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Redaktionellt
för att skapa en skola som når både
kunskapsmässiga och sociala mål.
Helena Hallerström skriver om vad
som hindrar rektorer att bedriva ett
aktivt pedagogiskt ledarskap och Gunnar Berg skriver om hur dagens statliga kontrollregim kringskär rektorers
möjligheter till skolutveckling.

Det är förvånansvärt tyst om skolledarskap och rektorernas roll i den
svenska skoldebatten. När media och
politiker diskuterar hur skolan ska utvecklas handlar det nästan uteslutande
om lärarnas kompetens och förmåga,
men väldigt sällan om deras chefer.
Ett effektivt skolledarskap kan få
en hel skola att arbeta åt samma håll,
skapa möjligheter för lärarna att samarbeta och inte minst inspirera lärarna
att utveckla sig själva och det pedagogiska arbetet i klassrummen.
Tyvärr är det alltför få rektorer som
tar sin uppgift som pedagogiska ledare
på allvar. Överbelamrade av administrativa uppgifter, personalansvar och
med att marknadsföra skolan hinner
de inte att vara ute i verksamheten och
fokusera på skolans kärnverksamhet;
undervisning av elever.
I detta dubbelnummer belyser vi rektorers situation och möjligheter från
flera olika perspektiv. Lennart Grosin
går igenom internationell forskning
om effektiva skolor och finner att skolledarskapet spelar en avgörande roll

Men vad är det då ett pedagogiskt
ledarskap? Att peka med hela handen är knappast en framkomlig väg
för skolutveckling. Hans-Åke Scherp
skriver om projektet problembaserad
skolutveckling där utgångspunkten är
att skapa förutsättningar för lärarnas
egna lärprocesser utifrån självupplevda
problem i vardagsarbetet.
Men det är inte bara tyst om ledarskapet. Eva-Lotta Hultén skriver om de
rektorer som, till politikernas stora förtret, har gått emot strömmen och vågat
ta en offentlig debatt när resurserna
inte räcker för att nå skolans mål.
Dessutom skriver Timmy Larsson
om hur rektorer marknadsför sina skolor och Monica Söderberg Forslund
berättar om hur föreställningar kring
kön fortfarande påverkar ledarskapet.
Slutligen – 2010-års pris till Gunnar
Elvesons minne går till Göteborgsföräldrar mot nedskärningar och
Musiktåget mot nedskärningar. Läs
mer på sidan 111.
Carl-Magnus Höglund
Siri Reuterstrand
Christer Wigerfelt
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Rektorer uppmanas att vara tysta
av eva-lotta hultén

Rektorer är klämda mellan dubbla lojaliteter. Å ena
sidan ska skollagen följas och elevens bästa värnas. Å
andra kräver kommunen eller friskolekoncernen att
budgeten hålls. De rektorer som tar strid för bättre
villkor riskerar att hamna i frysboxen.

Stämningen var tryckt i rummet när Johan Melin kallats in till kommunens
personalchef. Hans närmsta chef hade förvarnat om vad som skulle tas
upp; man ville veta varför Johan Melin hade valt att komma tillbaka till
sin tjänst som rektor efter att ha varit tjänstledig ett halvår. Men samtalet
utvecklades som Johan Melin uppfattade det alltmer till ett övertalningsförsök att säga upp sig. Så illojal som han varit – var då verkligen Karlskrona
kommun en arbetsplats för honom?
I det offentliga samtalet om skolan har tyckare med dåliga kunskaper
om både skolans styrdokument, om lärande och om skolans verklighet
roffat åt sig debattutrymme på bekostnad av dem med verkliga kunskaper
på området. Samtidigt rinner en strid ström av nya pålagor ut från utbildningsdepartementet och att vara rektor blir alltmer ett administrerande av
direktiv uppifrån. I en väv av lojalitetsförväntningar fastnar rektorerna och
tystas på olika sätt från att delta i den viktiga debatten om skolan. Men
det finns de som inte tiger godvilligt och Johan Melin är en av dem.
Ehrensvärdska gymnasiet ligger mitt i Karlskrona, på Trossö. Där går
666 elever och arbetar 55 lärare. För att komma upp i rikssnittet skulle
Karlskrona behöva lägga drygt 20 000 kronor mer per elev och det är
framför allt resurstilldelningen Johan Melin och hans studierektor Mattias
Liedholm har haft synpunkter på. Johan Melin har de senaste åren synts
KRUT NR 139-140
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och hörts en hel del i Sydöstran, Blekinge läns tidning och Radio Blekinge.
Han har inga betänkligheter mot att uttala sina åsikter offentligt, det han
säger och gör är med elevernas bästa i åtanke. Men det finns ett dilemma
med att gå ut med negativa synpunkter på skolan:
– Det är så hård konkurrens mellan gymnasierna att jag hela tiden måste
fundera över hur mycket information jag kan ge utan att eleverna väljer
att söka till friskolor i stället. Jag måste ju se till att ge en hyfsat positiv
bild av skolan.
Johan Melin känner starkt stöd från personalen. Han berättar att vissa
av hans anställda också skriver insändare och tycker till om skolan men
att det finns en sorts överenskommelse om att ”kriget mot politiken”, som
han kallar det, förs av honom och Mattias Liedholm. Från förvaltningschefens sida känner han stöd i sakfrågorna men berättar också att hans
chef i varje medarbetarsamtal förmedlar budskapet att det kanske vore
bättre för Johan Melin själv om han lugnade ner sig lite. Underförstått att
möjligheterna till andra jobb inom kommunen inte precis ökar om han
håller fast vid sitt sätt att uttrycka sina ståndpunkter.
– Han har väl också blivit åthutad en del för att han inte kan hålla
ordning på mig, tror Johan Melin.
Inför en av hans anställda kallade en av Karlskronas skolpolitiker honom
för ”bråkstake”, och om man vill sätta munkavle på en hel organisation är
en säker väg att statuera exempel genom att trycka till någon inför publik.
Berättelser om sådant återkommer från flera av de frispråkiga rektorer
jag pratar med. Inför kollegor har de fått höra att de är illojala eller att
de ska skärpa sig. Cheferna slår två flugor i en smäll; den olydige straffas
och som med den medeltida skampålen är budskapet till hemmapubliken
tydligt: håll er på mattan, annars kan detta drabba även er. Den eventuella
ursäkten har kommit i efterhand, utan publik.
Man skulle kunna tro att Johan Melins rektorskollegor tycker att det är
bra att någon tar strid för villkoren i skolan men det har han inte märkt
av. I stället har han fått kritik från dem några gånger. En rektor menade
att Johans agerande underminerade hans eget ledarskap eftersom några av
hans lärare frågat varför inte han agerade som Johan Melin. Bara några
dagar efter vårt första telefonsamtal har han också blivit utskälld av en
annan kollega, på ett möte för alla kommunens rektorer. Berättelser om
svikande kollegor får jag höra från ytterligare en av de rektorer jag intervjuar,
6
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Sven-Erik Berg på Onsjöskolan i Vänersborg. Liksom Johan Melin har
han tagit strid och även synts i media. Deras berättelser om svek är något
av det jag reagerar starkast på under arbetet med detta reportage. Kanske
har många rektorer goda skäl till att inte själva ställa sig på barrikaderna
men varför inte stötta den som gör det och visa lite tacksamhet över att
någon orkar och vågar föra en kamp som gynnar alla? Man kan tycka att
en lägstanivå i alla fall är att man avstår från att bli arg över det.
Vilket är uppdraget?
Kanske spökar ett dåligt samvete som resulterar i ilska riktad mot den
som gör det man innerst inne känner att man själv också borde. Kanske
finns ett personligt agg mot den stridbare. Eller så har man så solidariserat
sig med makten, att man tror att maktens intressen sammanfaller med ens
egna, eller av andra skäl alltid går först.
Johan Melin och Sven-Erik Berg kommer gång på gång in på elevperspektivet och att det är eleverna och samhället som är deras uppdragsgivare.
Om man ser sitt uppdrag på det viset är man gissningsvis mer benägen att
gå ut och debattera exempelvis neddragningar än om man ser politiker eller
chefer som sina uppdragsgivare. Viljan att protestera offentligt handlar
åtminstone delvis om vilken förmåga man har att solidarisera sig med de
allra mest utsatta och maktlösa i skolsystemet: eleverna. Men det kan ju
också finnas organisatoriska skäl.
Flertalet av de rektorer jag pratar med återkommer till det problematiska
med att ha två uppdragsgivare: staten, som styr över skolans innehåll och
form, och kommunen som sitter på pengarna. De kommunala beslutsfattarna är de som finns nära rektorerna och kraven på vad en rektor och en
skola ska leva upp till från statligt håll riskerar att komma i skymundan
eftersom den statliga uppföljningen och kontrollen är så mycket mindre
närvarande än den kommunala, med sina krav på att hålla budget. Johan
Melin berättar att i Karlskrona har kommunen öppet lämnat beskedet
att om mål och medel står i konflikt med varandra så är det medlen som
gäller. Med andra ord: det är viktigare att hålla budget än att leva upp till
krav i skollag och läroplan. Men skollagen går rent juridiskt före kommunallagen.
För den som är anställd i den offentliga sektorn regleras arbetet ytterst
av inledningsorden i regeringsformen: ”All offentlig makt utgår från folKRUT NR 139-140
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ket.” Det ska tolkas som att uppdragsgivaren för en rektor är folket. Som
offentliganställd har man också grundlagsskyddad yttrandefrihet på sin
arbetsplats och man har rätt att uttrycka sin personliga åsikt om verksamheten. Yttrandefriheten kommer före lojalitetsplikten mot arbetsgivaren.
Den kan aldrig förhandlas bort och arbetsgivaren får inte heller på något
vis försöka tysta någon. För friskolor gäller emellertid andra regler.
Vinstkravet hämmar kritik
Anna heter egentligen något annat men vill vara anonym. Hon var
tidigare anställd av en friskolekoncern och arbetade under några år med
att bygga upp en av deras gymnasier på en mindre ort i Mellansverige.
Hon beskriver sig som frispråkig och självständigt tänkande och berättar
hur det innebar alltmer problem för henne ju fler frågor hon ställde om
de förändringar som koncernen drev igenom och som hon uppfattade
som negativa.
Skolan delade ut en slags bonus till rektorer utifrån hur många elever
man fick in på skolan – med den givna budgeten – och Anna uppfattade
att det ledde till att många höll inne med kritik.
– Pengar styrde folk till att tala positivt om skolan trots att det inte stämde
och man undvek att ta upp problem inför ledningen, säger hon.
Att hon själv trots allt valde att göra det ledde till att vägar till avancemang inom företaget stängdes för henne.
– Det blev som en sekt och kritiska röster fick inte finnas, säger hon.
Hon berättar också att hon fick order uppifrån att inte diskutera ekonomin med lärare eller facket.
– Det kändes väldigt dumt när personalen ställde frågor.
Anna är noga med att poängtera att hon bara kan tala för sig själv och
de erfarenheter hon gjorde på just det företag hon arbetade för men säger
att hon tidigare arbetat även inom den kommunala skolan och minns
klimatet där som mycket öppnare.
– I en kommunal skola hade jag kunnat uttala kritik utan att det hade
påverkat min arbetssituation, säger hon.
Mycket lite tyder tyvärr på att Anna har rätt i att det skulle vara lättare
att uttrycka åsikter inom en kommunal skola och det finns alltid vägar
att tysta den frispråkige. Men i Annas situation sätter också det juridiska käppar i hjulen. Den som är privatanställd saknar ett direkt skydd i
8
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grundlagen för sin yttrandefrihet. För en privatanställd går lojalitetsplikten
före yttrandefriheten och tystnadsplikten har större tyngd för att skydda
företagshemligheter. Vad som är en företagshemlighet bygger ytterst på
subjektiva bedömningar. Som anställd i en friskola måste man därför
alltid först vända sig till arbetsgivaren för att berätta om de fel man anser
behöver åtgärdas och först därefter kan man, om inget händer, göra sin
kritik offentlig. Ju högre post man har desto större är kraven på lojalitet
med arbetsgivaren.
Detta skulle kunna vara en förklaring till att anställda vid friskolor
är ännu mer osynliga i skoldebatten än de kommunalt anställda. Med
tanke på att antal lärare per elev är lägre, de obehöriga är fler och summan pengar är mindre att röra sig med (eftersom en del av vinsten ofta
går till aktieutdelning eller till att köpa nya skolor) borde det kanske vara
tvärtom. De lagstiftade skillnaderna mellan friskolor och kommunala känns
i detta fall rent befängda. De finansieras båda med offentliga medel, deras
uppdrag regleras av samma lagstiftning och samhällets intresse av insyn
är detsamma oavsett skolform.
Karin Ernfors är jurist på Lärarförbundet och menar att friskolor skulle
kunna vinna på att erbjuda sina anställda yttrandefrihet i samma utsträckning som i kommunal verksamhet. Det skulle kunna användas som argument vid rekrytering.
Att ha stark yttrandefrihet för den anställda skulle också kunna fungera
som en kvalitetssäkring inför föräldrar och elever. Det är ett sätt att visa
att ens verksamhet tål öppenhet.
Utbildningsminister Jan Björklund har flaggat för en förestående förändring på detta område men inget är ännu klart.
Socialpsykologen Leon Festinger myntade på 1950-talet uttrycket kognitiv dissonans. Han menade att om våra handlingar och våra åsikter inte
stämmer överens så strävar vi efter att så enkelt som möjligt ta oss ur den
kognitiva dissonans som vi då upplever. Oftast rättar vi våra åsikter efter
våra handlingar, och inte tvärtom som vi hellre vill tro att vi gör. Att de
flesta av oss också är extremt lydiga visade en annan socialpsykolog, Stanley Milgram, med sina kontroversiella lydnadsexperiment på 1960-talet.
Vad dessa kunskaper om det mänskliga psyket rent konkret berättar för
oss är att om vi exempelvis får i uppgift att sätta betyg från första klass så
gör vi det även om vi har en stark övertygelse om att det är fel. Och när
KRUT NR 139-140
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uppgiften redan är genomförd tenderar vi att ha ändrat åsikt. Det som
upplevdes som fel upplevs nu som rätt. Den som kan förmå någon annan
att begå någon handling emot sin vilja kommer snart att ha format om
både personens moral och åsikter.
En annan psykologisk mekanism är foten-i-dörren-fenomenet. Om man
kan få någon att ta det första steget i en ny riktning så blir de följande
oerhört mycket lättare. Det vill säga att får man någon att acceptera att
betyg är bra i sjätte klass så ökar också sannolikheten för att man sedan ska
kunna förmå personen att tycka att betyg i fjärde klass är en bra idé.
Med insikt om dessa psykologiska fenomen kan det vara bra att komma
ihåg hur viktigt det är att protestera omedelbart, när man anser något vara
fel. Att tänka att man ska vänta tills det blir riktigt illa är en dålig idé för
då har ens åsikter redan omformats och man har vant sig. Tanken ’Varför
ska jag protestera nu, när jag inte gjorde det förut?’ ligger nära till hands
och det sluttande planet blir allt brantare.
Behov av nya normer
Ulf Leo är forskare och före detta rektor och disputerade i somras med
avhandlingen Rektorer bör och rektorer gör. Avhandlingen bygger på
intervjuer med ett antal rektorer och handlar om hur de tolkar sitt uppdrag och om hur professionella normer för rektorer formas och påverkar
deras handlande.
Ulf Leo menar att rektorer upplever ett mycket starkt förväntanstryck
från många olika håll och är beroende av bra relationer. Det leder till
försiktighet och en ovilja att ta strid. Direktiven från läroplanerna som
styr pedagogiskt ledarskap har också skapat en osäkerhet kring hur en
rektors uppdrag ser ut:
– Det finns ett behov av nya normer. Normer reducerar komplexitet och
ger något att förhålla sig till, säger Ulf Leo.
Men för att normer ska skapas krävs reflektion och kontakt rektorer
emellan. Idag är tempot för många rektorer väldigt högt och de har liten
kontakt med kollegor på andra skolor. När de träffas hamnar fokus ofta
på ad hoc-frågor, som nya datorsystem eller utvärderingsmetoder. Det
leder till att reflektionen kring det egna uppdraget är liten.
– Rektorer behöver fokusera på uppdraget och de behöver göra det i
grupp. En stark rektorsgrupp kan skapa nya normer och de kan gemen10
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samt upprätthålla en bättre kontakt med de styrande politikerna, säger
Ulf Leo.
Ansvaret för att skapa forum för samtal och nätverk för rektorer lägger
han på flera håll. Dels hos rektorerna själva, som behöver se det handlingsutrymme de faktiskt har, dels hos kommunerna men också på statlig
nivå.
– Den statliga rektorsutbildningen är bra men den varar bara tre år och
det behövs ytterligare vidareutbildning för rektorer.
Han skulle också vilja att varje skola i stället för en rektor som ensam
ledare hade ett ledarteam, så att inte rektorn står ensam med ledarskap
och ansvar.
På frågan om civilkurage var något som de rektorer han intervjuade
reflekterade över svarar han:
– Nej, inte mycket. Det finns ofta ett starkt konsensus inom en enhet
eller förvaltning. Det är en tydlig svensk ledningsnorm att man inte ska
sticka ut eller ta konflikter utan hellre se sig om medlare.
Ulf Leo påpekar att även om en rektor ofta är lojal med sin verksamhet
utåt så har han mött exempel på rektorer som tagit strid internt, exempelvis
för en utsatt elev som farit illa.
Det är naturligtvis lovvärt och bra men det krävs också ett mod att ta
strid för en skola för alla, när verksamheten naggas i kanterna, resurserna
krymper och en elevsyn som för tankarna till straffläger växer sig allt
starkare. Flera rektorer jag pratat med, för den här artikeln och i andra
sammanhang, har spontant sagt att om man inte kan vara lojal med fattade beslut får man ”kliva åt sidan”. Att exakt samma uttryck återkommer från flera personer tyder på att det är ett väl inarbetat synsätt inom
rektorskåren. Den som inte kan ställa upp på de fastslagna villkoren bör
frivilligt avsäga sig sin post. I mina öron låter det som feghet. Självklart
bör inte ens första val när man inte får rätt förutsättningar för att göra sitt
jobb ordentligt vara att avsluta sin tjänst. Man borde i stället kämpa för
att få rätt förutsättningar. Med flera lojaliteter bör man välja den som är
viktigast och det är, inte bara ur moralisk synvinkel utan också ur juridisk
sådan, eleverna.
Jag misstänker att rädslan för att ge den egna skolan ett dåligt rykte
är överdriven. Likt Johan Melin tror jag att det i stället kan vara bra för
skolans rykte att en rektor tar offentlig strid för exempelvis mer resurser.
KRUT NR 139-140
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Johan Melin berättar att han har pratat med flera föräldrar som tyckt att
det är skönt med en skolledare som strider för barnens bästa och vågar
påpeka brister i stället för att bara dansa efter politikernas pipa.
Att klara att stå upp för att värna verksamheten, våga argumentera emot
beslut som man anser får negativa konsekvenser för eleverna och tydligt
ställa sig på elevernas sida – det borde vara självklara delar av att ta på
sig ansvaret det innebär att vara rektor idag.
Eva-Lotta Hultén är frilansjournalist med skola, kultur och samhällsfrågor som främsta bevakningsområde. Hon är också med i redaktionsrådet för nättidningen Skola och Samhälle.
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Många hinder i vägen för rektorers
arbete med skolutveckling
av Helena Hallerström

Om rektorer på allvar ska kunna förverkliga det pedagogiska ledarskapet och driva på skolutvecklingen krävs
det insatser på flera plan. Normerna för rektorers uppdrag måste förändras och behöver ökad kompetens i
ledarskapskompetens.

