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Denna avhandling riktar intresset mot skolförbättring och de processer som 
uppstår när en planerad förändring genomförs på skolor med stöd av en forsk-
ningsbaserad strategi. Syftet med avhandlingen är att beskriva och förstå hur 
dessa processer - i arbetet med frirumsstrategin - initieras, fortlöper och avslutas.

Studien visar att det finns relationer mellan planerade och framväxande processer. 
De framväxande processerna är mest frekventa och har sin grund i deltagarnas 
egna målformuleringar. De förmår skapa utveckling i skolverksamheterna, något 
de planerade processerna inte lyckas med. Det planerade förbättringsarbetet tycks 
bidra genom att vara en inspirationskälla eller i vissa fall en förutsättning för de 
framväxande initiativ som tas av deltagare från olika delar av organisationen. 
Studien pekar på att en strategi kan vara igångsättare av förbättringsarbete och 
utgöra en grund för skolor att utgå från.

Av resultatet framgår att det är viktigt att rektorer och lärare har goda kun-
skaper om förbättringsarbetets processer för att kunna använda strategin på ett 
konstruktivt sätt. Genom att ha insikt i vilka mekanismer som påverkar processer 
kan ett förbättringsarbete ledas medvetet samt tillåtas innehålla både de konflikter 
och den samstämmighet som kan bidra till att utveckling sker.
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1 INLEDNING  

 

Så länge som det har funnits skolor och utbildning har det också fun-

nits en önskan om att utveckla verksamheten; lärare har strävat efter 

att förbättra sin praktik och huvudmän har styrt genom direktiv och 

reformer i syfte att höja kvaliteten. Den systematiska skolutvecklings-

forskningen växte fram som ett eget forskningsfält i efterkrigstidens 

USA (Lieberman, 2005) och nådde Sverige på 1950-talet (Marklund, 

1981). Sedan dess har systematisk forskning inom området bedrivits i 

Sverige och har, enligt Ekholm (2011), varit väl etablerad sedan 1980-

talet. Varje generation av skolutvecklingsforskare har haft olika in-

riktning och olika fokus beroende på rådande samhällsutveckling, ut-

bildningssystemets utformning och forskarnas tillhörighet i olika 

forskningstraditioner och discipliner (Hopkins & Reynolds, 2001). 

Samtidigt som en solid kunskapsbas utvecklats inom området menar 

Håkansson och Sundberg (2016) att det stora antalet inriktningar 

också bidragit till att forskningsfältet blivit svårt att överblicka. Inter-

nationellt sett är, enligt forskarna, de viktigaste skolbildningarna 

inom skolutvecklingsområdet; skolutveckling (school development), 

skolförändring (educational change), skoleffektivitet (school effecti-

veness) och skolförbättring (school improvement). Håkansson och 

Sundberg påpekar att begreppet skolutveckling ofta används som en 

övergripande beteckning för forskningsfältet och så används begrep-

pet även i denna text. Föreliggande studie placeras inom skolförbätt-

ringsfältet och analysen görs med stöd av processteori och narrativ 

strategi.  

 

I syfte att utveckla verksamheter kan en strävan vara att identifiera 

vilka faktorer och handlingar som varit gynnsamma vid en speciell 

tidpunkt (Cragg, 2002). Den forskningsgren där lärarens och under-

visningens effekter på elevers generella studieprestationer står i fokus 

benämns skoleffektivitetsforskning (Håkansson & Sundberg, 2016). 

Inom denna forskning har faktorer som är gemensamma för de mest 

framgångsrika skolorna uppmärksammats (Groth, 2015). Det kan 

emellertid vara svårt att överföra det som varit framgångsrikt i en 

skola till en annan utan kunskap om den process som lett fram till re-

sultatet. Över tid har intresset för att förstå själva processen ökat. Re-

sultatet av utvecklingsarbetet har då, enligt Czarniawska (2006), inte 
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varit forskningens primära fokus, utan den process som organisatio-

nen genomgått och varför händelseförlopp utvecklats som de gjort har 

setts som det intressanta. Därmed sätts processen i fokus och genom 

att försöka förstå hur en process utvecklas och identifiera vilka krafter 

som stödjer respektive hindrar arbetet kan möjligheterna för att pla-

nera och genomföra utvecklingsprojekt på ett mer systematiskt sätt 

öka. Skolförbättringsforskningen intresserar sig för skolors lokala 

förutsättningar och organisatoriska strategier och hur dessa kan stär-

ka elevernas möjligheter att nå goda resultat. Skolförbättringsforsk-

ningen innebär att skolans uppdrag och måluppfyllelse är det som ska 

ligga till grund för förbättringsarbetet. Skolor använder sig ibland av 

forskningsbaserade strategier när de önskar förbättra verksamheten 

och ibland sker detta arbete i samverkan med forskare från universi-

tet och högskolor. Denna avhandling handlar om processer i skolor, 

med särskilt fokus på hur en strategi – frirumsstrategin – används 

lokalt på två skolor för att förbättra verksamheten. Syftet med studien 

är att beskriva och förstå hur processer – i arbetet med frirumsstrate-

gin – initieras, fortlöper och avslutas.  

 

När det studerade förbättringsarbetet genomfördes i form av ett pro-

jekt under åren 2003-2007 fanns en tilltro till de lokala skolornas 

möjlighet att utveckla sin egen verksamhet. Kommunaliseringen – 

under 1990-talet – av det svenska skolsystemet i kombination med 

den nya mål- och resultatstyrningen ledde till en långtgående decent-

ralisering (Dalin, 1995), där lärare och rektorer fick ett allt större an-

svar för såväl den dagliga verksamheten som skolutvecklingsarbetet 

(Lind, 2000). Projektet, som är studiens utgångspunkt, var en parts-

samverkan mellan Skolverket, Högskolan Dalarna, Karlstads Univer-

sitet och nio svenska kommuner. Högskolan Dalarna och Karlstads 

Universitet bildade tillsammans Kunskapscentrum för skolutveckling 

(KUSK), som var ett regionalt centrum för skolutveckling, där Hans-

Åke Scherp från Karlstads Universitet och Gunnar Berg från Högsko-

lan Dalarna var vetenskapliga ledare. Idén med partssamverkan var 

att koppla samman forskning och lokal skolutveckling för att skapa 

förutsättningar för skolorna att bedriva ett medvetet och uthålligt 

gransknings- och förbättringsarbete. Förutom frirumsstrategin, som 

är fokus i denna studie, fanns även möjlighet att använda sig av PBS – 
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problembaserad skolutveckling (Scherp, 2001). Skolverket formule-

rade avsikten med partssamverkan på följande sätt:  

 

Syftet med arbetet är att höja professionaliteten bland skolornas personal 

utifrån ett system- och organisationsperspektiv. Det egentliga målet med 

arbetet är att en sådan höjning ska ge utslag på elevnivå. En bättre målupp-

fyllelse utifrån skolans nationella mål, både på elev och på skolnivå är det 

egentliga syftet bakom överenskommelsen. (Skolverket, 2002, s. 1)  

 

Samtidigt som skolorna arbetade enligt den forskningsbaserade stra-

tegin fick de handledning och utbildning av handledare och veten-

skapliga ledare från högskolan. Som doktorand var mitt uppdrag att 

studera de två skolor som valde att arbeta med frirumsstrategin, vil-

ken är utgångspunkt för denna studie. Skolorna hade en önskan om 

att bedriva skolförbättring ur vad de betecknade som ett ”bottom-up-

perspektiv”. De önskade förbättra verksamheten utan styrning upp-

ifrån och projektet uppfattades av skolaktörerna som en möjlighet att 

få göra detta med stöd utifrån, något som låg i linje med hur Skolver-

ket formulerat överenskommelsen: ”Arbetet utgår från ett underi-

frånperspektiv på hur ett sådant arbete ska drivas, vilket betyder att 

ansvar, inflytande och konkret medverkan läggs ut och tas av lärare 

och elever.” (Skolverket, 2002, s. 1). Sandgymnasiet önskade förbättra 

verksamheten genom att öka elevinflytandet och Vindskolan hade 

förhoppningar om att skapa en högre kvalitet för eleverna genom att 

enheterna F-6 och 7-9 samordnades organisatoriskt och pedagogiskt.  

På bägge skolorna initierades skolförbättringsarbetet emellertid av 

förvaltningen och Skolverket var en av parterna. Projektet hade där-

med också ett ”top-down-perspektiv”, något som Weber (1983) defi-

nierar som ett arbete som styrs av beslutsfattare högre upp i organisa-

tionen men genomförs av personal på en lägre nivå. I studien be-

nämns skolornas arbete förbättringsarbetet eller förbättringsproces-

sen. Samarbetet mellan de tre parterna benämns trepartssamarbete, 

samverkansprojekt eller partssamverkan.  

 

I samverkansprojekt av liknande slag visar flera studier att det kan 

uppstå spänningar mellan teori och praktik, mellan modeller och 

verklighet, mellan top-down och bottom-up (Åstrand, 2009; von 

Schantz Lundgren, 2008; Wallentin, 2005; Svendal & Larsen, 2009; 
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Sträng, 2011). Ett intresse i denna studie är att studera hur relationer 

mellan planerade och framväxande förändringar påverkar processen.  

 

Tidigare forskning har beskrivit skolors förbättringsprocesser i skilda 

faser som initiering, implementering, institutionalisering och sprid-

ning (Fullan, 2007; Miles, Ekholm & Vandenberghe, 1987; Blossing, 

2000). Denna forskning har gett översiktliga bilder av hur organisa-

tionsprocesserna i skolor fortlöper när medvetna, planerade förbätt-

ringsprocesser genomförs, men kunskapen är inte tillräcklig för en 

djupare insikt i vad det är som påverkar processens förlopp. Hargrea-

ves och Goodson (2006) pekar på vikten av en teoretisk förståelse av 

förändring och anser att utan en hållbar förändringsteori blir det svårt 

att få förbättringar att bestå över tid. Den teoretiska förståelsen hand-

lar både om kontexten och om systemets förändringsmekanismer. 

 

Denna studie strävar efter att bidra med sådan förståelse och kunskap 

och prövar därför Van de Vens och Pooles (1995) fyra distinkta pro-

cessteorier i analysen. Var och en av processteorierna har en motor 

som driver processen, vilken beskrivs i faser eller steg. Uppmärksam-

heten riktas mot det som orsakar händelserna, det vill säga de genera-

tiva mekanismerna, och inte enbart det som kan observeras (Dane-

mark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003). Varje motor innehåller 

en uppsättning mekanismer som antas starta, upprätthålla och avslu-

ta processer. Processteorierna har sin utgångspunkt i vetenskapsteo-

rin kritisk realism, där intresset ligger i att försöka klarlägga de me-

kanismer och strukturer som ligger bakom observerade händelser. 

Motorerna kan bidra med förklaringar till varför processer utvecklas 

som de gör, både när de misslyckas och när de lyckas i förhållande till 

de intentioner som funnits för arbetet. Van de Vens och Pooles (1995) 

processteorier har tidigare använts bland annat av Lychnell (2010) 

vid en studie inom IT-relaterad verksamhetsförändring.  Denna stu-

die har inspirerat föreliggande avhandlings analys.  

 

En organisationsprocess går inte att studera direkt utan det som kan 

observeras är enligt Pettigrew, Woodman och Cameron (2001) indivi-

duella och kollektiva händelser, handlingar och aktiviteter som ut-

vecklas i ett sammanhang. Pettigrew (1997) menar dessutom att hän-

delserna, handlingarna och aktiviteterna har en underliggande logik 
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som ger mening och därför behöver tolkas och förstås ur ett teoretiskt 

perspektiv för att processen och de mekanismer som driver den fram-

åt ska bli synliga.  

 

Jag har arbetat inom skolan sedan 1985 och länge varit intresserad av 

skolförbättring och arbetat med detta på flera nivåer och i olika verk-

samheter. När jag påbörjade mina forskningsstudier var mitt intresse 

för dessa frågor således etablerat. Forskningsprojektet erbjöd förut-

sättningar att på ett vetenskapligt plan förstå vad som gynnar eller 

hindrar förbättringsarbete inom skolor och hur arbetet går till. Det 

finns ofta en stor vilja till förändring på skolor, men resultatet blir 

inte alltid det önskade och deltagarna förmår oftast inte analysera 

varför (Larsen & Myrers, 1999; Leonardi, 2009). Larsson och Löw-

stedt (2010) menar att mer kunskap om förändringsprocesser krävs 

om olika skolutvecklingssatsningar ska leda till förbättring av skolors 

verksamhet, i enlighet med statligt utformade mål. Sandgymnasiet 

ville förbättra elevinflytandet och Vindskolan önskade att de två enhe-

terna F-6 och 7-9, organisatoriskt och pedagogiskt skulle förenas för 

att skapa högre kvalitet för eleverna. När jag fick ingå i ett projekt där 

en strategi för skolförbättring skulle studeras såg jag en möjlighet att 

få mer kunskap om de processer som är verksamma i ett förbättrings-

arbete.  

 

 

1.1 Studiens fokus och perspektiv 

 

Studien placeras inom ramen för ett forskningsfält om skolutveckling, 

närmare bestämt inom den del som kallas skolförbättring. Här riktas 

fokus mot enskilda skolors kulturer och hur organisatoriska processer 

påverkar förbättringsarbetet (Fink & Stoll, 2005). Forskningen inrik-

tar sig på de strategier som skolorna använder i sin strävan att för-

bättra sin skola och de processer skolorna genomgår under detta ar-

bete. De organisatoriska processerna kan i sin tur härledas till det or-

ganisationsteoretiska forskningsområdet. Detta är ett område som 

inte är specifikt för skolan, men som innehåller många delar som är 

applicerbara på skolans verksamhet. Det kan handla om att studera 

effekten av planerade förändringar (Hallencreutz, 2012), spänningar 

mellan ekonomiska och organisationskulturella förändringar (Beer & 



6 

 

Nohria, 2000) eller växlingen mellan förändring och beständighet 

(Bakken & Hernes, 2006). Det finns forskare som beskriver föränd-

ringar i termer av spontan förändring eller anpassning (Goodman, 

Kurke, Argyris, Staw & Alderfer, 1982) och att förändring växer fram 

över tid (Weick, 2000). I föreliggande studie är det framför allt teorier 

om planerad och framväxande förändring i skolorganisationer som är 

intressanta. Hur samverkar eller motverkar planerade förändringar, i 

form av en strategi, med framväxande förändringar som initieras un-

der arbetets gång? 

  

I processtudier är resultatet inte i fokus (Van de Ven, 2007) men Pet-

tigrew (1997) hävdar att meningen med processanalys är att redogöra 

för och förklara vad, varför och hur processer och dess resultat har 

samband. Därför har både processerna och deras resultat skrivits 

fram och analyserats i de episoder som bygger upp analysens händel-

seförlopp. Resultatet i studien är det som avslutar en process och som 

är relaterat till den intention som finns för processen. Resultatet i 

studien definieras antingen som förändring eller utveckling. Föränd-

ring används som ett begrepp som anger en skillnad i form, kvalitet 

eller tillstånd över tid i en organisatorisk enhet. Enheten kan vara en 

individs arbete, en arbetsgrupp, en organisationsstrategi, ett program, 

en produkt eller hela organisationen (Van de Ven & Poole, 1995). När 

utveckling uppkommer i en process definieras detta som något som 

skapat någon form av förbättring i relation till en intention och som är 

något nytt, eller görs på nytt sätt inom organisationen.  

 

Processtudier kan analyseras på olika sätt och en rad olika teorier från 

olika samhällsvetenskapliga discipliner har tidigare använts i process-

teoretiska analyser. Van de Ven och Poole (1995) menar att denna 

mångfald inte alltid har varit lyckad för att få en bred och allmängiltig 

kunskap om processer och deras underliggande mekanismer. Därför 

har de utarbetat en metamodell med fyra ideala processer som kan 

användas för att beskriva och analysera en process och som synliggör 

de generativa mekanismer som möjliggör processen samt de olika 

steg eller faser processen genomgår.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Avhandlingens syfte är att beskriva och förstå hur processer – i arbe-

tet med frirumsstrategin – initieras, fortlöper och avslutas. 

 

Följande forskningsfrågor har formulerats: 

 

1. Vilka processer kan identifieras i de studerade skolförbättringspro-

jekten på de två skolorna?                                                                               

2. Vilka generativa mekanismer kan urskiljas? 

3. Hur förhåller sig olika typer av processer till varandra och vilken 

betydelse har de generativa mekanismerna i processerna? 

4. Vilka resultat leder olika processer till? 

 

 

1.3 Avhandlingens disposition 

 

Inledningskapitlet anger studiens fokus och perspektiv samt syfte och 

frågeställningar.   

 

Det andra kapitlet består av tre delar. Den första delen avser att skis-

sera en historisk bakgrund och presenterar fyra tidsperioder med fo-

kus på vem som initierat skolutveckling, vilka mål som funnits, hur 

den politiska kontexten sett ut, hur centralisering/decentralisering 

inverkat och hur relationen till forskarsamhället varit. Den andra de-

len innehåller perspektiv på skolutveckling och den avslutande delen 

av kapitlet presenterar kortfattat Bergs frirumsstrategi, vilken utgör 

utgångspunkt för det skolutvecklingsprojekt som studerats. 

  

Det tredje kapitlet behandlar teorier om förändring och inleds med ett 

avsnitt om organisationsteori följt av en presentation av olika per-

spektiv på organisationsförändringar. Det vetenskapsteoretiska för-

hållningssättet och de metodologiska utgångspunkterna presenteras 

och motiveras. Därefter redogörs för modeller som används vid analys 

av processdata och som utgör ett mellanled mellan teori och insamlad 

data. Processmodeller diskuteras och avslutningsvis presenteras ingå-

ende Van de Vens och Pooles (1995) processmodell som använts vid 

studiens analys. 
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Det fjärde kapitlet är metodkapitlet, vilket inleds med en redogörelse 

för studiens urval och datainsamling. Därefter följer en beskrivning av 

studiens analysförfarande och av en grafisk representation. En dis-

kussion om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt de etiska 

överväganden som gjorts redovisas och följs av ett avsnitt om forskar-

rollen.  

