattar. Rotera
rollerna. Varje samtal tar 20 minuter.
- Vad, enligt din mening, påverkar resultaten i din skola?
Ge
minst ett konkret exempel på vad ni faktiskt gör och
vad detta
har lett till.
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-

Vad och vad i din ledning och ditt ledarskap har betydelse
för detta, enligt din mening? Ge minst ett konkret exempel
på vad du gör och vad detta har lett till.
-

Vad vill du
undersöka/ändra
på i din egen
verksamhet?
Varför?

Andra konkreta upptäckter som har betydelse för ditt
ledarskap? Ge minst ett exempel.

3. Vad blir jag nyfiken på och vill utforska mer om rörande
det som har att göra med mitt pedagogiska ledarskap? Utgå
från det du hört och sett vid skolbesöket och samtalen i tregruppen. Berätta för varandra i 5-gruppen.

Benchlearning, torsdag 25/10, program 20-grupper, kl 13.00-14.30
Vad?
Uppgifter för dokumentation kopplade till
arbetsprocesser individuellt och i grupp/er.
E.
1. Arbete i 5-grupp. Hjälps åt att strukturera
Erfarenheter och lärande från
erfarenhet och lärande från Benchlearning
Benchlearning så långt?
så långt med hjälp av en gemensam mindmap. Utgå från frågorna ”Vad påverkar
resultaten i min skola” och ”Vad och vad i
mitt ledarskap har betydelse för detta?”.
Gallery-walk.
Inför nästa tillfälle?

2. Hur går ni vidare? Samarbete i de mindre
tvärgrupperna.
-

Arbetet i mellanperioden? Vad kan ni göra
för att stödja varandra i arbetet med att finna
svar på våra övergripande frågeställningar?
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Benchlearning, mellanperioden
Vad?
Uppgifter för dokumentation kopplade till arbetsprocesser
individuellt och i grupp/er.
F. Inför nästa
Under mellanperioden.
tillfälle?
1. Skriv en kort berättelse om en händelse i din
verksamhet där du under mellanperioden konkret
utövade pedagogiskt ledarskap. Avsluta berättelsen med
dina tankar om vad som var framgångsrikt och vad som
eventuellt kunde gjorts annorlunda. Skicka texten till
Sören (soren.augustinsson@hkr.se) och din/a
samarbetskollega/or i de mindre tvärgrupperna. Var
beredd att kommentera och ställa frågor om texten du
fått och läst när vi träffas på Hanaholmen, 4-6 februari,
2013.
2. Relatera dina hittills gjorda erfarenheter från projektet
”Benchlearning” till texterna du har läst som en
förberedelse inför projektet. Var beredd att delge
gruppen dina reflektioner
3. Fortsätt att dokumentera och skriva utifrån frågorna
”Vad påverkar resultaten i min skola” och ”Vad och vad
i mitt ledarskap har betydelse för detta?”

Benchlearning, måndag 4/2, kl 13-18
Vad?
Uppgifter för dokumentation kopplade till arbetsprocesser
individuellt och i grupp/er.
G.
-Tillbakablick på
1. Hela gruppen (40-grupp)
dagarna i Sverige
- Photostory (Sören och Stefan)
-Tillbakablick på
mellanperioden

- Föreläsning (Lillemors kontakt)
- Sammanställning och analys av berättelserna från
mellanperioden (Sören)

-Förberedelse av
skolbesöken
2.Grupparbete (20)
- Spelregler för hur var och en bäst bidrar till gruppens
arbetsprocess.
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- Samarbetskollega/or. Kommentarer och frågor om
berättelsen du fått och läst.
3.Arbete i 5-grupp. Skolbesöken i Finland? Vilka frågor
ska ställas för att ska underlag till våra övergripande
frågeställningar?
”Vad påverkar resultaten i min skola” och ”Vad och vad i
mitt ledarskap har betydelse för detta?”
Vilka grupper? Alternativ: de ursprungliga grupperna (detta
har vi preliminärt lovat), tvärgrupperna från Lidingö, helt
nya grupper eller grupper på basis av skolnivå (beroende på
responsen från Lidingö och skolbesöken).

Benchlearning, tisdag 5/2, program 20-grupper, kl 15.30-17.00
Vad?
Uppgifter för dokumentation kopplade till arbetsprocesser
individuellt och i grupp/er.
H. Sorterande av
1.Sortera intryck och data med hjälp av nedanstående
intryck och data
frågor:
efter skolbesök
- Vad, enligt er mening, påverkar resultaten i den skola ni
besökt? Ge konkreta exempel på vad man faktiskt gör och
vad detta har lett till.
-

Vad och vad i rektors ledning och ledarskap har betydelse
för detta, enligt er mening? Ge konkreta exempel på vad
rektor gör och vad detta har lett till.
- Andra konkreta upptäckter?