Rektorsbefattningen är sedan länge väl etablerad i skolans värld. Men
innebörden i rektorsrollen har successivt förändrats och hur befattningen
ska gestaltas är på intet sätt självklart. De förväntningar som finns på skolledare från omgivningen bidrar på gott och ont till vilken position rektor
får och vilket ledarskap som en rektor kan utöva. Från kommunen som
arbetsgivare och huvudman för skolan, har rektorn tilldelats personalansvar,
ekonomiskt ansvar och en mängd administrativa uppgifter. Rektor ska
även svara för myndighetsutövning samt vara skolans ansikte utåt. Skolans
utveckling finns även med som ett kommunalt uppdrag, men ofta läggs
större vikt vid rektorers ansvar att klara skolans budget och genomföra
en verksamhet inom allt snävare ekonomiska ramar. Staten ger rektorer
det lagstadgade utvecklingsansvaret genom att i skollag, förordningar och
läroplan ange vad rektorsuppdraget innehåller. Men utöver formuleringarna
i dessa styrdokument är staten och samhället relativt tystlåtna kring just
den utvecklingsinriktade delen av ledarskapet.
Utgångspunkter och förutsättningar för pedagogiskt ledarskap
I skollagen har det fastslagits krav på pedagogisk kompetens för rektorer
(Utbildningsdepartementet DS 2009:25). Merparten av dem som innehar
en rektorsbefattning har skaffat sig den genom en lärarutbildning och efter
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att själva ha varit verksamma som lärare (Myndigheten för skolutveckling
(2004)). Steget från lärarrollen till rektorsrollen innebär rent konkret ett
byte från kateder och klassrum till en rektorsexpedition fylld med en mängd
olika uppgifter och stort ansvar. Detta sker utan något ytterligare krav
på specifik kompetens än den pedagogiska utbildningen och pedagogiska
erfarenheter och insikter. För att axla den nya rollen krävs en omställning
på flera sätt. De rektorer som kommer från annan verksamhet än skolan
behöver lära sig förstå skolan som organisation och de normer som gäller
där. Först när en rektor blivit anställd påbörjas arbetet med att på olika
vägar skaffa den reella ledarkompetens som krävs och att få legitimitet
som skolledare från omgivningen.
Ett pedagogiskt ledarskap med inriktning på skolutveckling har länge
diskuterats och efterfrågats som en viktig del i rektors ansvar. I skolans
vardag kommer emellertid rektors utvecklingsinriktade roll ofta i bakgrunden, trots alla signaler om nödvändigheten av att förändra och utveckla verksamheten. I min forskning har jag undersökt hur verksamma
rektorer tänker om rektorsbefattningens betydelse för skolutveckling och
hur de själva tar sig an det ansvaret (Hallerström, H. 2006). Mina studier
visar att rektorer till stor del förlitar sig på sin bakgrund som lärare när
de beskriver hur de tänker och agerar som ledare för det pedagogiska
arbetet. De framhåller vikten av att vara lyhörd för lärares önskemål och
idéer, att vara öppna för föräldrars synpunkter och lyssna på vad eleverna
säger. De fackliga organisationerna har också en betydelsefull roll när
det gäller vad som är möjligt och önskvärt. När motsättningar uppstår
mellan olika styrmekanismer och olika intressenter inom systemet, måste
rektor prioritera vissa handlingar och välja bort andra. Det upplevs ofta
som en balansakt. Rektorer som upplever detta som pressande eller otillfredsställande efterfrågar ibland tydligare riktlinjer från staten eller från
förvaltningschef och nämnd i kommunen, för att få stöd för hur de ska
prioritera. Det pedagogiska ledarskapet skapas och upprätthålls i nära
koppling till en tradition med lärares rätt att välja undervisningsmetod.
I en sådan kultur kan det vara svårt för en rektor att vara den som tar
initiativ till och driver frågor som har med pedagogisk utveckling och
förändring att göra. Samspelet med lärare på den egna skolan framhåller
rektorer som avgörande för om skolutveckling ska kunna ske. Där gäller
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det för rektor att inte vara för dominant utan mer lyssna och bekräfta än
att styra och ställa. För att få lärarna med sig tror rektorerna att det är
viktigt att undvika att styra med ett uppifrånperspektiv utan mer försöka
fånga upp idéer från verksamheten och lärare själva. En väsentlig fråga för
rektorer är även hur tid kan skapas för den delen av ledarskapet.
Såväl vardagserfarenheter, som resultat från forskning och utvärderingar
visar att lärare och rektorer sällan möts i lärande dialog och att rektorer
i alltför hög grad ”sysslar med annat” än undervisning och pedagogik
(Hallerström, H. 2006, Ärlestig, H. 2008). Några förklaringar till det kan
vara personliga prioriteringar, brist på kompetens, vilja eller mod att möta
lärare i pedagogiska samtal. I skolans kultur finns en outtalad överenskommelse mellan skolledare och lärare, som bland annat innebär att rektor ska
sköta administrationen och kontakterna utåt, medan lärare tar hand om
undervisningen och det som hör samman med den (Berg, G. 1995).
Ledarstrategier för skolutveckling
Vissa av rektorns arbetsuppgifter är ändå mer än andra kopplade till att
diskutera den pedagogiska verksamheten med lärare, t.ex. arbetet kring
uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisningar. Medarbetarsamtalen
används också för dialog kring undervisning och utveckling av arbetet.
Att rektor ska göra verksamhetsbesök har dessutom blivit så förknippat
med ett pedagogiskt ledarskap att det kan betraktas som norm. Idén är
att rektorer genom att gå ut i klassrummen, ska hålla sig informerade om
vad som sker i det dagliga arbetet (Brüde Sundin, J. 2007, Hultman, G.
1998). Den upplevelsen ska sedan ge underlag för dialog mellan lärare
och ledare om den undervisning som bedrivs.
En strategi som byggs upp kring rektors närvaro i klassrummen för
att den vägen påverka lärares arbete påminner om den ledarstrategi som
Leithwood (Lethwood, K. m.fl. 2002) kallat ”instructional leadership”.
Grunden för en sådan ledarstrategi är att ledaren har kompetens att bedöma lärares undervisning och förhållningssätt till eleverna och genom sin
närvaro i klassrummet kunna påverka hur undervisningen kan utvecklas.
Det ställer krav på något av en ”expertroll” som kan kännas problematisk
för en rektor som inte har egen erfarenhet eller utbildning för att undervisa
i just den specifika åldergruppen eller i det ämnet som läraren är utbildad
för. Lärare vill också ha skolledare med motsvarande kompetens som de
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själva har. En sådan koppling mellan ledarkompetens och medarbetare
ingår som en stark norm i skolans kultur, även om den också ifrågasätts
eller överskrids.
I stället för att anta den expertroll som ett instruerande ledarskap innebär,
arbetar rektorer gärna med en strategi som går ut på att få lärare själva
att vilja förändra och utveckla det pedagogiska arbetet och att rektorns
uppgift är skapa en samsyn för detta genom att erbjuda stort inflytande och
medansvar för lärare. Det liknar mer den ledarstrategi som av Leithwood
beskrivs som ”participative leadership”. Det bygger på hög grad av inflytande för medarbetare, att lärare bereds tillfälle och möjligheter att delta i
beslutsfattande och att kommunikationen är öppen och hålls levande. Syftet
med en sådan ledarstrategi enligt Leithwoods kategorisering, är att skapa
demokratiska skolor med egen förmåga att leva upp till såväl interna som
externa krav på förändring. Med en så nära koppling till lärarperspektiven
riskerar emellertid en sådan strategi att endast ha begränsade möjligheter
att åstadkomma reella förändringar av verksamheten.
En ledarstrategi som på senare tid framhållits som framgångsrik för
förändring och utveckling är den som benämns ”transformativt ledarskap”
Scherp, H-Å. (2002) , Murphy, J. & Louis, K.S. (1994). Där är ledarens
främsta roll att skapa en kultur som stimulerar och inspirerar de professionella till en högre nivå av engagemang och egen vilja att utvecklas.
En ledarstrategi med sådan inriktning bidrar till en professionalisering
av verksamheten, där förmågan till kontinuerlig utveckling växer fram
hos organisationens medlemmar och att lärare finner det meningsfullt att
bidra inte bara med sin egen utveckling utan till en gemensam verksamhetsutveckling. Ledarens roll är att stärka detta genom att vara bärare av
en verksamhetsidé och att kommunicera den i olika sammanhang, både
internt och i externa kontakter.
Genom sin egen lärarbakgrund är de flest rektorer i svensk skola väl
insatta i lärares arbete. Men de saknar ofta tillräckliga kunskaper bl.a. om
ledarstrategier, om att vara ledare för andra vuxna, hur organisationer kan
utvecklas, hur grupper fungerar och om förlopp under förändringsprocesser. Om ett pedagogiskt inriktat ledarskap som leder till skolutveckling
ska kunna genomföras, behöver rektorer kunskaper om innebörden av
olika sätt att agera som ledare och även förmåga att välja det alternativ
som bedöms kunna ge effekt. De behöver ny och bredare kompetens för
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att veta och förstå vilka olika alternativ som finns att tillgå och vad som
krävs för att vara ledare för andra vuxnas professionella utveckling.
Rektorsrollen i ett domänperspektiv
För att ytterligare belysa dilemman i rektorsbefattningen kan begreppet
domän (Svedberg, L. 2000) användas som en tankemodell. En domän
beskriver en kollektiv tillhörighet, en mental hemvist för befattningar som
hör samman genom de arbetsuppgifter och befogenheter som de har gemensamt. De som finns inom en specifik domän är kollektivt angelägna
om att bevara den och det inflytande domänen har. Detta binder samman
medlemmarna i domänen och där utkristalliseras också normer för att
bevara och försvara gemensamma värden. Domänbegreppet skiljer sig
från traditionella organisationsstrukturer genom att spegla ett abstrakt
meningssammanhang, där kollektivets medlemmar tillsammans gör tolkningar av vad som är möjligt att göra, vad som är värdefullt, sant, gott
eller ont. Varje specifik domän bidrar till att skapa gemensam mening
åt aktörerna inom den och ger även avgränsning till de övriga domäner.
Domänbegreppet kan även användas för att synliggöra möjligheter och
hinder för hur samverkan mellan domäner kan ske.
Skolan som en offentlig och politiskt styrd organisation beskrivs som
bestående av fyra skilda domäner: Den politiska domänen är den domän
där politiska beslut fattas, ofta som kompromisser mellan olika intressen
och ideologier. I den administrativa domänen ska politiska beslut omvandlas
till förutsättningar för pedagogisk praktik genom olika typer av planer,
riktlinjer och ekonomiska resurser. Den professionella domänen består av
pedagoger som ska genomföra den politiska ambitionen till pedagogisk
praktik i mötet elever. Medborgarnas domän består av elever och deras
föräldrar, i själva verket många olika grupper, och deras förväntningar
på skolan.
Utifrån denna beskrivning kan frågan ställas var rektorsbefattningen
befinner sig eller bör befinna sig. Rektor tillhör i vissa frågor den administrativa domänen med de planeringsunderlag, beslut, direktiv och ramar
som skapas där. I andra avseenden har rektorn sin tillhörighet inom den
professionella domänens genomförandeuppgift, om än mer indirekt. I den
professionella domänen finns de som ska genomföra skolans utbildningsuppdrag, lärarna. Rektor tillhör inte den professionella domänen, men är
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ledare och chef för lärare och ansvarig för att verksamheten genomförs
i enlighet med fastställda lagar och uppställda mål. Som ledare inom det
egna skolområdet agerar rektor till stor del som tillhörande en del av
den professionella domänen. I rollen som ansvarig för skolans myndighetsutövning och som garant för elevers rättssäkerhet företräder rektor
medborgarnas och den politiska domänen..
För att förtydliga och synliggöra rektors ansvar och då också kunna
fokusera på den utvecklingsinriktade delen av befattningen kan en tänkt
”rektorsdomän”, liknande det som gäller för övriga domäner, användas
som verktyg. Som tankemodell kan en specifik rektorsdomän ge ökad
avgränsning och tydlighet när det gäller rektors verkliga ledningsansvar,
i stället för som nu - att rektor pendlar mellan de övriga domänerna beroende på vilka frågor det gäller, utan att ha någon egen specifik hemvist.
Detta behöver inte innebära hinder för att samarbete och samverkan med
övriga domäner kan ske. Tydlighet om roller och rollförväntningar skapar
med stor sannolikt bättre förutsättningar för samverkan mellan dem, utan
att någon grupp riskerar sitt mandat.
Idag finns begränsningar som ligger utanför rektorerna själva för att en
utvecklingsinriktad rektorsroll ska kunna förverkligas. Men rektorerna
själva måste också träda fram och öppet ventilera sina strategier, framgångar
och även tillkortakommanden för att den vägen belysa rektorsbefattningens förutsättningar. Även när det gäller skolutveckling måste rektorer
erövra ett reellt ledaransvar, våga ge uttryck för sina tankar och idéer om
utveckling av det pedagogiska arbetet i skolan. För att gå in i ett verkligt
förändringsarbete som vuxen professionell krävs att man vågar ompröva
det man redan vet och kan samt vågar utsätta sig för att bli påverkad. För
detta krävs tid för dialog och fördjupning. Det nya Rektorsprogrammet,
den statliga utbildningen av nyanställda rektorer, ger rektorer möjligheter
till kunskapstillskott och bearbetning av erfarenheter som innebär möjligheter till utveckling av rektorsbefattningen. Rektorer kan sedan delta i
olika typer av vidareutbildning. Genom att delta i forskningscirklar (Hallerström, H. & Hanö, T. 2010, Hallerström, H. Red 2010) tillsammans
med andra skolledare och med forskare kan rektorer också utveckla ny
kunskap och förändrad förståelse för sitt uppdrag, när egna erfarenheter
möter teoretiska perspektiv och forskningsresultat. Hur de möjligheterna
sedan används inom skolsystemet är avgörande för om det verkligen sker
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någon utveckling i verksamheten. Då gäller det inte bara hur rektorer använder sig av utbildningen, utan hur skolan som organisation kan använda
sig av det kompetenstillskott som rektorer erövrar.
Systemfaktorer, förväntningar och normer
I senare tids forskning om ledarskap har intresset alltmer inriktats på hur
omgivningen, kontexten, påverkar hur ledarskapet utformas. Här riktas
intresset inte enbart till ledaren, utan medarbetarnas betydelse liksom
samspelet mellan ledare och medarbetare framhålls som viktigt i skapandet
av ledarskapet (Alvesson, M. & Svenningsson, S. 2007, Ludvigsson, A.
2009). Det handlar också om förväntningar och normer (Normbegreppet
har utvecklats vid Rättssociologiska enheten vid Lunds universitet, främst
genom professor Håkan Hydén, docent Per Wickenberg, Mattias Baier och
Måns Svenssson. Forskning om normer inom skolan har genomförts av
Per Wickenberg 1999, Helena Hallerström 2006, Ulf Leo 2010 och Lars
Persson 2010) som kan ge bättre förutsättningar för rektorer att påverka
skolans utveckling genom sitt ledarskap. De ofta motstridiga kraven på
rektorer från det politiska styrsystemet, förvaltningens administrativa system, lärares förväntningar på sin ledare samt elevers och föräldrars krav på
skolan innebär att förutsättningarna knappast är gynnsamma för rektorer
att anta ett utvecklingsinriktat ledarskap.
Vid rekrytering av rektorer efterfrågas ledaregenskaper som att vara
tydlig, stark, kommunikativ och att ha vilja att driva utveckling och förändring. Ledarskapstest och konsultinsatser används för att urskilja de
mest lämpliga individerna. Vid utbildning av redan verksamma rektorer
är inriktningen att rektorer ska få nya insikter för att vidareutveckla eller
förnya sin kompetens så att de bättre ska kunna utföra sitt rektorsuppdrag.
Idén bakom sådana satsningar är att rektorer behöver förändras och utvecklas och att om rektors personlighet är av rätt slag och kompetensernas
förbättras, så kan rektorn genomföra det som idag inte blir genomfört när
det gäller skolutveckling. Men det hjälper inte bara med rätt rekrytering
och bra utbildning av rektorer om det ledarskap som de sedan ska utöva
inte är legitimt och efterfrågat inom organisationen. Lika lite som man
kan åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor enbart genom att
utbilda kvinnor eller skapa elevdemokrati genom utbildning av elever, lika
lite kan man åstadkomma ett utvecklingsinriktat skolledarskap genom att
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endast fokusera på rektorer och sedan förvänta sig att de själva ska kunna
förverkliga en förändring av sin roll. För att rektorer ska kunna lyckas med
att bli reella ledare för skolutveckling krävs även starkare förväntningar
på detta från omgivningen och det övriga skolsystemet.
Att vara rektor och lärare kräver kompetenser för att medvetet, långsiktigt
och professionellt ska kunna ta itu med det uppdrag skolan har och att
kunna dra lärdomar av såväl framgångar som misslyckanden med olika
sätt att möta utmanande uppgifter. För att kunna analysera lärprocesser
och kunskapsbildning måste de metodiska och didaktiska frågorna sättas
på dagordningen i fler sammanhang och uppvärderas rejält. De ledarstrategier och metoder som används av rektorer blir sällan belysta i en bredare
eller gemensam analys och diskussion. Det förutsätts att rektorer kan leda
sina medarbetare i förändringsarbetet och att de klarar av att välja metod
för det. Men det är långt ifrån självklart att så är fallet.
Rektorers normer och handlingsmönster måste också uppmärksammas
särskilt. Det pedagogiskt inriktade ledarskapet kan inte vara varje enskild
rektors uppgift att utforma utifrån sina prioriteringar och bedömningar.
Exempel på normstödjande åtgärder för rektorers utvecklingsinriktade
ledaransvar kan vara följande:
• Systematiskt och långsiktigt fokus mot rektorers utvecklingsstrategier
och ledarhandlingar samt stöd för det från huvudmannen.
• Förändrade rekryteringsprocesser och fördjupad rekryteringskompetens hos huvudmannen.
• Vidgad och förändrad ledarkompetens för rektorsbefattningen.
• Handledning – långsiktig coachning/mentorskap för ledarhandlingar i
praktisk verksamhet.
• Tydlighet i ansvar och ansvarsutkrävandet kring rektors utvecklingsuppdrag från huvudmannen.
De förväntningar som ställs på rektorer från samhället och från dem som
arbetar inom skolan behöver alltmer handla om rektorers och lärares
gemensamma arbete med pedagogisk skolutveckling och analyser av vad
det pedagogiska arbetet leder till. Om en ny utvecklingsinriktad ledarroll
ska kunna få fäste i skolan krävs också vidgade och nya insikter om vad
ett framgångsrikt ledarskap består av. Rektorer behöver utrymme både för
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kunskapsbildning och för reflektion för att skapa ledarstrategier för skolutvecklingen. Utifrån det kan även krav ställas på pedagogisk utveckling av
skolan, genomförd av professionella lärare och med rektorer som ledare.
Rektorer måste veta att det är det som förväntas av dem som ledare, att
det är den uppgiften de har fått av samhället – och våga ta det ansvaret.
Helena Hallerström, fil lic i pedagogik och fil dr i rättssociologi vid
Lunds universitet. Verksam som ledare i forskningscirklar för rektorer
och som handledare för rektorsteam i Malmö.
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När rektorn ska göra reklam
av Timmy Larsson

I och med det fria skolvalet har konkurrensen om
eleverna ökat. Timmy Larsson har studerat hur rektorer presenterar sina skolor inför blivande elever och
föräldrar.

Ett väckelsemöte?
Snöslask och mörker i februari. Två hårt arbetande medelålders män.
Staplar av trästolar radas upp bredvid varandra. Det som tidigare varit stor
tom golvyta är nu fyllt och möblerat, men fortfarande saknas de väntade
åhörarna. Endast dessa två personer i salen, svettglansiga med uppkavlade
ärmar. Är det vaktmästare i arbete? De är ju inte klädda i blåställ precis...
båda bär slips och vita skjortor. Nu tar de på sig sina kavajer, den ena grå,
den andre blå, lite för smala slag och med någon knapp mer än senaste
snitt över magen, men ändå; kostymer. Nej, vaktmästare är de inte. Det ser
lite festligt ut, ska det bli dansbandskväll? eller någon slags varudemonstration; dammsugare, pensionsförsäkringar, väckelsemöte? Men några
varuprover, biblar, eller broschyrer i fyrfärgstryck syns inte till.
Det ska bli informationsmöte för föräldrar och elever som ska välja
skola inför skolår 7, det som fortfarande till vardags kallas ”högstadiet”.
De två rektorerna har ställt i ordning lokalen inför kvällens möte. Overheadapparat och skarpt lysrörsljus. Föräldrarna börjar strömma till, inga
barn syns till. De flesta är lite försenade. Det är inte helt lätt att ta sig
fram i snögloppet.
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Valfrihet
Det är inte längre helt självklart att börja i den skola som finns geografiskt närmast. I vart fall inte om man bor i en kommun eller stadsdel med
flera olika skolor inom räckhåll från hemmet. Skolorna, deras ledare och
lärare har idag att förhålla sig till den ”valfrihetsreform”, som slog igenom
i kommunerna under senare delen av 1990-talet. Föräldrar, åtminstone i
de större städerna, uppmanas att göra ett aktivt skolval för sina barn. På
Stockholms stads hemsida kan man läsa om möjligheten att välja skola:
Du har möjlighet att önska vilken skola du vill att ditt barn ska gå i genom att göra ett aktivt val. Du är inte beroende av stadsdelsnämndernas
gränser, utan kan välja skola i annan stadsdel än den du bor i. Kommunal
eller fristående, ditt barn tas emot i mån av plats.
Från Stockholms stads hemsida ” – att välja grundskola”

Att se val av skola som ett aktivt val är något som för tankarna till andra
former av val man gör som konsument på en marknad, till exempel att
välja elbolag eller fondförvaltare. I ett system där föräldrar och elever väljer
sin skola och med en resurstilldelning där varje elev genererar skolpeng,
ligger det i den enskilda skolans intresse att få platserna fyllda och allra
helst ha en väntelista med elever som kan plockas in vid behov.
I Stockholmsområdet har det blivit vanligt att stadens skolor, kommunala såväl som fristående, i början av året inbjuder till ”öppet hus”
eller ”informationskväll” alternativt ”informationsmöte”, för att locka
intresserade elever och föräldrar att välja just deras skola. Och vid dessa
möten gäller det att vinna föräldrarnas tillit, att presentera sin skola på
ett övertygande och trovärdigt sätt – att göra sig legitim. Skolledararbetet
har alltmer kommit att bli en retorisk praktik.
För några år sedan spelade jag in ett antal ”öppet hus”-kvällar och informationsmöten för föräldrar, i olika stockholmsskolor. Möten där skolledare
informerar och där föräldrar i huvudsak lyssnar. Det jag intresserat mig
för är vilka bilder och berättelser dessa möten förmedlar till oss föräldrar
om skolan. Även om allt som sägs kanske inte avspeglar allt som görs,
eller hur det praktiskt går till, är själva – talandet om – en handling i sig.
Idén är att talet, språket, formar vårt sätt att se och värdera, det vill säga
våra föreställningar och förhållningssätt till det vi kallar skola. Man kan
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säga att talet om skolan är delaktigt i att konstruera tillståndet i skolan,
skildringar som även påverkar föräldrars bild av vad det innebär att gå
i skolan idag.
En skildring som naturligtvis påverkat oss alla, är den berättelse om skolan som funnits i höstens valrörelse. De två allianserna har tagit avstamp
i en och samma (till synes) självklara intrig eller plot: Skolans resultat är
bristfälliga och måste bli bättre. Den givna utgångspunkten för såväl de
rödgrönas som de blåas valmanifest, har varit att vi tappat mark i internationella kunskapsmätningar och att vi måste återta en tätplats. Problembeskrivningarna är också i stort sett likartade; det är lärare som brister
i kompetens att värdera och betygssätta elevers kunskaper och rektorer
som behöver bli bättre på att leda sina skolor. Valrörelsens skolpolitik
styrs av provresultatens och rankningens topp-tio-logik, där begrepp som
kunskap och bildning reducerats till kvantitativa mått. Där jämförelser kan
göras mellan vad och vilka länder som helst, oavsett sociala, ekonomiska
eller kulturella sammanhang. Under beteckningar som PISA och TIMSS
rangordnas olika länder och skolsystem likt ett världsmästerskap i fotboll.
Systemet tros kunna trimmas och resultat förbättras med fler statliga kontroller och fler nationella ämnesprov, med inspektioner, utvärdering och
uppföljning, samt med betyg från antingen årskurs sex (alliansen) eller
från sjuan (rödgröna). Enhetlighet och standardiserade kriterier skall på
den vägen tvinga fram en nationellt ”likvärdig skola”.
Det jag här i första hand ska visa är några exempel på hur rektorer
talar till en publik av föräldrar. Det är alltså rektorers mötestal som först
återges i små utdrag och som sedan kommenteras och analyseras i texten
framöver. Citaten återges indragna i mindre stil sånär ordagrant, med små
språkliga korrigeringar från min sida.
Informationskvällen
Tillbaka till informationskvällen nu. Vi hade kommit in från snöslasket
därute… en åhörarskara på si sådär åttio personer har samlats, hälften av
stolarna står tomma, folk som inte känner varandra sätter sig glest. Mötet
kan börja. Varför är vi här och vad har vi gemensamt?
”Som rektor har jag ett uppdrag”
Informationsmötet har börjat. Marthin Luther King hade en dröm (”I
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have a dream…”), en rektor har ”ett uppdrag”. På den vita duken projiceras rubriken ”mitt uppdrag” och tre underrubriker i punktform. Rektor
har ordet:
Mitt uppdrag –
Leda skolutveckling
Skapa förutsättningar
Ansvara för kvalitetsarbetet
Så det första och viktigaste som man har som skolledare, det är att man
ska leda den så kallade skolutvecklingen, att se till så att vi hela tiden
ökar våra möjligheter att uppnå de mål som finns för verksamheten. Och
det är egentligen så att här ser ju jag att skolan och ni som föräldrar och
målsmän har egentligen samma, samma förväntningar på den här verksamheten; nämligen vi vill att det ska gå så bra som möjligt för ungarna.
Ni som föräldrar och vi som skola.

Ett uppdrag är här något ’man har som rektor’, ett ovanifrån givet myndighetsutövande. Här handlar det om en professionell tolkning av (uppdraget)
”den så kallade skolutvecklingen”. Denna utveckling skall verka för att
vissa mål så småningom uppfylls. De fastslagna målen förväntas styra det
som nu pågår och det som kommer att ske framöver. Utveckling ses som
något som sker planerat utifrån de mål som redan (i förfluten tid) slagit
fast de goda resultat som skall uppnås.
”så länge vi inte spelar i samma lag…”
Så länge vi inte spelar i samma lag så att säga, ni föräldrar och vi i skolan,
så kommer det bli väldigt svårt att nå ända fram, men kan vi samverka
inom många områden så ökar också möjligheten till måluppfyllelse och
därmed känner jag också att jag också som skolledare har utvecklat vår
skola.

En vädjan om tillit till skolan är inbyggd i talen till föräldrarna. Rektorn
kopplar samman val av skola med en förhoppning om en medföljande positiv
inställning. Även föräldrarna ges därmed ett uppdrag förknippat med vissa
skyldigheter. Föräldrarnas engagemang och förväntningar vägleds i viss
riktning. Skolledaren ikläds rollen som lagledare eller coach vars uppgift
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är att göra ett fungerande lag av föräldrar och skola. Samverkan liknas vid
att spela tillsammans i ett lag. I sammanhanget antyds även att det också
finns de som aktivt eller passivt tycks spela för ett motståndarlag…
Formuleringarna kan ge ett intryck av att skolan på något sätt för en
kamp för elevens bästa, men att inte alla (föräldrar) förstått detta och
lägger hinder i vägen i form av sitt förhållningssätt och handlande gent
emot skolan. Elevens framgång förutsätter föräldrarnas samverkan ”inom
många områden”, samt fordrar även deras tilltro till skolan och att den
(dess personal och skolledning) (av)gör vad som behöver göras för att nå
målen. Verksamheten kläs i organisatoriska termer som andas resultat
och rationalitet. I det språkspel som uppstår kring begrepp som samverkan, mål och utveckling, formas krav och förväntningar på hur föräldrar
ska uppträda och agera. En samverkan mellan hem och skola som blir
villkorad.
Oavsett vilka skiljaktigheter som kan tänkas uppstå längs vägen slås fast
att förväntningarna, trots allt är gemensamma. ”Föräldrar” och ”skola”
bildar till synes två jämförbara och jämbördiga, kollektiva kategorier som
sägs verka för en tredje part/kategori: ”ungarna”. Oenighet, föräldrars
bristande ansvarstagande och samarbetsförmåga kan på så sätt underförstått bli en förklaringsmodell till att vissa elever misslyckas med att nå
de mål som satts upp. Föräldrar förväntas inte bara vara föräldrar utan
också agera som ”målsmän” i skolan. Som målsman har man ansvar, en
del rättigheter, men också skyldighet att verka ”för barnets bästa”. Det
skall skapas engagemang och samling för skolan, eller för ”verksamheten”
som i denna alldagliga men även bestämda uttrycksform ger associationer
till ett opåverkbart kontinuum av pågående aktiviteter.
Kunskapsmål och kontroll
I skolan med kunskapsmål ska inte betygen som förr i tiden vara ett
lotteri, som förälder ska jag veta hur jag testar mitt barn och som elev
ska jag veta vad jag kan och har klarat av, men vi är inte riktigt där än:
Vi har gemensamma mål, definitivt så. Jag minns själv från min skola, det
var ju fortfarande sådär, det var lite lotteri sådär på slutet, ofta blev man
ju, man blev både besviken och glad(..) Den här känslan ska inte finnas,
det ska vara klockrent när man får sitt papper i handen, jag vet – jag ska
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ju veta vad jag klarat av. Nästa steg är kriterierna, de ska också vara tydliga. När vi säger att ”du ska kunna redogöra ordentligt för…” det är ju
lite svävande; vad är ’ordentligt’? och ha ”god kunskap om” – vad är det?

Som förälder tilldelas man rollen av kunskapskontrollant som följer en
tydligt fastställd manual eller checklista i den mål- och resultatstyrda skolan:
Ni som föräldrar ska då egentligen kunna ta måldokumentet och tillsammans med ert barn då egentligen bocka av: (med spelad föräldraröst)
– Har du uppnått de här bitarna? Visst! Då är det klart och sen ska man
kunna gå vidare sen.
Förälder i publiken: – Den erfarenhet jag drar, den säger att de här… det
är luddigt.
Rektor: Det är, de är... vi får ju då skolverkets övergripande, det är ju
de vi ska bryta ner så att de passar oss, och det är... Luddigheten är ett
dilemma!