 

Resultatkapitlet är det femte kapitlet och detta inleds med en redogö-

relse för trepartssamarbetet. Därefter följer en beskrivning av Sand-

gymnasiet, bakgrunden till deras medverkan samt de nyckeldeltagare 

som är i fokus i studien. En kortfattad framställning av Sandgymnasi-

ets förbättringsprocess, avsedd att ge en överblick över denna och 

vara ett stöd för läsningen av de händelseförlopp som sedan följer, 

ges. Tre händelseförlopp från Sandgymnasiet redovisas i resultatka-

pitlet och i bilaga 1 redovisas ytterligare tre händelseförlopp. Därefter 

följer – på samma sätt som för Sandgymnasiet – en beskrivning av 

Vindskolan, bakgrunden till medverkan samt de personer som är i 

fokus i studien. En kortfattat framställning av förbättringsprocessen, 

avsedd att ge en överblick över denna och vara ett stöd för läsningen 

av de händelseförlopp som sedan följer, ges. Tre händelseförlopp från 

Vindskolan redovisas i resultatkapitlet och i bilaga 1 redovisas ytterli-

gare tre händelseförlopp. Resultatkapitlet avslutas med en samman-

fattande analys och komprimerade svar på studiens frågeställningar. 

 

I det sjätte och avslutande diskussionskapitlet sammanfattas inled-

ningsvis studiens syfte och resultat. Därefter förs en diskussion om 

resultatet i relation till tidigare forskning och skolors användande av 

modeller vid skolförbättringssträvanden. Studiens teoretiska kun-

skapsbidrag diskuteras följt av ett kritiskt metodresonemang. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om praktiska implikationer och förslag till 

framtida forskning.   
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2 SKOLUTVECKLING – DRIVKRAFTER, MÅL, POLITIK 

 

I syfte att placera in det studerade skolförbättringsprojektet i ett hi-

storiskt och nutida sammanhang presenteras i följande kapitel den 

del av svensk utbildningshistoria som ger en bild av vad som tyckts ha 

drivit skolutveckling framåt och som bedömts vara väsentlig för att 

förstå den ram inom vilken projektet genomfördes. Följande teman 

står i fokus i den historiska delen av kapitlet: 1) vem och vad som ini-

tierat skolutveckling under de olika tidsperioderna. De deltagande 

skolorna formulerade själva sina förbättringsmål inom ramen för ett 

statligt förbättringsuppdrag och därför undersöks 2) vilka mål som 

funnits för skolutvecklingsarbete under perioderna och 3) hur relatio-

nen mellan centraliserad och decentraliserad skolutveckling sett ut. 

Förbättringsprojektet genomfördes i en tid av starkt neoliberalt infly-

tande över den offentliga verksamheten, vilket gör frågan om 4) i vil-

ken politisk kontext skolutveckling sker intressant. Eftersom hela pro-

jektet utgick från en forskningsbaserad skolutvecklingsstrategi under-

söks 5) hur relationen till forskarsamhället sett ut under de beskrivna 

tidsperioderna.  

 

Efter den historiska bakgrunden redogörs för några olika forsknings-

perspektiv på skolutveckling som är relevanta för studien. Distinktio-

nen mellan skolförbättringsforskning och skoleffektivitetsforskning 

lyfts fram, eftersom dessa perspektiv ofta sätts i motsats till varandra 

(Groth, 2015; Håkansson & Sundberg, 2016) och det studerade pro-

jektet placeras inom skolförbättringsområdet. Som exempel på en 

forskningsbaserad strategi presenteras avslutningsvis Gunnar Bergs 

frirumsteori, som är utgångspunkt för det forskningsprojekt som 

denna avhandling baseras på.  

 

Tidigare har exempelvis Hörnqvist (1999) och Olin (2009) delat in 

forskning om skolutveckling i olika perioder. Dessa beskrivningar har 

behandlat perioderna från 1950 fram till 2000-talets början. Förelig-

gande studie beskriver perioderna tidsmässigt från 1940-talet fram 

till 2015. Innehållet framställs med fokus på de fem teman som pre-

senterats ovan. 

 

 ca 1940-1950: Skolutveckling med statliga utredningar som grund  
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 ca 1950-1970: Skolutveckling genom storskaliga statliga reformer 

och regelstyrning  

 ca 1970-1990: Skolutveckling genom lokalt utvecklingsarbete 

 ca 1990-2015: Skolutveckling genom marknadsstyrning i kombina-

tion med lokalt utvecklingsarbete 

 

 

2.1 Skolutveckling med statliga utredningar som grund; 1940-

1950 

 

Under 1940-talet påbörjade staten ett planerat förändringsarbete i 

skolan genom politiskt tillsatta kommissioner med tydliga utred-

ningsuppdrag. Det övergripande målet med kommissionernas arbete 

var att skapa en enhetlig och sammanhållen skola. I processen tog 

kommissionerna stöd av såväl forskare som lärare och rektorer och de 

förslag som framkom fick betydelse för utredningarnas slutgiltiga för-

slag. Det framkom att reformerna skulle innebära ett kraftigt utbyggt 

skolsystem och för att säkra en demokratisk utveckling och en likvär-

dig skola över landet föreslogs en decentralisering av verksamheten, 

med ett ökat kommunalt ansvar.   

 

Under denna tidsperiod var det tydligt att staten tog initiativ till 

skolutveckling. Ecklesiastikminister Gösta Bagge tillsatte år 1940 en 

kommission med uppdrag att utreda ett enhetligt skolsystem. Priori-

terade områden för utredningen var framför allt att förändra snedre-

kryteringen av barn från familjer med låg inkomst och landsbygdsfa-

miljer till högre utbildning och att skapa helhetslösningar för den 

tänkta skolformen (SOU 1944:20). Detta kan ses som början på att 

använda skolan som ett medel för att uppnå social rättvisa och betän-

kandet som kommissionen tog fram hade som mål att skapa en skola 

för nationens och individens bästa (SOU 1944:20). Den skola som fö-

reslogs i betänkandet var enligt Richardsson (1977) en samordning 

mellan folkskola och realskola och fick arbetsnamnet enhetsskolan. 

 

Forskare hade en framträdande roll i utvecklingsarbetet. I 1940 års 

kommission ingick fyra professorer i pedagogik som experter i kom-

mittén. Efter andra världskriget utnämnde den socialdemokratiska 

regeringen en ny skolkommission – 1946 års skolkommission – och 
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direktiven för arbetet var, enligt Richardsson (1977), även fortsätt-

ningsvis att utreda hur ett enhetligt skolsystem kunde utformas. I 

1946 års skolkommission fanns forskare tillgängliga i kommissionens 

egna forskningsprogram där underlag för kommissionens arbete ut-

formades. Kommissionen vände sig även till lärare, vilka uppmanades 

att sända in exempel på egen försöksverksamhet. 850 rapporter in-

kom från lärare över hela landet. Richardsson (1977) menar att rap-

porterna påverkade skolkommissionens betänkande eftersom de gav 

förslag på hur det obligatoriska skolväsendet kunde omorganiseras 

och vilka arbetssätt och arbetsformer som kunde användas för att ut-

veckla skolan (SOU 1948:27).  

 

Kommissionen föreslog i sitt betänkande att skolsystemet skulle de-

centraliseras; kommunerna skulle ta över ansvaret för skolorna me-

dan staten skulle finansiera verksamheten för att undvika en ojämn 

utveckling av skolorna i landet (SOU 1948:27). Kommissionen föror-

dade att kommunerna och deras skolor skulle få stor frihet att utfor-

ma sitt arbete, men att lärarna skulle följa den forskning som fanns 

och arbeta för att höja kvaliteten på undervisningen. Lärares praktis-

ka försök tillmättes stor betydelse och kommissionen föreslog att rör-

liga anslag skulle ges till försöksskolor och lärare som strävade mot 

utveckling på lokal nivå. 

 

Den politiska kontext som präglade perioden handlade i stor ut-

sträckning om andra världskriget och det framväxande folkhemmet. 

Östling (2008) menar att 1940 års betänkande präglades av en bered-

skapspedagogik med en stark nationell känsla, medan andra ideal 

växte fram under efterkrigstiden. Det betänkande som presenterades 

av 1946 års kommission lyfte fram social, antiauktoritär och demokra-

tisk fostran med inriktning på en kritisk attityd och vilja till samver-

kan. Enligt Egidius (2001) var det politiskt radikalt att föreslå att ele-

ver som tidigare gått i realskola och folkskola nu skulle undervisas 

tillsammans, och därför valde kommissionen att föreslå individuella 

differentieringsmöjligheter (SOU 1948:27).   

 

  



12 

 

2.2 Skolutveckling genom storskaliga statliga reformer och re-

gelstyrning; 1950-1970 

 

Denna period kännetecknades huvudsakligen av en stark statlig styr-

ning i syfte att genomföra planerade förändringar med stöd av refor-

mer. Målet var att införa ett enhetligt skolsystem och därefter imple-

mentera de nya styrdokumenten. Både vid tiden före och efter genom-

förandet av grundskolan använde sig staten av ett planerat och styrt 

samarbete mellan lärare och forskare. Parallellt med den statliga styr-

ningen överfördes ansvar och befogenheter i viss mån till kommunal 

nivå som uppmuntrades att hitta lokala lösningar på de reformer som 

beslutats centralt.  

 

Med utgångspunkt i betänkandet från skolkommissionen och med 

inspiration från storskaliga reformer som genomfördes i USA under 

samma tid, fortsatte utvecklingsarbetet under 1950-talet. Målet var 

att utveckla metoder för en kommande grundskola. Staten initierade 

försöksverksamhet med enhetsskola i fjorton utvalda kommuner 

(Marklund, 1981). Forskare deltog i arbetet genom att 1957 års skol-

beredning lät genomföra vetenskapliga studier som bland annat be-

rörde hur elever med olika förutsättningar skulle undervisas tillsam-

mans (SOU 1960:13). 1961 lade beredningen fram två betänkanden; 

SOU 1961:30 ”Grundskolan”, där alla organisatoriska förutsättningar 

klargjordes och all forskning och försöksverksamhet redovisades och 

SOU 1961:31 ”Läroplaner”, där undervisningens innehåll presentera-

des. Richardsson (2004) slår fast att resultatet blev en sammanhållen 

nioårig grundskola. Reformarbetet under 1950-talet kan sägas utgå 

från en byråkratisk centralism (Lauglo, 1995), vilket innebär en stark 

stat med målsättningen att kontrollera och samtidigt utveckla med 

hjälp av statligt utbildade tjänstemän.  

 

1962 fattade riksdagen beslut om att införa grundskolan och samma 

år kom en ny skollag och en ny läroplan (Marklund, 1981). Under 

1960-talet var enligt Egidius (2001) målet att läroplaner och kurspla-

ner skulle leda till utveckling av nya arbetsformer. I linje med detta 

bedrevs skolutveckling i pedagogiska block, vilka Lindblad (1982) an-

ser var en form av lokalt utvecklingsarbete med kommunal förank-
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ring. Utvärderingar visade att de pedagogiska blocken inte skapade 

förbättring och Lindblad menar att upplägget inte passade skolorna. 

 

Grundskolan var statligt finansierad, men en stor del av ansvaret var 

decentraliserat. Kommunerna var huvudmän och i enlighet med skol-

styrelseutredningens betänkande (SOU 1955:31) inrättades kommu-

nala skolstyrelser för att underlätta organisatorisk och pedagogisk 

utveckling. Skolans övergripande organisering lades på Skolöversty-

relsen (SÖ), som enligt Carlgren och Hörnqvist (1999) fick stort man-

dat och inflytande över styrningen av utvecklingsarbete och forskning.  

 

Skolforskningen expanderade kraftigt under denna tid (Carlgren & 

Hörnqvist, 1999) och 1967 tillsattes en pedagogikutredning för att 

undersöka hur den pedagogiska forskningen vid olika universitet 

kunde samordnas och på vilket sätt forskningen kunde komma ut-

bildningsväsendet till del (SOU 1970:22). 

 

Den politiska kontexten under perioden utgjordes av ett samhälle som 

styrdes av en socialdemokratisk regering med ambition att utjämna 

de existerande sociala skillnaderna. Det visade sig emellertid att Lgr 

62 (Skolöverstyrelsen, 1962) inte ledde till den sociala utjämning som 

önskats, utan klasskillnaderna kvarstod (Richardsson, 1984). Elever 

med arbetarbakgrund valde fortfarande i större utsträckning de linjer 

som inte gav gymnasiebehörighet. Regeringen beslutade därför om en 

revidering av läroplanen, vilket ledde fram till Lgr 69 (Skolöverstyrel-

sen, 1969), där antalet valbara linjer i årskurs nio minskades och 

samtliga linjer blev gymnasieförberedande. 

 

 

2.3 Skolutveckling genom lokalt utvecklingsarbete; 1970-1990 

 

Perioden präglades av ett framväxande lokalt utvecklingsarbete, efter-

som de planerade storskaliga förändringarna inte gett önskat resultat. 

Diskussioner om decentralisering och lokalt skolutvecklingsarbete 

fördes i syfte att utnyttja de ekonomiska resurserna bättre och höja 

resultaten. Staten anlitade forskare i reformarbetet för att implemen-

tera läroplan och reformer. Efter hand växte en kritik fram mot detta 

sätt att arbeta och önskemål om mer lokalt förankrade forskningspro-
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jekt framkom. Forskningen visade att det utöver ett fungerande pro-

gram för förändring fanns flera faktorer att ta hänsyn till (Berg, Lars-

son, Lindblad & Wallin, 1980). Lortie (1975) och Sarason (1980) visa-

de i sina studier att det även behövdes kunskaper om hur skolkultu-

ren, det vill säga det sociala systemet i den lokala skolorganisationen, 

fungerade. Dessutom visade Coleman, Campbell, Hobson, McPart-

land, Mood, Weinfeld och York (1966) att det som hade störst inver-

kan på elevernas skolresultat inte var skolans organisation utan famil-

jernas socioekonomiska bakgrund.  

 

I Sverige tog regeringen initiativ till en parlamentarisk utredning med 

namnet SIA-utredningen, ”Skolans Inre Arbete”. I huvudbetänkandet 

föreslogs en friare resursanvändning, vidgat ansvar för elevernas hela 

skoldag och utveckling mot arbete i lärarlag (Richardsson, 1984). Fle-

ra av SIA-utredningens delbetänkanden hade en tydlig anknytning till 

både svensk och internationell forskning (SOU 1974:53) och i den 

proposition som lades fram (Prop. 1975/76:39) var utgångspunkten 

att undervisningen skulle anpassas till lokala förhållanden med målet 

att förbättra elevernas resultat. Det lokala utvecklingsarbetet skulle 

inte sträva efter att sprida kunskap av generellt intresse utan lokalt 

omforma redan framtagna lösningar (Richardsson, 1977). Som en 

konsekvens av SIA-utredningen tog regeringen initiativ till en översyn 

av Lgr 69 och ett omfattande läroplansarbete ledde fram till att riks-

dagen 1978/79 fattade beslut om en ny läroplan för grundskolan 

(Prop. 1978/79:180).  

 

Under 1970-talet påbörjades ett arbete för att mer formellt ge kom-

munerna ett ökat ansvar för utbildningen. 1972 tillsattes en utredning 

om förändrad ansvarsfördelning över skolan. Utredningens betän-

kande diskuterade hur statens huvudmannaskap skulle kunna behål-

las samtidigt som kommunerna fick ett utökat ansvar (SOU 1978:65). 

Att staten decentraliserar ansvaret när de egna reformerna inte gett 

önskat resultat är enligt Lauglo (1995) en klassisk decentraliserings-

idé, som gör att resultatfokus flyttas till exempelvis kommuner, en-

skilda skolor eller privata aktörer.  

 

Genom Skolöverstyrelsen styrde staten skolforskningsarbetet. Den så 

kallade FOU-modellen – forskning och utveckling – skulle utgå från 
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de problem som formulerades i skolans vardag av lärare och elever 

(SOU 1980:2). Ny kunskap skulle med forskningens hjälp produceras 

och sedan spridas till skolorna i landet (Lindblad, 1994). På regering-

ens initiativ fattade riksdagen beslut om att merparten av utveck-

lingsarbetet i det obligatoriska skolväsendet skulle organiseras som 

lokalt utvecklingsarbete – LUVA. Detta skedde i samband med infö-

randet av Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980). Statliga medel ställdes till 

varje kommuns förfogande och de lokala arbetsplanerna var tänkta 

att ge enheterna ökade möjligheter för lokalt utvecklingsarbete (Carl-

gren, 1986). Det lokala utvecklingsarbetet skulle växa fram i samspel 

mellan läroplanens riktlinjer och de tolkningar och prioriteringar som 

gjordes på enskilda skolor (Prop. 1980/81:97). Enligt Lindensjö och 

Lundgren (2000) stärktes skolledningens ansvar för det lokala ut-

vecklingsarbetet med den nya läroplanen, vilket innebar att sådan 

kompetens behövde utvecklas på lokal nivå. Ur ett decentraliserings-

perspektiv kan lokalt utvecklingsarbete enligt Lauglo (1995) sägas 

handla om professionell självständighet, vilket innebär att lärare och 

rektorer har de kvalifikationer som krävs för att självständigt utveckla 

verksamheten. Relationen till forskningen förändrades under 1980-

talet. I betänkandet ”Skolforskning och skolutveckling” (SOU 1980:2) 

ifrågasattes FOU-arbetets idé med spridning till andra skolor. Kom-

mittén föreslog att forskningen istället skulle inspirera till egna lokala 

utvecklingsförsök. 

 

Tyngdpunkten i den politiska kontexten under perioden var decentra-

lisering av skolutvecklingsarbetet. Detta var en del av en allmän de-

centraliseringssträvan i samhället, där staten enbart skulle ha över-

gripande uppgifter. Decentraliseringen var ett politiskt mål och ett 

medel för att uppnå angelägna syften. Statens mål var att utbildnings-

standarden skulle bli mer likvärdig genom decentralisering. En friare 

resursanvändning sågs som medel för att tillgodose samma krav i oli-

ka miljöer (SOU 1980:5).  
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2.4 Skolutveckling genom marknadsstyrning i kombination med 

lokalt utvecklingsarbete; 1990-2015 

 

Perioden karaktäriserades av decentralisering där målet med skolut-

veckling var att utveckla skolor utifrån lokala förutsättningar och be-

hov. Initiativ till utveckling växte fram underifrån samtidigt som sta-

ten genom planerad målstyrning och inspektioner alltmer styrde vilka 

områden som borde prioriteras. Den politiska kontexten utgjordes av 

neoliberala idéer om marknadsanpassning och marknadsstyrning och 

forskningen inriktade sig under periodens inledning på lokalt utveck-

lingsarbete. I periodens slutskede kom forskningen att fokusera på 

effektivitet och skolors resultat. 