Benchlearning, onsdag 6/2, program 20-grupper, kl 08.30-12.00
Vad?
Uppgifter för dokumentation kopplade till arbetsprocesser
individuellt och i grupp/er.
I.
- Arbete med att
1. Fortsatt arbete från gårdagens eftermiddag. Förbered att
bearbeta och
kunna samtala om och redovisa likheter och skillnader i de
sammanfatta
två skolbesök ni har genomfört.
besöken
- Vad, enligt er mening, påverkar resultaten i de skolor ni
besökt? Ge minst ett konkret exempel från respektive skola.
-Vad och vad i ledarskapet, enligt er mening, har betydelse
för detta? Ge minst ett konkret exempel från respektive
skola.
2. Tvärgrupper. Redovisa punkt 1 för varandra.

-Vad har vi sett
hos varandra?

3. Finska deltagare för sig och svenska deltagare för sig.
Diskutera likheter och skillnader mellan Sverige och
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- Bench-learning
och litteraturen

Finland med avseende på våra övergripande frågor. Skapa
en mindmap som åskådliggör vad ni kommer fram till.
Berätta för varandra vad ni iakttagit.
Reflektion över det vi hört av varann om oss själva: vad
mer förstår vi om oss själva nu?
4. Relatera dina hittills gjorda erfarenheter från projektet
”Benchlearning” till texterna du har läst som en
förberedelse inför projektet. Var beredd att delge gruppen
dina reflektioner

Benchlearning, onsdag 6/2, program 20-grupper, kl 13.00-15.00
Vad?
Uppgifter för dokumentation kopplade till arbetsprocesser
individuellt och i grupp/er.
J.
-Vad jag ville
1.Vad har hänt med det jag förra gången blev nyfiken på
undersöka/ändra
och ville utforska mer om rörande det som har att göra med
på i den egna
mitt pedagogiska ledarskap? Hur kan ett tänkbart scenario
verksamheten?
se ut där ledarskap och resultat i skolan har tydliga
Vad har hänt?
kopplingar till varandra?
-Erfarenheter
och lärande från
Benchlearning?

2.Utvärdering i fokusgrupper. Samtal om vad var och en
vill ta med sig från Bench-learning och vilka avtryck
dagarna har gjort.

Att tänka på:
Behov av längre sammanhängande pass, minska stressen
Mer tid för reflektion?
Gemensam upplevelse på Hanaholmen
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Bilaga : En liten förståelsetext för lärande i komplexa sammanhang
Varje aktivitet innehåller tre delar:
a/ deltagare i benchlearning
b/ skolbesök, lärrum på kursgård, gruppdiskussioner, berättelser (dvs händelser som
kan ge kunskap)
c/ det sammanhang där aktiviteten äger rum.
Tillsammans utgör dessa tre delar ett ramverk som konstruerar mellanrum som varje
individ kan fylla med ett meningsfullt innehåll. Dessa konstruktioner av mening är,
något enkelt uttryckt, processer som framkallar upplevelser av utmaningar, känslor och
vidhängande fysiologiska processer. Dessa kan bidra till känslor av både lärande och
välbefinnande som sedan kan användas som resurser för lärande och utveckling på
hemmaplan.
Även om en stillbild kan ge riktning är det inte den faktiska bilden av vad som faktiskt
har hänt. Det som faktiskt hänt är processer och därmed flöden där tid och handlingar
är innehållet. Det som har hänt är så mycket mer komplext än en stillbild.
Nedanstående bild av ett vilt lejon i Afrika är
bara ett exempel på hur en bild eller ett foto är
avskalat. Tänk er även syrsor spelar, fåglar som
sjunger, lukten av fuktet gräs och de fyra
lejonen som finns runt det fotograferade
lejonet. Det är i dessa utrymmen av rörelse
mellan olika rad olika sinnesförnimmelser som
mening och känsla av välbefinnande
konstrueras tillsammans med sammanhanget.

Mellanrum, responsorium och komplexitet för lärande och utveckling
Att något sker i relationer mellan deltagare och mellan deltagare och skolbesöken är
relativt oomtvistat. Det är dock problematiskt att beskriva att relationer är mellanrum
där något sker i ett ständigt flöde. Augustinsson och Ericsson (2011, s. 141) skriver så
här om vad ett mellanrum är:
I allmänhet använder vi ordet relation för att beteckna förhållandet mellan två
punkter; en relation mellan människor, mellan människa och teknik, mellan
människa och natur, mellan läsare och text och mellan konstverk och betraktare.
Ingen relation utgörs emellertid bara av ett rakt streck. Relationen bör snarare ses
som ett rum mellan två punkter, ett mellanrum, där något försiggår. Detta något
utgörs av rörelse.