Konstruktionen av lärande och vad som menas med att ”kunna något”
tycks ske i ett växelspel av föreställningar om hur det var förr och nu, mellan skolans kursplanetolkningar och utifrån gissningar om hur föräldrar
reagerar och känna att det är luddigt. Skolan utgår från föreställningar om
vad man tror föräldern förstår och vill höra. Men man erkänner samtidigt
att en känsla av osäkerhet och luddighet verkar uppstå i den lokala nedbrytningsprocessen av skolverkets övergripande kriterier. Och att det uppstår
en otydlighet som egentligen inte ska finnas. Lärande och kunskapskontroll
i målstyrd tappning, för tidvis associationerna till en bruksanvisning, med
instruktioner om hur delarna monteras, skruvas ihop och sätts samman
varpå hållfastheten kontrolleras. En syn på inlärning som påminner om
just ett systematiskt ”bygge” från grund till tak med murbruk och tegel
som fogas samman enligt en uttänkt och färdig ritning.
När skolan legitimeras via uppdrag, mål och resultat, förväntas fastslagna
mål styra det som nu pågår och det som kommer att ske framöver i form
av ”skolutveckling”. Utveckling är något som sker planerat utifrån beslut
som redan slagit fast de mål och resultat som skall uppnås. Framtiden
är utpekad och utvecklingens uppgift är att nå dit. Måluppfyllelsen sker
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på en aggregerad nivå, som en totalsumma av alla elevers framgång, ett
enskilt bra resultat bidrar till det totala resultatet och de goda resultaten
ses som ett bevis på utveckling. Konsensustänkandet förutsätter gemensamma tolkningar av målen. Individuella svårigheter och olikheter samt
intressekonflikter i de vägval man dagligen ställs inför i organiserandet
av skolan, förblir outtalade.
Att bli en bra skola
Att som vi sett ovan, hänvisa till ett givet uppdrag är ett sätt för rektor
att vinna legitimitet och erkännande. En annan strategi för att bli trovärdig och legitim, är att referera till en solid och fast grund, i det här fallet
utgörs denna av ”Forskningen”. Aktörens yttranden och påståenden ges
grund och stadga, utanför själva personen/subjektet. Skolans strävanden
att bli ”en bra skola” ställs på rationell vetenskaplig grund:
Hör ni, hur blir man en bra skola? Står jag bara liksom och påstår saker
här. Det finns liksom grund, det finns grund i forskningen och det finns…
tre nyckelfaktorer för framgång. För att en skola ska bli bra, då måste det
vara sociala spelregler, ordning och uppförande. Det här är engelsk och
amerikansk forskning. Man prioriterar undervisningen och kunskaperna,
att det är skolans primära uppgift. Att vi arbetar så att eleverna känner
sig uppskattade som människor, varmt omhändertagande klimat, skolmiljön är fin och att vi försöker ha kreativt klimat. Och att eleverna stimuleras till ansvarstagande. Massor med undersökningar i USA, England,
Holland, och Sverige visar att; är skolorna så här, är skolorna framgångsrika, det vill säga har eleverna bra resultat.

Forskningen framställs som om den vore enig genom ’massor med undersökningar’ från USA och Europa som visar vägen till framgång. Framställningen
producerar klara samband mellan ”hårddata” i form av betygsresultat
som ett mått på framgång å ena sidan och å andra sidan ”mjukdata” som
i klimatologiska metaforer beskriver relationer och anda på skolan, samt
de förhållningssätt som upprätthåller ordning, enhetlighet och de goda
resultaten. I konstruktionen av vad framgång egentligen kan sägas vara,
flyter kännetecken och resultat samman. Höga betygssnitt blir på en och
samma gång framgångens signum och måttstock. En framgång som på
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så sätt både kan kvantifieras i reda siffror och kännas i ett ”varmt omhändertagande klimat”. Skolor som uppvisar det eftersträvansvärda och
goda, bra resultat, ordning och fin stämning är att betrakta som lyckade,
alltså bör alla skolor eftersträva dessa kännetecken. En verksamhet som
kännetecknas av det goda och rätta leder enligt resonemanget, fram till
den goda skolan. De skolor som inte uppvisar dessa tecken och resultat,
som av olika skäl inte har de förutsättningar som krävs, blir framgångens
motpoler, de misslyckade och ineffektiva. Cirkelresonemanget om framgångsrika skolor drar ihop sig, lite som ull i hett vatten.
”Dagens samhälle kräver stora kvalifikationskrav, jättestora kvalifikationskrav”
En tredje legitimeringsstrategi i rektorers tal till föräldrar är att peka
på vad dagens och framtidens samhälle kräver av oss som medborgare.
Här är det kvalifikationskraven från arbetslivet men också de sociala relationerna i familjen som förklarar vad skolan gör och vad som driver på
utvecklingen i viss riktning:
Det vi har tittat på, på den här skolan också, mycket, det är förutom
läroplanen och andra planer, här som jag visar för er; det är ju då vad
samhället har för krav på våra ungdomar. Det här måste vi titta på och
jobba med i skolan, för vi vet idag att näringslivet, arbetslivet, familjelivet
i dagens samhälle kräver jättestora kvalifikationskrav, avsevärda stora
skillnader mot de som gick ut ur skolan på sjuttiotalet.

Skolans förändring är alltså betingad av förändringar utifrån, processer
i samhället och de krav dessa ställer på utbildning, skola och framtidens
medborgare. Förutsättningarna är radikalt annorlunda nu i jämförelse
med när föräldrarna gick i skolan. Dagens unga måste kvalificera sig,
inte bara förvänta sig rätten till jobb och anställning. De måste lära sig
att bli initiativrika medborgare som bidrar till samhällets fortbestånd,
men även för att klara av ett privat familjeliv. Till skillnad från tidigare
generationer kan dagens unga inte längre räkna med att få en given plats
och position i form av fast anställning, eller räkna med ett på förhand
utstakat familjeliv enligt gamla mallar och normer. Overheadbildens tre
punkter sammanfattar budskapet:
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Bredare kompetenser,
Stora krav på allmänbildning,
Social kompetens, i arbetslivet.
Det är det här man läser om i platsannonser idag. Den här typen av
kunskaper, inte skolkunskaper som att kunna räkna upp Sveriges kungar
eller floderna i Amerika och så vidare som krävs i samhället idag, utan det
är de här; social kompetens, självständighet, att man kan vara flexibel,
som människa, för samhället förändrar sig väldigt snabbt. Att man kan
lösa problem, att man är benägen och villig att vilja förändra sig och sin
omvärld och att man ständigt vill lära nytt.

Det är inte ”skolkunskaper”, utan generella kunskaper om samhället och
hur man tar sig fram bland människor och i arbetslivet. I de uppställda
retoriska dikotomierna; ”det är inte dom (..), utan det är de här..”, (där
mötestalaren med emfas i rösten samtidigt slår på den vita overhead duken) erbjuds ett mer tidsenligt och gångbart koncept, än den förlegade
rabblande kunskapssynen som hör den gamla skolan till.
Och då kan man fråga sig; hur kan vi jobba med alla de här stora frågorna i skolan då?
Ähh… de här sakerna; höga kvalifikationskrav, breda kompetenser, stora
allmänbildning, problemlösningsförmåga, tycker jag hänger ihop på
något sätt. Det vi satsar väldigt hårt på, när det gäller kompetenser, det är
basfärdigheterna; språket och matematiken. Att kunna läsa, tala, skriva,
lyssna. Kunna räkna. Och när det gäller läsa, tala, skriva och lyssna både
på svenska och i engelska som man måste ha för att kunna klara sig i
samhället idag.

Resonemanget kan tyckas motsägelsefullt: Samhällen förändras, men baskunskaper består. Till synes samma bas av kunskaper/färdigheter som i
den 1800-tals skola man tidigare talat om i negativa ordalag. Det tidigare
så förändringspräglade talet når sin vändpunkt. Från talet om samhällets
utveckling och komplexitet, som gör skolkunskaper till ”död kunskap”,
och så talets återtåg till ”allmänbildning” och baskunskaper som ”det
grundläggande för all annan kunskapsinhämtning”. Ur denna vändning
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skulle en intressant diskussion kunna få sin startpunkt: Vad är kvalitativt
annorlunda i dagens så kallade ”baskunskaper” och hur kan dessa bidra
till elevens medborgarskap idag till skillnad från tidigare skolors syn på
dessa ”baskunskaper”? Vari består det radikalt annorlunda i dagens syn
på kunskap i jämförelse med ”den gamla” skolans syn?
När skolan legitimeras med framtiden, spelar samhället och dess förändringsprocesser huvudrollen. Egenskaper som flexibilitet och självständighet
är den moderna skolans baskunskaper. Samhällsförändringar ställer allt
större krav på individen. Dessa förändringar sker snabbt och är oförutsägbara, eleven måste därför anpassas till ett samhälle i permanent förändring. Att snabbt kunna ställa om, ingå i nya arbetsgrupper med olika
slags människor, att kunna planera sin tid och lägga ett eget individuellt
schema, är några av de krav som ställs på eleven i den framtidsstyrda skolan. Förmågan ”att lära om, lära av och lära nytt” blir till ett sammanfattande och ofta återkommande mantra. Förändringar av skolans arbetssätt
och organisation är påkallade utifrån. Det är i samhället, i arbetslivet, i
näringslivet, men även i familjelivet dessa förändringar sker. I skolan sker
förberedelsen för den framtid som väntar ”där ute” efter skolan.
”Vi är en lite gammaldags skola”
En fjärde legitimeringsstrategi som står i kontrast mot de vi sett ovan,
är den K-märkta traditionella skolans sätt att argumentera för sin sak.
Skolinspektörer hade varit på besök. De har identifierat vissa brister i
samarbetet mellan olika lärarkategorier och påtalat avsaknaden av organiserade arbetslag över ämnesgränserna. På informationsmötet används
den kritiska inspektionsrapporten av rektor för att både förklara och
försvara skolans organisation:
För övrigt så kommer lokalerna att se ut som de alltid har gjort, de får
inte bygga om vår skola för den är K-märkt. Den är alltså från 1954, det
är nog därför också som vi inte kan riktigt jobba med det här nya sättet
som jag säger med tematiskt arbete, vi är lite låsta till ett visst arbetssätt i
vår skola.
Vi har då, som man säger, inspektörerna också.. med både gott och ont
att vi har då ett, som ni kanske är vana vid här också ett traditionellt
schema, man har svenska, rast, sen blir det matte och så rast, sen är det
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nästa ämne.. (..), fördelen med det här systemet är att några elever som
har kommit från skolor med tematiskt arbete har sagt att de tycker att
det kändes att det är tryggt det här, det kändes att de gick på skola,
kände dom ett par stycken, som kom tillbaka från en.. den här modernare
skolan.

I försvar mot kritiken ställs det ”traditionella schemat”, mot det ”tematiska arbetet”. Till skillnad från ”den modernare skolan” är skoldagen
här tydligt indelad i tid och rum, den blir både tryggare och tydligare. Det
traditionella schemat med dess inramning av tiden och klassificering av
ämnen, får eleven att känna: ”att det är tryggt det här”. Den traditionella
är den föräldrar och elever ”är vana vid”, känner igen som skola och
därmed även blir trygga i. Det låter nästan som en tidsresa, när elever
som upplevt det moderna och tematiska väljer att komma tillbaka. Ett
medvetet val kommer i dagen, både från elevernas sida och från skolans
sida. Vetskapen om de andra, ”modernare” skolorna finns där, vad de
brukar kalla sig och hur de jobbar, ”men vi jobbar på det här viset”.
Skolledaren citerar nedan först ur skolinspektörens rapport som säger
att ”Samverkan mellan personal med olika kompetenser är begränsad”,
men besvarar kritiken:
Ja, det är ju det här att vi är en lite gammaldags skola, vi har inte arbetslag, med olika lärare med olika kunskaper, utan hos oss träffas mattelärarna och pratar: Så att (inspektörerna) menar att det är för lite samverkan mellan de olika kategorierna lärare, men samtidigt så får eleverna till
godo att eftersom det är svensklärarna som pratar så mycket, så får man
ungefär samma undervisning, vilken lärare man än har.

Den här sista berättelsen om den ”K-märkta” skolan, känns aktuell i dagens
betoning av fasta eller ”rostfria” kunskaper. Här erbjuds ett alternativ
till den förändrings- och utvecklingsdiskurs som tidvis präglat talet om
skolan. Trygghet är fasta scheman med rast och ämnesundervisning, var
sak på sin tid och bestämda plats. Motpolen; den moderna skolans integrerade läroplanskod med tematiskt arbete, luckrar upp gränserna mellan
ämnen, liksom inramningen i tid och rum och riskerar att göra skolan
otydlig. Den här skolan har stått pall och erbjuder med sin traditionella
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framtoning ett alternativ till dem som inte längre känner igen skolan. En
skola som skiljer sig från mängden i dess motstånd mot en dominerande
förändrings- och utvecklingstrogen diskurs. Här blir uttalad kritik från
kommunens skolinspektörer argumentationens hävstång, en retorisk resurs
och ett berättargrepp. När tilliten till skolan och dess organisering sätts
på prov betonas personalens professionella kunnande.
Ni får lita på oss vi är proffsen, när ni går till tandläkaren litar ni på att
den här personen kan det han eller hon gör i er mun, det är samma sak
här.

Via analogier till andra professionella yrkesgrupper söker skolledaren legitimitet och acceptans för skolans åtgärder.
Att kommunicera trovärdigt
Kommunikativ klarhet och tydlighet, är två ord som ofta nämns i samband
med ledarskap. En ledare bör vara tydlig, rak och klar i sin kommunikation, sägs det. Detta tycks som något självklart och eftersträvansvärt, såväl
i vardagligt tal om ledarskap som i facklitteratur. Det ideala är dock sällan
detsamma som ”verklighetens praktik”. Och beskrivningar av önskvärda
tillstånd är sällan till hjälp när vi försöker förstå processer och fenomen
i våra pedagogiska praktiker. Tänk om de normativa beskrivningarna av
det eftersträvansvärda, till exempel den åtrådda ”tydligheten” i ledningsut
övandet, får oss att betrakta de flesta ledningspraktiker som outvecklade,
irrationella och ineffektiva, när de i själva verket fungerar ganska tillfredsställande med en alldeles egen logik i det till synes obestämda? Dessutom
tenderar rektorsrollen att omfatta ett mycket brett spektra av ansvar och
arbetsuppgifter. En rektor i grundskolan beskriver det såhär:
Det finns två bitar i det här ledarskapet och då sa jag att den ena biten var
personalen och eleverna, de hör ihop. Den andra biten är att jag upptäckt
att ledarskapet innebär att se till att huset är helt att inte folk ramlar och
slår sig, att folk inte blir ledsna och att de får mat och så vidare alltså
ledarskapet innebär jättestort ansvar för arbetsmiljö, lokaler
(…)
det är en oerhörd massa post mejl, ja fruktansvärt mycket kontakter som
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inte leder nånvart som jag bara måste sköta för att ingen ska ta illa upp
så där alltså, rena reklamen nästan, det är min uppgift att föra den vidare.
Att vara grovsorterare av papper, för man måste ju läsa allt det här för att
kunna skicka det till rätt person, enkäter och frågor om olika saker alltså
fruktansvärt, ja det kan vara väldigt frustrerande…
(ur intervju i Larsson, T, 2006, Rektorers tal om ledarskap i skola – som
konstruktion och diskurs. (s. 56) AKKA 2/2006)

Skolledare, liksom lärare fungerar ofta som en bud- och informationsbärare
mellan olika grupper och nivåer i skolorganisationen, en mellanställning
som fordrar ett stort mått av både retorisk och diplomatisk kompetens.
Att presentera budskap, inbegriper moraliska aspekter och aktiverar frågor om ansvar, vad som är bra eller dåligt, om konsekvenser av olika
handlingsalternativ. Jag har försökt visa hur presentationerna byggs upp,
vilka retoriska resurser de består av och på vilket sätt de söker stöd och
legitimitet.
Vad som presenterats vid dessa möten kan ses som en blandning av ”information”, ”upplysning” eller ”marknadsföring”. Situationen och mötesformen påbjuder ett positivt budskap som kan bidra till ett gott rykte som
lockar föräldrar och elever att välja deras skola. Det är skolans löfte om
framtida framgång genom studier som förs fram i målbilden. Talets riskfria
truismer, dess till synes invändningsfria ton av rådande enighet formar en
bild av ömsesidiga förväntningar vars andemening och strävan formar en
överenskommelse om parternas gemensamma mål. Andra målsättningar
och uppgifter för skolan såsom social fostran, påtvingad skolplikt, och
många elevers upplevelse av skolan som förvaring och kontroll, förblir för
den goda stämningens skull outtalade i detta sammanhang. Mina exempel
illustrerar hur skolans rektorer presenterar problem och möjligheter i sina
skolor. Informationsmötet utgör en av skolans arenor för att påverka brukarnas förväntningar och attityder till verksamheten, men också som en
arena där man iscensätter sig själv och där den (institutionella) ordningen
vid respektive skola förklaras, rättfärdigas och blir verklig.
Timmy Larsson är doktorand vid pedagogiska institutionen på Stockholms universitet och skriver en avhandling om skolutveckling som
utopiska berättelser.
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Rektorer i effektiva skolor
av lennart Grosin

Skolledarskapet är den kanske viktigaste faktorn för att
skapa en effektiv skola. Det hävdar Lennart Grosin som
har forskat om effektiva skolor i över tjugo och här går
igenom internationell forskning.

Frågan om vad som bestämmer elevers studieresultat samt sociala och
individuella anpassning i skolan har utgjort en av huvudfrågorna inom
den pedagogiska vetenskapen.
Det finns knappast någon mer översiktlig redogörelse för forskningen
om skoleffekter och de mest effektiva skolorna som inte tar sin avstamp i
den så kallade Colemanrapporten (1966). Det gäller även en nyligen gjord
forskningsöversikt av de holländska forskarna Shereens & Bosker, (1997)
där Colemans resultat sammanfattades på följande sätt:
”Skillnader mellan högstadieskolor i USA svarade för 10,32% respektive
13,89% av variationen i kunskaperna i matematik bland vita respektive
svarta 14-åringar. Emellertid kunde hälften av dessa skillnader hänföras till
det faktum att skolorna rekryterade elever från olika befolkningsgrupper.
Efter att ha korrigerat för skillnader i socioekonomisk status blev de beräknade korrelationerna 4,95% och 8,73% för vita respektive svarta elever.
Därför gav Coleman-undersökningen upphov till en ganska pessimistisk
syn på skolans och utbildningens möjligheter.”(sid. 69, översättning L.G).
Shereens & Bosker (a.a.) konstaterar dock att även dessa begränsade skol
effekter i praktiken kan ha stor betydelse för enskilda elever. Deras beräkningar
innebär att skillnaderna mellan de 10% bästa och 10% sämsta skolorna i Nederländerna vid slutet av lågstadiet är av en sådan storleksordning att det:
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”...motsvarar att elever skulle placeras i någon av de två lägsta nivågrupperna jämfört med någon av de två högsta nivågrupperna i mellan- och
högstadiet (secondary education). Med tanke på den struktur som kännetecknar denna utbildningsnivå skulle det kosta en elev från en ineffektiv
lågstadieskola två år att uppnå samma resultat vid slutet av högstadiet
jämfört med en lika begåvad elev från en effektiv lågstadieskola.” (a.a.
sid. 79, översättning L.G).

Mortimore et al. (1988) framhöll i en liknande jämförelse att skillnaderna
mellan de bästa och sämsta lågstadieskolorna i deras undersökning var så
stor att en genomsnittselev med de mest ogynnsamma socioekonomiska
bakgrundsförhållandena som hade turen att gå i en av de mest effektiva
skolorna skulle ha bättre läsförmåga efter avslutad lågstadieutbildning än
en genomsnittselev med de mest gynnsamma socioekonomiska bakgrundsförhållandena som hade oturen att hamna i en av de dåliga skolorna.
Det finns med andra ord väsentliga skillnader mellan elevernas resultat
i olika skolor även sedan man tagit hänsyn till att de kommer från olika
socioekonomiska och kulturella bakgrundsförhållanden.
I en undersökning av mellanstadieskolor i Stockholm som omfattade
såväl elevernas kunskaper som sociala anpassning uppgick den förklarade
variansen på individnivå till mellan 12 och 21% (Grosin 2002).
Rutter et al. och Brookover et al. publicerade resultatet av var sin omfattande undersökning (1979) som båda tydde på att det fanns betydande
skoleffekter även sedan man tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer,
och att dessa skillnader kunde hänföras till egenskaper som utmärkte de
pedagogiska och sociala processerna i skolorna.
Rutter et al. (1979) undersökte 12 secondary schools i Londons innerstad
och sammanfattade resultatet av sin studie på följande sätt:
”Barns beteende och attityder formas med andra ord i väsentlig grad av
deras erfarenheter i skolan och i synnerhet genom skolornas egenskaper
som sociala institutioner. --- Resultaten visar med stor tydlighet att skolan
kan göra mycket för att fostra till bra beteende, kunskaper och färdigheter och att skolan, även i ett underprivilegierat område, kan verka som en
kraft för det goda.” (a.a. sid. 179 respektive 209, översättning L.G).
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Brookover et al. (1979) som studerade ett slumpmässigt urval av mellanstadieskolor i Michigan, U.S.A. drog följande slutsatser:
”Vi kan därför konstatera att den undervisningskultur som är en konsekvens
av det sociala klimatet på en skola är direkt orsak till elevernas prestationer
i modersmål och matematik. [---] Även om det faktum att en majoritet av
eleverna kommer från socioekonmisk lågstatusmiljö kan predestinera lärare
och rektorer att tolerera låga prestationsnivåer, kan ett fördelaktigt akademiskt klimat skapas som ger upphov till goda prestationer för elever från
sådan bakgrund. (a.a. sid. 142 respektive 144, översättning L.G.).
Engagemang för elever från fattiga familjer och minoritetsgrupperna
utgjorde motiv för ytterligare en av pionjärerna inom forskningen om de
mest effektiva skolorna, Ron Edmonds.
”...alla elever är i högsta grad möjliga att utbilda och skolans sätt att
fungera är avgörande för att bestämma utbildningskvaliten [---] Det tycks
mig därför att denna diskussion tydliggör tre omständigheter. Vi kan när
som helst och var som helst med framgång utbilda alla barn vars skolgång
är av intresse för oss. Vi vet redan mer än nog för att kunna genomföra
det. Huruvida vi gör det eller ej måste slutligen bero på hur vi förhåller
oss till det faktum att vi hittills inte har gjort det.” (a.a., sid. 30 respektive
32, översättning L.G.).