 

I början på 1990-talet hade skolan blivit alltför omfattande och kom-

plex för att kunna styras genom statlig detaljreglering (SOU 

2007:101). År 1991 kommunaliserades därför skolan, vilket innebar 

att lärarna blev kommunalt anställda och driftansvaret helt övergick 

till kommunerna (Prop. 1989/90:41, Prop. 1990/91:18). Lauglo (1995) 

menar att när en organisation växer kraftigt kan arbetsbelastningen 

på den centrala organisationen bli för hög. Då delegeras ansvar nedåt 

så att den centrala nivån kan ägna sig mer åt planering och övergri-

pande arbete. Genom decentraliseringen förväntades en kvalitetshöj-

ning i fråga om elevernas kunskaper, ett bättre utnyttjande av eko-

nomiska resurser, en ökad professionalisering och ett ökat engage-

mang från lokala aktörer (Tyrén, 2013).  

 

I Skolkommitténs slutbetänkande (SOU 1997:121) framhölls decent-

raliseringens nödvändighet för skolutvecklingsarbetet. I syfte att säk-

ra kvaliteten infördes en ny läroplan, Lpo 94, (Skolverket, 1994) och 

ett nytt målrelaterat betygssystem (SOU 1992:86). Staten angav de 

nationella målen och kommuner och skolor fick själva ta ställning till 

hur målen skulle uppnås (Dir. 1991:117). Kommittén lade stor vikt vid 

lärarnas professionalisering och deras förmåga till utveckling (SOU 

1997:121).  

 

Gustafsson, Lander och Myrberg (2014) menar att decentraliseringen 

av skolan inte var helt okontroversiell. Den politiska oppositionen och 

riksrevisionsverket önskade striktare ansvarsskyldighet för kommu-
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nerna, vilket exempelvis ledde till utvecklingsdialoger, som var ett 

samarbete mellan Skolverket och olika skolor ute i landet. Syftet var 

att stödja huvudmännens arbete med systematiskt kvalitetsarbete. 

Skolor och kommuner som hade kvalitetsbrister i form av låga resul-

tat blev aktuella för utvecklingsdialogerna (Myndigheten för skolut-

veckling, 2008). Gustafsson med flera (2014) poängterar att modellen 

underkändes av den socialdemokratiska skolministern då den inte 

fullt ut bemötte oppositionens skolkritik. 

 

Flera initiativ till att koppla ihop det lokala skolutvecklingsarbetet 

med forskning togs av staten. År 2004 inrättades Myndigheten för 

skolutveckling, liksom flera regionala utvecklingscentra för skolut-

veckling vid universitet och högskolor, till exempel Kunskapscentrum 

för skolutveckling (KUSK) och Centrum för hållbar skolutveckling 

(CHS), alla med syfte att stödja kommuner och enskilda skolor i deras 

skolutvecklingsarbete. Myndigheten för skolutveckling fick ansvar för 

att driva utvecklingsdialogerna vidare i andra former, där olika par-

ters kompetens kopplades samman. Trepartssamarbetet, som denna 

studie baseras på, var ett sådant utvecklingsprojekt. De lokala forsk-

ningsprojekten visade bland annat att decentraliseringen gav skolorna 

ett utvidgat handlingsutrymme, samtidigt som den mer målrationella 

och instrumentella synen på skolans verksamhet begränsade ramarna 

för innovativa omstruktureringar (Blossing, 2000). Det lokala utveck-

lingsarbetet var således inte helt okomplicerat.  

 

Till reformerna om decentralisering och målstyrning lades friskolere-

formen som kom att öppna för en marknadsanpassning av skolan och 

en delvis förändrad syn på skolutveckling. Skolorna behövde bli kon-

kurrenskraftiga för att öka kvaliteten (Prop. 1988/89:4) och friskole-

reformen (Prop. 1991/92:95) innebar att även andra aktörer än kom-

muner kunde bedriva utbildning med statliga anslag, vilket skapade 

den av staten efterfrågade konkurrensen. Detta, menar Lauglo (1995), 

skapade förväntningar på redan befintliga skolor och drev på utveck-

lingssatsningar enligt marknadsliberala tankar om att effektivitet 

uppnås genom konkurrens.  

 

Decentraliseringen och marknadsanpassningen gav inte de kvalitets-

vinster regeringen hoppats på och efter regeringsskiftet 2008 inrätta-
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des en ny myndighet – Statens skolinspektion (SOU 2007:101) – med 

målet att stärka den statliga kontrollen. Därefter påbörjades arbetet 

med en ny läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011), som präglades av en 

tydligare struktur med mål, centralt innehåll och kunskapskrav för 

årskurs tre, sex och nio. En ny skollag trädde i kraft 2011 (Prop. 

2009/10:165), ett nytt betygsystem infördes (Prop. 2008/09:66) och 

flera nationella prov lanserades (Prop. 2008/09:87). Lärarlegitima-

tion för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011 (SOU 

2008:52; Prop. 2010/11:20), allt i syfte att stärka kvaliteten och öka 

måluppfyllelsen.  

 

Enligt Forsberg och Wallin (2006) har den starkare styrningen för-

svårat det lokala skolutvecklingsarbetet. Den likvärdiga skolan, som 

var viktig i tidigare läroplaner, står inte längre i fokus utan effektivitet 

och förbättrade resultat styr utvecklingsarbetet (Sjöberg, 2011). För 

att höja resultatnivån har staten initierat och krävt ett forskningsba-

serat arbetssätt och forskningens roll har stärkts i både lärarutbild-

ning, rektorsutbildning och på de enskilda skolorna. Ett statligt skol-

forskningsinstitut har inrättats för att ge de verksamma inom skolan 

stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt (Dir. 

2014:7). Skolutveckling har kommit att handla dels om strukturella 

förändringar som rekommenderats som en följd av resultaten i PISA-

undersökningarna (OECD, 2015), dels om undervisningsrelaterade 

frågor för att höja elevernas kunskaper och resultat. Ett exempel på 

detta är Hatties (2009) metastudie över framgångsfaktorer i under-

visningen.  

 

Periodens politiska kontext var komplex. Decentralisering och mark-

nadsanpassning präglade hela samhället, inklusive skolan. De sjun-

kande resultaten i skolan ledde till en tydligare målstyrning och ökad 

statlig kontroll, framför allt i periodens slutskede. 

 

Sammanfattningsvis har statens initiativ i skolutvecklingsarbetet un-

der de angivna tidsperioderna varit dominerande. Även under de pe-

rioder då ett lokalt skolutvecklingsarbete prioriterats, har initiativet 

till detta kommit från staten. De politiska målen har påverkat skolut-

vecklingsarbetet. Målet var inledningsvis att skapa ett enhetligt skol-

system, därefter att ge utrymme för lokal skolutveckling och avslut-
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ningsvis att skapa en effektiv skola med hög måluppfyllelse. Decentra-

liseringssträvanden har genomsyrat arbetet. Skolutvecklingsforsk-

ningen har expanderat kraftigt under tidsperioden och forskarnas roll 

har under hela tidsperioden anpassats efter statens behov. Under 

framtagandet av grundskolan under 1950-talet och början av 1960-

talet fungerade forskarna som rådgivare åt staten. Därefter närmade 

sig forskarna och lärarna varandra. Under 2000-talet har forskarnas 

roll varit att ta fram evidensbaserad forskning för att kunna bidra till 

att ge svar på hur undervisning ska bedrivas för att ge högre resultat. 

Forskningsbaserade förbättringsstrategier som är specifikt riktade 

mot klassrummet och elevernas lärande är enligt Håkansson och 

Sundberg (2016) aktuella. Skolans utveckling har under samtliga 

tidsperioder präglats av de politiska mål som funnits. 

 

 

2.5 Perspektiv på skolutvecklingsforskning 
 

Olika lösningar på hur skolor ska utvecklas har funnits genom tiderna 

och forskare har intresserat sig för skolors processer och resultat, men 

den självständiga skolutvecklingsforskningen är en relativt ung veten-

skap (Fullan, 1991). Den har sitt ursprung i efterkrigstidens USA (Da-

lin, 1994; Lieberman & Grolnik, 2000; Miles, 2000; Sarason, 2000). I 

Sverige tog forskning om planerad förändring och utvecklingsarbete i 

skolan form under 1960-talet (Nehez, 2015). Det förekommer olika 

beskrivningar av skolutvecklingsforskningens framväxt. Nedan följer 

Fullans (2005) fasindelning av ”educational change” – skolföränd-

ring. Därefter följer Hopkins, Harris, Stoll och Mackays (2014) pro-

gressionsbaserade och tidsindelade faser av ”school improvement”– 

skolförbättring. Deras fasbeskrivningar skiljer sig från Fullans (2005) 

genom att Hopkins med flera (2014) anser att faserna bygger på var-

andra och att det finns en progression – en fas bygger upp kapacitet 

för nästa, något som Fullan (2005) inte diskuterar. Det gemensamma 

är att både Fullan och Hopkins med flera (2014) använder sig av tids-

epoker för att sätta faserna i ett sammanhang. Håkansson och Sund-

bergs (2016) gruppering av skolutveckling i fyra perspektiv avslutar 

avsnittet. Av de fyra perspektiven beskrivs skolförbättringsforskning-

en ingående eftersom studien placeras inom detta perspektiv. Även 

skoleffektivitetsforskning beskrivs eftersom de två perspektiven tidi-
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gare setts som varandras motsatser, men alltmer närmat sig varandra 

(Groth, 2015; Håkansson & Sundberg, 2016).   

 

Fullan (2005) anser att utbildningsreformer har genomgått åtminsto-

ne fyra faser med olika utmaningar. Den första fasen innebar genom-

förandet av storskaliga reformer och inleddes under 1960-talet i USA 

och flertalet västeuropeiska länder. Det fanns under denna period fle-

ra exempel på goda läroplansreformer men ingen av dem genomför-

des framgångsrikt i större skala. Enligt Fullan misslyckades många av 

dessa reformer på grund av en bristande förståelse för komplexiteten i 

implementeringsprocessen. Därför blev den andra fasen, under 1970-

talet, en period av nedgång och stagnation i fråga om genomgripande 

reformer och forskarna började istället intressera sig för varför det var 

så svårt för skolorna att omsätta reformerna. Detta ledde till att den 

tredje fasen, under 1980-talet, präglades av dels starkare central in-

tervention och dels ökade krav på ansvar för skolutveckling för lärare 

och rektorer. Den fjärde fasen – 2000-talet och framåt – var en fas 

där denna växande ansvarsskyldighet inte ansågs vara svaret på fram-

gångsrika utbildningssatsningar. Skolors och kommuners kapacitet 

tycktes istället vara nyckeln. Under 2000-talet har intresset för skol-

förändring i västvärlden, Östeuropa, Asien, Afrika och Latinamerika 

tagit en liknande riktning. Enligt Fullan tycks de flesta av dessa länder 

vara eniga om att omvandling av samhället är ett betydelsefullt mål 

och att utbildningsreformer är strategiskt kritiska interventioner som 

har möjlighet att understödja detta. Fullan anser att utbildning och 

sociala reformer är komplexa utmaningar samtidigt som han menar 

att det finns en större kunskap om förändringsprocessen och fram-

gångsrika strategier än vad som tidigare funnits. Framtida faser av 

reformer kan, spår Fullan, möjligen ha fokus på grundläggande 

genomgripande utbildningsreformer där de nationella, regionala och 

lokala nivåerna samspelar och där det finns en delad expertis mellan 

myndigheter och de professionella i skolan.  

 

Hopkins, Harris, Stoll och Mackay (2014) beskriver skolutvecklings-

fältet i form av faser av skol- och systemförbättring. De grupperar 

skolförbättringsforskningen i fem faser och poängterar att faserna 

tidsmässigt överlappar varandra. Eftersom forskarna menar att faser-

na innebär en progression anser de att alla skolsystem går igenom de 
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olika faserna i arbete med skolförbättring, vilket gör att fasindelning-

en får en annan betydelse än Fullans. Hopkins med flera (2014) har 

även tidsangivelser för de olika faserna, som studerats i västerländska 

skolsystem, men menar att fasernas innehåll kan appliceras på andra 

skolsystem som byggts upp senare. 

 

Den första fasen hade fokus på att förstå skolans organisationskultur. 

Forskningen kan härledas tillbaka till Kurt Lewins forskning, som fo-

kuserade organisationsmedlemmarnas påverkan på organisationen. 

Under 1960-talet presenterade Miles (1967) forskning som beskrev 

hur organisationen kunde arbeta för att uppnå välbefinnande och 

därmed kunna producera kvalitet i utbildningen – detta ryms inom 

det som benämns organisationsutveckling (OU). Skolor betraktades 

som system bestående av människor (Schmuck, 1995), vilka utgjorde 

organisationens kultur. Det uppmärksammades att skolors kulturer 

utgjorde ett hinder vid förändring (Sarason, 1980) och detta gav upp-

hov till nästa fas.  

 

Den andra fasen inleddes under 1980-talet och avslutades i början på 

1990-talet. Den kännetecknades av att lärare skulle implementera in-

novationer eller engagera sig i aktionsforskningsprojekt och hade fo-

kus på individuella initiativ. Under perioden togs flera initiativ till 

forskning på skolnivå. Flera nationer förbättrade under perioden de 

enskilda skolornas makt att utveckla, samtidigt som lokala utbild-

ningsmyndigheter upplöstes. Den självvärdering som förekom och de 

möjligheter som skolor fick i fråga om att själva ta hand om föränd-

ringsarbetet resulterade enligt Hopkins (1987) i att förändringarna 

blev fragmentariska och utvärderingarna saknade tydliga kopplingar 

till elevers resultat.  

 

Den tredje fasen fokuserade på ledarskapets betydelse för att skapa 

förändring och denna inträffade enligt Hopkins, Harris, Stoll och 

Mackay (2014) under 1990-talet. Under denna period riktades skol-

förbättringsarbetet mot att förse skolor med riktlinjer och strategier 

för ledning och implementering av förändringar på skolnivå. Det som 

låg till grund för detta var de ökade krav på förändringar som orsaka-

des av nationell politik i mitten av 1980-talet. De ökade förväntning-

arna följdes av grundläggande ändringar av hur skolor styrdes och 
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reglerades vilket gav utslag under den tredje fasen. Dessa förändring-

ar fick olika namn i olika länder; självreglerande skolor, lokalt ledar-

skap av skolor, omstrukturering av skolor – alla namn syftande till att 

omfatta idén om att ge skolor mer ansvar för egen ledning. Konceptet 

togs fram i Australien, men flera länder anpassade detta till sina skol-

system vilket innebar att beslut, budget och målsättningar involvera-

de skolornas personal, elever och kommunal nivå (Hopkins m.fl., 

2014). 

 

Den fjärde fasen påbörjades under 2000-talet och innebar kapacitets-

byggande för lärande på lokal nivå. Harris och Chrispeels (2008) an-

ser att denna fas av skolförbättring till stor del handlade om föränd-

ringar på systemnivå genom samarbete och nätverksarbete mellan 

skolor och distrikt. Harris och Jones (2010) föreslår att kommunre-

former och nätverksbyggande behöver ske parallellt och anser att 

kommuner och deras skolförvaltningar bör inta en slags mäklarroll 

för att bidra till nya sätt att samarbeta mellan skolor, sociala myndig-

heter, hälso- och arbetsmarknadssektorn.  

 

Den femte och sista fasen, som enligt Hopkins med flera (2014) är 

pågående, beskrivs som en period med en strävan efter storskaliga 

hållbara reformer, där identifierade faktorer för högpresterande skol-

system kombineras på olika sätt för att möjliggöra reformer i system 

som befinner sig på olika nivåer i sitt förbättringsarbete. Under denna 

fas blir prestationsbaserade reformer viktiga för att stärka och effekti-

visera undervisningsmaterialet. PISA-undersökningen får en stark 

påverkan på skolors förbättringsarbete. 

 

När Hopkins med flera (2014) blickar framåt mot vad som kan bli en 

kommande sjätte fas inom skolförbättringsforskningen nämner de 

bland annat ett tydlig omfattande reformprogram, starkt ledarskap på 

regional nivå, kompetensutveckling relaterad till målen för program-

met, implementeringssupport på skolnivå samt olika tillvägagångssätt 

för genomförandet. 

 

Håkansson och Sundberg (2016) urskiljer fyra internationella huvud-

spår inom skolutvecklingsforskning; skolutveckling – ”school deve-

lopment –, skolförändring – ”educational change”–, skoleffektivitet – 
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”educational effectiveness research” – och skolförbättring – "school 

improvement”. Forskarna menar att skolutvecklingsforskningens 

grundantagande kan härledas till synen på kunskap, lärande och 

samhälle och anser därför att begreppet skolutveckling är mångtydigt 

och ges olika innebörder. Detsamma, menar Håkansson och Sund-

berg, gäller forskning om skolförändring, eftersom även detta an-

vänds som ett övergripande begrepp där konsekvenser av samhällelig 

och politisk förändring studeras.  

 

Skolförbättringsforskningen uppmärksammar processer och strategi-

er som skolor använder i syfte att förbättra undervisningen och på 

längre sikt även elevers studieresultat (Håkansson & Sundberg, 2016). 

Skoleffektivitetsforskningen har lärarens och undervisningens effek-

ter på elevens studieresultat i fokus. Dessa två perspektiv handlar om 

hur de reformer som samhället initierar kan omsättas i skolors var-

dagsarbete och där grundtanken är att styra denna process genom 

förbättringsinsatser (Fink & Stoll, 2005). De båda inriktningarna var 

ursprungligen varandras motsatser, både politiskt och filosofiskt, 

även om båda eftersträvade förändring inom skolor (Groth, 2015).  

 

Skolförbättringsforskningen tar sin utgångspunkt i enskilda skolor 

med fokus på deras organisatoriska strategier i förändringsarbetet 

(Fink & Stoll, 2005). Forskningen har sina rötter i organisationsut-

vecklingsrörelsen (OU) och handlar om skolorganisationers avsiktliga 

planerade förändringsarbete för att nå de mål organisationen har.   

Den lokala skolans personal förväntas arbeta med förbättringsarbetet 

utifrån områden som prioriterats i organisationen och deras medver-

kan i arbetet betraktas som nödvändig för processen (Groth, 2015). 

Enligt Blossing (2000) påverkas förbättringsförmågan av ett arbets-

socialt liv inom skolan vilket inbegriper arbetslagen, men också varje 

lärare som individ. Studier visar att skolförbättring kan vara svår att 

genomföra och att ett stort engagemang krävs av lärarna vid dessa 

processer (Ball & Cohen, 1999; Cohen & Hill, 2001; Stigler & Hiebert, 

1999; Timperley & Parr, 2005).  