Mellanrum är processer i form av flöden och rörelser. Johan Asplund (1992), sociolog,
beskriver mellanrum som ett responsorium där responsivitet och socialitet är det
sociala livets elementära former. Avsaknad av responsivitet kallar han för
responslöshet och avsaknad av socialitet asocialitet. Om vi överför detta till punkterna
ovan; a/ deltagare, b/ lärandefaktorerna och c/ sammanhang så framträder
responsorium mellan dessa punkter. Processen är responsivitet.
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Inom benchlearning bidrar de olika aktiviteterna till ett breddat responsorium med en
ökad grad av responsivitet mellan deltagare och nya upplevelser såväl som mellan
deltagarna. Graden av komplexitet ökar därigenom, vilket ställer krav på anpassning,
hantering och därmed konstruktioner av mening. Men vad är komplexitet? Inom
komplexitetsforskningen skiljer vi på det enkla, det komplicerade och det komplexa.
Dessa tre begrepp står i förhållande till grad av rutin, kontroll och kända saker. Detta
återges i figuren nedan.
Figur 1: Grad av komplexitet efter Gell-Mann 1997, s. 86; NØrretranders 2002, s. 111; Perrow 1967,
s. 196.

Den högsta graden av komplexitet uppträder i zonen mellan det regel-bundna/ordnade
och det oregelbundna/oordnade. Här är informationsinnehållet som störst och
möjligheter till anpassning till nya situationer som bäst, samt lärande som i
benchlearningprojektet. När det ordnade dominerar i för hög grad kallas systemet
fruset, vilket innebär att det svårligen kan förändras av sig självt. Ett fullständigt ordnat
system är alltså i princip ett dött sådant. Det är som Olga Tokarczuk skriver i sin roman
”Löparna”:
Stående uppe på skyddsvallen, försjunken i strömmen, insåg jag – alla risker till
trots – att det som befinner sig i rörelse alltid är att föredra framför det som befinner
sig i vila; att föränderlighet är ädlare än varaktighet; att det orörliga kommer att
förfalla, degenerera och förvandlas till aska, medan det rörliga – rent av kommer att
vara för evigt.

Det eviga är möjligt genom en anpassningsförmåga till nya sammanhang och
situationer. Med alltför många rutiner kommer individen att ”förfalla, degenerera och
förvandlas till aska”, som Olga Tokarczuk skriver. När det är för lite ordning är
systemet disintegrerat och kan inte längre fungera funktionellt, alltså kaotiskt.
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Poängen är att normaltillståndet, sett över tid, är zonen där vi pendlar mellan det
regelbundna och det oregelbundna. En strävan efter att kontrollera och på förhand
definiera vad som ska ske, är alltså, även biologiskt, inte eftersträvansvärt. Även vår
kropp fungerar utifrån dessa principer. Exempelvis är ett hjärta, som slår absolut jämt,
symtom på ett problem. Ett friskt hjärta slår ojämnt. Den punkt, eller rättare sagt den
zon som finns mellan det ordnande och det oordnade, kallas ofta för the edge of chaos.
Där är systemet ständigt i rörelse, men dock inte i upplösning (McMillan 2004, s. 22).
Att manövrera på the edge of chaos, där det regelbundna finns gemensamt med det
oregelbundna, är hälsosamt (Bird 2003; Weick 1995).
Genom komplexitetsvetenskaperna kan vi också få förståelse för att komplexitet, där
slump och mångtydigheter tillåts, är bra för människan. Komplexitet innebär att ett
fenomen samtidigt innehåller det kända och det på förhand okända. Det vi ibland kallar
för slump kommer väl till användning här. Väder är ett bra exempel på en hög grad av
komplexitet. Samma slags argumentering kring behovet av spänningssituationer och
därmed argument för komplexitet hittar vi hos biologen Richard Bird och
nobelpristagaren Ilya Prigogine. De hävdar att det ordnade, det som följer regler, det
kända och kontrollerbara, leder till negativa följder för människan och komplexa
organisationer. Det är väl känt sedan 1960-talet att komplexitet kan enbart hanteras
med komplexitet, inte fler rutiner, regler eller smarta mål.
Det är alltså i mellanrummet individ, lärandeinnehåll och sammanhang som det
verkligt intressanta händer och som bidrar till ”något att samtala om” vid speciellt det
andra tillfället som skedde på Hanaholmen. Det var då upplevelser gavs möjlighet att
tillsammans utgör en gränszon för lärande. Är innehållet i gränszonen givet händer inte
så mycket i mellan-rummet. Men när vi utmanas, som som i skolbesöken när innehållet
utmanade deltagarna vidgas zonen.
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