Rutters, Brookovers, Edmonds (med flera) undersökningar av det pedagogiska och sociala klimatet i de mest effektiva skolorna väckte stor uppmärksamhet eftersom de innebar en helt ny syn, ja ett paradigmskifte i
synen på skolans möjligheter. En av Rutters medarbetare, Peter Mortimore,
ledde sedan en undersökning av 50 slumpmässigt valda lågstadieskolor
i London i vilken forskarna kunde utnyttja den metodutveckling som
debatten om framför allt Rutterrapporten gav upphov till. Resultaten av
den studien bekräftade i allt väsentligt Brookovers och Rutters slutsatser
liksom senare en rad andra undersökningar som genomfördes i U.S.A.,
Canada, Holland, Australien, Sverige och flera andra länder.
Det pedagogiska och sociala klimatet kan alltså utformas så att en skola
kan bidra till ökad jämlikhet med avseende på det ekonomiska, sociala
och kulturella kapitalet (Broady & Palme, 1989) även in ett samhälle som
präglas av stor ojämlikhet i dessa avseenden.
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Normativa aspekter
Inom forskningen om de mest effektiva skolorna har man i huvudsak
baserat definitionen av resultat på det som faktiskt är föremål för skolans
och lärarnas bedömning som betyg, examensresultat och nationella prov.
Därmed är inte sagt att forskarna inom området skulle sakna kritik mot
skolans val av kunskaper, formerna för undervisning eller det sätt på vilket resultaten bedöms – men kritiken är underordnad eftersom de elever
som erhåller bra resultat i den reellt existerande skolan har mycket större
förutsättningar att finna sig till rätta i samhället med avseende på fortsatt
utbildning, arbete, medborgarskap och socialt välbefinnande.
Till det kommer att samhället är demokratiskt. Det råder yttrandefrihet
och akademisk frihet som innebär möjligheter att verka för förändringar
– till exempel av innehåll, mål och arbetssätt i skolan. Läro- och kursplaner beslutats inom ramen för den demokratiska ordning som råder. Man
betraktar därför den reellt existerande skolan som en i grunden legitim
institution.
I det perspektivet kan man se som den största bristen i dagens skola
att den försummar att ge alla elever tillgång till de grundläggande kunskaper och färdigheter som är skolans nuvarande huvuduppgift och att
denna försummelse dessutom drabbar ojämlikt med avseende på klass
och etnicitet.
Det pedagogiska och sociala klimatet (pesok)
i de mest effektiva skolorna
Sammanfattningsvis tyder forskningen på att det pedagogiska och sociala klimatet i skolor skall ses som en komplex frukt av djupt liggande
värderingar och normer hos skolledning och lärarkår vilka kommer till
uttryck genom praktiska handlingsmönster som det tagit de vuxna i skolan lång tid att utveckla. Rutter et al. (1979, sid. 179) utformade följande
definitionen: ”...ethos: ...or set of values, attitudes and behaviors which
will become characteristic of the school as a whole.”
Andra forskare har också framhållit denna aspekt. Purkey och Smith
betonar begreppet skolans kultur redan i sin kritiska granskning av forskningen om de mest effektiva skolorna (1982). De vidareutvecklar samma
tema i en artikel (1985).
Austin och Holowenzak (1985) beskriver förhållandet mellan skolklimat
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och skolledningens och lärarnas handlingsmönster i form av en kommunikationsmodell. Skolans pedagogiska och sociala klimat betraktas som ett
sammanhängande budskap. De tusen och en situationer och kontakter, som
tillsammans utgör skolans vardag, är det medium genom vilket budskapet
kommuniceras till eleverna.
Tankegången kan illustreras med ett exempel från Rutter et al. (1979)
som bland annat undersökte andelen lektioner i skolorna som avslutades
före utsatt tid. Den var en av tre delvariabler (av totalt 46) som hade
signifikanta samband med tre av resultatvariablerna (prestation, närvaro
och uppförande) samt ett högt positivt samband också med den fjärde
(kriminalitet). Resultatet kan näppeligen tolkas som att det i sig är av
avgörande betydelse, till exempel för elevernas prestationsnivå, att arbetet
alltid fortsätter tills det ringer ut. Däremot är det en rimlig tolkning att
lärarna genom att slå vakt om lektionstiden förmedlar några av de väsentliga budskap som kännetecknar PESOK i de mest effektiva skolorna;
att man prioriterar kunskapsmålen och att alla har förutsättningar att
uppnå dessa mål. Det är med andra ord de grundläggande budskapen
snarare än de konkreta handlingsmönstren som är orsaken till elevernas
förhållningssätt och prestationer.
Det övergripande begrepp som formulerades av Brookover och hans
medarbetare (1979), Social climat, är också teoretiskt intressant. Det är
ett försök att karaktärisera skolan som kultur, dess värderingsmässiga
och socialpsykologiska egenskaper samt de ömsesidiga förväntningar som
utmärker skolledning, lärare och elever.
I denna artikel definieras PESOK som rektors, skolledningens och lärarnas
förväntningar samt normer och försanthållanden beträffande skolans syfte,
möjligheter och begränsningar samt de därav följande handlingsmönstren
gentemot elever, kolleger, och föräldrar.
Definitionen bygger på antagandet att elevernas personliga anpassning
och handlingsmönster, deras närvaro, prestationer och uppförande i skolan, formas i och med att de blir medvetna om de vuxnas grundläggande
värderingar, förväntningar och handlingsmönster. Utgångspunkterna är
med andra ord organisations- och socialisationsteoretiska.
Genom att fokusera skolledningens och lärarnas värderingar och handlingsmönster riktas blicken alltså i första hand mot skolans inre pedagogiska och sociala egenskaper. Valet av definition har sin utgångspunkt i
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antagandet att det är möjligt för skolledningen och lärarna att skapa ett
sådant pedagogiskt och socialt klimat som utmärker de mest effektiva
skolorna, det vill säga där eleverna når goda resultat och utvecklas socialt
gynnsamt, oavsett de yttre villkor som föreligger. De yttre villkoren har
givetvis betydelse men utgör vare sig något hinder eller någon garanti
för rektor att skapa en effektiva skola. Den skolpolitiska och diskursiva
kontext beträffande skolan som dominerar i ett samhälle kan dock i större
eller mindre grad stå i överenstämmelse med de pedagogiska principer
som kännetecknar PESOK i de mest effektiva skolorna och med andra ord
skapa mer eller mindre gynnsamma villkor för att förverkliga en sådan
pedagogisk och social praxis på enskilda skolor.
Dynamisk modell
PESOK är en dynamisk modell som omfattar såväl skolans kultur som
faktorer på strukturell nivå. Den kulturella nivån är grundläggande och
innefattar de dominerande målen, värderingarna och pedagogisk-teoretiska
antagandena hos rektor och lärare. Kulturen bestämmer genom ett dynamiskt samspel skolans struktur, det vill säga former för undervisning och
fostran samt det sociala samspelet mellan rektor, lärare och elever som till
exempel graden av samverkan mellan rektor och lärare om policyfrågor,
användandet av utvärdering av elevernas resultat och relationen mellan
lärare och elever.
De faktorer som man i forskningen (Rutter, Edmonds, Mortimore, anförda
arbeten, Bamburg & Andrews, 1991, Ouston, Maugham & Rutter, 1991,
Reynolds, 1994, Scheerens & Bosker, 1997, Hallinger & Heck, 1998),
funnit utmärkande för PESOK i de mest effektiva skolorna är följande:
• ett tydligt och demokratiskt men kraftfullt ledarskap från rektors sida
som framför allt inriktas på skolans kunskapsmål;
• pedagogiskt/didaktiskt ledarskap från rektors sida;
• lärarna görs delaktiga i utformandet av skolans kultur och struktur;
• samarbete mellan lärare om mål och innehåll i undervisning och fostran;
• höga förväntningar på eleverna med utgångspunkt från att alla är
läraktiga samt att skolans och undervisningens kvalitet, inte elevernas
bakgrund, är avgörande för deras resultat;
• uppmuntran och belöning för bra arbete;
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• koncentration till ett begränsat antal teman under lektionerna;
• stor flexibilitet med avseende på undervisningsmetoder. Interaktiv
klassrumsundervisning är en ofta använd metod liksom individualisering där hänsyn tas till elevers ursprung och kunskapsnivå;
• regelbunden utvärdering och uppföljning av elevernas kunskaper;
• tydliga normer beträffande rättigheter och skyldigheter i det sociala
umgänget i skolan;
• ordning och reda samt bestämda men måttfulla sanktioner mot dåligt
uppförande;
• positiva relationer mellan lärare och elever som bygger på respekt och
ömsesidigt förtroende;
• hängivenhet hos rektor och lärare;
• lärare som förebilder och auktoriteter;
• föräldramedverkan
Bilden bekräftades i en undersökning av 94 secondary schools (Sammons
et al. 1997). I den tillämpades endast ett kriterium för framgång, elevernas
examensresultat under tre på varandra följande år sedan man kontrollerat för tidigare kunskaper (value added). I en kvalitativ uppföljning
fann forskarna att PESOK i de mest effektiva skolorna utmärktes av tre
egenskaper (a.a., sid. 172f):
1. Sociala spelregler
En tydlig och konsekvent tillämpad ansats i hela skolan beträffande
elevernas sociala uppträdande. De vuxna hade och demonstrerade tydliga
och höga förväntningar på elevernas uppförande.
I de mest effektiva skolorna hade personalen på alla nivåer samma syn på
de sociala spelreglerna i skolan och var konsekventa i sin tillämpning.
Ett sådant socialt klimat kan ses som ett nödvändigt villkor för effektiv
undervisning och inlärning i synnerhet i skolor i socio-ekonomiskt underprivilierade områden. De positiva effekterna kommer sannolikt till stånd genom
högre närvaro, bättre uppförande och motivation hos eleverna vilket i sin
tur leder till fler undervisningstillfällen och bättre inlärningsmöjligheter.
I de mest effektiva skolorna rådde en belöningskultur. Det förekom
till exempel närvaro och punktlighetscertifikat samt stipendier för goda
prestationer som utdelades offentligt. I de dåliga skolorna var det vanligt
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att man försökte styra med straff (”rule by punishment”) eller att man
tillämpade kvarsittning och rapportering för dåligt uppförande. Uppförandeproblem var mycket vanligare i de dåliga skolorna och i de skolor
där resultaten i de olika ämnesgrupperna var ojämna. I de skolorna hade
också avstängning blivit vanligare de senaste åren i linje med en nationell
trend. Och man konstaterade att det inte rådde något tvivel om att beteendeproblem försvårade arbetet för rektorerna att leda skolorna och för
lärarna att undervisa.
2. Prioritering av kunskapsmålen
All personal: rektor, skolledare och lärare var eniga om betydelsen av att
undervisning och inlärning är skolan primära uppdrag och att det i första
hand är genom elevernas prestationer man skall bedöma effektivitet såväl
på skol- som ämnesgrupps-, klass- och lärarnivå.
I en särskild granskning av PESOK och resultaten inom ämnesgruppen
för modersmål visade det sig att en svag ”academic emphasis” på skol- och
ämnesgruppsnivå var förenad med sämre examensresultat. I de ämnesgrupper för modersmål där de ämnesgruppsansvariga i stället betonade mål
som ”trygga och artikulerade elever” för att bedöma skolans effektivitet,
snarare än elevernas prestationer, var elevresultaten signifikant sämre än
förväntat i förhållande till elevgruppens förutsättningar.
3. Elevfokuserat arbetssätt
En tredje aspekt av skolans ”ethos” gällde den sociala kvalitén på elevernas studiemiljö. När rektorer och skolledare i de mest effektiva skolorna
tillfrågades om vad de själva ansåg vara förklaringen till de goda elevresultaten hänvisade de till sin strävan:
• att göra klimatet i skolan ’varmt och omhändertagande’ samt ’kreativt och positivt för inlärning’;
• att eleverna skulle känna sig ’uppskattade som människor’, och ’tillfredsställda med skolmiljön’
• att betona elevernas förmåga till ’ansvarstagande och självständigt
lärande.
Ett sådant elevfokuserat arbetssätt kan ses som en indikator på en positiv
känslomässig miljö, positiva relationer mellan lärare och elever och att
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inlärningssituationerna är glädjefyllda, något som sannolikt ökar elevernas
motivation.
Rektors betydelse
Frågan om rektorernas betydelse för de effekter på skolnivå som forskarna fann blev successivt allt viktigare. I början undersökte man främst
rektors inflytande på det sociala klimatet och elevvården. Men undan för
undan växte beläggen för att rektor hade sin största betydelse genom att
formulera tydliga mål och visioner för och leda det akademiska arbetet i
skolan och sin förmåga att göra lärarna delaktiga i att utforma och genomföra dessa mål samt att direkt påverka undervisningskvalitén. Begreppen
pedagogiskt och didaktiskt (instructional) ledarskap skapades för att karaktärisera rektorernas i de mest effektiva skolorna arbetssätt. Den tidigare
nämnda undersökningen av Mortimore et al. (1988) utgjorde ett mycket
viktigt bidrag till denna utveckling. Bland andra viktiga undersökningar
kan nämnas de av Bamburg & Andrews (1991) och Heck, Marcoulides
& Lang (1991). Sambandet mellan rektorernas ledarskap och elevernas
studieresultat bekräftas också av en forskningsöversikt om rektorers inflytande på elevresultaten (Hallinger & Heck, 1998).
Bamburg & Andrews (a.a.) jämförde lärares karaktäristik av rektors
pedagogiska ledarskap och uppfattning om de officiella målen i sin skola.
Undersökningen omfattade två grupper av låg- och mellanstadieskolor av
vilka eleverna i en hade mycket bra och i den andra dåliga resultat på ett
matematiktest.
När det gällde lärarnas karaktäristik av de officiella målen fanns det
bara en skillnad mellan de sämsta och mest effektiva skolorna. I de senare
ansåg signifikant fler lärare att det var ett officiellt mål för deras skola att
uppnå extraordinära studieresultat (excellence).
När det gällde karaktäristiken av rektorerna med avseende på didaktiskt
ledarskap fann man däremot många stora skillnader mellan lärarna i de
två kategorierna av skolor. Lärarna fick bedöma huruvida rektorerna i
sitt arbete fungerade:
•
•
•
•

som tillhandahållare av resurser
som resurs för metodutveckling
som deltagande i samtal om undervisningsmetoder
och var synliga i skolan
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Det var signifikant fler lärare i de mest effektiva skolorna som ansåg att
rektorernas arbete kännetecknades av dessa funktioner.
Bamburg & Andrews undersökning visade i själva verket att rektorerna
i de effektiva skolorna deltog i en direkt dialog med lärarna om metodfrågor. Man kan alltså med fog tala inte bara om ett pedagogiskt utan
ett ”didaktiskt” ledarskap, det vill säga som tog fasta på utveckling av
undervisningskvalité och metoder.
Heck, et al. (1991) tillämpade också en dynamisk modell för att beskriva
skolklimat, organisation och förhållandet mellan rektors arbete och lärarnas
undervisning. De menade att pedagogiskt ledarskap är ett multidimentionellt begrepp som består av ett antal formella och informella strategier och
handlingsmönster som syftar till att förbättra undervisningen.
Deras undersökning omfattade såväl effektiva låg- och mellanstadieskolor,
(utvalda på grundval av elevernas kunskaper i matematik och läsning) som
effektiva gymnasieskolor (utvalda på grundval av elevernas kunskaper i
matematik, läsning och språk).
De fann systematiska skillnader mellan rektorernas arbete i de effektiva
och ineffektiva skolorna med avseende på
•
•
•
•
•

ledningsstrategier visavi lärarna
förväntningar på elevernas prestationer
uppmärksamhet på elevernas prestationer
förekomsten av klassrumsbesök
skydd av ämnesgrupperna och kollegiet för otillbörliga
krav utifrån

Även om rektorerna i de effektiva skolorna påverkade lärarnas undervisning
så avstod de från att lägga sig i det direkta valet av undervisningsmetoder.
Lärarna hade alltså det slutgiltiga ansvaret för undervisningens uppläggning och utformning.
Sammanfattningsvis har forskningen visat
• att det existerar effektiva skolor i meningen att eleverna har bättre
resultat än förväntat med avseende på förkunskaper och socioekonomisk bakgrund,
• att PESOK i dessa skolor har speciella karaktäristika bland annat att
rektorernas arbetar som pedagogiska och didaktiska ledare.
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Skol- och klassrumseffekter
Men frågan om det finns effekter som kan hänföras till en skolas PESOK
har aldrig varit oomstridd och skulle komma att ifrågasättas på nytt liksom också betydelsen av rektorernas pedagogiska ledarskap. Enligt Hill
& Rowe, (1996) upphävdes i stor sett uppmätta skoleffekter när hänsyn
togs även till klassrumsnivån. De skoleffekter som man beskrivit kunde i
själva verket i huvudsak hänföras till skillnader mellan lärare. Resultaten
bekräftas av Shereens & Bosker (a.a.). Kunde det alltså vara så att de bästa
lärarna har en sådan konkurrensförmåga att de kan välja att arbeta på
vissa för dem attraktiva skolor och att det gör att skolor, skenbart, kan
framstå som effektiva pedagogiska och sociala organisationer. Naturligtvis
kan man också tolka resultaten som att rektorerna kan ha sin betydelse,
men främst då genom att rekrytera bra lärare. (Schereens & Bosker, a.a.,
sid. 303-304).
Men kan det också vara så att vissa rektorer genom att skapa ett bra
PESOK och framträda som skickliga pedagogiska och didaktiska ledare
kan bidra till att lärarna höjer sin undervisningskvalité och därmed elevresultaten? Enligt Schereens & Bosker (a.a.) är svaret nej! De fann nämligen
att den typ av klimat- och processvariabler som man inom forskningen
funnit utmärkande för de mest effektiva skolorna (se ovan) och avgörande
för skolkvalitén, inte hade något väsentligt samband med elevresultaten i
deras kvantitativa forskningsöversikt (a.a.).
Det gällde bland annat variabler som pedagogiskt ledarskap, styrning,
utvärdering, samarbete, enhetlighet inom kollegiet, förädraengagemang,
lärarfortbildning och ordning och reda. Den enda klimatvariabel som hade
ett klart samband med elevernas resultat var höga förväntningar men det
var framför allt något som kännetecknade lärarna och som alltså kunde
hänföras till klassrumsnivån.
Vi tycks med andra ord stå inför en motsägelse och paradox inom forskningen om skoleffekter och effektiva skolor när det gäller frågan om skolnivåns betydelse för elevernas resultat. Vi skall försöka finna lösningen på
den paradoxen, inledningsvis genom att diskutera några teoretiska och
metodiska frågor.
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Rektor som legitimatör och upprätthållare
I en forskningsöversikt ifrågasätter Scheerens (1992) begreppen skolklimat
och pedagogiskt ledarskap. Han menar att skolans såväl yttre som inre
organisatoriska egenskaper gör att en dynamisk styrmodell av det slag vi
presenterat ovan inte är tillämpbar på skolan.
Utgångspunkten för Scheerens resonemang är att skolan har många
mål och intressenter och att rektor måste lägga sig vinn om att söka stöd
för verksamheten i förhållande till dessa för att i förlängningen garantera
fortsatta anslag och sin egen ställning. Elevernas resultat måste givetvis
ligga på en acceptabel nivå men om rektor prioriterar sitt pedagogiska
ledarskap och skolans inre arbete starkt tvingas hon eller han att inskränka
arbetet med att profilera skolan i andra avseenden och därmed att legitimera
verksamheten inför skolpolitiker, skoladministratörer och massmedia samt
i förhållande till det pågående offentliga samtalet om skolan.
Scheerens menar att skolans inre organisatoriska egenskaperna är ytterligare skäl att ifrågasätta en mer processinriktad ledningsmodell. Skolan är
ett exempel på en så kallad löst kopplad organisationsform som är svår att
styra uppifrån. Det sammanhänger med att skolan är byråkratisk till följd
av den höggradiga autonomi och individualism (självstyrande byråkratier)
som präglar lärarkåren. Liknande teorier och slutsatser har framförts av
bland andra Berg (1995).
Dessa båda omständigheter är skäl till att rektorer avstår från att mer
aktivt försöka påverka den inre verksamheten i skolan. I stället arbetar
de för att legitimera skolan utåt. När det gäller det inre arbetet tillämpas
principen: ”hälsan tiger still”. Så länge det inte uppstår uppenbara problem
i undervisningen eller fostran och arbetsordningen är acceptabel överlåter
rektor utformningen och utvecklingen av verksamheten till lärarna och
verkar för att upprätthålla stabilitet och vid behov som ”brandkår”.
Scheerens (1992) menar att det rektorer därför kan göra för att höja
effektiviteten inte främst handlar om att vinna lärarna för grundläggande
värderingar och vissa pedagogiska utgångspunkter (kulturell nivå) utan i
stället om att påverka skolans struktur genom att vidta konkreta åtgärder.
Han nämner faktorer som rekrytering, fortbildning, utvärdering, urval
och gruppering av elever, tid till undervisning och en utveckling av de
administrativa processerna. (Scheerens, 1992, sid. 83ff).
Fullan (1982) har visat att trots trycket i USA mot ett större engagemang
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i läroplans- och undervisningsfrågor arbetar de flesta rektorer för att upprätthålla stabilitet. Han konstaterar att omkring hälften av rektorerna i
hans undersökning arbetade som administratörer. De påverkade den inre
utvecklingen i skolorna endast i mycket begränsad omfattning. De å andra
sidan som var mer involverade i skolans inre arbete påverkade antingen
direkt eller tillhandahöll resurser och stimulans för förändring.
Nestor (1995) menar att rektorerna i den svenska grundskolan trots
decentraliseringen väljer bort det pedagogiska ledarskapet med hänvisning
till att de saknar tid på grund av att de fått resultatansvar också för barnomsorg och fritidsverksamhet. Införandet av marknadstänkande verkar i
samma ritning och den nya skolpolitiken riskerar med andra ord att skärpa
motsättningen mellan pedagogiska och administrativa ledningsuppgifter
för rektorerna.
I en undersökning som syftade till förbättring av PESOK i sex skolor
genom att utveckla rektorernas pedagogiska ledarskap konstaterade McNamara, (1998) att rektorerna hade svårt att få utrymme för till exempel
klassrumsbesök och utvecklingssamtal med lärarna. Skälen var deras stora
arbetsbelastning och resultatansvar för diverse verksamheter samt att man
på kommunal nivå värderade rektorerna med utgångspunkt från hur de
skötte sina administrativa och ekonomiska uppgifter snarare än utifrån
från deras förmåga och arbete som pedagogiska ledare.
Senare svensk forskning Hallerström, (2006) och Leo, (2010) tyder på
att rektorer i Sverige har litet inflytande på och kontroll av skolutvecklingen samt att deras grund i en professionell pedagogisk normbildning i
skolan är svagt.
Det finns med andra ord mycket som stöder Scheerens & Boskers (a.a.)
analys av svårigheterna för en rektor att verka som pedagogisk ledare.
Men frågan är om de beskriver hela sanningen.
Rektor som pedagogisk ledare
Den teori om skolklimat som vi arbetar med implicerar att ledarskapet
måste tillgodose både kultur och struktur och att de strukturella åtgärder
som rektor kan vidta betingas av skolans kultur. Ett sådan synsätt innebär
att den rektorsroll som legitimatör och upprätthållare, som Scheerens (a.a.)
menar har sin grund i skolans yttre och inre organisation, i själva verket
är en konsekvens av egenskaper som kännetecknar kulturen i de flesta
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skolor. Det handlar med andra ord om rektorer som inte själva omfattar
den kultur som utmärker de mest effektiva skolorna och därför inte heller
kan vinna lärarna för en sådan och i konsekvens med detta inte heller för
en sådan praxis (struktur) som utmärker dessa skolor.
Ett arbete som belyser förhållandet mellan kultur och struktur redovisas
av Slater & Teddlie (1992) som formulerat en teori för att förstå en skolas
effektivitet. Den omfattar tre nivåer som alla kan variera med avseende
på kvalitet:
• Rektors ledningsförmåga
• Lärarnas pedagogiska beredskap
• Elevernas förutsättningar att tillgodogör sig skolan
De tre nivåerna interagerar. Såväl en positiv som negativ utveckling av
skolans kvalitet kan komma till stånd genom förändringar som initieras
på vilken som helst av de tre nivåerna.
Slater & Teddlie (a.a.) gör en distinktion mellan struktur och kultur och
deras teori har stora likheter med Scheerens (1992) resonemang. Struktur
omfattar faktorer som rekrytering av lärare, fortbildning och utvärdering
samt elevgruppering, tidsplanering och utvärdering av lärarnas och elevernas arbete. Kultur omfattar faktorer som hängivenhet, samsyn, höga
förväntningar. Författarna menar att ju bättre lärarna och eleverna är, i
desto högre grad kan rektor satsa på att påverka kulturfaktorerna. Om
det däremot finns problem på dessa två nivåer bör rektor i stället satsa
på strukturåtgärder. Till skillnad från den syn vi givit uttryck för och som
innebär att den kulturella och strukturella nivån interagerar och att den
kulturella är grundläggande tycks Slater & Teddlie betrakta dem som
oberoende av varandra och att rektor beroende på de förhållanden som
råder kan välja att arbeta på den ena eller andra nivån.
Slater & Teddlie (1992) ger emellertid ett par exempel från fallstudier
för att illustrera sin teoretiska modell som vid närmare granskning i själva
verket ger ett stöd för ett mer processinriktat synsätt och där kulturnivån
är grundläggande. I det ena fallet (Coolidge Elementary School) anser de
att en av orsakerna till den positiva vändning som ägde rum i skolan, var
att flera lärare slutade och att den nya rektorn därför kunde välja nya
lärare som hade synsätt i överensstämmelse med
”...the culture he was trying to build.” (sid. 253, min kursivering).
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De exempel på strukturåtgärder (rekrytering) som rektorn vidtog hade
alltså sin uppenbara bakgrund i en uppfattning om önskvärd skolkultur.
Det andra exemplet innefattar också ett byte av rektor. Även i detta fall
är det uppenbart att bytet hade relevans för skolkulturen:
”In this case, a principal who had developed and natured a positiv academic climate...was replaced by one who was unable to sustain the culture
built by her predecessor.” (op.cit., sid. 254, min markering).

Ett av uttrycken för den goda kulturen i skolan var att den förre rektorn
lade sig vinn om att garantera tiden till undervisning, det vill säga en
strukturell åtgärd baserad på den rådande skolkulturen.
Ytterligare en undersökning som ger ett starkt stöd för en processinriktad
teori och att kultur är grundläggande i förhållande till struktur, redovisas
av Silins (1994). Hon utgår från organisationsteori och urskiljer två typer av ledarskap: Transformational leadership som avser samverkan med
personalen om policyfrågor och mål samt stimulans som gör att var och
en utvecklas och presterar sitt yttersta för att bidraga till organisationens
utveckling och resultat. Begreppet svarar mot det vi betecknat som kultur.
Den andra formen är transactional leadership vilket avser till faktorer som
uppföljning och kontroll av beslut och att stadfästa de förändringar som
utvecklingsarbetet givit upphov till för att garantera resultat. Det svarar
mot det av oss använda begreppet struktur.
Det finns teorier som säger att relationen mellan de två typerna av
ledarskap skulle kunna vara oberoende såväl som interrelaterade (Silins
1994, sid. 274f). Silins egen undersökning syftade just till att studera
vilken betydelse för skolutveckling som relationen mellan de två ledarskapsstilarna hade. Undersökningen genomfördes i ett antal slumpmässigt
utvalda skolor i British Columbia i Kanada. De variabler som definierade
transformational leadership var:
• karisma/inspiration
• individuellt förhållningssätt till medarbetarna
• intellektuell stimulans
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Transactionel leadership definierades som:
• öppna kriterier för beröm
• negativ återkoppling på icke godtagbara prestationer
Lärarna i undersökning bedömde effekterna av skolledarnas förhållningssätt för skolans respektive sin egen utveckling samt för undervisningen
och elevernas resultat.
Lärarna bedömde faktorerna ”karisma, intellektuell stimulering och
individualisering” som viktiga för ledarskap och faktorn ”öppna kriterier
för beröm” som viktig för chefsskap.
Båda formerna av ledarskap bedömdes som betydelsefulla för utfallet
av skolutveckling. De var interrelaterade på ett sådant sätt att ledarskap
förklarade 55% av variansen i chefsskap medan det inte fanns någon
liknande relation å andra hållet. Ledarskap, det vill säga kultur, var med
andra ord den grundläggande egenskapen av de två. Men även om transaktionellt chefsskap var underordnat hade det sin betydelse:
”Transaktionella åtgärder tycks utgöra en oumbärliga länk mellan
tranformativt ledarskap och förbättrade elevresultat...och måste beaktas när man försöker förstå betydelsen av effektivt ledarskap för
skolreformering.”(Silins, 1994 sid. 295, översättning L.G).