 

Inom skolförbättringsforskningen studeras vilka processer som leder 

till varaktiga förändringar där förändringen blir en del av vardagsar-

betet (2010). En modell för detta beskriver de tre faserna initiering, 
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implementering och institutionalisering (Miles, Ekholm & Vander-

berghe, 1987). Den första fasen består av att en nyhet presenteras 

inom skolan. Nyheten syftar till att förbättra processer, resultat eller 

möjligheter inom organisationen. Denna nyhet ska sedan användas i 

vardagsarbetet, implementeras, vilket är den andra fasen forskarna 

beskriver. Institutionalisering, den tredje fasen, definieras som en 

process genom vilken en organisation införlivar en nyhet i sin struk-

tur och gör den känd och accepterad och en del av organisationens 

processer, procedurer eller kapacitet. Därefter kan erfarenheternas 

spridas till andra skolor. Ibland nås inte institutionaliseringsfasen, 

utan processen avstannar tidigare. Enligt Ekholm (1990) kan det ta 

upp till sex år att genomföra en förändringsprocess fram till institu-

tionaliseringsfasen.  

 

Det finns studier som visar hur svårt det kan vara att genomföra lokal 

skolförbättring, trots lärares initiativ till arbetet och medverkan i pro-

jekt. Ohlsson (2001) betonar vikten av att avsikten med ett förbätt-

ringsarbete är tydlig för lärare, ledning, elever och arbetslag och att 

kritik och olika åsikter behöver lyftas fram. Ett förbättringsarbete bör 

enligt Ohlsson organiseras på ett sätt som gör att lärarna motiveras 

och känner ägarskap inför förbättringsarbetet. Lärarna behöver få 

möjlighet att skapa gemensamma uppgifter inom ett förbättringsarbe-

te och ges möjlighet att följa upp detta.  

 

Enligt Håkansson och Sundberg (2016) har huvudsakligen kvalitativa 

forskningsmetoder använts för att under lång tid och på djupet följa 

förändringsprocesser i skolor. De påpekar att praktikorienteringen 

inom detta forskningsperspektiv har kritiserats avseende bristen på 

empiriskt belagda förändringsteorier som systematiskt beskriver vad 

som kan och bör göras i syfte att förbättra kvaliteten inom skolan. En 

empirisk studie som beskriver olika skolors kapacitet för skolförbätt-

ring och hur detta kan förstås är en studie som pågått under fem år i 

Norge (Blossing, Nyen, Söderström & Tønder, 2015). Forskarna pre-

senterar sex typer av skolor med olika kapacitet i fråga om skolför-

bättring. Den skiftande kapaciteten visar sig bero på skolornas infra-

struktur, normer och rutiner för förbättringsprocessen, roller i för-

bättringsarbetet och de tidigare förbättringsinsatser som gjorts inom 

skolorna. När skolor ska förbättra sin undervisning och ha elevers be-
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hov i fokus, behöver lärare och rektorer koncentrera sig på vilka me-

toder och vilket innehåll i undervisningen som är angelägna att ut-

veckla. De behöver även stärka skolorganisationens förbättringskapa-

citet så att den stödjer lärarnas lärande.  

 

Skoleffektivitetsforskningen utgår från hur framgångsrika skolor ar-

betar och försöker identifiera de generella faktorer som bidrar till 

framgång. Utifrån detta byggs teorier och modeller som kan användas 

av andra skolor, i andra miljöer (Groth, 2015). En effektiv skola ka-

raktäriseras enligt Reynolds, Creemers, Stringfield, Teddlie och Schaf-

fer (2002) av ett kraftfullt pedagogiskt ledarskap, höga förväntningar 

på elevernas prestationer, ett tryggt ordningsamt klimat samt täta 

kontroller av elevernas utveckling och resultat. En effektiv skola kan 

betraktas som en skola som har elever som utifrån sin socioekono-

miska bakgrund och uppnådda förkunskaper före skolstart presterar 

högre resultat än det förväntade (Sammon, Hillman & Mortimore, 

1995). Skoleffektivitetsforskningen utmanade den forskning, främst 

Colemanrapporten (Coleman, Campbell, Hobson, McPartland, Mood, 

Weinfeld & York, 1966), som under 1960-talet betonade elevernas so-

cioekonomiska bakgrund som avgörande för skolframgångar och som 

drog slutsatsen att skolor inte kunde konkurrera med familjens bak-

grund i fråga om att förklara skillnader i utbildningsresultat (Lieber-

man, 2005). Inom effektivitetsforskningen är man, till skillnad från 

Colemanrapporten, intresserad av hur skolan kan utvecklas för att 

kompensera för de socioekonomiska skillnaderna (Fink & Stoll, 

2005). Merki, Emmerich och Holmeier (2014) menar att effektivitet 

behöver granskas på olika nivåer i en skola eller ett skolsystem och att 

resultaten på ett systematiskt sätt ska föras in i teoretiska modeller. 

Om skolkontext, undervisningsprocesser och elevers individuella 

bakgrund inkluderas och analyseras i teoretiska modeller så kan de 

visa hur skolor kan utvecklas för att påverka elevernas studieresultat i 

positiv riktning. 

 

Fullan (1991) menar att det sedan 1980-talet funnits en dragkamp 

mellan de två forskningsperspektiven, men att denna kamp har spelat 

ut sin roll och att de bägge perspektiven kan komplettera varandra. 

Skoleffektivitetsforskningen kan ge insikter och kunskap som är möj-

liga att använda inom skolförbättringsområdet, samtidigt som skol-
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förbättring kan vara ett verktyg för att pröva teorier och ge nya insik-

ter som kan analyseras inom skoleffektivitetsforskningen (Creemers, 

Stoll & Reetzigt, 2007). Kombinationen av de bägge forskningstradi-

tionerna har lett till att ett nytt skolutvecklingsparadigm växt fram 

(Creemers, Stoll & Reetzigt, 2007; Stoll & Sammons, 2007; Wikely, 

Stoll, Murillo & De Jong, 2005) med fokus på såväl process som resul-

tat. Forskningen baseras på både kvantitativa och kvalitativa data, 

samtidigt som det betonas att förändringar som görs behöver vara 

förankrade och inbegripa skolans aktörer (Reynolds, 2005). Forskare 

från båda perspektiven har fått kunskap om att utvecklingsprogram 

måste ha legitimitet på skolorna och vara utformade så att gemen-

samma aktiviteter skapar en bas (Groth, 2015). 

 

Som en modell för att binda ihop effektivitetsforskning och skolför-

bättringsforskning argumenterar Creemers och Kyriakides (2012) för 

den dynamiska modellen där kunskap från de båda perspektiven tas 

tillvara. Den dynamiska modellen pekar inte bara på olika faktorer 

som är viktiga för att förklara effektivitet utan försöker också förklara 

varför dessa faktorer är viktiga genom att integrera olika teoretiska 

effektivitetsbegrepp. Modellen har visat att faktorer på olika nivåer i 

systemet påverkar elevers resultat och om dessa faktorer identifieras 

och analyseras med hjälp av en vetenskaplig teori som anpassas till 

rådande kontext kan skolförbättringsprojekt påverka elevers resultat. 

I detta arbete behöver skolor ett systematiskt stöd från ett rådgörande 

forskningsteam både när det gäller design, implementering och ut-

värdering av projektet. 

 

Som en konsekvens av den dynamiska modellen pekar Hopkins, 

Stringfield, Harris, Stoll och Mackay (2014) på betydelsen av förbätt-

ring på systemnivå. De menar att 1980-talets skoleffektivitetsforsk-

ning gav en god bild av den effektiva skolan vilket på 1990-talet ledde 

till en ökad kunskap om mer effektiva skolutvecklingsprocesser. På 

samma sätt har det senaste decenniet gett ökade kunskaper om hur 

ett effektivt utbildningssystem kan se ut, men förståelsen för hur för-

bättringsprocesser arbetar simultant på olika nivåer i skolsystemen är 

fortfarande bristfällig. De hänvisar till Harris och Chrispeels (2008) 

och deras beskrivning av hur förändringar sker på systemnivå genom 

samarbete och nätverkande mellan skolor och regioner. Hopkins med 
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flera (2014) menar att fokus behöver förflyttas från enskilda skolor 

och lokala skolsystem till nationella och internationella system för 

skolförbättring. Det krävs också att den del av systemet som ska för-

ändras definieras tydligt och att förändringsagenter på olika nivåer 

arbetar för att den önskade förändringen ska kunna genomföras an-

nars har utifrån kommande förändringar en begränsad möjlighet att 

få genomslag. 

 

 

2.6 En teori om skolan som institution och skolor som organisa-

tioner 

 

I syfte att bidra till skolutveckling har forskare tagit fram teorier och 

modeller. Ett exempel på detta är Bergs (2003) frirumsteori som ut-

gör bas för skolutvecklingsmodellen frirumsmodellen, vilken kan för-

stås som en del av skolförbättringsforskningen. Denna teori och mo-

dell är utgångspunkt för det skolutvecklingsprojekt som presenteras 

och analyseras i denna avhandling. I denna avhandling benämns mo-

dellen frirumsstrategin. Berg (2003) menar att frirumsstrategin tar 

hänsyn till statlig styrning och lokal ledning i och av skolan. Detta be-

nämner Berg i termer av formella uppdrag formulerade på huvud-

mannanivå och de mer informella uppdrag som kan härledas från 

skolans organisation och dess kultur, vilken bottnar i bland annat 

samhälleliga traditioner, yrkesgruppsnormer och närmiljöfaktorer. 

 

I följande avsnitt kommer frirumsteorin och de bärande delarna i 

strategin att beskrivas. Även kritik mot teorin och utvecklingsstrate-

gin kommer att beröras. 

 

 

2.6.1. Frirumsteorin 

 

Bergs avhandling Att förstå skolan – en teori om skolan som institu-

tion och skolor som organisationer (Berg, 2003) ger en samlad bild 

av den forskning Berg bedrivit sedan 1970-talet (Berg, 1981; Berg & 

Wallin, 1986; Berg 1987; Nytell, 1994; Berg, 1999; Berg, 2003). Den 

teori Berg lägger fram är tänkt att fungera som ett analytiskt instru-

ment och öka förståelsen för det som benämns skolans styrkällor. 
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Med styrkälla menar Berg den ”formella och informella styrning som 

sammantagna formar den komplexitet som är utmärkande för skolans 

verksamhet och skolors vardagsarbete” (2003, s. 21). Ledning och 

styrning betraktas som handlingar som hänger ihop; ledning förutsät-

ter styrning och styrning innefattar ledning. Berg definierar ledning 

som det som sker i skolors vardagsarbete, dvs. inom organisationen 

skolan, medan styrning är ett begrepp kopplat till skolan som institu-

tion. Berg hänvisar till Wennås (1989) som definierar styrning som 

maktutövning i en viss riktning i förhållande till rådande förutsätt-

ningar. Styrningsbegreppet innefattar såväl explicit som implicit styr-

ning. Den explicita styrningen är enligt Berg (2003) de formella upp-

drag som formuleras på huvudmannanivå och som de till institutio-

nen kopplade organisationerna har att genomföra, vilket ses som 

styrning av skolan. Den implicita styrningen är de informella, histo-

riskt och kontextuellt betingade uppdrag, vilka kännetecknas av att de 

är gränsbevarande och bidrar till att återskapa institutionen på dess 

egna villkor, vilket Berg betecknar styrning i skolan. Nedan presente-

ras frirumsmodellen i figur 1.   

           
Figur 1. Frirumsmodellen (efter Berg, 2003, s. 48). 

 

Enligt Berg (2003) visar modellen ovan att styrinstrument i form av 

läroplaner och statliga och kommunala regelverk syftar till att styra 

skolors arbeten i den riktning huvudmännen önskar. Dessa styrdo-

kument och lagar skapar yttre gränser för skolors arbete. För att be-

skriva de inre gränserna använder Berg begreppet kultur och syftar då 

på hur skolors vardagsarbete organiseras och genomförs på ett lokalt 

plan. Forskaren anser att dessa gränser är oklara på grund av histo-

riska och nutida maktförhållanden mellan stat, kommun och samhäl-
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le och därför påstår Berg att det finns ett outnyttjat frirum mellan den 

statliga styrningen och skolors verksamhet. Detta frirum beskrivs som 

centralt för frirumsstrategin. Berg menar att skolor som organisatio-

ner kan arbeta på olika sätt utan att överskrida de yttre gränserna och 

att skolutveckling ska betraktas som en möjlighet att ”upptäcka och 

erövra” (s. 31) det tillgängliga frirummet.  

 

 

2.6.2 Frirumsteorins begrepp 

 

Berg och Wallin (1986) lanserade 1983 en modell med fokus på Ut-

veckling av Organisationen (UO). Denna kan, enligt forskarna, be-

traktas som ett embryo till frirumsstrategin och uppfattas av Berg och 

Wallin som en utveckling av OU-modellen, det vill säga Organisa-

tionsutvecklingsmodellen. OU definierar Berg och Wallin som ett pla-

nerat och långsiktigt försök att uppnå systemförbättringar med hjälp 

av metoder där aktörer inom skolan själva analyserar sin verksamhet. 

Enligt Berg och Wallin (1983) kan skolan beskrivas utifrån de aktörer 

som verkar inom organisationen och som agerar gentemot olika nivå-

er i organisationen. När aktörerna agerar kan det, menar Berg och 

Wallin, uppstå konflikter, vilket de menar är ett uttryck för att de inre 

och yttre gränserna inte är tydliga.  

 

Berg (1981) påstår att professionella lärare behöver lära känna de ytt-

re gränserna; det vill säga styrdokument och andra lagar som reglerar 

skolor, och reflektera över dessa texter i förhållande till sin professio-

nella yrkesutövning. Statens intentioner är att styra yrkesutövandet så 

att det genomförs i linje med de styrdokument och lagar som reglerar 

skolors verksamhet. Ett professionellt lärararbete av detta slag kom-

mer, enligt Berg, att närma sig gränserna för vad som anses tillåtet. I 

samband med detta menar Berg att beslut om eventuella gränsjuster-

ingar fattas på lokal (kulturnivå) och central nivå (politiska beslut). 

Enligt Berg konstitueras skolan som professionell organisation där-

med av samspelet mellan målstyrningen och den styrning som kultu-

ren på skolnivå utövar. Berg och Wallin (1983) anser att den då aktu-

ella läroplanen, Lgr 80, indikerade att det fanns möjlighet att utnyttja 

ett befintligt så kallat frirum kring elever, kunskap och utbildning för 

att få en önskad utveckling av den lokala verksamheten. 
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Sammanfattningsvis markerar Berg och Wallin (1983) att ett hand-

lingsutrymme existerar, och måste existera, så länge den samhälleliga 

styrningen kan betraktas som konfliktfylld. Författarna anser att det 

på ett teoretiskt plan är omöjligt att exakt fastställa var gränserna går 

för en av samhället legitimerad och önskvärd skolverksamhet. Endast 

genom pedagogiska handlingar kan handlingsutrymmet definieras 

och uppfattas. När pedagogerna närmar sig eller överskrider gränser-

na så korrigeras, enligt Berg och Wallin, riktningen från andra delar 

av skolväsendet. De båda forskarna menar att genom att låta en skola 

bli ”gränsbelyst” ökas insikterna om handlingsutrymmets storlek. I 

linje med detta blir Bergs och Wallins definition av lokalt skolutveck-

lingsarbete en skolverksamhet som strävar efter att förändra den tra-

ditionella verksamheten i stort (=de inre gränserna), håller sig inom 

ramen för en av samhället sanktionerad skolverksamhet (=de yttre 

gränserna) samtidigt som man stegvis erövrar det tillgängliga hand-

lingsutrymmet i sin helhet (=frirummet). Arbetet ska utgå från egna 

initiativ, syfta till förändringar utifrån egna behov och leda till för-

bättringar av den egna verksamheten (Berg & Wallin, 1983).  

 

Berg, Andersson, Bostedt, Perselli, Sund och Wede (2015) konstaterar 

att frirummets omfattning varierat under olika tidsperioder. Från att 

ha varit relativt begränsat fram till 1990-talets början anser Berg med 

flera att det ökade under 1990-talets decentralisering för att återigen 

minska under 2000-talet till följd av statlig kontroll i form av exem-

pelvis skolinspektion och nationella prov. Berg med flera påpekar att 

trots att det över tid funnits ett frirum med varierande storlek så in-

nebär inte detta att det utnyttjats av skolans yrkesgrupper för profes-

sionella självständiga handlingar. När frirummet har utnyttjats har 

arbetet inriktat sig på handlingar på klassrumsnivå; val av arbetssätt, 

arbetsformer och läromedel. Enligt Berg med flera så tycks det själv-

ständiga yrkesutövandet ha handlat om att hitta smidiga lokala ruti-

ner i syfte att anpassa vardagen till statliga direktiv.  

 

När lärare och/eller skolledare arbetat mer övergripande med skolut-

veckling enligt frirumsstrategin har detta oftast genomförts i form av 

projekt som avslutats när de ekonomiska medlen tagit slut eller när 

det funnits ett motstånd i skolkulturen mot att arbeta med skolut-

veckling på en organisationsnivå. Berg med flera (2015) framhåller att 
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det inte funnits något större professionellt intresse för att använda sig 

av det frirum som finns utanför det egna klassrumsarbetet och menar 

att det kan vara orealistiskt att ställa den typen av professionella krav 

på enskilda yrkesutövare. Berg med flera anser att om en skola ska 

kunna utvecklas på organisationsnivå krävs arbetslag som kompe-

tensmässigt är sammansatta av olika yrkesprofessioner inom skolan.  

 

 

2.6.3 Från frirumsteori till frirumsstrategi  

 

Skolutveckling enligt den strategi som baseras på frirumsteorin byg-

ger enligt Berg (2003) på en skolas förmåga att identifiera inre och 

yttre gränser för att använda sig av frirummet. Strategin utvecklades 

under den period då lokalt skolutvecklingsarbete stod i fokus och be-

skriver relationen mellan lokal ledning och statlig/kommunal styr-

ning av skolan (Berg, 2004). Utgångspunkten är att skolutveckling i 

stort är beroende av den kultur som är närvarande i skolors vardags-

arbete Berg anser att om verksamheten ska kunna utvecklas måste 

kulturen definieras och belysas. Skolkulturen kan variera såväl mellan 

skolor som inom samma skola. Specifikt för skolkulturbegreppet i 

Berg strategi är att den ska förstås i förhållande till de etablerade vär-

debaser som sammantaget konstituerar skolan som institution (Berg, 

2003). Nedan presenteras de bärande delarna i Bergs Frirumsstrate-

gi. 