Bamburg & Andrews (1991) utgår i sin undersökning av pedagogiskt/
didaktiskt ledarskap (instructional leadership) från den mångfald mål som
präglar skolan och som en rektor måste tillgodose för att skolan skall
överleva. Till skillnad från Scheerens betonar dock författarna att detta
inte behöver stå i strid med möjligheten att utöva ett pedagogiskt/didaktiskt ledarskap. Det övriga arbetet kan utformas så att det understödjer
förutsättningarna att uppnå prioriterade pedagogiska mål.
”Det är inte lätt att beskriva pedagogiskt/didaktiskt (instructional) ledarskap
och det är ännu svårare att utöva det. Med rektorns ställning medföljer inte
bara ansvaret för att hantera dagliga aktiviteter som möten med föräldrar,
delta i möten med den centrala administrationen, göra budget, lösa disciplinproblem, schemalägga konferenser och möten och handleda personalen
i skolmatsalen, utan också att utöva ett pedagogiskt/didaktiskt ledarskap.
(Bamburg & Andrews, 1992, sid. 188 f., översättning och markering L.G).
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Rektors möjlighet att själv utforma sin roll samt konsekvenserna för
PESOK i skolan och elevresultaten belystes i en fallstudie (Grosin 1997)
som omfattade bland annat två skolor i områden som dominerades av
arbetarklass och lägre tjänstemän i Stockholmsområdet. Undersökningen
genomfördes med intervjuer med rektor, biträdande rektor, elevvårdspersonal
samt med ett antal lärare och elever. Vidare genomfördes ett omfattande
observationsarbete i klassrum och andra utrymmen där eleverna vistades
samt på lärarkonferenser och sammanträden.
Skolorna hade valts på grundval av att den ena var mycket effektiv i
meningen att medelbetyget i skolan vida översteg det som utmärkte skolor med jämförbar socioekonomisk rekrytering, medan den andra låg i
underkant vad gäller elevernas resultat. Rektorerna i de båda skolorna
utövade mycket olika ledarskap vilket påverkade PESOK till exempel i form
av lärarnas förväntningar på eleverna och delaktighet i den pedagogiska
utvecklingen samt med avseende på förutsättningarna för undervisningen
och elevernas möjligheter att lära.
Rektorn i den mer effektiva skolan prioriterade de kunskapsmässiga
målen för alla kategorier av elever. Han samarbetade med lärarna för
att skapa normer och förhållningssätt och därmed villkoren för såväl
lärare som elever. Förhållandet mellan lärare och elever var positiva och
vänskapliga.
Såväl den biträdande rektorn som de ämnesansvariga var delaktiga i
besluten som gällde skolans policy och organisation. Det rådde enighet
om att prioritera de kunskapsmässiga målen och skolans pedagogiska
utveckling.
Högra förväntningar
Förväntningarna på elevernas prestationer var höga. Resultaten, särskilt
för de duktigaste eleverna var mycket goda och stimulerades av lärarnas
förväntningar. Situationen för de elever som presterade på lägre nivåer
var också förhållandevis bra. De uttryckte optimism om sina möjligheter
att förbättra sina resultat för att kunna komma in på de gymnasielinjer
de önskade.
De som siktade på yrkesförberedande linjer på gymnasieskolan, hävdade
att de i själva verket hade förmåga, men inte erforderliga medelbetyg,
för att komma in på de teoretiska linjerna. En grupp turkiska elever gavs
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mycket goda möjligheter att följa den ordinarie undervisningen tack vare
medverkan av en turkiskspråkig lärare under lektioner där man förväntade
sig att det kunde uppstå språkliga problem som hindrade dem från att
tillgodogöra sig undervisningen.
Skolan utnyttjade de möjligheter som fanns att förbättra elevernas kunskaper och betyg långt utöver det förväntade. Ett kriterium bland andra på
skolans framgång var dess popularitet i de gymnasieskolor som rekryterade
elever från den aktuella skolan.
Rektorn i denna effektiva skola intog vidare en mycket självständig
hållning gentemot överordnade skoladminstratörer och kommunpolitiker
med ansvar för skolverksamheten. Anledningen var att han prioriterade
den dagliga verksamheten i skolan framför åtgärder som förelades honom
uppifrån. Det gjorde honom mindre populär på överordnade nivåer - men
desto mer uppskattad av lärarna på skolan.
Den andra skolan hade sämre PESOK och saknade i stort sett pedagogiskt
ledarskap. Lärarnas arbetssätt kännetecknades av långtgående autonomi.
Många elever hade en negativ inställning till skolan Det gällde även elever
med goda studieresultat. Den sociala oron i många klassrum var påtaglig.
Rektor och studierektor försökte driva igenom de i läroplanen och av länsskolenämnden knäsatta formerna för hur samarbetet mellan lärarna skulle
ske (de så kallade arbetsenheterna) på ett sätt som skapade stora motsättningar mellan skolledarna och lärarna. Skolledarna tvingades till att börja
med att ge efter för lärarna som ville ge utrymme för samverkanformer som
tillgodosåg flera behov, bland annat ämneskonferenser. Men skolledarna
hade hela tiden andra system i bakfickan och väntade på sin chans att driva
igenom Skolöverstyrelsens och Länsskolenämndens, vilja.
Fallet lorraine monroe
Ett fruktbart komplement till den empiri som skapats i forskningen om
effektiva skolor är att studera den praxis som vuxit fram i skolor som
kännetecknas av ett PESOK som har stora likheter med det som beskrivits
i litteraturen om effektiva skolor. Ett sådant exempel är utvecklingen i
en högstadieskola The Fredric Douglass Academy i Harlem i New York
under ledning av rektor Lorraine Monroe, som numer leder The School
Leadership Academy (SLA) som bedriver rektorsutbildning och utvecklingsarbete i ett 30-tal kommunala grundskolor i New York.
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De principer för skolledning och PESOK som Monroe utvecklat i de
skolor där hon arbetat bygger på de successiva erfarenheter hon gjort
genom sin praktik. Monroe byggde däremot inte på någon kännedom om
forskningen om effektiva skolor och pedagogiskt/didaktiskt ledarskap.
Nedanstående redovisning kan därför ur metodisk synvinkel ses som en
belysning av de slutsatser från forskningen som redovisats ovan genom
triangulering och ett experiment expost facto.
Den följande beskrivningen av Monroes arbete och de pedagogiska och
sociala principer som ligger till grund för arbetet i SLA, bygger på hennes
egen beskrivning, (Monroe 1997); deltagande i två SLA-arrangemang (en
två dagars workshop 1997 och en tvådagars konferens 1998); studiebesök
i ett antal skolor som ingår i SLA samt flera samtal med Monroe.
Monroes praktiska gärning har i allt väsentligt skett i skolor i etniskt
segregerade och socialt missgynnade områden. Hon började som modersmålslärare i en högstadieskola och fann att det var fullt möjligt för
eleverna att nå goda studieresultat trots ogynnsamma yttre förutsättningar
och bristfälliga förkunskaper. Som rektor i högstadieskolan The Fredric
Douglass Academy, som ursprungligen kännetecknades av mycket stora
pedagogiska och sociala problem, lyckades hon genom att förändra PESOK
i skolan under loppet av ett par år föra upp den till en topposition med
avseende på elevernas kunskaper, först jämfört med övriga skolor i Harlem
men sedan också jämfört med övriga skolor i New York City. Pedagogiken
i skolan kännetecknades också av högt ställda kompensatoriska mål vad
gäller elevernas sociala och kulturella kapital. (Broady & Palme, a.a.)
De första åren under Monroes rektorsskap var rekryteringen till skolan mycket ofördelaktig med avseende på elevernas förkunskaper. Men
genom en satsning på speciella åtgärdsprogram blev examensresultaten
redan det första året över förväntan. När resultaten förbättrades år från
år ökade skolans popularitet och den fick många ansökningar. Urvalet av
elever kontrollerades dock så att minst hälften valdes från gruppen med
studieresultat under medelvärdet. Tre fjärdedelar av eleverna rekryterades
även fortsättningsvis från Harlem och övriga 25% från andra missgynnade
områden som Bronx och Brooklyn.
Monroes filosofi utmärks av en stark tilltro till elevers möjlighet att lära
och att skolans kunskapsmål är primära vilket överensstämmer med kulturen i effektiva skolor (jämför ovan). Vidare menar hon att rektor skall
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prioritera sina pedagogiska ledningsuppgifter framför de administrativa
funktionerna. Rektors viktigaste arbete är klassrumsbesök och efterföljande
samtal med lärarna. Monroe har utvecklat ett observationsschema som
omfattar bland annat följande rubriker: lektionens utveckling, väsentliga
kännetecken under lektionen, lärarens agerande, klassens arbete, frågetekniker, resultat och måluppfyllelse samt viktiga områden för förbättring
av undervisningen.
Lärarsamtalen grundar sig dels på resultatet av observationerna dels
på utvärdering av elevernas studieresultat. Diskussionerna med lärarna
handlar om deras pedagogiska praktik i vid mening. Rektor skall dock inte
förespråka speciella metoder för undervisningen utan överlåter de besluten
till lärarna så länge eleverna uppnår målen. Ytterligare en ledningsmetod
som Monroe förespråkar är att rektor skall röra sig mycket i skolan och
att vara ständigt synlig.
Monroe har tillsammans med lärare utvecklat ett antal så kallade ”icke
förhandlingsbara ordningsregler” som eleverna måste acceptera om de
skall få börja i den aktuella skolan. Om elever bryter mot dessa regler
vidtas i förväg angivna sanktioner som inleds med milda åtgärder som
gemensamma samtal mellan lärare och elev, i ett senare skede och om det
visar sig nödvändigt, med föräldrarna närvarande och om det inte heller
hjälper med rektor närvarande. I undantagsfall händer det att man misslyckas med sådant elevvårdsarbete och anvisar eleven en annan skola.
Det pedagogiska arbetet i SLA-skolorna är starkt målinriktat och strukturerat. Bland annat tillämpas något som kallas ”Black Board Configuration” (BBC), som innebär att inför varje arbetspass lärarna skall ange
på tavlan
• Viken läxa som följer
• Vad eleverna skall börja arbeta med genast när de kommer in i klassrummet. Syftet är att hjälpa eleverna att återknyta till innehållet i
föregående lektion, förebygga oro och longörer i lektionens inledning
och att läraren skall kunna inleda sitt arbete utan att först behöva
lägga ner tid på att vinna elevernas uppmärksamhet
• Målet för lektionen
• Vilka arbetsmoment lektionen omfattar.
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Innebörden av BBC är att principen om målinriktning av skolarbetet utsträcks till att omfatta varje arbetspass.
Det finns alltså långtgående principiella likheter mellan å ena sidan
slutsatserna inom forskningen om PESOK och pedagogiskt/didaktiskt
ledarskap i effektiva skolor och å andra sidan de erfarenhetsbaserade
principer och den praxis som Monroe utvecklat med utgångspunkt från
de speciella omständigheter som rådde. Resultatet av hennes arbete var
snabbt förbättrade elevresultat i de skolor där hon arbetat och av vilka
utvecklingen i The Fredric Douglass Academy är väl dokumenterad.
Självklart var en del av förklaringen till skolans utveckling att den blev
alltmer populär och att fler elever sökte sig till den i takt med att resultaten
förbättrades. Tillkomsten av de ”12 icke förhandlingsbara ordningsreglerna” påverkade sannolikt också rekryteringen. Men den tillgodosåg även
elever med svaga skolresultat från mellanstadiet. Vidare var den sociala och
etniska sammansättninen i elevgruppen oförändrad. Dessutom präglades
de första åren av en negativt sned elevrekrytering med avseende på såväl
kunskaper som social anpassning.
Paradoxens lösning
Sammanfattningsvis finns det ett starkt stöd från såväl forskning som
praktik för att det finns processer verksamma på skolnivå som har direkta
konsekvenser för elevernas kunskapsutveckling och studieresultat och för
vilka rektor har den avgörande betydelsen.
Men vad så med de uteblivna sambanden mellan PESOK-faktorer och
elevresultat som bland annat Schereens & Bosker (a.a) redovisat? Deras
egen förklaring är att forskningen om effektiva skolor avser relativa och
inte absoluta kunskapsnivåer i olika skolor. Det faktum att en variabel
som pedagogiskt ledarskap inte har något statistiskt samband med elevers
resultat kan inte utan vidare tas som intäkt för att det beteende som variabeln mäter saknar betydelse och att rektorerna lika gärna skulle kunna
upphöra med dessa aktiviteter. Det faktum att pedagogiskt ledarskap inte
förklarar några skillnader i elevernas resultat i olika skolor kan vara att
alla rektorer ”gör det”.
Jag anser dock att det finns en annan mer sannolik förklaring. I själva
verket är den form av pedagogiskt och didaktiskt ledarskap som för många
forskare inom området framstått som avgörande för att förklara varför
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vissa skolor är effektiva, något som förekommer endast i ett fåtal skolor.
Urvalet av skolor i Hecks (et al.,1991, se ovan) undersökning illustrerar
detta tydligt.Forskarna utgick från sammanlagt 5.000 gymnasie- och lågstadieskolor. Kriterierna för att välja effektiva respektive ineffektiva skolor
var att de hade haft resultat över respektive under medelvärdet på test under
en fyraårsperiod efter kontroll av socioekonomisk och kulturell bakgrund
samt att rektor hade varit i tjänst minst tre år. Efter att ha tillämpat dessa
kriterier återstod endast 118 av de 5 000 skolorna.
Ytterligare en bidragande förklaring till det svaga sambandet mellan
pedagogiskt ledarskap och elevresultat i undersökningar, som bygger på
studier av många skolor, är att ett och samma beteende från rektor kan
ha olika innebörd i effektiva respektiva icke effektiva skolor. I en longitudinell studie (2002) undersöktes PESOK, socioekonomisk och etnisk
bakgrund och elevresultat i mellan- och högstadieskolor. Skolorna valdes
inte på grundval av någon särskild effektivitet eller ineffektivitet, utan är
normala skolor. Dataanalysen visade en negativ korrelation mellan tendenserna hos rektorerna att göra klassrumsbesök och elevernas resultat
på ett aritmetiktest.
Brandkårsutryckningar
Vid en första anblick kan det förefalla som ytterligare en orsak att ifrågasätta betydelsen av pedagogiskt och didaktiskt ledarskap från forskningen
om de mest effektiva skolorna. Men förklaringen är med all sannolikhet
att rektorers klassrumsbesök i normala och dåliga skolor grundar sig på
helt andra överväganden och har en annan innebörd än i effektiva skolor.
Rektorer som inte fungerar som pedagogiska ledare och som alltså är verksamma i normala eller dåliga skolor besöker klassrum först och främst när
det uppstått problem av skilda slag, framför allt av social natur. De gör med
andra ord ”brandkårsutryckningar” när så erfordras. I skolor där rektor
ofta besöker klassrum av sådana skäl kan man förvänta att studieresultaten är sämre än i andra skolor vilket förklarar den negativa korrelationen
mellan antalet klassrumsbesök och elevernas resultat. Resultat med samma
innebörd har redovisats av Hallinger & Heck (a.a., sid. 183-184).
Att Bamburg & Andrews (a.a.) samt Heck et al. (a.a.) lyckades beskriva
sambandet mellan rektorer didaktiska ledarskap och elevernas resultat är
att de genomförde så kallade outlier studies, det vill säga de studerade ett
64

KRUT NR 139-140

LENNART GROSIN

litet antal mycket effektiva skolor och jämförde dem med de skolor som
hade sämst resultat.
Även de få undersökningar som kartlagt förhållandet mellan relevanta
bakgrundsfaktorer och elevers studieresultat för ett representativt urval
av skolor visar att det endast finns ett mindre antal som är framgångrika i
meningen att elevernas resultat avviker markant positivt i förhållande till
skolor i allmänhet med likartad social sammansättning. Mortimore et al.,
(a.a.) bedömde att endast en dryg fjärdedel, av skolorna i undersökningen
kunde betraktas som effektiva i meningen att elevernas resultat vad gäller
såväl kognitiva som ickekognitiva variabler var bättre än förväntat. Det
var också med utgångspunkt från dessa skolor som forskarna beskrev
de tolv nyckelfaktorerna för effektivitet som redovisas i undersökningen
(sid. 250-256).
Willms (1986) undersökning av högstadieskolor i Skottland visade att
relativt sett ännu färre skolor avvek nämnvärt från de resultat som utmärkte
merparten med likartade upptagningsvillkor och yttre förutsättningar.
Även Sammons et al. (1997) fann att endast ett litet antal skolor kunde
betraktas som outliers det vill säga att de var konsekvent effektiva respektive ineffektiva under en treårsperiod. Andra kännetecknades av varierade
elevresultat till exempel mellan olika ämnesgrupper i en och samma skola.
Ett PESOK av det sistnämnda slaget är ett uttryck, å ena sidan för att rektor
inte sätter sin prägel på skolan och att å den andra, som en konsekvens
därav, en relativt större andel av skillnaderna bestäms på lärar-, klass- och
ämnesgruppsnivå.
Tesen om mer begränsade lärareffekter i effektiva skolor får också ett
indirekt stöd av en undersökning av Luyten & de Jong (1998) som undersökte frågan om skol- respektive lärareffekter genom att studera skillnader
mellan eleveresultat i parallellklasser. I skolor där lärarnas pedagogiska
handlingsfrihet var begränsad genom utarbetade kursplaner och många
gemensamma prov, blev resultaten för eleverna i de olika parallellklasserna
mycket lika även om lärarna undervisade på olika sätt.
Med all sannolikhet kan man förvänta sig motsvarande begränsning av
handlingsfriheten i skolor som är effektiva till följd av att de utvecklat ett
PESOK som innefattar ett tydligt pedagogiskt ledarskap, mer samarbete
mellan lärare om mål och innehåll i undervisningen samt mer frekvent
utnyttjande av utvärdering. Skolor med en sådan tätare och mer sammanKRUT NR 139-140
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hållen pedagogisk kultur, kan förväntas begränsa lärareffekterna också
genom det stöd de utgör för mindre skickliga och oerfarna lärare som
med all sannolikhet kan nå bättre resultat om de inte behöver arbeta helt
självständigt och individualistiskt.
Slutsatser
Forskningen visar alltså att rektorer kan prioritera pedagogiskt/didaktiskt
ledarskap trots den mångfald av mål och intressenter de har att tillgodose.
Det utmärker dock bara ett litet exklusivt antal rektorer och kommer
endast en minoritet av eleverna till del något Ronald Edmonds för snart
20 år sedan beskrev den sannolika orsakerna till:
”Principals are not trained to instructional leaders, they aren’t chosen
for it, they aren’t evaluated on that basis, they aren’t rewarded for doing
it, and they aren’t punished for not doing it.” (Edmonds 1979 citerad av
Bamburg & Andrews 1992, sid. 189).

Endast ett fåtal skolor är därför verkligt effektiva medan de flesta skolor
kännetecknas av varierande effektivitet mellan ämnesgrupper och lärare.
Det betyder också att det blir problematiskt att pröva effekten av effektivitetsbefrämjande faktorer som pedagogiskt/didaktiskt (instructional)
ledarskap på ett slumpmässigt urval av skolor. Den starka tendensen inom
forskningen om skoleffekter och effektiva skolor efter 1979 att betona
olika krav som härrör från kvantitativ sociologisk forskning har givetvis
varit legitim och också lett till en positiv utveckling. I de avseenden som
jag här diskuterar tycks det dock som om man glömt att det också finns
processer inom verksamheter som styrs av individer och organisationer
som inte kan beskrivas enbart i kvantitativa termer. Om man forskar inom
ett fält där det förekommer fundamentala kvalitativa skillnader mellan
forskningsobjekten, vilket alltså är fallet inom forskningen om skoleffekter
måste forskningsmetoderna anpassas till detta förhållande.
Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att man bör skilja på forskning
om skoleffekter, som bör omfatta alla typer av skolor och forskning om
den lilla gruppen särskilt effektiva skolor. Den förra visar hur skolor i
allmänhet fungerar. Den senare vad som faktiskt är möjligt att uppnå och
vilket pedagogiskt och socialt klimat som bör eftersträvas i skolor med
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varierande effektivitet eller som är alltigenom ineffektiva, om de skall
kunna utvecklas till effektiva skolor.
Lennart Grosin är docent i pedagogik vid Pedagogiska institutionen,
Stockholms universitet. Artikeln är en uppdaterad version av en tidigare
artikel publicerad i Nordisk Pedagogik, 2002.
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Föreställningar om kön
påverkar ledarskapet
av carl-magnus höglund

Idag utesluts inte längre kvinnor från rektorsyrket. Det
finns numera ungefär lika många kvinnliga och manliga.
Samtidigt lever fortfarande särartsföreställningar kvar
som i vissa lägen påverkar hur ledarskapet konstrueras
och utövas.

Monica Söderberg Forslund disputerade 2009 med avhandlingen Slaget
om feminiteten – skolledarskap som könsskapande praktik”. I den har
hon undersökt hur föreställningar om kön påverkat ledarskapet i skolan
från 1830-talet och fram till idag med fokus på hur dagens rektorer agerar
i sin vardag.
Skolledarskapet var under lång tid dominerat av män och maskulina
ledarskapsideal. Tidigare var det ett så kallat statligt ämbete som enligt
grundlagen endast fick innehas av ”svenske män”. Först 1917 gjordes ett
första undantag från lagen när en kvinna blev rektor för ett folkhögeskoleseminarium. Formellt ändrades inte grundlagsformuleringen till ”svenska
medborgare” förrän 1949.
Trots lagändringen var så sent som 1990 endast 14 procent av landets
rektorer kvinnor. Men sedan dess har utvecklingen tagit fart. I samband
med decentraliseringen och kommunaliseringen av skolan ökade antalet
kvinnliga rektorer kraftigt. År 2000 var hela 59 procent av rektorerna
kvinnor. Det berodde bland annat på att antalet rektorstjänster utökades,
barnomsorgen blev en del av skolorganisationen och inte minst på en
förändrad syn på kvinnor och ledarskap.
– I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet dök det upp nya föreställningar om kvinnor och ledarskap. Tidigare hade kvinnor och skolledarskap
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varit två mer eller mindre oförenliga begrepp, men nu hävdades genom en
omfattande forskningsrapportering att kvinnor var väldigt dugliga och till
och med dugligare än män. De nya könsföreställningarna anknöt till vad
som nu skrevs fram som önskvärt ledarskap i skolan. Den nya rektorn
skulle vara mer samverkande, kommunicerande och det skulle vara ett
demokratiskt ledarskap. Det fanns föreställningar om att kvinnor hade
de egenskaperna inbyggda, medan män sågs mer som rationella, säger
Monica Söderberg Forslund.
Ett tidsenligt ledarskap
Monica Söderberg Forslund har intervjuat ett stort antal rektorer och
hennes resultat visar att de nya ledarskapsidealen har slagit igenom på
bred front i skolan.
– De allra flesta av de manliga och kvinnliga rektorer jag intervjuade
bedriver, oavsett kön, ett modernt och tidsenligt ledarskap inriktat mot
samverkan och kommunikation. De har övergett tidigare maskulina ledarskapsideal med auktoritära drag och top-down-styrning. Det är inte
sådana principer som rektorer arbetar efter idag.
– Däremot kunde jag se hur olika föreställningar och förväntningar
påverkade ledarskapet i vissa lägen, och då främst det jag kallar särartsprinciper, alltså att det finns inneboende biologiska skillnader mellan könen.
Genomgående kunde jag se hur de här särartsprinciperna som härstammar
från 1800-talet fortfarande är aktiva inom skolan.
De här föreställningarna fick betydelse först när ledarskapet sattes på
prov och de hade betydelse både för hur ledarskapet då bedrevs och hur
det togs emot av personalen.
– Jag intervjuade en kvinnlig och en manlig rektor som hade väldigt
liknande situationer. De hade hamnat i konflikt med sina personalgrupper och hade väldigt svårt att bedriva skolutvecklingsarbete. Den manlige
rektorn använde då brösttoner, satte ner foten och tog kommandot enligt
maskulina ledningsideal. Och han gjorde det med framgång. Men när den
kvinnliga ledaren gjorde samma sak stötte hon på patrull. Hon utsattes
för alla möjliga angrepp från personalgruppen vilket till slut resulterade i
att hon blev tvungen att lämna skolan.
Monica Söderberg Forslund menar att det är extra problematiskt att
den kvinnliga rektorn riskerar att förlora auktoritet i just de situationer
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där det behövs som mest.
– Jag ser beslutsfattande som en central komponent i ledarskap och det
kopplas samman med manliga epitet som effektivitet och handlingskraft.
I skarpa lägen blir kvinnor lätt osäkra i sin roll som ledare. Deras ledar
identitet är inte förankrad i historiska traditioner och föreställningar om
hur ett kraftfullt och kompetent ledarskap ska bedrivas. Därför backar
de. Ofta gör de tvärtom och förstärker det ledarskap som istället hänger
samman med mer könsstereotypt feminina ideal. Ibland kan de nästan bli
överdrivet samverkande, kommunicerande och inlyssnande.
Ett annat tillfälle där maskuliniteten blev en självklar värdemätare och
normgivare handlade om tillsättandet av en ledningsgrupp.
– En kvinnlig rektor såg det som en förutsättning för att få ledningsgruppen tillräckligt duglig och legitim, att det satt kraftfulla män i gruppen. Vilket också hänger samman med föreställningar om de maskulina
ledarskapsdragens överlägsenhet. De är väldigt överlevnadskraftiga och
kan aktiveras i de mest oväntade situationer.
– Ett annat exempel är en kvinnlig rektor som hade genomgått ett externt
ledarskapstest. Testet var konstruerat utifrån outtalat maskulina ideal där
rationalitet, effektivitet och att ta snabba beslut sågs som eftersträvansvärt.
Rektorn blev uppmanad att bli snabbare i att ta beslut, de tyckte att hon
var för kommunicerande. Då kunde man se hur hon genast böjde sig för
en maskulin ledarskapsnorm, blev väldigt osäker, och började att betrakta
sig själv som en sämre ledare.
Rektorernas medvetenhet om genusfrågor visade vara oroväckande dålig. Det gällde både genus kopplat till sin egen yrkesroll och mer allmänt
jämställdhetsarbete på skolan.
– Flera av de rektorer jag intervjuade hade en ickeuppdaterad genusteoretisk kunskap och levde i ganska könsstereotyp förståelse av världen.
Till exempel såg de att pojkar som per definition är omognare än flickor.
Det är en biologiskt förankrad tanke och har man den som utgångspunkt
för sin strategi får det effekter för hur resurser fördelas, hur man bemöter
flickor och pojkar och vilka förväntningar man ställer på den.
– Könsfrågor har av någon obegriplig anledning väldigt svårt att slå
igenom. Ingen av de rektorer jag intervjuade visste något om könssituationen på den egna skolan. Ingen av dem ansågs sig i behov av att bedriva
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ett aktivt jämställdhetsarbete. Men jag tror att rektorer behöver driva och
leda utvecklingsarbeten när det gäller genusfrågor och inte bara överlåta
det till lärarna. Det var många rektorer som sa att det där sköter mina
lärare så bra.
– Man behöver göra en probleminventering på temat kön i verksamheten. Alla lärare behöver också göra det. Både i sig själva och i vad som
händer i klassrummet. Utvecklings- och förändringsarbete förutsätter att
man medvetandegör vilka föreställningar man verkar utifrån. Det är först
när man förstår de processer och föreställningar som styr våra handlingar,
som vi har möjlighet att göra motstånd, utpröva nya praktiker och sätta
igång nya lärprocesser. En viktig del av rektorers arbete är just att bedriva
förändrings- och utvecklingsarbete.
Förra hösten startade den nya rektorsutbildningen, och det fanns förhoppningar om att den i högre grad skulle behandla genusfrågor i skolan.
Men det blev dock i blygsam omfattning.
– Det ser mörkt ut. Den är mycket begränsad. Endast på 30 högskolepoäng utlagda på tre år och delade mellan fyra institutioner. Det är juridiska,
företagsekonomiska, statsvetenskapliga och pedagogiska institutionerna.
De poäng som Pedagogiska institutionen får tilldelade lämnar inte mer
utrymme än för en mycket kort reflektion kring genus.
Monica Söderberg Forslund tror ändå att det kommer att bli bättre.
Utvecklingen går sakta men säkert åt rätt håll.
– De yngre rektorerna är bättre rustade. Det gäller inte för alla, men jag
tycker att jag kan se skillnad och att utvecklingen går framåt.
Carl-Magnus Höglund ingår i KRUT:s redaktion.
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Nyckeln till framgång är lärarnas
egen kunskapsbildning
av hans-åke scherp

Inspektioner, kontroller och nationella prov har marginell betydelse för skolutveckling. Rektorerna måste
istället engagera lärarna till fördjupad kunskap om
lärprocesser och de konkreta problem som uppstår i
deras vardag.

Hur man ser på ledarskapet och vad som är ett ”gott” ledarskap är beroende
av hur man förstår skolutvecklingsprocessen. Ser man skolutveckling som
i huvudsak en problemlösningsprocess utifrån upplevda vardagsdilemman
behöver ledarskapet utformas på ett annat sätt än om man främst ser skol
utveckling som en process där uppifrån givna direktiv ska implementeras
och förankras genom planer, utvärderingar, kontroller och inspektioner.
Om man hävdar att utveckling och lärande främst behöver bygga på inre
motivation som drivkraft behöver ledarskapet utformas på annat sätt än
om man har en tilltro till yttre ”hotivation” och ”tummen i ögat” som
drivkraft.
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Den nya skollagen föreskriver att skolverksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap, 5 §). Det innebär både
att man i skolan ska ta del av vetenskaplig kunskapsbildning och att man
ska vara medaktör i den systematiska kunskapsbildningen om lärande
och undervisning. Man ska kunna referera till vetenskap och beprövad
erfarenhet när man förklarar varför man gör det man gör när det som
händer händer.
Samstämmigheten inom forskarsamhället är stor när det gäller betydelsen
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av att lärare och skolledare lär i och utifrån sin egen vardagsverksamhet.
Lärdomar som man själv varit medskapande till omsätts i högre grad i
handling än kunskaper som man tillägnat sig genom att lyssna till andras
slutsatser. De senaste tjugo åren har begrepp som lärande organisation,
lärande gemenskaper (Professional learning communities) och professionella lärande nätverk blivit alltmer frekventa i forskningsrapporter och i
vetenskapliga tidskrifter inriktade mot skolutveckling.
Timperley m.fl. (2007) har tidigare genomfört en omfattande metastudie
av 97 forskningsprojekt för att förstå hur man behöver organisera stödet
till lärare för att uppnå bättre resultat i skolan. Man finner att insatser
som präglas av tips och lösningar sällan leder till några varaktiga förbättringar av elevresultat. Det var viktigt att man förstod de bakomliggande
teorierna bakom praktiken för att förändringarna skulle bli bestående.
Extern expertkunskap är otillräcklig. Lärare behöver ha möjligheter att
delta i ett lärande tillsammans med andra lärare. Lärprocesserna behöver
pågå mellan sex månader och två år där man träffas en till två gånger
i månaden för att lära om en och samma fråga. Det rådande sättet att
samtala om och förstå undervisning samt elevers lärande behöver utmanas. Det var framför allt två slags föreställningar som behövde utmanas
och förändras: Att fokusera på lärprocessen istället för att förklara dåliga
resultat med brister hos eleverna samt att flytta fokus från faktainlärning
till mer undersökande arbetssätt och fördjupad förståelse.
Både Timperley m.fl. (2007) och Robinson (2007) finner att effektiva
skolledare ger ett aktivt stöd till lärarnas lärande och deltar delvis i lärandet
själva. De skapar organisatoriska förutsättningar för lärarnas lärprocesser
och utvecklar en lärandekultur på skolan.
Holtappel (2009) fann i en studie av 278 skolor att ”Teacher trainings
on methods are not sufficient to gain important effects on teaching quality
and teaching patterns in classrooms. Teacher collaboration in institutionalized teams like professional learning communities (PLC) focusing student
learning and teaching development has important impacts on quality and
improvement of teaching and is more effective than teacher trainings (R=.73
resp .33). Professional collaboration and learning in PLCs is able to enhance
self-efficacy and readiness for innovation and belong to key conditions for
improvement of instruction and student achievements.
Den senaste i raden av stora studier är John Hatties (2009) syntes av
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50 000 studier där han ägnat sig åt att undersöka vad som bidrar till bättre
elevresultat. Hatties huvudkonklusion är: ”The remarkable feature of the
evidence is that the biggest effects on student learning occur when teachers
become learners of their own teaching, and when students become their
own teachers.” (p. 22)
Enligt Skolverkets ”Att fånga kunnandet om lärande och undervisning”
(Ds 2005:15) bidrar läkare och sjuksköterskor i högre grad än lärare och
skolledare till den egna kunskapsproduktionen och blir därigenom även
mer intresserade av att ta del av annan systematisk kunskapsbildning inom
sitt område. Skolverket rekommenderar att man i skolan tar vara på de
möjligheter som redan finns och dessutom skapar förutsättningar för och
stimulerar medarbetare i skolan att mer aktivt bidra till den systematiska
kunskapsbildningen om lärande och undervisning. Lärarförbundet uttrycker samma uppfattning som Skolverket. Samstämmigheten är således
stor mellan politiker, skolors beprövade erfarenhet, lärarnas fackförbund
och forskningen om betydelsen av att medarbetare i skolan i högre grad
blir medskapare i den systematiska och vetenskapliga kunskapsbildningen
om lärande och undervisning.
Louise Stoll och Karen Seashore Louis (2007) konstaterar samtidigt att
det är extremt svårt att utveckla professionella lärande gemenskaper.
Skolutveckling och lärande
I den nya skollagen ställs också krav på att varje skola ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete och att kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Man kan
sätta likhetstecken mellan skolutveckling och kvalitetsarbete om man med
skolutveckling menar att på enskilda skolenheter åstadkomma kvalitetsförbättringar som omfattar hela eller större delar av skolans pedagogiska
vardagsverksamhet där lärprocessen och elevernas lär- och utvecklingsmiljö
utgör huvudfokus. Hur behöver kvalitetsarbetet utformas för att man ska
kunna hävda att det bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
och vad innebär det för skolledarskapet?
Pedagogernas agerande är helt avgörande för förverkligandet av skolutvecklingen. Det är i mötet mellan pedagoger och barn/ungdomar som
skolutvecklingen tar gestalt. Lärares beskrivningar av skolutveckling handlar
om att hitta lösningar på de problem man stöter på i mötet med barnen och
mindre om att transformera mål till handlingsplaner som sedan utvärderas.
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Skolutveckling är utifrån ett lärarperspektiv en problemlösningsprocess,
som initieras av upplevda problem i vardagsverksamheten. (Scherp, 2003)
När barnen inte lär sig eller utvecklas i den omfattning som man har anledning att förvänta sig utifrån sina tidigare erfarenheter uppstår en obalans,
ett problem, som utgör drivkraft för och inriktning på utvecklingsarbetet.
Skolutveckling behöver därför ta sin utgångspunkt i vardagsverksamheten
och de problem och dilemman som lärare och skolledare ställs inför. Skolverksamhetens kvalitet blir beroende av såväl hur man upptäcker, förstår
och definierar problemen som av de lösningar man utformar.
Pedagogernas sätt att arbeta påverkas främst av erfarenheterna utifrån
den egna undervisningen eller mötet med barnen samt av de samtal man
har tillsammans med barn, ungdomar och kollegor kring dessa erfarenheter. Pedagogernas erfarenhetslärande utgör således en grundstomme i
skolutvecklingssammanhang. En konsekvens av detta blir att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för deras erfarenhetsutbyte för att därigenom
generera lärdomar om hur man kan bidra till barnens och ungdomarnas
lärande och utveckling (Scherp, 2007). Pedagogerna blir på det viset huvudaktörer i kunskapsbildningen om hur man på bästa möjliga sätt kan
bidra till lärande och utveckling i skolan.
Skolledarskap och skolutveckling
Studier av skolledares vardagsarbete visar att deras arbetsdag är fragmentarisk och karaktäriseras av många korta möten som ständigt blir
avbrutna, vilket kan tänkas missgynna ett mer systematiskt pedagogiskt
ledarskap. Den viktigaste prioriteringsprincipen för många skolledare är
att förhindra att små problem blir större.
Detta ger en tämligen dyster bild av skolledares möjligheter att vara
pedagogiska ledare. Skolledare uttrycker ofta att de inte får tid till det pedagogiska ledarskapet på grund av att tiden äts upp av andra mer närliggande
uppgifter. Det är lätt att förstå denna upplevelse men bakom yttranden av
detta slag ligger ett grundantagande att det pedagogiska ledarskapet utgör
en avgränsad arbetsuppgift som konkurrerar med andra ledaruppgifter. Det
finns anledning att ifrågasätta detta grundantagande utifrån den forskning
jag beskrivit. Den visar istället att det just är hanteringen av alla dessa
vardagsproblem som utgör det pedagogiska ledarskapet. Hur man som
skolledare väljer att hantera problem och störningar i skolverksamheten får
80

KRUT NR 139-140

HANS-ÅKE SCHERP

konsekvenser för kvaliteten i barnens kunskapsbildning och utveckling.
Vanliga åtgärder för att komma till rätta med problem på skolor är att
finna ut kraftfullare sanktioner mot elever som skolkar eller är störande
på lektioner. Målet är att få dem som stör att inordna sig eller anpassa sig
till skolans gällande pedagogiska verksamhet. Ett annat sätt att hantera
samma problem är att man i lärgrupper arbetar med frågor som: ”Hur kan
vi nå de elever som är omotiverade? Hur behöver lektionerna utformas
så att även de som skolkar ska komma till lektionerna och uppfatta dem
som stimulerande? Finns något samband mellan bristande arbetsro under
lektionerna och sättet att undervisa?”
Leda och organisera det gemensamma lärandet om lärande
och undervisning
Systematisk kunskapsbildning om lärande och undervisning ligger till
grund för såväl den vetenskapliga kunskapsbildningen som den beprövade
erfarenheten. Skolledarskapet behöver i högre grad inriktas mot att organisera och leda det gemensamma lärandet om lärande och undervisning på
skolan till skillnad från ett mer traditionellt ledarskap där tyngdpunkten
ligger på att organisera och planera lärares görande.
En systematisk lärprocess
Kvaliteten på lärandet om undervisning och lärande är beroende av
hur lärprocessen struktureras. PBS (Problembaserad skolutveckling) är ett
omfattande nätverk som sedan starten 2003 utvecklats till ett nätverk som
2009 haft cirka 900 skolor i 48 kommuner som deltagare (Scherp, 2003).
Syftet är att utgöra ett stöd i de deltagande skolornas och kommunernas
konkreta skolutvecklingsarbete samt att bidra till den vetenskapligt baserade
kunskapsbildningen om skolutveckling som grundar sig på professionellt
lärande i lärgrupper. Förutom en systematisk lärprocess har olika verktyg
som lärande samtal och föreställningskartor utvecklats inom PBS-nätverkets
ram som bidrar till ett fördjupat lärande. Lärgrupper inom PBS arbetar
utifrån följande faser i lärprocessen:
Definiera och formulera angelägna lär- eller utvecklingsområden som
ligger inom den egna påverkanssfären
För att få fram ett antal vardagsproblem utifrån vilka man skapar lärKRUT NR 139-140
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grupper har lärarna skrivit ned sina tre mest angelägna vardagsproblem
varefter man sökt mönster i variationen där var och en väljer det område
som man främst vill begripa sig på. På andra skolor har man skapat lärområden som är mer direkt kopplade till kvalitetsarbetet eller problem
som medarbetare tagit upp i samband med medarbetarsamtal. På de skolor
som i högre grad lyckats utveckla sin pedagogiska verksamhet utifrån sitt
lärande beskrivs skolledarna som duktiga på att transformera samhällsproblem, som till synes verkar vara omöjliga att påverka, till hanterbara
pedagogiska utmaningar.
Samla in ett tillförlitligt underlag för lärprocessen
Lärandet i en lärgrupp hämtar sin näring från olika källor. Först handlar
det om att via lärande samtal ta vara på de erfarenheter och lärdomar
som redan finns i lärgruppen. Om man till exempel valt ett lärområde som
”Hur kan vi bli bättre på att hjälpa barn som tappat lusten att lära att
återfå lusten?” är det som lärledare lämpligt att ställa frågor som ”Vilka
erfarenheter har vi av att hjälpa barn att återfå lusten att lära?”, ”Hur
brukar var och en av oss göra?” och ”Vilka lärdomar har var och en av
oss gjort när vi försökt få barnen att återfå lusten att lära?”.
För att få ett underlag som bidrar till att fördjupa lärandet behöver man
gå vidare och samla på sig ett mer omfattande underlag genom att till
exempel andra lärare, elever, föräldrar och/eller andra som kan bidra till
en fördjupad förståelse av området. Utöver intervjuer kan man naturligtvis även använda sig av andra sätt att samla in ett underlag för lärandet
såsom observationer, enkäter och analys av olika dokument på skolan.
Att ta del av den forskning som bedrivs inom området genom att bjuda
in eller besöka forskare samt läsa forskningsrapporter utgör ytterligare
en komponent i lärprocessen.
Söka efter mönster i underlaget
Kunskapsbildning i och utifrån den egna vardagsverksamheten handlar
om att upptäcka regelbundenheter eller mönster i variationen som underlag
för att öka sin förståelse.
Förstå varför mönstret ser ut som det gör och dra lärdomar
När man väl upptäckt ett mönster är nästa steg att förstå varför mönstret
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ser ut som det gör. Förståelsefördjupande lärande handlar om att förklara
varför mönstret ser ut som det gör.
Utpröva nya lärdomar i handling
Efter att ha kommit fram till hur man kan tillämpa sina nya lärdomar
i handling återstår en utprövning i vardagspraktiken som kan bekräfta
eller kullkasta de lärdomar man kommit fram till. Lärdomar som visat sig
vara hållbara överförs till arbetsorganisationen för eventuella justeringar
i stödstrukturen. Om lärdomarna bekräftas så avslutar man ofta sitt lärarbete i gruppen. Om tillämpningen inte leder till det man förväntat sig
kan man behöva ta det som ett nytt underlag för fortsatt lärande om det
problem man valt att ägna sig åt.
Behovet av lärledare i lärgrupperna har blivit tydligt för att få en hög
kvalitet i lärgruppers lärande. Lärledaren har ett extra ansvar för att strukturera och fördjupa lärprocessen så att arbetet inte stannar vid erfarenhetsutbyte. Lärgruppsledarens uppgift är att se till att få ett fördjupat lärande
i lärgruppen där variation och olikheter i erfarenheter och uppfattningar
utgör en viktig förutsättning för lärprocessen. Skolledaren behöver ha
regelbundna träffar med lärledarna för att ta tillvara på de lärdomar som
görs i lärgrupperna och för att hjälpa lärgruppsledarna att få ett fördjupat
lärande i lärgruppsarbetet.
Vid universitetet i Cambridge pågår sedan början av 2000-talet ett omfattande forskningsprojekt om forskande skolor under ledning av Colleen
McLaughlin (2008). Skolorna ingår dessutom i nätverk med andra skolor
där man också ägnar sig åt att beforska sin egen pedagogiska verksamhet.
I varje nätverk ingår även ett universitet. Man finner bland annat att det
forskande samarbetet minskade lärares isolering, bidrog till deras professionella utveckling genom fördjupade kunskaper om lärande och undervisning, förstärkte deras professionella identitet och gav en ökad stolthet
och känsla av mening i sitt arbete.
Skolledarna var betydelsefulla för att skapa en samarbetskultur och en
forsknings- och lärandekultur på skolan. Lärandet och forskandet behöver
införlivas i den vardagliga verksamheten så att det inte blir ytterligare en
arbetsuppgift som ska utföras utöver det andra. Det kan betyda att man behöver omfördela tid och andra resurser på skolan. Skolledarna behöver även
följa upp kvaliteten i den forskning och det lärande som sker på skolan.
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Resultaten överensstämmer i mycket hög grad med det som vi funnit
inom PBS-nätverket (Scherp & Scherp, 2007) som visar på tydliga positiva
samband mellan en lärandekultur på skolan och
• medarbetares och skolledares upplevelser av hur väl man lyckas bidra
till barnens lärande och utveckling
• elevbetyg
• medarbetares förtroende för skolledningen
• möjligheter att påverka sin egen vardagsverksamhet
• samsyn om pedagogisk inriktning i kombination med ökad variation i
arbetssätt
• medarbetares och skolledares trivsel
• ett positivt samtalsklimat och lärande bland medarbetare
• ökad betydelse av samtal med skolledare för medarbetares förståelse
av uppdraget och det egna arbetet med barnen
I ett delprojekt inom PBS har man ett forsknings- och utvecklingssamarbete
med Örnsköldsvik, Göteborg och Uppsala där totalt 120 lärare och skolledare är medforskare. Karlstads universitet leder forskningsarbetet men
lärare och skolledare är medforskare och samlar in data samt medverkar
vid analys och slutsatser utifrån data.
I Sundsvall har två av kommunens skolor beslutat sig för att förstärka
den systematiska kunskapsbildningen om lärande och undervisning. För
att få stöd i sin systematiska kunskapsbildning deltar samtliga pedagoger
och skolledare på skolorna i en högskoleutbildning om 15 hp i systematisk
kunskapsbildning samt får handledning av en vetenskaplig ledare från
Karlstads universitet.
Statlig styrning, skolutveckling och ledarskap
Statens roll i utbildningssystemet har förändrats från att vara utvecklingspartner till övervakare. I en rapport från 2007 är det statliga verket
för förvaltningsutveckling mycket kritisk mot den nuvarande mål- och
resultatstyrningen. Det råder även stor samstämmighet bland forskare
inom olika discipliner – till exempel organisationsforskarna Karl Weick
och Charles Perrow – att övervakning och kontroller som styrningsstrategi
behöver ersättas av en gemensam fördjupad förståelse av uppdraget vid
styrning och ledning av komplexa verksamheter som exempelvis skolan.
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Inspektioner och kontroller av skolor som utvecklingskraft har i både
svensk och internationell forskning visat sig vara verkningslösa eller ha
marginell betydelse. De svenska forskarna Mats Ekholm och Kerstin Lindvall (2007) genomförde en studie av 187 skolor som inspekterats. Vid 46
procent av de inspekterade skolorna försämrades resultaten efter inspektionen, vid 25 procent förändrades de inte och vid 29 procent av dem
gick resultaten åt det håll som politikerna hoppades på. För att få resultat
som blir bättre över flera år behöver skolor satsa på mer djupverkande
förändringar. Det underlättas av att den politiska styrningen tar sikte på
att nätverk utvecklas mellan skolor så att lärarkulturen stimuleras till att
få lärande inslag.
Enligt den amerikanske skoleffektivitetsforskaren Tony Townsend (2007)
finns det ingen vetenskaplig grund för att standardiserade test och prov
har gynnsamma effekter för elevers lärande. Han visar att en fokusering
på standardiseringar, mätningar och kunskapskontroller riskerar att leda
till att de mer grundläggande förutsättningarna för lärande, såsom att
bygga upp en förtroendefull relation till eleverna, hamnar i bakgrunden.
Engelsmannen Dylan Wiliam, professor med särskilt inriktning mot pedagogisk bedömning, är mycket kritisk till uppnåendemål och standardiserade
betygskriterier. Hans forskning ger regeringen rätt i att man kommer att
höja resultaten om man avgränsar och preciserar målen i kombination med
prov. Om eleverna ägnar mer tid till dessa områden är det sannolikt att
betygen kommer att förbättras men det kommer att ske på bekostnad av
andra kunskapsområden likväl som personlig och social utveckling. Han
konstaterar: ”Put bluntly, the clearer you are about what you want, the
more likely you are to get it, but the less likely it is to mean anything.”
Standardiserade prov, tester och undersökningar som görs utifrån ett
kontrollperspektiv tenderar att frammana statistikbeteende hos lärarna i
stället för ökade ansträngningar att förverkliga uppdraget. Det viktiga blir
att redovisa att man klarat de uppsatta kvantitativa gränsvärdena snarare
än att förverkliga uppdraget i form av mer bestående och djupa kunskaper.
Ett illustrativt exempel på detta är en F-6-skola där ”quick-fix”-lösningar
präglade matematikundervisningen. När jag gjorde lektionsbesök för att
lära om hur man arbetade på denna skola fann jag att närhelst jag kom in
i ett klassrum med elever i år 5 så ägnade de sig åt procenträkning. Hela
dagen! Så brukar det inte se ut på skolor. När jag undrade över orsaken
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till att alla år 5-elever höll på med procenträkning hela dagen fick jag reda
på att man skulle ha nationella prov i matematik under nästkommande
vecka. Lärarna berättade att eleverna hade presterat sämre än förväntat
vid förra årets nationella prov och huvudorsaken var att de misslyckats
med de uppgifter som krävde kunskaper i procenträkning. Man valde då
att specialtrimma eleverna i procenträkning veckan innan de nationella
proven med förhoppningen att de skulle kunna redovisa bättre resultat än
förra året. Om man istället hade använt sig av ett lärandeperspektiv för
att hantera problemet med elevernas bristande kunskaper i procenträkning hade resultatförbättringarna sannolikt tagit längre tid men elevernas
kunskaper i procenträkning blivit mer varaktiga. Istället för att trimma
eleverna veckan innan provet skulle man istället ha dragit följande slutsats
efter förra årets prov: Vi har tydligen inte lyckats hjälpa eleverna att förstå
procenträkning. Vi behöver bli bättre på det. Vi skapar en lärgrupp där
vi försöker fördjupa vår förståelse av hur eleverna förstår procenträkning
och hur vi på ett bättre sätt ska kunna hjälpa dem att förstå det på ett
matematiskt korrekt sätt. Därefter förändrar vi vårt sätt att undervisa så
att det stämmer överens med de lärdomar vi gör i lärgruppen. Det kan
tänkas att lärgruppen skulle behöva ett år eller mer för att komma fram
till nya lärdomar men effekterna av lärdomarna skulle sedan komma även
framtida elever tillgodo vid deras lärande om procenträkning.
Forskare inom skolutvecklingsområdet har under många år påvisat att
yttre hotivation inte leder till en högre kvalitet i barnens kunskapsbildning eller i lärares engagemang i det pedagogiska arbetet. Nu har även
politikerna i England, som varit den huvudsakliga drivkraften bakom
kontroller, inspektioner och nationella prov som styrmodell, börjat inse
att den inte fungerar i skolan. En skolkommitté i underhuset hävdar att
det invecklade redovisningssystemet med nationella prov, skolinspektioner och rangordningar av skolor skapar en mur mot reell skolutveckling.
Kommittén lyfter fram de skadliga effekterna av en målstyrd skolkultur
och kritiserar skolinspektionerna för att anlägga ett snävt, resultatbaserat
perspektiv på lärande.
Englands regering har slopat de nationella proven för fjortonåringar.
Wales har gjort sig av med alla nationella prov. I Skottland testas inte längre
alla elever mellan 5–14 samtidigt för att framställa rankinglistor. I England
har man dessutom minskat antalet prestationsmål för skolorna och stället
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satsat på att bygga fler och mer långsiktigt inriktade nätverk mellan skolor
för att dessa ska kunna understödja varandras förbättringar.
När kommer dessa insikter att nå även de svenska politikerna?
Hans-Åke Scherp är tf professor i pedagogik med inriktning mot skol
utveckling vid Karlstad Universitet. Han leder ett forskningsprojektet
Problembaserad skolutveckling där över 900 skolor har deltagit.
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Skolan intresserar riskkapitalister

NOTISER
Inte längre hundens fel
En ligt en artikel i Computer Sweden
så är det inte längre den gamla klassiska
ursäkten om hunden som ätit upp hemläxan som är den vanligaste band dagens
elever. Istället skyller de på datorn. Det
påstår i alla fall en engelsk undersökning
gjord av ett backup-företag. Enligt dem är
fjorton av de tjugo vanligaste ursäkterna
datorrelaterade.
Så här lyder de:
• Jag mejlade det till dig men det studsade
tillbaka • Jag gjorde läxan men sedan råkade jag deleta den av misstag • Min dator
kraschade och det försvann • Min skrivare
gick sönder • Jag gjorde klart läxan men
kunde inte spara • Skrivarbläcket tog slut
• Internet låg nere så jag kunde inte leta
information eller hitta uppgifterna • Jag
spillde dricka på datorn så den gick sönder • Vi hade inbrott och min dator stals
• Jag kunde inte koppla in min bärbara
till en skrivare • Min dator har hackats
och ett virus har förstört min hårddisk
• Windows Vista kraschade min bärbara
och deletade programmet • Jag har haft
bort min bärbara • Bokstäverna på mitt
tangentbord är så slitna att jag inte kan
skriva.