 

 

Utvecklingsgrupper – hjälp till självhjälp 

 

När frirumsstrategin ska användas som stöd för utveckling på en sko-

la inleds arbetet med att en utvecklingsgrupp på fem till tio personer 

bildas. Det är enligt Berg (2003) upp till skolan eller kommunen att 

avgöra vilka som ska ingå och på vilka premisser. Tjänstgörande per-

sonal på skolan kan komma i fråga, liksom föräldrar och elever. Krite-

rier för att bli medlem i en utvecklingsgrupp behöver diskuteras och 

utarbetas på den aktuella skolan, men gruppmedlemmarna behöver 

enligt Berg ha förtroende från kollegor och vara inställda på att arbeta 

med skolutveckling. Gruppen ses som en hjälp till självhjälp i skolans 

utvecklingsarbete. Det konkreta arbetet för utvecklingsgruppen inne-
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bär, enligt Berg, att förankra skolutvecklingsstrategin och genomföra 

kultur- och dokumentanalyser.  

 

 

Kulturanalys – en självanalys  

 

I syfte att synliggöra de inre gränserna för skolors handlingsutrymme 

har Berg (2003) utarbetat en metod för kulturanalys. Berg menar att 

skolkultur skapas i möten mellan olika aktörer inom skolan och att 

skolkulturen handlar om skolors vardagsarbete; undervisning, elevak-

tiviteter av olika slag, kommunikation, konferenser, möten, påverkan 

av närmiljö och lärares yrkestraditioner samt skolans historiska och 

samhälleliga traditioner.  Berg hänvisar till också till att kulturen på 

en skola även kan påverka schema, tjänstefördelning och arbetspla-

ner.  

 

Datainsamlingen vid kulturanalys sker genom ostrukturerade, öppna 

intervjuer där respondenter uppmuntras att berätta om hur de upple-

ver sin arbetsplats. Ett urval av respondenter som bedöms vara kod-

bärare, det vill säga tongivande i organisationen och ha ett inflytande 

över skolans kultur, görs i första hand. Ett alternativ, eller komple-

ment till intervjun, är brevmetoden, som enligt Berg (2003) kan ses 

som en hybrid mellan intervju och enkät. Den går ut på att personal 

eller andra aktörer i brevform får besvara frågan om hur de upplever 

sitt vardagsarbete på skolan. Breven analyseras sedan genom att utsa-

gorna kategoriseras under rubriker som till exempel arbetssituation, 

elevinflytande eller föräldramedverkan. För att sortera materialet yt-

terligare används de tre dimensionerna samverkan, planering och 

förändring, där färdiga frågeställningar är vägledande för indelning-

en. Utifrån denna sortering kan kårandan utläsas. Kårandan härleds 

från Lorties (1975) begrepp ethos och Berg definierar det med hjälp av 

begreppen konservatism, nuorientering och individualism. Konserva-

tism står för en tveksamhet hos lärare till förändringar, nuorientering 

avser lärares fokusering på nuet vid planering – nästa lektion eller 

nästa dag – och individualism syftar på att lärare av tradition är en-

samarbetande. 
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Dokumentanalys   

 

För att göra de yttre gränserna tydliga i fråga om lärares handlingsut-

rymme görs en dokumentanalys. Denna görs gärna parallellt med kul-

turanalysen och syftar, menar Berg (2003), till att underlätta utveck-

lingsgruppens tolkning av de styrdokument som berör det grundläg-

gande uppdraget för skolan. Dokumentanalysen bygger på en indel-

ning i sex nivåer som ska användas för att sortera in skrivningarna i 

de olika dokument som läses; ideologisk nivå, innehållsnivå, regelni-

vå, ämnesnivå, intern verksamhetsnivå och extern verksamhetsnivå. 

De olika nivåerna är till för att få en överblick över olika styrdoku-

ment och sätta in dem i ett sammanhang.  

 

De båda analyserna är enligt Berg (2003) till för att beskriva ett nulä-

ge på skolan och utgör ett underlag för det fortsatta utvecklingsarbe-

tet. Med analyserna som grund arbetar skolutvecklingsgruppen fram 

ett förslag med olika utvecklingsidéer. Förslaget går ut på remiss till 

dem som medverkat i analysen, företrädesvis arbetslag och elevråd. 

Därefter tar utvecklingsgruppen fram en slutversion av utvecklings-

programmet, som i olika forum presenteras för skolans personal.  

 

 

Övergång från analys till utveckling 

 

De bägge analyserna ska synliggöra den egna kulturen och skapa för-

ståelse för var de yttre och inre gränserna för verksamheten befinner 

sig (Berg, 2003). Detta ska i sin tur, med Bergs begrepp, ge möjlighet 

att ”upptäcka och erövra frirummet” (sid. 31) och ge underlag för ett 

förbättringsarbete. Några anvisningar om förbättringens art eller hur 

denna ska genomföras och drivas ger Berg inte i sin strategi utan an-

ser att detta arbete ska ”öppna för sitt eget frirum” (personlig kom-

munikation, augusti 2004), vilket kan tolkas som att skolorna själva 

behöver finna ett eget sätt för detta arbete. Kulturanalysen bedöms av 

Berg (2003) ge ett gott underlag i fråga om förutsättningar för skol-

förbättring genom att den synliggör såväl styrkor som svagheter i den 

egna organisationen. Denna aktivitet ses av forskaren som en över-

gång mellan de faser han benämner analys- och genomförandefas. 
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Utifrån de analyser som tagits fram förväntas ett mer praktiskt ge-

nomförande av olika förbättringsinsatser. 

 

Berg (2003) betraktar sin strategi som en process med återkomman-

de analyser och genomförande av åtgärder i syfte att skapa utveckling 

och som grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Berg poängte-

rar emellertid att det inte är givet att det upptäckta frirummet per au-

tomatik fylls med pedagogiskt nytänkande för elevernas bästa. Fri-

rummet kan likaväl tas i anspråk av bakåtsträvande traditioner eller 

trender inom skolvärlden. Kommunala tjänstemän eller konsulter kan 

”lägga beslag på det fria utrymmet” (personlig kommunikation, maj 

2007).  

 

 

2.6.4 Kritik mot frirumsteorin och frirumsstrategin 

 

I en recension av Bergs avhandling anspelar Karlsen och Persson 

(2004) på bokens titel — Att förstå skolan — och menar att Berg bor-

de ha ställt sig frågan vad som inte går att förstå med den framtagna 

begreppsapparaten. De anser att han genom detta kunde öppnat upp 

för andra teoretiska perspektiv på skolan och skolor. Dessutom påpe-

kar de att Berg inte tagit med några av de samhällsförändringar som 

skett under de senaste 25 åren och att diskussioner kring hur det sen- 

eller postmoderna samhället ska förstås helt saknas. De kopplar sitt 

resonemang till den kommunalisering som genomfördes under den 

tidsperiod då Berg utvecklade sin teori och menar att även internatio-

nella impulser påverkade styrningen och styrningslogiken. De över-

raskas av att Berg inte relaterar teoriutvecklingen till NPM med dess 

ingående målstyrning. Karlsen och Persson menar att Bergs skolut-

vecklingsstrategi helt bygger på att det faktiskt existerar ett så kallat 

frirum och framhåller att avhandlingen inte ger något svar på hur det-

ta frirum kan fastställas empiriskt. De uppfattar därför frirummet 

som ett postulat och föreslår att detsamma behöver studeras empi-

riskt under premisser där både externa och interna kontextuella för-

hållanden tas i beaktande. De instämmer i att ett retorisk frirum exi-

sterar och att det ligger väl i linje med den politiska retoriken kring 

decentralisering. De framhåller den systematik med vilken Berg tagit 

fram teorin. I sin kritik framför de att teorin är alltför tidlös och av-
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skalad från skolors kontext och de efterfrågar det konfliktperspektiv 

som Berg menar finns i teorin, men som Karlsen och Persson anser 

saknas. De anser att det är harmoni som framställs istället för kon-

flikt.  

 

Von Schantz Lundgren (2008) menar att frirumsstrategin utvecklades 

under en tid då skolan var regelstyrd. I en målstyrd organisation be-

höver däremot frirummet inte upptäckas utan forskaren anser att 

skolans aktörer i stället behöver förhålla sig till hur de ska hantera 

den frihet som det innebär att planera och organisera en sådan verk-

samhet. Von Schantz Lundgren hävdar att frirumsstrategins grundidé 

hade behövt revideras när regelstyrningen ersattes med målstyrning 

och visar i sin studie att frirumsstrategin saknar konkreta verktyg för 

att vägleda skolor i arbetet med strategin. De bärande delarna i kul-

turanalysen – begreppen samverkan, planering och förändring – an-

ser hon ha en svag förbindelse med hur resultatet kan användas i ett 

förbättringsprogram. Hon ställer sig även frågande till om dessa tre 

kategorier är tillräckliga för att kunna identifiera väsentliga delar i en 

skolas kultur.  

 

Svendal och Larsen (2009) uttrycker samma uppfattning som von 

Schantz Lundgren när det gäller strategins svårigheter att använda de 

tre dimensionerna samverkan, planering och förändring som under-

lag för att utveckla en skola. De noterar i sin studie att utvecklingsar-

betet inte kom igång då kulturanalysen var gjord och summerar fri-

rumsstrategins analysredskap som begränsade vid försök till praktisk 

användning och att dessa inte fungerar operativt som underlag för 

skolförbättring. Även Ciasnocha (2005) har invändningar mot fri-

rumsstrategins användbarhet för skolutveckling och beskriver Bergs 

strategi som såväl tidsödande som omständlig. Sträng (2011) påpekar 

att de ändrade förutsättningar för lärares och skolledares vardagsar-

bete som skett sedan målstyrningen infördes gör att frirumsstrategin 

är mogen för en översyn vilket innebär att forskaren i sin avhandling 

kombinerar och utvecklar frirumstrategin i något han benämner ett 

flerstämmigt analysinstrument. Med detta instrument menar Sträng 

att det går att åstadkomma en mer nyanserad analys av skolans kultu-

rer än den analys som kan fås med Bergs kulturanalys.  
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3 TEORIER OM FÖRÄNDRING 

 

I detta kapitel kommer teorier om förändring att redovisas. Inled-

ningsvis klargörs olika synsätt på organisationsförändring och skill-

naderna mellan planerad och framväxande förändring diskuteras.  

Därefter presenteras modeller för att studera förändrings- och utveck-

lingsprocesser. Det vetenskapsteoretiska förhållningssättet redovisas. 

Avslutningsvis presenteras de fyra idealtyper för processanalys – mo-

torer – som Van de Ven och Poole tagit fram och som fungerar som 

analysverktyg i föreliggande avhandling. Redogörelsen för de olika 

idealtyperna görs ingående för att analyserna ska kunna förstås. 

 

 

3.1 Olika perspektiv på organisationer och organisationsföränd-

ringar  

 

Organisationer och organisationsförändringar kan beskrivas och ka-

tegoriseras på olika sätt (Burnes, 2009; Rowland & Higgs, 2008). I 

denna studie är det framför allt skillnaden mellan planerad och fram-

växande förändring som är av intresse. 

 

 

3.1.1 Planerad förändring 

 

Organisationsförändringar kan betraktas som medvetna, målinrikta-

de mänskliga handlingar där organisationens medlemmar följer olika 

faser för att uppnå en förändring (Jacobsen & Thorsvik, 2002). För-

ändringar ses som något som planeras och sedan genomförs. Den 

planerade förändringen har ett normativt inslag eftersom det finns ett 

önskat tillstånd som slutpunkt eller mål (Poole, 2004). Den planerade 

förändringen kan betraktas ur olika perspektiv: 

 

Om organisationen betraktas ur ett rationellt perspektiv ses den som 

ett medel för att genomföra de uppgifter och uppnå de mål som upp-

dragsgivaren har bestämt. Uppgifterna genomförs på ett effektivt sätt 

och en hierarki med noga utarbetade detaljer för ansvarsfördelning 

skapas. En handling är rationell om den är riktad mot ett preciserat 

mål eller styrd av medvetna handlingar (Abrahamsson & Andersson, 
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1996). En väsentlig punkt i den rationalistiska organisationsteorin är 

föreställningen om att individer vill tillgodose olika behov (krav, för-

väntningar, ambitioner), men att det är svårt att göra detta med egna 

insatser och att man därför behöver samarbeta med andra och 

genomföra kollektiva handlingar. Organisationen är enligt Abrahams-

son till för att genomföra de förändringar som ledningen önskar, och 

genomgående vilar denna skola på att det finns samhälleliga problem 

som behöver hanteras och en politisk vilja som stöttar denna målsätt-

ning. Frirumsteorin befinner sig inom detta perspektiv.  

 

Ett annat sätt att betrakta planerad organisationsförändring är att 

inta ett öppet systemperspektiv, som betraktar organisationen som en 

organism som försöker anpassa sig till omgivningen för att klara sig. 

Med detta synsätt måste det finnas en balans i förhållande till omgiv-

ningen, men även till de grupperingar som finns inom organisationen 

(Morgan, 1998). Ett holistiskt tänkande, menar Jacobsen och Thor-

svik (2002), gör att en förändring någonstans i organisationen får 

följder inom andra delar. Delsystemen behöver anpassas till varandra, 

så att det blir en harmonisk enhet. Om organisationer ska erhålla stöd 

från omvärlden och uppnå legitimitet behöver de leva upp till samhäl-

lets förväntningar på en god och riktig organisation av verksamheten.  

 

Ytterligare ett sätt att se på planerad organisationsförändring är det 

gruppdynamiska perspektivet vilket har sitt ursprung hos Lewin (i 

Miner, 2005). Perspektivet utgår från att de anställda finns organise-

rade i mindre arbetsgrupper och att förändring sker inom dessa grup-

per. Individerna styrs av de normer, roller och värderingar som finns 

inom gruppen. Lewin (1951) tog under 1940-talet fram en modell för 

att beskriva hur dessa normer och värderingar påverkas när föränd-

ringar ska göras. Modellen åskådliggör hur förändring genomförs i tre 

på varandra följande steg och har som utgångspunkt att det finns 

tröghet i alla system och att det viktigaste är att skapa ett gott klimat 

för förändring. Den första fasen kan beskrivas som upptining, där en 

förståelse och motivation för förändring behöver etableras. Därefter 

följer en andra fas där förändringar genomförs och slutligen inträder 

en tredje fas – nedfrysning – där de nya mönstren och åtgärderna 

stabiliseras så att inte organisationen återgår till utgångsläget (Lewin, 

1997).  
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Figur 2. Lewins trestegsmodell (efter Lewin, 1997). 

 

Lewin (1997) och även Schein (1985) delar liksom Lyngdal (1992) in 

planerad organisationsutveckling i olika faser, men kopplar faserna 

till handfasta praktiska moment. Processen inleds med en kartlägg-

ning som blottlägger styrkor och svagheter och ger besked om vilka 

behov organisationen har. Därefter sker analys av problemen och 

målsättningar formuleras kring det som organisationen vill förändra. 

Olika lösningar presenteras som i nästa steg verkställs. Till slut utvär-

deras verkningarna av de genomförda åtgärderna.  

 

Trots att förändringar planerats genomförs de inte alltid i verksamhe-

ten, vilket har lett till kritik mot teorier om planerad organisationsför-

ändring (Czarniawska & Joerges, 1996). Enligt Beer och Nohria 

(2000) misslyckas ungefär 70 procent av alla planerade förändringar 

och dessa analyseras ofta som dåligt planerade eller med otydlig mål-

sättning (Andreeva, 2008). Samtidigt kommer förändringar till stånd 

utan någon tydlig planering (Czarniawska & Joerges, 1996). Dessa 

oplanerade förändringar visar att förändringsprocesser inte alltid kan 

kontrolleras eller styras. Poole (2004) påpekar att planerad och opla-

nerad förändring ofta betraktas som varandras motsatser, men det 

kan vara fruktbart att betrakta dem tillsammans, eftersom de kan ini-

tieras och stimuleras, men även begränsas av varandra. 

 

 

3.1.2 Framväxande förändring 

 

Vid en syn på verksamheten som ständigt föränderlig finns ingen sta-

bil och orörlig verksamhet att tina upp eftersom förändring sker hela 

tiden. Weick och Quinn (1999) anser att Lewins trestegsmodell kan 

vara viktig om forskaren utgår från att verksamheten är stabil och 

trögrörlig, men om verksamheten ständigt förändras behövs ett annat 

 

upptining          förändring         nedfrysning 
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synsätt för att studera den ström av aktiviteter som äger rum. De sär-

skiljer planerade förändringar, som de benämner episodiska från dem 

som är framväxande, vilka de kallar kontinuerliga. Författarna menar 

att Lewins förändringsmodell är relevant när det handlar om linjär, 

progressiv utveckling, där en jämviktsrubbning ligger som motiv och 

en intervention är nödvändig för att skapa förändring. De anser att 

när förändring är kontinuerlig är det inte problem med att bryta upp 

tröga strukturer och ”tina upp”, utan det som krävs i det första steget 

är att ”frysa bilden av organisationen” för att hitta mönster bland allt 

som sker. I nästa steg omformas saker och ting, nya positioner skapas 

och händelser tolkas på ett nytt sätt och ges en annan mening. Det 

sista steget står för en återgång till det ständiga flödet av händelser 

där organisationsmedlemmarna har ett nytt arbetssätt eller förhåll-

ningssätt jämfört med tidigare (Weick & Quinn, 1999). Deras modell 

visas i figur 3 nedan där de tre stegen följer på varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Weicks och Quinns trestegsmodell (efter Weick och Quinn, 

1999). 

 

Teorier om planerad förändring specificerar hur processer kan styras 

och kontrolleras medan teorier om framväxande förändring visar att 

förändring är en egen kraft som inte går att kontrollera eller styra 

(Poole, 2004). Offentliga organisationer, som exempelvis skolor, kan 

ses som instrument för att genomföra planerade förändringar, men de 

kan också betraktas som enheter där förändringar sker framväxande 

och spontant (Christensen, Laegreid, Roness & Røvik, 2005). Mintz-

berg (1987) använder en delvis annan terminologi och skiljer på pla-

nerad och realiserad strategi. Han menar att en del intentioner förblir 

orealiserade medan andra infrias, samtidigt som en del förändringar 

växer fram utan att från början ha varit uttalade.  

 

nedfrysning           återställa balansen           upptining 
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Figur 4. Verksamhetsförändring som planerad och framväxande. 

(Mintzberg, 1987, s. 14). 

 

 

3.2 Modeller för att studera förändrings- och utvecklingsproces-

ser 

 

En teori kan inte användas direkt i en studie, utan operativa under-

sökningsmodeller behövs som mellanled mellan teori och data.        

Varians- och processmodeller är två modeller som används för att 

studera förändrings- och utvecklingsprocesser. De erbjuder olika kun-

skapsteoretiska antaganden och förklaringsförsök för att representera 

den teori och de fenomen som undersöks (Poole, 2004). Därmed kan 

de fungera som mediatorer mellan data och teori (Morgan & Morri-

son, 1999). Båda modellerna används i studier av förändringsproces-

ser, men fokus och frågeställningar varierar. Variansmodellen kan 

användas för att empiriskt undersöka forskningsfrågan ”Vad finns det 

för förutsättningar för förändring och vad blir konsekvenserna?”, me-

dan processmodellens fråga kan formuleras ”Hur uppstår, utvecklas 

och avslutas förändringen över tid?” (Van de Ven, 2007, s. 158 ). Av-

handlingens syfte är att beskriva och förstå hur processer – i arbetet 

med frirumsstrategin – initieras, fortlöper och avslutas. På grund av 

detta har en processmodell valts för studien.  

 

Processmodeller har fokus på en serie händelser som följer på var-

andra över tid och ger någon form av resultat. Förklaringar genom 
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processmodeller tenderar att bli mer komplexa än förklaringar genom 

variansmodeller på grund av en större komplexitet i fråga om händel-

ser, tidsmässiga förbindelser mellan händelserna, olika tidsskalor i 

samma process och dynamiken som processer innehåller (Poole, 

2004). Processmodellen är händelsedriven och förklaringar byggs 

från observerade händelser till resultat. Modellen behöver ett narrativ 

– en detaljerad berättelse – som beskriver hur händelseförloppen ut-

vecklas och förändras över tid. En förklaring enligt denna modell 

granskar kritiska punkter i händelseförloppen, omgivande faktorer 

och återkommande mönster. Modellen söker mönster och orsaks-

samband och förklaringarna baseras på hela händelseförloppet (Poo-

le, 2004). Analys av processdata kräver en metod som kan identifiera 

både de tidsmässiga samband som finns mellan olika händelser (Poo-

le, 2000) och de olika tidsskalor som kan förekomma i processer och 

som innebär att vissa händelser pågår under flera år medan andra av-

slutas på betydligt kortare tid (Langley, 1999). Processmodeller passar 

bra i studier med framväxande förändringar (Weick & Quinn, 1999) 

eftersom de tar hänsyn till att allt kan modifieras, omtolkas eller för-

ändras på sätt som kan vara oförutsägbara.  

 

Processforskningen har kritiserats för att innehålla en otydlighet mel-

lan process och utfall (Langley, 1999) och Pettigrew (1997) anser att 

processanalysen är otillräcklig om inte det finns en koppling till utfal-

let. Avhandlingens syfte är att beskriva och förstå hur processer – i 

arbetet med frirumsstrategin – initieras, fortlöper och avslutas. Studi-

ens händelseförlopp visar både process och resultat. Processmodeller 

kan byggas upp på en rad olika sätt och i följande avsnitt kommer kri-

tisk realism, som är den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för Van 

de Vens och Pooles (1995) processmodell att presenteras. Därefter 

följer en genomgång av Van de Vens och Pooles fyra teoretiska ideal-

typer som utgör en viktig del av studiens analysverktyg. 

 

 

3.3 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt – ontologiska och me-

todologiska utgångspunkter  

 

Vetenskapsteoretisk grundas denna avhandling på kritisk realism där 

intresset riktas mot att identifiera och förstå de mekanismer som 
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finns bakom det omedelbart observerbara. Denna förståelse är viktig 

för att kunna förstå hur och varför processer initieras, fortlöper och 

avslutas. Det realistiska i den kritiska realismen förstås som att det 

finns en objektiv verklighet oberoende av vår kunskap om den. Da-

nemark med flera (2003) förklarar det med att våra sinnen är begrän-

sade och ofullkomliga och detta kan riskera att vilseleda oss om den 

objektiva verklighetens beskaffenhet. Med stöd av begrepp och teorier 

från kritisk realism kan forskaren närma sig verkligheten.  

 

Inom vetenskapsfilosofi är den kritiska realismen förknippad med 

britten Roy Bhaskar som under 1970-talet riktade kritik mot det då 

dominerande vetenskapsparadigmet positivism. Bhaskar (1978) ut-

vecklade flera av de grundläggande idéerna som den kritiska realis-

men bygger på. Bhaskar var kritisk mot kausalitetsbegreppet. Att söka 

efter orsak och verkan utan att undersöka varför en viss orsak får en 

viss verkan är enligt den kritiska realismen inte möjligt. Den kritiska 

realismens kausala krafter skiljer sig åt från empirismens uppfattning 

om kausalitet, där det som sker förklaras med en empirisk regelbun-

denhet mellan händelser. Till exempel att händelse A brukar följas av 

händelse B, det vill säga om A så B. Den kritiska realismen söker istäl-

let orsaker i generativa mekanismer och menar att en händelse A kan 

följas av flera A (A1, A2, A3 etc.) innan händelse B inträffar. De gene-

rativa mekanismerna i form av kausala krafter kan förekomma utan 

att de aktiveras och därför kan deras effekter beskrivas som tendenser 

(Sayer, 1998). Utöver Bhaskar har ett antal brittiska vetenskapsfiloso-

fer bidragit till teorin, till exempel Collier (1994) och Sayer (1992). I 

Sverige har till exempel Liljeros (1997) och Danemark med flera 

(2003) bidragit med introduktioner till kritisk realism.  

 

Den kritiska realismen ordnar verkligheten i olika ontologiska domä-

ner. Verkligheten antas vara stratifierad, strukturerad, differentierad 

och föränderlig till sin karaktär (Bhaskar, 1978). Att världen anses 

vara stratifierad innebär en analytisk skillnad mellan verklighetens 

empiriska, faktiska och verkliga domäner; se tabell 1 på sid. 45. 

Skillnaden innebär inte att de är avskilda från varandra; de utgör 

istället olika dimensioner av samma verklighet.  
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Den empiriska domänen innehåller, enligt Bhaskar, det vi kan upple-

va och få erfarenheter av i världen genom våra sinnen, till exempel 

olika händelser. Denna domän består av det som inom vetenskapen 

benämns ”empiri” eller ”data”, det vill säga händelser som till exem-

pel observeras och där det direkt går att konstatera vad som händer.  

Den faktiska domänen består av de händelser som sker, oavsett om 

forskaren observerar händelserna eller inte. Verklighetens domän in-

nehåller strukturer och generativa mekanismer som är kapabla att 

producera olika slags händelser.  

 

Händelserna sker inte slumpmässigt, enligt Bhaskar (1978), utan kan 

härledas till strukturer i det verkligas domän. Strukturerna kan vara 

socialt konstruerade utifrån människors relationer och roller i förhål-

lande till varandra (Danemark, m.fl., 2003). Fleetwood (2005) kallar 

dessa strukturer sociala objekt, till skillnad från de fysiska objekt som 

också bygger upp den strukturerade verkligheten. Strukturerna är bä-

rare av generativa mekanismer som kan orsaka och utlösa de faktiska 

händelser som sker. Dessa mekanismer eller krafter kan finnas utan 

att de aktiveras och de kan motverka eller förstärka varandra (Collier, 

1994). Strukturerna är inte empiriskt synliga utan det är deras konse-

kvenser som kan studeras i den empiriska domänen. 

 

Danemark med flera (2003) förklarar differentiering som att verklig-

heten består av objekt med kvalitativt skilda krafter och mekanismer, 

som sällan är observerbara inom empirins domän. Mekanismbegrep-

pet är, påpekar Alvesson och Sköldberg (2008), centralt inom kritisk 

realism. Bakom händelseförlopp finns krafter som genererar dem och 

dessa kausala krafter är de generativa mekanismerna (Danemark 

m.fl., 2003).  

 

En stratifierad verklighet innebär att mekanismerna hör hemma inom 

olika skikt – så kallade strata– av verkligheten. Dessa strata är hierar-

kiskt ordnade menar Fleetwood (2005). Underst kan fysiologiska me-

kanismer finnas i ett stratum, därefter kemiska, därefter biologiska 

och överst psykologiska och sociala. Varje nytt stratum är sammansatt 

av de underliggande, men det är samtidigt något nytt. Detta nya kallas 

emergens och man kan säga att det nya objektet har emergenta kraf-

ter (Danemark m.fl., 2003; Brante, 2001). Ytterligare kännetecken på 
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verkligheten är att den kritiska realismen också ser den som föränder-

lig (Bhaskar, 1978), vilket innebär att samhälleliga förhållanden som 

påverkar individers handlande kan förändras. Tabell 1 nedan beskri-

ver realismens ontologiska domäner. 

 

Tabell 1. Realismens ontologiska domäner (efter Bhaskar, 1978, s. 

56). 

 

 Empirins  

domän 

Det faktiskas 

domän 

Verklighetens 

domän 

Erfarenheter x x x 

Händelser  x x 

Mekanismer   x 

 

 

Den kritiska realismen kan sammanfattningsvis betraktas som en teo-

ri som omfattar antagandet att det existerar en verklighet som har en 

objektiv existens oberoende av vår kunskap om den. Kunskap om 

verkligheten baseras på de begrepp och teorier som forskaren skapar 

och detta gör begreppsbildningen till en angelägen uppgift (Dane-

mark m.fl., 2003). Ett abstrakt begrepp syftar till att på ett precist sätt 

ringa in en viktig aspekt av ett konkret händelseförlopp och Dane-

mark och hans kollegor anser att forskaren behöver använda sin tan-

kekraft för att abstrahera väsentliga aspekter av verkligheten för att 

på så sätt möjliggöra upptäckten av de underliggande generativa me-

kanismer som tillsammans med strukturerna orsakar de faktiska 

händelserna (Danemark m.fl., 2003). I avhandlingens metodkapitel 

presenteras de abstrakta begrepp som tagits fram och fyller en viktig 

funktion i analysen.  

 

 

3.4 Att analysera förändringar i organisationer med stöd av pro-

cessmodeller 

 

Att förklara hur och varför organisationer förändras är ett angeläget 

ämne inom många verksamheter. Van de Ven och Poole (1995) kon-

staterar att för att förklara förändrings- och utvecklingsprocesser har 

forskare inspirerats av och lånat koncept, metaforer och teorier från 
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olika discipliner. Detta har skapat en teoretisk mångfald som riskerar 

att dela upp forskningen i isolerade perspektiv. En enda teori kan en-

ligt Van de Ven och Poole inte förklara alla processer i en organisation 

och därför har de utarbetat en empiriskt grundad modell där de kom-

binerar olika teorier som kan används för att förklara komplexa för-

ändrings- och utvecklingsprocesser. Den kritiska realismens idéer om 

generativa mekanismer som underliggande förklaringar till den ob-

serverade verkligheten är central i denna modell.  

 

 

3.4.1 Idealtyper – processteorier 

 

Van de Ven och Poole (1995) har i en tvärvetenskaplig metastudie 

analyserat 200 studier av förändring och utifrån dessa identifierat 

tjugo olika teorier. Dessa teorier har sedan kategoriserats i fyra ideal-

typer som på olika sätt förklarar hur och varför förändring sker. De är 

livscykelteorier, evolutionära teorier, teleologiska teorier och dialek-

tiska teorier. Inom varje idealtyp har Van de Ven och Poole identifie-

rat de motorer med tillhörande generativa mekanismer som driver 

processerna. De använder begreppet motor för att beskriva vilka ge-

nerativa mekanismer som driver processen samt vilka olika faser eller 

steg som processen genomgår.  

 

De olika motorerna visar hur processerna initieras, fortlöper och av-

slutas. Dessutom har forskarna för var och en av de fyra idealtyperna 

angett om processens förlopp är föreskriven eller framväxande och 

om processen involverar en eller flera enheter.  Med dessa parametrar 

kan en processmatris konstrueras i enlighet med figur 5 på nästa sida. 
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Figur 5. Typologi över teorier om förändring och utveckling (Van de 

Ven & Poole, 1995, s. 520). 

 

Figur 5 visar att livscykelprocesser och evolutionära processer är före-

skrivna, medan teleologiska och dialektiska processer är framväxan-

de. Livscykel- och teleologiska processer förekommer när endast en 

enhet i organisationen är involverad, medan evolutionära och dialek-

tiska processer kräver att flera enheter är involverade. Nedan presen-

teras teorierna och hur de använts för att identifiera processer i studi-

en. 

 

 

Livscykelteori – föreskriven process  

 

Livscykelteori utgår idealt från att det är en föreskriven process som 

verkar inom en enhet i organisationen. Enligt Van de Ven och Poole 

(1995) fortlöper processen i faserna start, tillväxt, skörd och avslut-

ning. Varje fas bygger på det som hänt i tidigare faser. Som namnet 

antyder är livscykelteorier cykliska och så fort slutet av cykeln är upp-

nådd kan processen starta om. Processen leder mot ett förutbestämt 

slutmål och förloppet styrs av den logik, det program eller de regler 
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som funnit inneboende från början (Poole, Van de Ven, Dooley & 

Holmes, 2000). En organisationsprocess som följer en livscykel ka-

rakteriseras av att deltagarna anpassar sig till den tänkta planeringen 

och som helhet genomgår processen faserna enligt livscykelns pro-

gram och det förutbestämda slutmålet uppnås. Den generativa meka-

nismen i motorn är anpassning och reglering, det vill säga att organi-

sationens aktörer anpassar sig till det föreskrivna programmets inne-

boende logik från start till avslut.   

 

I praktiken kan en process avstanna oavsett vilken motor som arbetar. 

Van de Ven och Sun (2011) beskriver hur en livscykelprocess kan av-

stanna på grund av motsättningar mellan externa och interna aktörer. 

Det kan ske när förbättringsprogrammet är framtaget av någon annan 

än dem som ska implementera det och anpassning blir svårt att uppnå 

inom enheten. Om den som är satt att driva processen är lyhörd för 

missnöjet och gör justeringar som lämpar sig för den lokala enheten 

kan processen komma igång igen.  

 

I den här studien kan livscykelprocesser identifieras på två olika nivå-

er. För det första kan frirumsstrategin förstås som ett program med 

en inneboende logik, som aktörerna förväntas anpassa sig till och föl-

ja. Att anpassa sig och följa ett förutbestämt program kan härledas till 

Van de Vens och Pooles (1995) tanke om hur en livscykelprocess går 

till. Den första fasen i deras modell – starten – representeras i studien 

till av bildandet av en analysgrupp. Kultur- och dokumentanalyserna 

representerar cykelns andra fas – tillväxten – medan rapporterna och 

de framtagna möjliga utvecklingsområdena representerar den tredje 

fasen – skörden. Den fjärde fasen – avslutningen – är det resultat 

som rapporterna generar.  

 

För det andra kan livscykelprocesser identifieras i samtliga episoder 

som är kopplade till frirumstrategins steg. Starten på dessa livscykel-

processer är ett stöd för eller motstånd mot frirumsstrategins steg; 

exempelvis att bilda en grupp. Livscykelns följande fas – tillväxten – 

representeras i studien alltid av information, ofta i form av utbildning, 

medan cykelns nästa fas – skörden – representeras av de handlingar 

som genomförs. Den sista fasen – avslutningen – är att det aktuella 

steget i frirumsstrategin fullföljs.   
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Evolutionär teori – konkurrensstyrd process 

 

Evolutionär teori utgår idealt från att det är en föreskriven process 

som försiggår mellan flera enheter inom organisationen. Processen 

fortlöper genom faserna variation, urval och bevarande. Variation in-

nebär att det inom organisationen finns alternativa idéer och lösning-

ar mellan enheter. Van de Ven och Poole (1995) menar att om resur-

serna är otillräckliga uppstår en konkurrenssituation i vilken organi-

sationen tvingas att göra ett urval. Detta görs på det sätt som för till-

fället verkar mest optimalt och gynnar organisationen utifrån de re-

surser som finns tillgängliga. 

 

Efter urvalet sker ett bevarande, som strävar efter stabilitet och ett 

bibehållande av det som fungerar för organisationen. Detta bevarande 

pågår tills en ny konkurrenssituation uppstår. Denna teori är före-

skriven på så sätt att den kan specificera att evolutionen kommer att 

ske och att den förändrar relationerna mellan enheter, men hur urva-

let kommer att göras kan inte förutsägas från början. Den generativa 

mekanismen i den evolutionära motorn utgörs av att det uppstår en 

tävlan mellan olika enheter samtidigt som resurserna är otillräckliga.  

 

Van de Ven och Sun (2011) beskriver hur den evolutionära processen i 

praktiken kan avstanna när variationen är för liten, resurserna frikos-

tiga eller konkurrens saknas. Om processens ledare skapar konstrue-

rad konkurrens, till exempel genom att låta flera grupper tävla om 

lösningen på samma problem, kan processen återupptas. 

 

I den här studien har evolutionära processer identifierats när aktivite-

ter som kan härledas dels till skolförbättringsprojektet och dels till 

den ordinarie verksamheten konkurrerar om tid, resurs samt kompe-

tens och organisationen måste göra ett urval. Den första fasen – va-

riation – representeras av förbättringsarbetet enligt frirumsstrategin 

och det vardagliga skolarbetet. De val nyckelaktörerna tvingas göra på 

grund av brist på tid, kompetens och resurser utgör processens andra 

fas – urval. I den tredje fasen – bevarande – bibehålls det som väljs 

och som fungerar för organisationen. 
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Dialektisk teori – konfliktstyrd process 

 

Dialektisk teori utgår idealt från att det är en framväxande process 

som verkar mellan flera enheter inom organisationen. Den dialektiska 

teorin har inspirerats av Hegels tankar om tes, antites och syntes (Van 

de Ven & Poole, 1995) och processens progression utgörs av 

tes/antites, konflikt och syntes. En dialektisk organisationsprocess 

kräver två eller flera enheter som konfronterar varandra och skapar 

en konflikt. Processen startar när motstridiga eller motsatta värde-

ringar eller krafter blir tillräckligt starka för att konfrontera och ut-

mana ett status quo-läge. I den första fasen utmanas tesen av antite-

sen, vilket leder fram till den andra fasen – konflikt. Om konflikten 

löses upp och leder till ett helt nytt alternativ, utgör detta den tredje 

fasen – syntesen. Över tid kan syntesen bli en ny tes som utmanas av 

en antites och på så sätt fortsätter den dialektiska processen. Den ge-

nerativa mekanismen i den dialektiska motorn utgörs av en konflikt 

mellan enheter. 

 

När en dialektisk motor driver en process kan den avstanna om kon-

flikten mellan tesen och antitesen inte kan lösas och en syntes inte 

kan uppnås. Detta leder till en maktobalans som i sin tur kan leda an-

tingen till att status quo bevaras eller till att antitesen blir den nya 

syntesen. För att få igång processen kan en förhandling mellan par-

terna eller konflikthantering vara möjliga tillvägagångssätt. Kreativa 

synteser och konstruktiv konfliktlösning är emellertid inte så vanliga i 

organisationer, menar Van de Ven och Sun (2011).  