I augusti kunde man läsa i Svenska Dagbladet om att marknaden för friskolor är
glödhet för privata investerare. Branschen
växer kraftigt och stora utbildningskoncerner med miljardomsättning bildas. Och
riskkapitalbolagen har inte varit sena att
hoppa på. Nu köps flera friskolekoncerner
upp av utländska aktörer.
Marie Reinius, vd för Svenska Riskkapitalföreningen, sa i samma artikel:
– För det första finns det goda möjligheter till stark utveckling och tillväxt då
makten gradvis flyttat från producenten
till konsumenten av dessa tjänster, vilket
innebär att man snabbt kan vinna marknadsandelar om man har ett bra koncept
och får många elever. För det andra går
det att växa snabbt utan att binda enorma
mängder kapital i anläggningar, lager eller
kundfordringar.
Dessutom, menade hon, är branschen
inte speciellt konjunkturkänslig och många
verksamheter har långa kontrakt vilket
ger stabilitet.
Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas
Riksförbund var mer kritisk:
– Det har blivit en stor affärsverksamhet som nog ingen räknat med.
Metta Fjelkner uttryckte även oro för
att riskkapitalbolagen som investerar i
friskolorna inte tänker långsiktigt och
enbart på att få så höga avkastningar som
möjligt under några få år.

Var femte inte med på idrotten
Den 22 april i år granskade Skolinspek-
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tionen drygt 300 lektioner i idrott och
hälsa i årskurs 7–9 på 172 skolor runt om
i Sverige. Inspektörerna kom oanmälda
och tillsynen fokuserade på vilka aktiviteter som förekom under lektionerna, om
lärarna var behöriga, elevernas närvaro
och aktivt deltagande. Skolinspektionen
presenterade en första sammanställning
av resultatet i juni.
Nu är slutrapporten klar och den visar
att i snitt deltog inte var femte elev på de
besökta lektionerna.
Närvaron varierade mycket mellan de
undersökta skolorna, från att alla elever
deltog till att endast hälften var med på
lektionerna. Runt två procent av eleverna
var befriade från undervisningen. Skolinspektionen har inte undersökt vilka orsaker som låg bakom frånvaron eller varför
man befriat elever från undervisningen.

Dålig koll på hygienen
Det är känt att barn i förskolan ofta får
fler infektioner än barn som vistas hemma. Spridningen går inte helt att stoppa,
men bättre förebyggande rutiner och
kunskap om till exempel smittvägar kan
bidra till att infektionerna minskar.
Under 2009 pågick Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt Hygien i förskolan.
Samtliga kommuner i landet bjöds in. En
tredjedel av landets förskolor besöktes av
kommunernas miljöförvaltning.
Resultatet presenteras nu i rapporten
”Hygien i förskolan. Resultat från ett
nationellt tillsynsprojekt 2009 ”. Sammanlagt har 3564 förskolor runt om i landet
besökts. Undersökningen visar att 1836 av
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de besökta förskolorna inte utbildar sin
personal i hygien eller hur man förebygger smitta.
Undersökningen visar även att 1066 av
förskolorna inte kände till kravet på egenkontroll. Enligt lagen ska verksamheterna
ha fungerade egenkontroll för att på ett
bra sätt förutse och förebygga risker. Det
kan till exempel handla om att det finns
dokumenterade och fastställda rutiner.

Färre elever behöriga till
gymnasiet
I år är 88,1 procent av eleverna behöriga att börja på gymnasieskolans nationella program. Det visar den preliminära
statistik som Skolverket publicerade i
början av september. Andelen behöriga till
gymnasieskolans nationella program har
sjunkit med 0.7 procentenheter jämfört
med motsvarande andel föregående år.
Det motsvarar cirka 800 elever.
Den preliminära statistiken visar att
nästan 12 procent, eller cirka 14.000
elever som gick ut årskurs 9 våren 2010
inte har godkänt betyg i svenska, engelska
eller matematik – vilket krävs för att få
börja på ett nationellt program. Det är
den högsta andelen sedan 1998 då det
nuvarande betygssystemet infördes. Det
har heller aldrig varit en så stor förändring mellan två läsår. Skolverket har därför
inväntat fler kontroller av materialet före
publicering av den preliminära statistiken.
Enligt den har en lägre andel elever
uppnått målen i svenska och matematik
medan engelska är oförändrad jämfört
med den preliminära statistiken föregå-
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Anna-Karin Frih och
Eva Söderberg (red)
En bok om flickor och
flickforskning
Studentlitteratur
I den här boken presenteras forskning om
flickor ur humanistiska
och samhällsvetenskapliga perspektiv.
Författarna visar hur
definitioner av flickor
i tid och rum har förändrats och hur både flickorna och den
samhälleliga synen på dem har påverkats.
Boken handlar om flickor i skolan och i
vardagen, förr, nu och i framtiden, i medicinen och i litteraturen. Ett genomgående
tema i boken är polariseringen mellan två
slags flickor där den nya, framgångsrika
eller riktiga flickan ställs mot den gamla,
oönskade eller avvikande.   
Bokens författare är knutna till FlickForsk! International Network for Girlhood Studies.
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Gunnar Richardson
Svensk utbildningshistoria:
Skola och samhälle förr och nu
Studentlitteratur
En uppdaterad nyutgåva av den folkpartistiske hitorikern
Gunnar Richardsons
standardverk om den
svenska utbildningens
historia.
Den skola vi har i
dag är på många sätt en annan skola än
den som flertalet vuxna lärt känna.Vi
lever i ett utbildningssamhälle med helt
nya former av pedagogisk verksamhet. För
att förstå dagens skola och dess problem
är det nödvändigt att se den i ett historiskt perspektiv. Men det gäller också att
betrakta skolans utveckling mot bakgrund
av samhällsutvecklingen i stort.
Boken redogör för skolans och utbildningssystemets utveckling i Sverige från
medeltidens klosterskolor till dagens
mångskiftande skolsystem med förskola,
grundskola och gymnasieskola, vuxenutbildning och folkbildningsarbete, invandrarundervisning och arbetsmarknadsutbildning samt den väldiga expansionen
inom högskolan.
Tyngdpunkten ligger på 1900-talet och
inte minst på tiden efter 1950-talet då
reformarbetet tog verklig fart.
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Jag mobbar inte!
Gothia
I den här boken får
du möta elever som
genom ord och bilder
delar med sig av sina
tankar om mobbning:
Vad är mobbning? Hur
känns det? Vem mobbar? Vad kan vi göra åt
det? Du får också fakta, råd och tips om
hur man kan stoppa mobbning och vart
man kan vända sig för att få hjälp.
Författaren skriver att ”vi vuxna får
aldrig säga att det inte är så farligt.Vi får
inte vänja oss vid ett kränkande klimat i
klassen. Att vara mobbad är ju som att bli
dödad lite varje dag.”
Lisbeth Pipping blev själv mobbad under
sin skoltid. Nu använder hon sina egna
erfarenheter för att hjälpa andra. Hon är
en uppskattad föreläsare på skolor runt
om i landet.
Författaren är också forskare och dotter till en mamma med en utvecklingsstörning.
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Sofia Åkerman
För att överleva:
Om självskadebeteende
Natur & Kultur
De flesta som hör
ordet självskadebeteende tänker på tonårstjejer som skär sig på
armarna. En självskada
kan definieras som en
avsiktlig, självdestruktiv
handling som begås
utan intention att dö. Men alla gör vi ju
ibland ohälsosamma och skadliga saker
kliar sönder myggbett, går i obekväma
skor, äter chips och röker. Var ska man
dra gränsen? Vem utsätter sig frivilligt för
skador och varför?
Författaren är i grunden sjuksköterska,
men arbetar som föreläsare och skribent.
Hon är en av fem initiativtagare till föreningen SHEDO, vars syfte är att verka för
en ökad kunskap om självskadebeteende
och ätstörningar, ge stöd åt drabbade och
anhöriga samt arbeta opinionsbildande
för en bättre vård.
Boken har tidigare givits ut inbunden,
men finns nu i pocket.
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I otakt med tiden –
Folkhögskolorna i ett
föränderligt fält
Avhandling av Caroline Runesdotter
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik,
Göteborgs universitet.

Folkhögskolan är en traditionstyngd skolform. Med över 140 års historia (de första folkhögskolorna startade 1868) kan man förledas tro att
den gått oanfrätt genom tiden, när allt annat inom utbildningsväsendet
förändrats. Den bild de flesta har av folkhögskolan är en internatskola
i herrgårdslika byggnader på landsbygden. Det är en föreställning som
fortfarande lever stark trots att många nyare folkhögskolor företrädesvis är belägna i storstäder.
Även om mycket förändrats finns det ett tydligt drag som går igen i historien; folkhögskolornas verksamhet och särart har utformats i relation
till det reguljära skolsystemet.
När jag började arbetet med avhandlingen I otakt med tiden? Folkhögskolorna i ett föränderligt fält var utgångspunkten de förändringar
jag själv upplevt som lärare under 1990-talet. Mina föreställningar om
folkhögskolan utmanades av de uppdragsutbildningar jag som lärare involverades i och av att det stundtals kunde vara svårt att leva upp till den
särart vi ville hävda. Vi utfärdade gymnasiebehörigheter, för dem som ville
söka vidare till universitet och högskola, men riskerade att verksamheten
skulle bli en kopia av gymnasium och komvux.
1990-talet var ett decennium med stigande arbetslöshet och budgetåt96
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stramningar. När offentlig sektor skulle effektiviseras infördes budgetansvar,
upphandling och konkurrens med företaget som förebild. I utbildningssystemet tog det sig uttryck i decentralisering och införande av mål- och
resultatstyrning, men också i nedskärningar. Också för folkhögskolorna
ändrades styrning och villkor, regelverket minimerades samtidigt som nya
möjligheter öppnades med möjligheter att ta uppdragsutbildning. Det som
intresserade mig var vad det på sikt skulle kunna innebära för själva skolformen, folkhögskolan.
Kontinuitet eller anpassning
För att få en bild av hur man på folkhögskolorna hanterat förändringarna
genomförde jag intervjuer med rektorer, lärare, ekonomiansvariga och styrelsemedlemmar på åtta olika folkhögskolor med största möjliga variation,
avseende ägarförhållanden, lokalisering och ekonomi. Parallellt med intervjuer
av personal på ett urval av folkhögskolor gick jag tillbaka i historien. En tanke
var att förstå nutiden genom historien. Den kontinuitet och beständighet som
jag hoppats finna i folkhögskolan visade sig istället en vara serie anpassningar
till ändrade förhållanden. Dessutom upptäckte jag att mina föreställningar om
folkhögskolans identitet utgick från en begränsad tid av folkhögskolornas historia, den tid då folkrörelserna startade egna folkhögskolor. Det bidrog till att
frågor om hur samhällsförändringar och föreställningar om folkhögskolornas
särprägel bidragit till att forma verksamheten och vilka relationer som hållit
samman de olika folkhögskolorna kom i förgrunden.
Hur går det då att förstå det som händer med folkhögskolorna? Folkhögskolorna har haft en hög grad av självständighet och haft olika ägare
och representerat olika intressen. Från början, 1860-talets Sverige, var
det de välbärgade bönderna som behövde en utbildning för att driva ett
modernt marknadsanpassat jordbruk och förberedde dem att företräda
sina intressen i politiken, lokalt och nationellt. Medborgerlig bildning
kombinerades med bokföring och nya jordbruksmetoder.
De första folkhögskolorna ägdes av lokala föreningar, men efterhand blev
det alltfler landsting och kommuner som grundade folkhögskolor. Först i
början av 1900-talet blev det möjligt för folkrörelser att driva folkhögskola.
Banden till jordbruket försvagades, men kvar fanns den medborgerliga
bildningen och eleverna förbereddes för såväl samhällsliv som fortsatta
studier. Det har skapat den brokiga skara av ägare som står bakom daKRUT NR 139-140
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gens folkhögskolor; kommuner och landsting, nykterhetsorganisationer,
arbetarrörelsen, frikyrkor och svenska kyrkan. Att varje folkhögskola,
skillnaderna till trots, kunnat framstå som en del av en skolform med
vissa kännetecken och traditioner har haft betydelse för ge verksamheten
legitimitet. Det har varit i verksamhetens intresse att framträda som något
gemensamt, som folkhögskolan.
Det som utvecklas i strävandena att bevara och utveckla det gemensamma
i form av handlingar och föreställningar kan förstås som en form av institutionalisering. Under folkhögskolornas historia har befolkningen urbaniserats,
näringslivet förändrats från den jordbruksbaserade ekonomin på 1800-talet,
rösträtten blivit allmän och slutligen skolväsendet utvidgats till att erbjuda 12
års skolgång – varav 9 obligatoriska. När samhället förändrats och när utbildningssystemet reformerats har folkhögskolan tvingats till anpassning. Det som
institutionaliserats i folkhögskolornas verksamhet har varit i överensstämmelser
med villkoren att uppnå legitimitet i det omgivande samhället.
I detta avseende går det att se de enskilda folkhögskolorna som delar i
ett fält av organisationer, ett organisatoriskt fält, där det som håller dem
samman är systemet av relationer, den institutionella omgivningen som
här syftar på det gemensamma i identiteten eller särarten som avgränsar
folkhögskolorna från andra skolformer. Fältbegreppet har haft stor användning inom samhällsvetenskaplig forskning, där fält syftar på ett avgränsat
område för inbördes strider. Folkhögskolorna kan sägas utgöra ett sådant
avgränsat område. De som är verksamma inom folkhögskolorna värnar
om gränsdragningarna och månar om att skilja ut sig från det övriga
utbildningssystemet, samtidigt som de inbördes strider om det de anser
viktigt. Ofta har striderna gällt särarten, hur särarten ska vidmakthållas
och hur de ska anpassa sig till samhällsförändringar.
Folkhögskolor har haft en speciell ställning i svenskt utbildningssystem.
På folkhögskolorna förekom undervisning i andra ämnen än de som dittills varit gängse. Undervisningen bedrevs dessutom under andra former
än det som dominerade i den tidens läroverk. Med samtalslektioner, en
blandning av teori och praktik och samkväm tillsammans med lärarna på
kvällarna var folkhögskolorna föregångare. Deras elever behövde varken
avlägga prov för att bli antagna eller examen när de slutade. Betyg förekom
inte, däremot undervisningsformer som rollspel, grupparbeten, ämnes
övergripande och dialogiska lektioner. I många avseenden har det reguljära
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utbildningsväsendet så småningom närmat sig folkhögskolorna.
Med jämna mellanrum har folkhögskolornas särdrag utmanats och inom
organisationsfältet har olika intressen stridit om det de ansåg viktigt. Under 1900-talets första decennier ställdes exempelvis frågan om betygsfri
skola mot deltagarnas behov av folkhögskolan som förberedelse för högre
utbildning. Länge var folkhögskolor den enda vägen till vidare utbildning
för dem som bara hade gått i folkskola. Genom folkhögskola kunde de
gå vidare till sjuksköterskeskola, lärarseminarium, polisutbildning och
socialinstitut. Under samma period diskuterades frågan om vilkas behov
folkhögskolorna skulle tillgodose. Skulle de fortsätta vara en skola för
jordägande aristokratin eller för folket, det vill säga dem från jordbrukets
fattigare skikt och arbetarklass som sökte sig till folkhögskolorna. Avgörande har i samtliga fall varit en slags pragmatik där kompassriktningen
har ställts efter möjligheterna att överleva som skolform.
Lärarna viktiga
Flera av de genomgripande förändringarna i folkhögskolan har föregåtts av diskussioner inom SFHL, Svenska folkhögskolelärares förening,
som namnet till trots dominerades av rektorer ända fram till 1950-talet.
Lärarföreningen har i folkhögskolesammanhang utgjort den viktigaste
beståndsdelen av de system av relationer som hållit samman de olika folkhögskolorna. Den har varit länken mellan de olika folkhögskolorna och
genom föreningen har de stått emot kortsiktiga ägarintressen, och värnat
det gemensamma. På lärarföreningens möten diskuterades frågor kring hur
man skulle förhålla sig till statens inflytande, till religionsundervisningen,
till de alltfler eleverna från arbetarklassen. I andra frågor, när lärarföreningen inte kunnat enas, överlät man till varje folkhögskola att besluta.
1912 fick folkhögskolorna en statlig folkhögskoleinspektör och 1919
reglerades verksamheten genom en av riksdagen beslutad förordning, folkhögskoleförordningen. Då hade de statliga bidragen blivit folkhögskolornas
viktigaste inkomster och det gick inte undandra sig statlig kontroll. Från
statsmaktens sida utgjorde folkhögskolan ett viktigt komplement till utbildningssystemet som var otillräckligt utbyggt. Men även i denna situation behöll
lärarföreningen sitt inflytande. Inspektören utsågs med få undantag bland
lärarföreningens ledande medlemmar och lärarföreningen hade nära kontakter
med den del av Skolöverstyrelsen som handlade folkhögskolefrågor.
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Folkhögskolorna har direkt berörts av förändringar inom det reguljära
utbildningsväsendet. Rollen av komplement behöll folkhögskolorna fram
till utbildningsreformerna på 1960-talet då 9-årig grundskola genomfördes,
nytt gymnasium och komvux. Folkhögskolornas allmänna linje inriktades
då på att avhjälpa utbildningsklyftor. Medelåldern bland de som studerade på folkhögskola höjdes, många hade eget boende och behövde inte
bo på internat. Samtidigt började ett kursutbud av särskilda kurser inom
media och estetiska ämnen utvecklas. Flera gånger har det tyckts som att
folkhögskolorna spelat ut sin roll, men de har lyckats hitta nya områden
och behov som det reguljära skolsystemet inte kunnat tillgodose.
1991 när skolorna kommunaliserades samtidigt som mål- och resultatstyrning infördes, skedde en motsvarande förändring för folkhögskolorna;
regelverket minimerades och myndighetsutövandet för skolorna fördes
över från Skolöverstyrelsen till Skolverket, och för folkhögskolorna var det
Folkbildningsrådet som fick överta bidragsfördelning och tillsyn. Trots att
många stora förändringar inträffat såväl före som efter betraktar jag ändå
avregleringen 1991 och dess konsekvenser som en avgörande vändpunkt
för folkhögskolorna.
Rektorn får ökad makt
För folkhögskolornas del kom konsekvenserna av avregleringen att bidra
till att stöpa om relationerna såväl mellan som inom de enskilda folkhögskolorna. Vid tiden för avregleringen 1991 hade lärarråden fortfarande,
åtminstone formellt med stöd i folkhögskoleförordningen, en betydande
makt på skolorna. I förarbetena till avregleringen framgick tydligt att i fortsättningen var det styrelse och rektor, inte lärarna, som skulle leda arbetet.
Fram till dess hade lärarföreningen haft inflytande i tillsynsmyndigheten;
folkhögskoleinspektören och folkbildningsbyrån inom Skolöverstyrelsen.
Nu lämnades deras representanter utanför det nya Folkbildningsrådet.
Både lokalt och centralt hade alltså lärarnas inflytande underminerats.
De ekonomiska villkoren ändrades samtidigt med avregleringen och
såväl omfattningen som utformningen av de statliga bidragen berördes.
Sedan slutet av 1980-talet hade folkhögskolorna haft möjlighet att genomföra uppdragsutbildningar. Fortfarande i samband med avregleringen
var andelen uppdragsutbildning av liten betydelse. Den andelen har sedan
successivt ökat. När den stora satsningen på utbildning, Kunskapslyftet,
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genomfördes 1997-2002, var ett uttalat syfte att omvandla vuxenutbildningen, skapa en utbildningsmarknad och genom upphandlingsförfarande
konkurrensutsätta komvux och dra in fler aktörer.
I vilken grad folkhögskolorna utnyttjat möjligheten att ta uppdrag varierar. Det hänger delvis samman med rektorns syn på skolans uppgifter,
men är också beroende av den enskilda folkhögskolans läge. För de som
finns i eller nära storstäder har det varit lättare att få deltagare till kurser
och där finns också de främsta potentiella uppdragsgivarna, förutom utbildningsförvaltning, även arbetsförmedling och försäkringskassa.
Det går att iaktta en skarp skiljelinje mellan den roll rektorn tidigare
haft på folkhögskolor och den roll dagens rektorer förväntas spela. Tidigare förutsattes rektorn vara primus inter pares, den främste bland likar,
vilket oftast innebar att till rektor utsågs den lärare som varit längst tid
på skolan och hade bäst folkbildningsmeriter. Rektorn skulle och kunde
vara en pedagogisk ledare. Med de förändrade villkoren var det andra
kompetenser som efterfrågades. I de fall en ny rektor tillsattes var istället
önskvärda meriter att ha erfarenhet av att hantera ekonomi och personal.
Samtliga skolor som jag hade med i mitt urval hade haft en ekonomisk
kris sedan avregleringen. I lösningen av den akuta krisen byttes i de flesta
fall rektor ut, vilket då även innebar att ett sätt att bedriva verksamheten
byttes ut mot ett annat. Oftast innebar det att skolans budget kom i fokus.
Det kunde också ta sig uttryck i krav från skolans ägare att folkhögskolan
inte bara skulle hålla budget utan också generera ett överskott.
Av intervjuerna framgick att ett framgångsrecept var en rektor vars arbete
ändrades i riktning mot att läsa av marknaden och i ständiga konkurrenssituationer försöka tänka nytt, ligga i framkant och lägga bästa bud. Det
innebar en konstant osäkerhet, inte minst för de lärare som inte hade fasta
tjänster. Folkhögskolorna i mitt urval hade i varierande grad gått in i och
verkade på en utbildningsmarknad, alltifrån att bedriva en lukrativ mix av
olika utbildningsuppdrag och folkhögskolans traditionella allmänna linje,
till sådana som kämpade med att bryta år av ackumulerade underskott
men hade svårigheter att skaffa extra intäkter till skolan. Det som skilde
dem åt var inte bara inställningen till förändringarna, det hade också att
göra med att vissa folkhögskolor genom sitt läge kunnat dra nytta av
möjligheter att expandera. En enda folkhögskola hade konsekvent vägrat
ge sig in på de möjligheter till uppdragsutbildningar som fanns. Att det
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var möjligt sätter jag i samband med att det var en folkhögskola med en
förhållandevis ung och engagerad lärarkår. Men det var framförallt ett
ideologiskt ställningstagande och skolans ekonomi, som aldrig varit särskilt
bra, var inte heller särskilt dålig.
Men sammantaget hade ekonomiska aspekter börjat genomsyra verksamheten på folkhögskolorna i mitt urval. I första hand gick ansträngningarna ut på att behålla antalet deltagare. Även det kunde vara förenat med
svårigheter. Här gällde det att i tid haka på och hoppa av olika trender i
kursutbudet. Ett exempel var den folkhögskola som hade varit bland de
första med att starta en medialinje. I början konkurrerade flera sökande
om varje plats på linjen. Efter några år var behovet mättat och det gick
inte att fylla platserna med sökande. Då gällde det att hitta på en annan
utbildning som kunde locka deltagare.
Flera folkhögskolor använde sina lokaler till konferenser och annan
kompletterande verksamhet som vandrarhem, hotell och catering. Det
kunde ge extra intäkter till de folkhögskolor som låg bra till. Det ekonomiska tänkandet tog sig också uttryck som att rektorer delegerade ansvar
till lärarna som fick skriva anbud för upphandling eller ta ansvar för antagning och då se till att skolan fick täckning för de eventuella kostnader
olika problematiker bland deltagarna kunde medföra.
Det fanns en samstämmighet bland rektorerna jag intervjuade, att deras
folkhögskola var tvungen att stå på egna ben ekonomiskt. De kunde inte
förvänta sig att landsting eller rörelse gick in och täckte ett eventuellt
underskott. I det avseendet var rektorsrollen förändrad, de förväntades
klara skolornas ekonomi. Med avregleringen hade kravet på undervisningsskyldighet för rektorerna försvunnit. Det öppnade för möjligheten att
anställa nya rektorer utan lärarerfarenhet men med erfarenhet av ekonomi
och personalansvar. Förväntningarna, som de framställdes i rektorsannonserna var i många fall helt orealistiska; att den nya rektorn skulle se till
att verksamheten utvecklades, blev efterfrågad och ekonomiskt stabil. En
folkhögskolerektor jag intervjuade förklarade att många som nyanställdes
som folkhögskolerektorer hade ett specifikt uppdrag från styrelsen: ”röj
upp, se till att vi får ett arbetstidsavtal som är modernt, se till att du får
in individuella löner i gruppen, ta bort makten från lärarrådet eller lös
personalfrågor.”
Lönekostnaderna är den stora utgiften på en folkhögskola. Vägen till
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goda finanser var att ”inte sitta fast i lärartjänster”. Det här löste skolorna
på olika sätt – ett var att ha en stab av tillfälligt anställda lärare, som man
snabbt kunde göra sig av med. Ett annat var ett ”effektivisera” arbetet
genom ändrat arbetstidsavtal.
Oklara roller
På flera av de folkhögskolor jag besökte hade en ekonomisk kris lett
fram till rektorsbyten och i vissa fall hade det lett till upprepade byten av
rektorer. För rektorernas del innebar det att de tappade kontakt med det
som ändå får betraktas som ”kärnverksamheten”, undervisningen. Deras
relation till lärarna på skolan ändrade karaktär i och med att de skulle
förhandla om individuella löner och i den mån de försökte och eventuellt lyckades driva igenom ett ändrat arbetstidsavtal. Slutligen hade deras
uppgifter ändrat karaktär från att bedriva en relativt trygg verksamhet
med förutsägbar finansiering, till att arbeta med risker och osäkerhet både
i konkurrens om deltagare och i konkurrenssituationer vid upphandling.
När det som tagits för givet i folkhögskolan utmanas går det tala om en
förändrad institutionell logik och en förändrad institutionell omgivning.
Avregleringen var ett led i förändringar av de institutionella omgivningarna
och banade väg för att marknaden nu också finns med som en betydelsefull
sådan. Det skapar dilemman då det som förefaller rätt ur ett folkhögskoleperspektiv är fel ur de norm- och referenssystem som hör samman med
marknaden som institutionell omgivning. Det förekommer att folkhögskolerektorer omtalar sig som företagsledare, ekonomiansvariga talar om att
den verksamhet de bedriver är ett företag. Och som jag nämnt, att lärare
får sköta antagning ur perspektivet att de inte ska förlora på deltagare
och inte om vilka möjligheter skolan kan ge deltagarna. Det skapar andra
förhållningssätt mellan styrelser, rektorer, lärare och deltagare.
Det som institutionaliserats i form av handlingsberedskap och förgivettaganden ger sig till känna på olika sätt. I institutionalisering ligger
att handlingar förs vidare, att ett slags spelregler utformas, vilket ger ett
motstånd mot snabba förändringar. Att nya spelregler börjat gälla, behöver
inte betyda att de gamla försvunnit helt. På flera folkhögskolor arbetade
personalen med rektorn i spetsen för att involvera styrelsen i skolans verksamhet. Flera folkhögskolor hade program för hur de skulle utbilda nya
styrelsemedlemmar så att de bättre förstod vad folkhögskola innebar. Även
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den individuella lönesättningen, som kan ses som ett rektorns maktmedel
gentemot lärarna, hade delvis satts ur spel. Några folkhögskolor hade infört en variant av individuell lönesättning som minskade löneskillnaderna
jämfört med tidigare. På en folkhögskola hade man gått ännu längre och
infört likalön för alla lärare.
På vissa skolor lever de starka lärarråden kvar. En rapport som SFHL
tog initiativ till, med anledning av att så många rektorer slutar, visar att
de som inte hade pedagogisk utbildning och folkhögskoleerfarenhet fick
svårt att göra sig gällande. Och täta rektorsbyten gjorde att lärarkollektivet fick en starkare ställning. Det var ju de som stod för kontinuiteten
i verksamheten.
Jag mötte också föreställningar om folkhögskolans uppgifter som hämtar
sin näring i historien. En sådan är tilltron till folkhögskolan som alternativ till det reguljära skolsystemet. Sedan millennieskiftet har andelen
unga som studerar på folkhögskola ökat markant. Det ger nya utmaningar. Förr bodde lärare och rektor på folkhögskolan. Det hör numera
till ovanligheterna, men med många unga deltagare som har sitt första
boende hemifrån, hade det behövts. På folkhögskolorna upplevde man
hur otillräckliga resurserna var för att möta behoven hos dessa unga. Det
fanns en stark tilltro till folkhögskolans helande miljö och upplevelsen att
om vi inte tar oss an dessa, vem ska då göra det? De upplevde det som ett
dilemma att skolan inte hade råd att erbjuda kuratorstjänst som de skulle
behöva, eller personal som var kvar på kvällar och helger.
Det som händer på folkhögskolorna är något som också sker hos andra
utbildningsanordnare och det sker inom det reguljära utbildningssystemet, där alltfler är involverade i marknadsliknande förhållanden, där de
konkurrerar om uppdrag och mäter verksamheten i ekonomiska termer. I
folkhögskolornas fall kom den handlingsberedskap som funnits och fanns
hos lärare att skava mot de nya spelregler som satte ekonomiska aspekter
i fokus. Lärare talade om allmän medborgerlig bildning som kärnan i
folkhögskolans verksamhet och insåg samtidigt att de inte hade resurser
att tillgodose behoven hos många av dem som sökt sig dit. Och samtidigt
går det att se en tillströmning av unga deltagare.