 

Den dialektiska motorn återfinns i studien när konflikter uppstår mel-

lan deltagare på olika nivåer i organisationen, exempelvis rektorer – 

lärare, politiker – lärare, Skolverket – förvaltningen eller den veten-

skapliga handledaren – utvecklingsgrupperna. Den första fasen repre-

senteras av olika åsikter om hur förbättringsarbetet ska genomföras. 

De olika åsikterna leder fram till den andra fasen – konflikt. Den tred-

je fasen – syntes – har identifierats i studien vid ett tillfälle, i övrigt 

har de dialektiska processerna avslutats i en maktobalans, där anting-

en tesen eller antitesen anammats av organisationen.  
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Teleologisk teori – planerad process 

 

Teleologisk teori utgår idealt från att det är en framväxande process 

som verkar inom en enhet i organisationen. Teleologi innebär att ut-

veckling är avsiktlig och strävar mot ett mål. Utgångspunkten är en 

enskild enhet eller en grupp av samarbetande enheter med en gemen-

sam idé. Enligt Van de Ven och Poole (1995) fortlöper processen i fa-

serna missnöje, sökande, målformulering och implementering av mål. 

Med utgångspunkt i ett missnöje söker enheten lösningar och formu-

lerar mål för förändringen. Därefter genomförs handlingar för att im-

plementera målet. Om deltagarna upptäcker begränsningar eller nya 

infallsvinklar kan slutmålet korrigeras under processens gång. Teorin 

beskriver en återkommande sekvens av målformulering, implemente-

ring, utvärdering och omarbetning av målen beroende på vilka erfa-

renheter som framkommer. Enligt Van de Ven och Poole är den gene-

rativa mekanismen i den teleologiska motorn dels konsensus kring 

slutmålet och dels att enheten samarbetar för att nå detta mål. 

 

Processen kan avstanna om deltagarna inte kan nå konsensus i mål-

formulering, tillvägagångssätt eller analys av eventuella framsteg. Om 

den som leder arbetet har fokus på konsensusbyggande under proces-

sens gång, utvärderar arbetet och har en beredskap för förändrade 

målformuleringar kan processen löpa smidigare, anser Van de Ven 

och Sun (2011).   

 

I denna studies analys har faserna i den teleologiska idealtypen modi-

fierats något jämfört med Van de Vens och Pooles beskrivning. Den 

andra och tredje fasen – sökande och målformulering – har slagits 

samman under rubriken målformulering, då dessa två faser varit så 

tätt sammankopplade och inte kunnat åtskiljas i empirin. Den fjärde 

fasen – som Van de Ven och Poole (1995) benämner implementering 

av mål – har i avhandlingens analys separerats i två faser; implemen-

tering och måluppfyllelse. Detta baseras på att de teleologiska proces-

serna i studien har två distinkta resultat. Detta framkommer inte vid 

användning av Van de Vens och Pooles faser. 

 

Teleologiska processer har identifierats på två olika nivåer i empirin. 

För det första definieras hela förbättringsarbetet i studien som en te-
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leologisk process. Den första fasen – missnöje – representeras av 

missnöje med bristande elevdelaktighet på en av skolorna. På den 

andra skolan består det i avsaknad av samarbete mellan två enheter. 

Målformuleringarna, som utgör den andra fasen, utgår från missnöjet 

och arbetet med frirumsstrategin är de handlingar som utförs i den 

tredje fasen – implementering. Den fjärde fasen – utgörs av målupp-

fyllelse. 

 

För det andra kan teleologiska processer identifieras i förbättringsar-

betet. Under arbetet med frirumsstrategin synliggörs brister och möj-

liga utvecklingsområden i verksamheten. Missnöjet med dessa brister 

utgör den teleologiska processens första fas. I den andra fasen – mål-

formulering – söker sig lärarna till varandra och formulerar ett 

gemensamt mål. Därefter genomförs den tredje fasen – implemente-

ring – genom ett avsiktligt handlande. När målet nås markerar detta 

den fjärde fasen – måluppfyllelse. 

 

 

Relationer mellan motorer 

  

Van de Ven och Poole (1995) menar att förändringar i organisationer 

innefattar komplexa skeenden på flera olika nivåer. Organisatoriska 

enheter befinner sig i ett system med flera nivåer; exempelvis en indi-

vid i en grupp, en grupp i en organisation och en organisation i ett sy-

stem som exempelvis utbildningssystemet. För det mesta är nivåerna 

ordnade hierarkiskt och beroende av varandra. I andra fall verkar ni-

våer mer självständigt, men influerar trots det varandra. En kombina-

tion av flera generativa motorer behövs därför för att kunna förklara 

dessa skeenden. Oavsett på vilken nivå enheterna befinner sig, så har 

motorerna relationer sinsemellan enligt Van de Ven och Poole.  

 

Genom att definiera om en generativ mekanism är närvarande eller 

inte i en given situation menar Poole och Van de Ven (2004) att det 

finns sexton olika kombinationer mellan motorer. De benämner de 

olika kombinationerna dubbelmotorer (två motorer), trippelmotorer 

(tre motorer) och kvadrupelmotorer (fyra motorer). Det finns även 

tillfällen då bara en motor arbetar; singelmotorn. När singelmotorn 

arbetar är endast en av de generativa mekanismerna aktiv. De åter-
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stående alternativen representerar kombinationer av motorer som 

innebär direkta relationer där en eller flera motorer influerar var-

andra. Poole och Van de Ven och uppmärksammar även relationer 

som är mer indirekta. I vissa fall är motorer länkande till varandra, 

men eftersom de opererar i samma kontext och miljö så är de föremål 

för samma externa påverkan. De kan också vara förenade genom in-

verkan av en annan process.  

 

Poole och Van de Ven (2004) anser även att motorer som opererar 

mellan nivåer i organisationen skapar komplexitet; till exempel kan 

samma motor ge positiva effekter på en nivå och negativa på en an-

nan. Det finns också motorer som de anser ha ett cykliskt förhållande; 

det är när två eller fler motorer alternerar under förbättringsproces-

sen. Forskarna definierar olika typer av relationer mellan motorerna; 

“reinforcing” (förstärkande [min översättning]), ”dumpening” (däm-

pande [min översättning]), samt ”complex” (komplext [min översätt-

ning]).  
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4 METOD  

 

I detta avsnitt redogörs för urval och datainsamling. Därefter följer en 

genomgång av de strategier som använts och de begrepp som kon-

struerats för att genomföra analysen. Därpå diskuteras validitet, reli-

abilitet, generaliserbarhet och de etiska överväganden som gjorts in-

nan forskarrollen problematiseras.  

 

 

4.1 Urval  

 

Avhandlingen har genomförts inom ramen för det skolutvecklingspro-

jekt som presenterades i inledningskapitlet i form av trepartssamar-

betet. Detta var ett projekt som erbjöd möjlighet att samla in material 

under fem år. Projektet påbörjades år 2003 och avslutades år 2007, 

då en slutrapport färdigställdes. Analysen av det insamlade materialet 

slutfördes under 2016. 

 

De två skolor som är i fokus för studien är skolor som sökte och an-

togs till trepartssamarbetet. Urvalet skedde genom att skolorna fanns 

inom projektet och genom sitt deltagande hade gett samtycke till att 

bli studerade av en doktorand. Alternativet att endast använda sig av 

en skola var möjligt, men då jag avsåg att göra jämförelser mellan 

skolorna fattades beslut om att urvalet skulle innefatta både Sand-

gymnasiet och Vindskolan.  

 

Sandgymnasiet är en kommunal gymnasieskola med en önskan om 

att öka elevernas delaktighet och engagemang i skolans verksamhet. 

När projektet inleddes hade Sandgymnasiet fem nationella program 

och en gymnasiesärskola. Varje program hade en rektor knuten till sig 

och det fanns totalt 1330 elever och 137 lärare när studien genomför-

des. Skolan är belägen i en tätort. Vindskolan var vid studiens början 

uppdelad i två enheter; F-6 och 7-9 och förvaltning, skolledning och 

lärare strävade efter ett närmare samarbete, både pedagogiskt och 

organisatoriskt, mellan enheterna. Under projektets gång fattades be-

slut om att enheterna skulle inrymmas i en och samma byggnad och 

detta innebar att 7-9 skolan senare byggdes ut till Vindskolan F-9. 

Vindskolan hade vid projektets inledning 25 elever i förskoleklass och 
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260 elever upp till årskurs sex samt 26 lärare. Högstadiet hade 285 

elever och 30 lärare. Vindskolan är belägen i en landsbygdskommun 

med goda förbindelser till närliggande tätorter.   

 

Urvalet av respondenter för datainsamling gjordes utifrån kriteriet att 

de på olika sätt var involverade i arbetet med frirumsstrategin på 

skol- eller förvaltningsnivå. På Sandgymnasiet var det medlemmarna 

i dialoggruppen och dess projektledare, medlemmarna i gruppen för 

pedagogisk utveckling – båda dessa grupper innefattade lärare, elever 

och rektorer, mestadels rektor A, samt planeringsledaren på förvalt-

ningen och fyra politiker. På Vindskolan utgjordes respondenterna av 

basgruppen och dess samordnare, reflektionsgruppen, rektorerna 

samt förvaltningspersonal och tre politiker.  

 

På båda skolorna ingick också den vetenskapliga ledaren, Gunnar 

Berg, som tagit fram frirumsstrategin, samt den vetenskapliga hand-

ledaren som hade funktionen att utbilda och handleda kring frirums-

strategin samt en företrädare för Skolverket. 

 

4.2. Datainsamling 

 

Studiens primära data utgörs av observationsanteckningar, transkri-

berade intervjuutskrifter samt svar på skriftliga frågor. Efter observa-

tionerna fanns dessutom vid flera tillfällen möjlighet att ställa frågor 

om det som observerats. Det benämns i tabell 1 som Samtal efter in-

tervju och data utgörs av minnesanteckningar. Sekundärdata består 

av olika slags textdokument som tagits fram inom ramen för treparts-

samarbetet; analyser, rapporter, utbildningsmaterial, interna rappor-

ter och nyhetsbrev, mötes- och protokollsanteckningar samt kor-

respondens mellan Skolverket, KUSK och kommunerna. Information 

om skolorna i form av hemsidor på nätet, broschyrer, verksamhetsbe-

rättelser, skolplaner och kvalitetsredovisningar ingår också i sekun-

därdatan. Detta har bidragit till beskrivningen av den historiska bak-

grunden till projektet och tidigare skolutvecklingsinsatser samt till 

beskrivningen trepartssamarbetets och studiens sammanhang.  

 

 



57 

 

Tabell 2, nedan, visar metoder för datainsamling och erhållen data. 

 

Tabell 2. Metoder för datainsamling och erhållen data.  

 

Metod för datainsamling Data 

Observationer och informella 

samtal som hölls efter obser-

vationerna 

Observationsanteckningar, 

minnesanteckningar 

Intervjuer Audioband som transkribe-

rats, skriftliga noteringar 

Skriftliga intervjufrågor Skriftlig dokumentation 

Dokumentinsamling Kultur- och dokumentanaly-

ser, rapporter, korrespondens 

mellan förvaltningarna och 

Skolverket samt Myndigheten 

för skolutveckling, verksam-

hetsberättelser, skolplaner och 

kvalitetsredovisningar. 

 

Skolförbättringsarbetets aktiviteter på de två skolorna varierade i in-

tensitet och omfattning under de år projektet pågick. Detta påverkade 

även datainsamlingsaktiviteterna.  

 

Tabell 3, nedan, redogör för den primära datainsamlingen på Sand-

gymnasiet och visar frekvensen av datainsamlingstillfällen. 

 

Tabell 3. Primär datainsamling Sandgymnasiet. 

 

      Källor 2003 2004 2005 2006 2007 

 Observationer och in-

formella samtal 

17 23 9 10 3 

     Intervjuer 3 8 6 2 9 

    Skriftliga intervjuer  - - - 16 - 
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Tabell 4, nedan, redogör för den primära datainsamlingen på Vind-

skolan och visar frekvensen av datainsamlingstillfällen. 

 

Tabell 4. Primär datainsamling Vindskolan. 

 

Källor 2003 2004 2005 2006 2007 

Observationer och in-

formella samtal 

15 16 8 6 4 

Intervjuer 2 7 4 6 5 

Skriftliga intervjuer - - - - 12 st. 

f-6 

21 st. 

7-9 

 

 

Observation 

 

Observation som forskningsmetod erbjuder forskaren möjlighet att 

studera i realtid genom att vara på plats och göra egna iakttagelser. 

Metoden lämpar sig väl för processtudier (Esaiasson, Gilljam, Oscars-

son & Wägnerud, 2004) och utgör i denna studie den primära datain-

samlingsmetoden. Genom att närvara när respondenterna agerar, 

samspelar eller uttrycker åsikter kan data samlas in (Becker, 1970; 

Grønmo, 2006), något jag gjorde vid de tillfällen som hade samband 

med skolförbättringsarbetet. Under observationerna växlade min roll 

mellan deltagande observatör och observatör (Merriam, 1994). Fan-

gen (2005) beskriver deltagande observation som en möjlighet för 

forskaren att utföra två former av handlande på samma gång. Det be-

står i att forskaren involverar sig i samspel med andra samtidigt som 

forskaren iakttar vad de gör. Ibland kan det röra sig om enbart obser-

vation där forskaren mest studerar vad de andra gör. Vid andra tillfäl-

len kan forskaren agera i socialt samspel med forskningssubjekten 

utan att för den skulle göra samma som de. Som forskare använde jag 

dessa två sätt att observera.  
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De situationer som valdes ut för observation bedömdes vara centrala i 

skolutvecklingssatsningen och hade samband med trepartssamarbetet 

eller frirumsstrategins genomförande. Observationerna innefattade i 

huvudsak analys- och utvecklingsgruppernas utbildning, praktiskt 

arbete med frirumsstrategin och det samarbete och de diskussioner 

de hade inom skola och förvaltning. Studiedagar och informationsmö-

ten på skolorna samt konferenser och möten med Skolverket, Myn-

digheten för skolutveckling samt Högskolan Dalarna ingick även i ob-

servationerna. Under observationerna var fokus att sätta det observe-

rade i sitt sammanhang, det vill säga att studera med utgångspunkt i 

de intentioner som fanns för handlingarna. Det fördes löpande an-

teckningar som efter observationstillfället lästes igenom och 

renskrevs samt kompletterades med egna reflektioner kring observa-

tionstillfället. Även situationer där utvecklingsgrupperna mötte övriga 

deltagare på skolan, eller andra skolor inom projektet, valdes ut. 

Gemensamt för dessa händelser var att de hade en uttalad intention 

för vad som skulle uppnås. Under och efter observationstillfällena 

fanns möjlighet till mer informella samtal som noterades som min-

nesanteckningar. Dessa samtal kunde belysa och bringa klarhet i situ-

ationer och händelser som observerats.  

 

 

Intervju 

 

Intervju som forskningsmetod erbjuder enligt Bryman (2011) en flex-

ibilitet och möjlighet att följa upp intervjupersoners svar. I en pro-

cesstudie är det vanligt att kombinera intervjuer med observationer. 

Kvale (1997) påpekar att intervju som forskningsmetod är ett samtal 

som har struktur och syfte och som kan liknas vid ett kommunikativt 

möte mellan minst två personer. I studien användes en semistruktu-

rerad intervjuform, där tema och allmänna frågeställningar fanns 

över det som intervjun avsågs täcka in (Bryman, 2011). På Sandgym-

nasiet intervjuades dialog- och GPS-gruppens medlemmar, projektle-

daren, rektor A, rektor B, rektor C och rektor D samt planeringsleda-

ren. Intervjuerna syftade till att få svar på hur skolutvecklingsprojek-

tet initierats, vilka intentioner som fanns, hur deltagarna uppfattade 

de utvecklingsinsatser som gjordes samt hur introduktionen av arbe-

tet gått till. Intervjuformen tillät uppföljning av intressanta svar eller 
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ytterligare frågor. Intervjuerna som gjordes under förbättringsarbe-

tets gång strävade bland annat efter att nyckelaktörerna skulle delge 

hur de uppfattat arbetet med frirumsstrategin, vilka erfarenheter de 

fått och om de såg möjligheter eller begränsningar i det arbete de 

gjort. I projektets slutskede gjordes ytterligare intervjuer för att följa 

upp och förtydliga händelser som observerats och få en uppfattning 

om hur nyckelaktörerna uppfattade resultatet av det genomförda pro-

jektet. På Vindskolan intervjuades basgruppens medlemmar, sam-

ordnaren för basgruppen, reflektionsgruppens medlemmar, rektorer 

och förvaltningspersonal. Den vetenskapliga handledaren för båda 

skolorna intervjuades också.  

 

Även skriftliga intervjufrågor användes i studien. Dessa frågor var 

mer styrda än de muntliga. På Sandgymnasiet besvarades dessa av de 

elever och lärare som ingått i dialoggruppen eller GPS-gruppen. Det 

sändes ut skriftliga frågor till 21 personer och svar erhölls från 16 

stycken. Utöver de skriftliga frågorna fanns det också möjlighet för 

informanterna att skriva fritt om hur de uppfattat skolförbättringsar-

betet. Även på Vindskolan användes skriftliga frågor där det också 

fanns möjlighet att skriva fritt om uppfattningen av skolförbättrings-

arbetet. Frågorna fokuserade kultur- och dokumentanalyserna, ut-

vecklingsgrupperna och hur arbetet i samband med frirumsstrategin 

uppfattats. Vidare ställdes frågor om det som framkommit i kultur-

analyserna lett till någon förändring i vardagsarbetet. På Vindskolan 

genomfördes de skriftliga frågorna efter den andra kulturanalysen och 

svar erhölls från samtliga 32 deltagare. 

 

 

Dokumentinsamling 

 

Dokumenten som valdes ut för studien användes i syfte att komplette-

ra de data som samlades in genom intervjuer, observationer och enkä-

ter. Dokumenten tillförde data om händelser som inte direkt kunde 

studeras. Material som producerades innan studien påbörjades gav en 

bakgrund till skolornas utvecklingssträvanden och den skolpolitiska 

kontexten och satte in händelseförloppen i ett större sammanhang. 

Dokumenten tillhandahölls av skolorna och förvaltningen.  
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4.3 Analys 

 

Inledningsvis redogörs för hur processdata organiserats och hur nar-

rativen byggts upp. Begreppen som använts i studien presenteras och 

avslutningsvis ges en redogörelse för hur händelseförloppen konstru-

erats och hur den grafiska representationen byggts upp för att tydlig-

göra händelseförloppens olika komponenter.  