104

KRUT NR 139-140

Framtidens vuxenutbildning –
individanpassning eller självstudier?
av jonas Österberg

Vuxenutbildningen har under lång tid varit stadd i förändring. Utvecklingen går mot en anpassning efter de
studerands behov och en alltmer privatiserad utbildning
där priset blivit ett konkurrensmedel i upphandlingarna.

Inom vuxenutbildningen hörs alltmer begreppet individualisering som ett
honnörsord. I såväl statliga som kommunala policydokument lyfts begreppet fram. Individualisering genom ”ökad flexibilitet” och ”tillgänglighet”
beskrivs som framgångsreceptet för den nya vuxenutbildningen. Flexibla
former inom vuxenutbildningen ger många gånger en förbättrad tillgång
till vuxenutbildning. På så sätt har utbildningen anpassats till studerandes
behov. Det har blivit lättare att exempelvis kombinera studier med arbete.
Men förverkligandet av de flexibla formerna för vuxnas lärande har också
blivit en fråga om hur väl individer förmår att ta tillvara de möjligheter
som ges till lärande. Frågan är vad denna utveckling mot ökad grad av
flexibla studier, och som många gånger bygger på självstudier, innebär för
de studerandes möjligheter till ett fullt ut individanpassat och meningsfullt
lärande.
Mot förändrade ideal…
Liksom utbildningsväsendet i övrigt har vuxenutbildningen under lång
tid varit föremål för reformering. Från statligt håll togs särskilda krafttag
för förändring i samband med kunskapslyftet. Kunskapslyftet var inte
bara en satsning på extra resurser för vuxenutbildning. Satsningen på
kunskapslyftet hade också ett uttalat politiskt mål om att förändra och
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utveckla den kommunala vuxenutbildningen. 2001 kom en proposition
om vuxnas lärande som också angav nya ideal för vuxenutbildningen.
Monica Larsson har jämfört de nya strategierna kring vuxenutbildning
med utbildningsideal som sedan länge varit vägledande och konstaterar att
det finns vissa skillnader. Medan de gamla idealen lyfte fram problemorienterat arbetssätt, erfarenhetsutbyte och studerandeinflytande som viktiga
delar i undervisningen betonas i de nya idealen att utbildningsanordnarna
inom vuxenutbildning skall skapa ändamålsenliga miljöer som svarar mot
den studerandes behov. Ett annat sätt att beskriva förändringen av vuxenutbildningen är att tala om en förskjutning från att vara en skola för
vuxna till att vara ett stöd för vuxnas lärande. Begrepp som undervisning
har ersatts med lärande och undervisning med stöd för vuxnas lärande.
…och lärandeformer i vuxenutbildning
Förnyelsen av vuxenutbildningen efter kunskapslyftet och de efterkommande satsningarna på kommunal infrastruktur för vuxenutbildningen
gör att det idag är möjligt för studerande att få tillgång till utbildning i de
flesta former. Många kommuner har utvecklat flexibilitet i tid och rum. I
argumenten bakom de nya formerna för vuxenutbildning sätts individen
i centrum. Utgångspunkten är att individerna har olika behov och att behoven förändras vilket ställer krav på flexibilitet för att möjliggöra olika
formerna av lärande. Kurser kan idag läsas på distans och halvdistans,
vilket innebär att läsa på distans men med tillgång till en studiegrupp och
handledning någon gång i veckan. Kurser kan också läsas på kvällar eller
helger för att passa människors arbetstider. Kommuner har slagit sig ihop
för att erbjuda ett bredare kursutbud. Kurser förläggs till icke traditionella
miljöer som bibliotek, arbetsplatser osv. Skolverkets statistik visar på en
konstant ökning av de flexibla undervisningsformerna och att det blir allt
vanligare att kursdeltagarna deltar i kurser utan schemalagd undervisning.
Biesta har analyserat utvecklingen inom vuxenutbildning och livslångt
lärande och lyfter fram den begreppsmässiga skillnaden mellan utbildning
och lärande. ”Medan utbildning är ett relationsbaserat begrepp som, i de
flesta fall, refererar till interaktionen mellan en lärare och en student, uttrycker lärande någonting som man kan göra ensam och på egen hand.”
Karin Lumsden Wass lyfter i sin avhandling om vuxenutbildningens omvandling, fram just språkbruket som något som aktivt används i propo106
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sitionstexter för att kontrastera det gamla mot det nya, för att markera
en ny syn på vuxenpedagogik. Lärande är ett begrepp som används flitigt
i beskrivningen av en ny vuxenutbildning. (prop. 2000/01:72) Lärande
beskrivs som något som individen själv måste reflektera kring och där det
för individen handlar om att lära sig att lära. Den studerande beskrivs
som en aktiv kunskapssökare och lärare förväntas bli kunskapsvägvisare
och handledare.
Vi kan konstatera att det talas alltmer om att individer ska ta ett ökat
ansvar för sitt lärande och att förverkligandet av det livslånga lärandeprojektet är beroende av individens motivation och attityd. Men det ökade
ansvaret är inte enbart begreppsmässig och retorisk utan blir också reell som
en konsekvens av alltmer flexibla former för lärande i tid och rum, vilket
ställer ökat krav på de studerande att ta ansvar för sitt lärande, exempelvis
genom den ökade graden av flex- och distansstudier. I vissa kommuner
erbjuds idag endast vuxenutbildning i form av hög grad av självstudier
med få tillfällen till organiserad kontakt med lärare eller studiekamrater.
Förverkligandet av de nya vuxenutbildningsidealen har kommit att bygga
alltmer på individens motivation och förmåga att söka upp och tillgodogöra
sig de möjligheter som finns till lärande och utveckling.
Individualisering och flexibelt lärande
Studerandes motiv för studier och behov under sina studier ser olika ut
och det gör att vuxenutbildningen står inför stora pedagogiska utmaningar
för att vara ett stöd för vuxnas lärande. Vilka är då de grundläggande
förutsättningarna för vuxnas lärande? En stor fråga som det finns många
svar på. Om man med denna fråga blickar mot forskning om vuxnas lärande och läroplanen för de frivilliga skolformen handlar det om att skapa
mening för den studerande – studerande behöver bli berörda och träffade
i sin erfarenhetsbas. En viktig princip är att studerande och lärare möts i
kommunikation och där lärandet tar sin utgångspunkt i de studerandes
erfarenheter och frågor. Staffan Larsson, professor i vuxenpedagogik, lyfter
fram begreppen relevans, autenticitet och utmaning som nyckelord när det
gäller vuxnas lärande. Deltagarna behöver se studierna som intressanta.
Studierna ska framstå som kravfyllda och likvärdiga ett arbete. Som vuxenstuderande handlar det också om att utmanas i sina föreställningar. För
att utmanas behöver de möta lärare och studiekamrater i kommunikation.
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I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) anges under rubriken
Likvärdig utbildning, att utbildningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vidare anges att det finns olika vägar att uppnå målen
och därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. ”Eleverna skall i
skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och
lösa problem båda självständigt och tillsammans med andra. Skolan skall
utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens”(Lpf 94).
Skolverket har i en nyligen publicerad kunskapsöversikt om olika faktorers
betydelse för resultaten i svenska grundskola, gjort en distinktion mellan
olika betydelser av begreppet individualisering. Skolverket konstaterar
att det finns stöd i forskningen för att individualiseringen i betydelsen
individanpassning påverkar elevernas resultat positivt. Individualisering i
betydelsen individuellt arbete har negativa samband med elevernas resultat. Skolverket konstaterar att individualiserad undervisning, i betydelsen
individanpassning, förutsätter en aktiv lärarroll, nära relationer mellan
lärare och elev, att läraren har kännedom om elevens behov samt förmåga
och vilja att möta deras behov.
Även om Skolverkets kunskapsöversikt gäller grundskolan är resultaten
aktuella för vuxenutbildning. Sett ur ett vuxenpedagogiskt perspektiv är
dock lärarrollen annorlunda än lärarrollen i grundskolan och som till viss
del hör ihop med att vuxenstuderandes förutsättningar och behov är av
annan karaktär. Gemensamt för lärarrollen oavsett skolform, är dock att
rollen kräver en lyhördhet gentemot de lärande och ett förhållningssätt
att skolan har ett ansvar för att studerande lyckas.
Går det att rationalisera vuxnas lärande?
Många lärare som är verksamma inom vuxenutbildningen idag har tagit
fram studiehandledningar som varje studerande får i början av kursen
och som hon sedan arbetar med i sin egen takt, men med handledning av
läraren. För att möjliggöra för flexibla studier och att möta studerandes
behov när det gäller kursstarter, studietakt och arbetsplats och samtidigt
överleva som lärare har många lärare känt sig tvungna att rationalisera
sin undervisning genom dessa studiehandledningar. Studiehandledningarna
kan se olika ut. Vanligt är att de innehåller information om kursens olika
moment och vilka mål som ska uppnås. Sidhänvisningar, instuderingsoch inlämningsuppgifter är också vanligt. De flesta utbildningsanordnare
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lägger ut studiehandledningarna på skolans lärplattform. Avancerade
studiehandledningar kan också innehålla bilder, filmer och länkar. Enligt
Thelin & Scherp finns ett dilemma med ökad standardisering i form av
studiehandledningar.
”Problemet med många studiehandledningar, oavsett hur multimediala
de är, är att de istället för att ta sin utgångspunkt i elevernas tidigare
erfarenhets- och föreställningsvärld och/eller intressen, erbjuder en redan upptrampad stig för eleverna att följa, där utgångspunkten liksom
frågeställningarna på förhand är givna. På detta sätt bidrar de färdiga
studiehandledningarna till en lärmiljö där alla studerande arbetar med
samma frågor och arbetsuppgifter om än i sin egen takt och ordning och
på valfri plats. Detta är enligt vår mening inte individualisering utan privatisering av lärprocesser, vilka tenderar att motverka förståelsefördjupad
och meningsskapande lärprocesser”.
Det rationaliserade vuxenutbildningskonceptet med ökad grad av självstudier med utgångspunkt från studiehandledningar kan också ses som
konsekvens av den ökade graden av entreprenad som driftsform av vuxenutbildningen. Idag då många utbildningsanordnare slåss om utbildningsuppdrag, har priset blivit ett viktigt konkurrensmedel vid anbudsgivning
i kommunernas upphandlingar. Förutom möjligheten för anordnarna att
pressa kostnader genom minskade lärarresurser och därigenom ökade
självstudier som följd, ger ökad standardisering av kursupplägg/studiehandledningar också möjlighet för utbildningsanordnare att styra verksamheten
och snabbt kunna etablera sig i nya kommuner.
Vad innebär då denna utveckling mot ökade självstudier inom vuxenutbildningen för de studerande? Det innebär en flexiblare studiesituation. Det
blir i stort sett möjligt att studera när och var man vill. Det ger helt andra
möjligheter att kombinera studier med exempelvis arbete. Men det finns
samtidigt en risk att studerande inte får rätt förutsättningar för lärande.
Många studerande klarar av att studera självständigt. Men det finns också
många studerande som behöver ett tydligt sammanhang för lärande. För
att utveckla kunskaper behöver en del studerande tillsammans med andra
studerande under ledning av en lärare mötas i kommunikation och bli
berörda. En alltför hårt driven konceptualisering av vuxenutbildningen
som utgår från en snäv bild av studeranden som studievan, målmedveten
och självständig, kommer att få svårigheter att tillgodose studerandes
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individuella behov i enlighet med läroplanen.
Avslutande reflektioner
Jag har i denna artikel försökt problematisera kring individualiseringen
i vuxenutbildning i ljuset av den ökade grad av flexibelt och självständigt
lärande som nu alltmer gör intåg i vuxenutbildningen. Jag har velat lyfta
några kritiska frågor kring en allt för hårt driven utveckling mot självstudier
med målet om flexibilitet för ögonen. Flexibilitet inom vuxenutbildningen
är ett viktigt mål för att skapa möjligheter för så många som möjligt att
studera inom vuxenutbildningen. Denna utveckling får dock inte ske på
bekostnad av de studerandes rätt till individanpassad utbildning med hög
kvalitet utifrån läroplanen. Framförallt bör vi framöver se upp för starkt
rationaliserade utbildningskoncept som motiveras utifrån målet om flexibilitet, men där de studerandes intressen och behov kommer i skuggan av
andra intressen som får styra utbildningens utformning.
För att säkerställa vuxenutbildningens kvalitet framöver behövs därför en systematisk och noggrann uppföljning och utvärdering. Insatser
behövs också för att utveckla den individuella studieplaneringen i syfte
att säkerställa att utbildningen kan anpassas efter de studerandes skilda
förutsättningar och behov. En mångfald av lärmiljöer behöver erbjudas
de studerande för att de i ökad grad ska kunna få genomföra sina studier
efter sina önskemål. Det är en grundläggande förutsättning för att uppnå
målen för utbildningen.
Jonas Österberg har många års erfarenhet av arbete med kvalitetsfrågor
inom utbildningssektorn.
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Två nätverk delar på Elveson-priI finanskrisens spår var det många
kommuner i Sverige som lät skolan
dra ett tungt lass. Mellan läsåren
08/09 och 09/10 minskade den peda
gogiska personalen i det svenska
skolväsende med 4 500 personer. Det
betydde bland annat att antalet lärare
per elev i grundskolan minskade för
första gången på flera år, från 8,4 till
8,2.
Mönstret från den ekonomiska krisen på 1990-talet då resultatet blev
stora nedskärningar inom vård, skola
och omsorg tycktes upprepa sig. För
att stoppa nedskärningarna bildades
det föreningar och nätverk på många
håll i landet. Elever, föräldrar och
andra medborgare hade fått nog. Det
organiserades demonstrationer, namnKRUT NR 139-140

insamlingar och skolstrejker.
Göteborg var inget undantag. Här
märktes nedskärningarna ovanligt
mycket. Antalet lärare per elev minskade från 8,8 till 8,1 mellan läsåren
2008/2009 och 2009/2010. Och protesterna blev också därefter.
KRUT har beslutat att ge 2010-års
stipendium till Gunnar Elvesons minne till två av de ledande nätverken för
protesterna i Göteborg: Göteborgsföräldrar mot nedskärningar och Musiktåget mot nedskärningar.
Vi ger dem stipendiet (totalt 10 000
kronor) för att de lyfte fram nedskärningarna i offentlighetens ljus och
skapade debatt om skolans resurser
och kvalitet.
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1:
2:
3:
4:
5:

Vad lär man sig egentligen i skolan?
Frigörande dialog?
Fostran, motfostran (slut)
Lärarens arbetsvillkor
Den öppna och den dolda
sorteringen
6: Utbildning och arbete.
7: SÖ – för kännedom.
8: Föräldrar – närmiljö.
9: Ungdomskultur.
10: Skola för folket?
11: Vart har alla snälla barn tagit
vägen?
12: Läromedel – vad är det?
13: Höjda ögonbryn och ABAB-vakter
(slut)
14: Elevkamp mot arbetslösheten
15: Projektarbete
16: Den dolda läroplanen
(slut, nytryck i KRUT 63)
17: Framtidsvägar
18: Nu läser vi
19: Den försvunne läraren
20: Av egen kraft
21: Född till jämlikhet
22: Skolning till invandrare
23/24: Den smygande skolreformen
25: Krigsfostran och fredsfostran (slut)
26: Rock
27/28: Provnummer
29: Drama
30: Att bryta skolans isolering
31: Moral
32: Möte med historien
33: Utblickar
34: Att räkna eller inte räknas
35/36: Bildning
37: Vart går dagis?
38: Datautbildning
39: Den nya svenskläraren
40: Fredsfostran
41: Teckning – Bild

42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:

Gud i skolan
Folkbildning – självbildning
Kunskap
I huvet på en elev
Fria skolor eller friare grundskolor
Våld och mobbning i skolan
Flickornas villkor i skolan (slut,
nytryck i KRUT 58)
49: Grundskolan – hotad vision (slut)
50: Facket i skolan
51: Ljusnande framtid – om en
gymnasieskola i förändring
52: Miljönummer – om vuxnas ansvar
inför framtidshoten
53: Kreativitet (slut)
54: Globalnummer
55: Skolkatalogen
56: Seriemagasin
57: Lärarutbildning
58: Flickor och pojkar
59: Rörliga bilder
60: En teatertrupp drar in
61: Decentraliserad skola
62: Vår kosmopolitiska hembygd
63: Självvärdering
64: Den okända skolan
65: Europas bästa skola
66: Ordning och kaos
67: Vad ska skolan vara till för (slut)
68: Att förändra skolan underifrån
69: Örnar går inte i trappor –
temanummer om freinetpedagogik
70: Sydafrika – ungdomar, utbildning
och demokrati
71: Elevernas skola
72: Svarta stjärnor, gränslöst land. Om
kulturmöten och rötter i
Norrbotten
73: Skolan igår, idag, imorgon
74: Skolan – företag med klassprofil.
Om decentralisering, valfrihet och
marknadsstyrning
75: EU-perspektiv på utbildningen
76: Kvalitet – ett begrepp som håller
måttet?
77: Skolbyggnaden
78: Kulturprojekt i skolan
79: Elev- och föräldrainflytande
80: Oförklarlig ondska? Om ungdom,
våld och kulturidentitet
81: Gymnasieskola i förvirring
82: Skolan granskad inifrån
83/84: I pedagogikens våld – KRUT 20 år
85: Med sikte mot framtiden –
KRUT 20 år
86: Nyreformerad - decentralisering

brukarinflytande och demokrati
87: Det omöjliga samtalet
88/89: Rektor
90: Att se sin tid (slut)
91: Viskningar och rop i skolministerns
öra
92/93: Romer/zigenare. Om rätten till
likvärdig utbildning (pris 75 kr)
94: Privata skolor
95: Kulturföreställningar
96: Den försummade kroppen
97/98: Frihet, jämlikhet, utanförskap –
om minoriteter i skolan (85 kr)
99: Betyg på betyg
100: Demokratins dilemma
101: Klass (slut)
102: Genus
103/104: Globalisering (pris 75 kr)
105: Bortom alla människors lika värde
106: Stockholmsmodellen
107: Morgondagens makthavare om
morgondagens skola
108: Analfabeter
109: IT– Hot eller möjlighet?
110: Religiös backlash i skolan
111: Föräldrar problem eller tillgång?
112: Det pedagogiska rummet
113: Idrott med nya mål?
114: Den naturvetenskapliga utmaningen
115: Brottsplats skolan
116: Historia – vårt nya kärnämne
117: Kampen om kunskapen
118: Vem vill bli lärare?
119: När allt annat är kaos
120: Pojkar – skolans förlorare?
121 Hem- och konsumentkunskap inte
bara en krydda
122 Valnummer om skolpolitik
123/124 Läromedel (pris 80 kr)
125 Blommor och bin år 2007
126 Marginaliserade av skolan
127: Den dolda läroplanen
128: En skola utan betyg?
129: Nollan gör skolan tioårig
130: Elevinflytande – en utopi?
131: Kultur i läroprocessen
132: Blir du anställningsbar?
133-134 Slöjd (pris 80 kr) (slut)
135: Upphovs -rätt eller -fel?
136: Specialpedagogik
137-138 Klass - Delad skola
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