 

 

4.3.1 Att organisera och analysera processtudier 

 

Processdata innehåller berättelser om vad som hände, vem som gjor-

de något och när det utspelades. Genom processteorier kan förklar-

ingar ges i termer av sekvenser av händelser som leder processen 

framåt och resulterar i någon form av resultat (Lychnell, 2010). Hur 

dessa sekvenser av händelser förstås och identifieras blir en angelä-

gen fråga (Pettigrew, 1997; Poole & Van de Ven, 2004; Langley, 

2009). Att gå från yta till en underliggande teoretisk förklaring är en-

ligt Langley (2009) en stor utmaning i processtudier och Van de Ven 

(1992) påpekar att det krävs att forskaren kan nå den underliggande 

logiken som finns bakom ytliga beskrivningar. 

 

För att uppfylla avhandlingens övergripande syfte; att beskriva och 

förstå hur processer initieras, fortlöper och avslutas har avhandling-

ens empiriska material organiserats och analyserats med stöd av tre 

av de sju strategier som Langley (1999) anser kan användas för att 

teoretisera utifrån processdata. De olika strategierna har enligt fors-

karen olika kvaliteter och kan med fördel användas för att komplette-

ra varandra. De olika strategiernas skilda kvaliteter gjorde att narra-

tiv strategi, episodindelning och grafisk representation valdes för 

analys av det insamlade materialet.  

 

Narrativ strategi ger en fyllig berättelse, visar på en kronologi i det 

som händer och gör det möjligt att jämföra olika enheter. I förelig-

gande studie möjliggjorde strategin en konstruktion av en detaljerad 

berättelse utifrån data som samlats in och bidrog till att ordna mate-

rialet för en teoretisk analys. Pentland (1999) definierar narrativ som 

en berättelse bestående av episoder av olika händelser och Langley 
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(1999) menar att jämförelser kan göras genom strategin. Enligt Rico-

eur (1985) är narrativ i vetenskapliga sammanhang en serie uppdela-

de kronologiska händelser, bestående av olika episoder. Ricoeur me-

nar att det är ett sätt att konstruera meningsfulla sammanhang för att 

kunna se och förstå förändringsprocesser.  

 

För att händelser ska förekomma i ett sammanhang och relatera till 

varandra och till sammanhanget kan intriger användas (Johansson, 

2005). De intriger som skrevs hade denna avsikt; att ge en överblick 

över hela processen och sätta de beskrivna händelseförloppen i ett 

sammanhang. Episodindelning möjliggör en tydlig tidsindelning och 

är en väg att ordna ett datamaterial så att delarna i episoden blir det 

material som studeras vidare (Newman & Robey, 1992). Tillväga-

gångssättet är ett sätt att strukturera händelserna (Langley, 1999).  

 

Den grafiska representationen förmår visa på mönster. Genom att an-

vända diagram, tabeller och andra visuella stöd är grafisk representa-

tion en väg att visa processer där data reduceras och blir ett steg mel-

lan rådata och en mer begreppsmässig abstraktion (Langley & Traux, 

1994). Någon form av grafisk representation är vanlig i processtudier 

(Newman & Robey, 1992). Det är också en strategi som på ett effektivt 

sätt kan hantera tid och relationer mellan händelser (Langley, 1999). I 

denna studie har grafisk representation använts för att förtydliga 

mönstren i episoderna och presentera informationen på ett systema-

tiskt sätt (Miles & Huberman, 1994). Den grafiska representationen är 

inspirerad av Lychnells (2010) modell. När datamaterialet i denna 

studie har organiserats och analyserats har de tre strategierna kom-

pletterat varandra. För att förstå hur den narrativa strategin har an-

vänts förklaras i följande avsnitt de analyssteg som gjorts.  

 

 

Narrativ strategi 

 

Den narrativa strategin innebär att ur rådata konstruera en detalje-

rad berättelse baserad på de observerade händelserna vid skolutveck-

lingsprojektet. Detta innebär enligt Pentland (1999) att skriva fram 

den komplexitet som förekommer i den studerade verksamheten. Ett 

narrativ kan tjäna olika syften beroende på det mål forskaren har och 
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i denna studie är narrativen ett preliminärt steg för att skapa en kro-

nologi och för att organisera data. I studien används tre olika typer av 

narrativ, med delvis olika funktion. Den första typen är ett allmänt 

narrativ, som syftar till att beskriva bakgrunden till att skolorna del-

tog i projektet, presentera aktörer som var involverade och ge en bild 

av den omgivande strukturen och skolornas historik. Detta ger ett 

sammanhang i vilket de isolerade händelserna som beskrivs genom 

händelseförlopp kan sättas in. Den andra typen av narrativ som an-

vänts är processnarrativ, som beskriver de händelseförlopp som byg-

ger upp utvecklingsprojektets genomförande med fokus på utveck-

lingsaktiviteter och de resultat dessa eventuellt får. Slutligen används 

teoretiskt tolkade narrativ, där data reduceras för att möjliggöra jäm-

förelser och synliggörande av mönster. Processnarrativen och de teo-

retiskt tolkade narrativen utgör bas för analysen medan det allmänna 

narrativet utgör en förståelseram för de framskrivna händelseförlop-

pen.  

 

Processnarrativen och de teoretiskt tolkade narrativen beskriver epi-

soder som består av sekvenser av händelser med en grundläggande 

struktur. Varje berättelse har deltagare som genom handlingar binder 

ihop händelser med varandra och för berättelsen framåt. Inlednings-

vis var processnarrativ och teoretisk tolkade narrativ åtskilda i analy-

sen men skrevs senare samman under rubriken Teoretiskt tolkat nar-

rativ för att öka läsbarheten i resultatkapitlet.  

 

 

Olika nivåer i ett narrativ 

 

När ett narrativ är konstruerat ur rådata och framskrivet ska det un-

dersökas och analyseras. För att kunna gå från en ytlig till en djupare 

nivå med det empiriska materialet har Pentlands (1999) indelning i 

strukturella nivåer använts. Denna är grundad på narrativ teori (Bal, 

1985). Denna nivåindelning ger struktur när det gäller att gå från ut-

sagor till specifika narrativ och i näste steg mot generaliserade berät-

telser.  
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Nivå ett – observerade företeelser 

 

Genom att använda utsagor och observationer som samlats in under 

den empiriska fasen, erhålls det material som Pentland (1999) be-

nämner ”text”, vilket i studien kan härledas till det textmaterial som 

samlats in under datainsamlingen och som finns dokumenterat i fält-

anteckningar, intervjutranskriberingar, skriftliga enkäter och minnes-

anteckningar. Ur dokumentationen har nyckeldeltagare identifieras. 

Dessa deltagares berättelser utgör grunden för narrativets textnivå.  

  

 

Nivå två – processnarrativ 

 

Nivå två är den konkreta nivå som beskriver de studerade händelse-

förloppen. Den narrativa formen fungerar som ett preliminärt steg 

mot en mer abstrakt förståelse. Händelseförloppen skrivs i denna 

studie fram i processnarrativ, vilket motsvarar Pentlands (1999) be-

nämning ”story”. I studien presenteras händelseförloppets episoder 

ur en specifik synvinkel. Den specifika synvinkeln är den intention 

som formuleras inför varje episod och avser de planer eller mål som 

nyckeldeltagarna försöker uppnå. Intentionerna formuleras av någon 

av nyckeldeltagarna eller utgår från frirumsstrategins arbetssteg. 

Vems intention som skall ligga till grund för en episod innebär en 

analytisk avvägning. Enligt Mintzberg och Waters (1985) kan inten-

tioner ibland sammanfatta eller vara i konflikt med varandra i en kol-

lektiv kontext. I analysens väg från intention till resultat uppstår kri-

tiska punkter, förloppet kan fortskrida som planerat eller ta en ovän-

tad vändning, men perspektivet i processnarrativet utgår från inten-

tionen.  

 

 

Nivå tre – teoretiskt tolkat narrativ 

 

Nivå tre är en abstrakt nivå.  Här byggs berättelsen på och färgas av 

ett teoretiskt perspektiv. En generaliserad berättelse är en abstraktion 

där aktörer, händelser och relationer avskiljs från den konkreta situa-

tion där de observerats och benämn av Pentland (1999) som fabula, 

vilket är den tredje nivån i dennes strukturella nivåer. Dessa berättel-
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ser används i studien för att identifiera mönster i utvecklingsarbetet. 

Uppbyggandet av det teoretiskt tolkade narrativet i denna studie är 

inspirerat av Lychnell (2010), men kompletterat med begrepp fram-

tagna för föreliggande studie.  

 

 
Nivå fyra – generativa mekanismer 

 

I nivå fyra analyseras hur och varför förändring och utveckling kom-

mer till stånd och detta utgör en viktig del i studien. Detta motsvaras 

av den strukturella nivå Pentland (1999) benämner ”generative me-

chanisms” och som forskaren menar möjliggör eller begränsar fabu-

lan. För att hitta den underliggande logiken för att förklara varför epi-

soderna fortlöper som de gör har Van de Vens och Pooles (1995) pro-

cessteorier använts. Teorin är utvecklad för processtudier och ger 

möjlighet att urskilja olika typer av processer. När distinkta faser i en 

process synliggörs kan de analyseras mot motorerna. I studien möj-

liggörs detta genom att händelseförloppen är indelade i episoder som 

kan jämföras. Jämförelsen tydliggör mönstren i de olika aktiviteter 

som bygger upp episoden och som representerar de faser Van de Ven 

och Poole urskilt i de olika processteorierna. Inom varje idealtyp har 

Ven de Ven och Poole identifierat de generativa mekanismer som dri-

ver processerna. Dessa förklarar hur processerna initieras, fortlöper 

och avslutas. Genom att studera episoder i förhållande till motorer 

kan episodernas förlopp beskrivas på ett analytiskt sätt. För livscy-

kelmotorn är de generativa mekanismerna anpassning och reglering, 

för den evolutionära motorn konkurrens, för den dialektiska motorn 

är den generativa mekanismen konflikt och för den teleologiska mo-

torn samförstånd och målinriktning. 

 

 

Begrepp som används i analysen 

 

Nedan definieras de begrepp som använts i analysen. Begreppen in-

tention, motstånd och stöd har hämtats från Pickering (1995) och be-

greppen aktivitet och resultat har konstruerats för studien utifrån de 

observerade händelser som synliggjorts i processnarrativen. De kon-

struerade begreppen härleds till Van de Ven (2007), som menar att 
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processtudier byggs kring händelser och aktiviteter, vilka leder till oli-

ka resultat. De aktiviteter som bygger upp händelseförloppen är ab-

straktioner av olika handlingar som utförs av specifika individer vid 

specifika tidpunkter (Pentland & Feldman, 2008).  

 

 

Intention 

 

Med intention avses de planer eller mål som deltagarna formulerar 

och därefter försöker uppnå (Pickering, 1995). I studien används tre 

typer av intentioner; de övergripande intentionerna för förbättrings-

arbetet, de föreskrivna intentionerna som härleds från frirumsstrate-

gin samt de framväxande intentionerna som formuleras av nyckel-

deltagarna under processens gång (jfr. Lychnell, 2010). Den övergri-

pande intentionen på Sandgymnasiet var ökat elevinflytande. På 

Vindskolan eftersträvades ett ökat pedagogiskt och organisatoriskt 

samarbete mellan F-6 och 7-9. Båda skolorna var öppna för andra 

förbättringsidéer som kunde framkomma i samband med arbetet med 

frirumsstrategin.   

 

De föreskrivna intentionerna innebar att genomföra frirumsstrategins 

steg; bildande av analysgrupp, genomförande av analyser, framtagan-

de av förbättringsområden och genomförande av dessa i verksamhe-

terna. De framväxande intentionerna var av två slag; dels intentioner 

som syftade till att anpassa frirumsstrategin efter verksamheten och 

dess kontext, dels intentioner som uppkom som en följd av att ett för-

bättringsarbete pågick. 

 

 

Motstånd och stöd 

 

I relation till den inledande intentionen kan motstånd eller stöd ut-

tryckas (Pickering, 1995). I denna studie utgör motstånd och stöd de 

kritiska punkter (Newman & Robey, 1992) som påverkar de mönster 

av aktiviteter som följer i episoden. När stöd för en uttalad intention 

uttrycks innebär det att processen kan ta fart och det blir möjligt att 

omsätta intentionerna i aktiviteter som avser att leda fram mot det 
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uppsatta målet. Ett motstånd innebär ett hinder för intentionen, vil-

ket leder till aktiviteter som avser att häva motståndet. 

 

 

Aktivitet  

 

Aktiviteter av olika slag leder episoder framåt. I denna studie har oli-

ka aktiviteter identifierats och kodats tematiskt (Miles & Hubermann, 

1994,). På så sätt har fyra typer av aktiviteter identifierats: Aktivi-

tet/information (a/i) innehåller information om de olika stegen i fri-

rumsstrategin, aktivitet/handling (a/h) innehåller handlingar som 

brevskrivning, analysarbete, möten och rekrytering, aktivitet/för-

handling (a/f) genomförs i konfliktsituationer för att förhindra att 

processen avstannar och aktivitet/val (a/v) förekommer i konkur-

renssituationer som kräver att ett val görs.  

 

 

Resultat; förändring och utveckling  

 

Det som benämns resultat i studien är det resultat som avslutar en 

process och som alltid är relaterat till processens intention (Pickering 

1995; Van de Ven & Poole, 1995). Resultatet kan relatera till den över-

gripande intentionen, de föreskrivna intentionerna eller de framväx-

ande intentionerna. Resultaten har i analysen delats in i två kategori-

er; förändring och utveckling. Förändring förstås i studien som en 

förändring inom existerande ramverk (Watzlawick, Weakland & 

Fisch, 1974). Förändring är en skillnad i form, kvalitet eller tillstånd 

över tid i en organisatorisk enhet. Enheten kan vara en individs arbe-

te, en arbetsgrupp, en organisationsstrategi, ett program, en produkt 

eller hela organisationen. Förändring går inte att värdera i termer av 

förbättring eller tillbakagång (Van de Ven & Poole, 1995). Studiens 

definition av förändring kan jämföras med och betraktas som en vari-

ant av Lundebergs (2003) leveranser, som är de handlingar eller pro-

dukter som förbättringsprocessen primärt producerar och som i sin 

tur har möjlighet att leda vidare till förbättringar.  

 

Van de Ven och Poole (1995) definierar utveckling som en föränd-

ringsprocess, det vill säga en följd av förändringar som framträder 
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under en enhets existens – från initiering till slutpunkt. Denna defini-

tion är processanalytisk och definierar inte resultatet i en process. Ef-

tersom föreliggande studie även har fokus på processers resultat har 

en annan definition av utveckling arbetats fram. Denna har inspire-

rats av Lychnells (2010) begrepp användning, som definieras som 

den effekt förbättringsarbetet får i verksamheten. Utveckling definie-

ras i denna studie som något som skapat någon form av förbättring i 

relation till en intention och som är något nytt, eller görs på ett nytt 

sätt, det vill säga går utöver det existerande. 

 

 

4.3.2 Konstruktion och analys av händelseförlopp och episoder  

 

För att händelseförlopp och episoder ska vara möjliga att analysera 

måste en bestämd systematik finnas i konstruktionen. Händelseför-

loppen, som kan bestå av en eller flera episoder, har i denna studie 

konstruerats utifrån ett innehållsligt tema, exempelvis ett steg i fri-

rumsstrategins arbetsgång, eller en utvecklingsidé som vuxit fram 

under arbetets gång. Händelseförloppen rubriceras utifrån detta 

tema; till exempel urval till analysgrupp eller elevaktivitet utifrån 

elevkulturanalysen.  

 

Varje händelseförlopp har delats in i episoder utifrån ett bestämt 

mönster. Utgångspunkten för en episod är en uttalad intention, som 

kan vara antingen föreskriven eller framväxande. Intentionen i sig 

räcker inte för att en process ska komma igång utan intentionen mås-

te mötas av antingen ett motstånd eller stöd från omgivningen. I och 

med denna kritiska punkt startar processen och då kan olika aktivite-

ter observeras. Information, handlingar, förhandling eller val är de 

aktiviteter som definierats i denna studie. Informationen ges för att 

förklara intentionen och vägen mot målet, medan handlingar och för-

handling är aktiviteter som direkt syftar till att leda episoden mot det 

formulerade målet. Val är en aktivitet som genomförs i processer där 

olika alternativ konkurrerar med varandra och det inte är möjligt att 

välja mer än ett av alternativen. Så länge aktiviteterna relaterar till 

intentionen och det formulerade målet pågår episoden, men så snart 

en ny intention uttalas öppnas möjlighet för en ny episod att starta. 
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Varje episod resulterar i någon form av resultat, som har definierats 

som förändring eller utveckling. 

 

Vid analysen har sedan de olika mönster som kunnat observeras i oli-

ka episoderna kopplats samman med de mönster som bygger upp 

processer enligt Van de Vens och Pooles (1995) processmodell. Ge-

nom de teoretiskt tolkade narrativen och den grafiska representatio-

nen, som presenteras nedan, blir mönstren möjliga att urskilja och 

motorerna går att identifiera. De generativa mekanismer som får mo-

torerna att arbeta definieras i varje episods teoretiskt tolkade narrativ. 

 

 

4.3.3 Grafisk representation för att presentera händelseförlopp 

 

Nedan illustreras och förklaras hur händelseförlopp och episoder har 

organiserats grafiskt för att underlätta och stödja analysarbetet. Den 

grafiska bilden utgår från det teoretiskt tolkade narrativet och dess 

begrepp. 

 
Figur 6. Hypotetiskt händelseförlopp. 

 

A står för aktivitet och R för resultat. Tre olika typer av aktiviteter har 

identifierats; aktivitet/information (a/i), aktivitet/förhandling (a/f) 

och aktivitet/val och två olika typer av resultat är identifierbara; för-

ändring (f) och utveckling. 

 

Två olika typer av intentioner kan inleda en episod; föreskriven inten-

tion (föi) eller framväxande intention (fri). Siffrorna efter intentio-

nerna är en markering av intentionernas kronologi inom händelseför-

loppet. I relation till intentionen kan antingen stöd (s) eller motstånd 
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(m) uppstå. Även dessa är markerade med siffror för att klargöra i re-

lation till vilken intention stödet eller motståndet uppstått.  

 

Under själva grafen markeras episodernas längd, deras namn och vil-

ken motor som driver episoden. Pilen som utgör figurens mittlinje 

visar hur händelseförloppet rör sig framåt i tid och separerar aktivitet 

och resultat. Utgångspunkten för episod X1:1 är en föreskriven inten-

tion (föi1) [1] som möts av ett stöd (si1) [2]. Aktiviteter i form av in-

formation (a/i) [3] och handling (a/h) [4] leder till en förändring (f) 

[5]. Därmed är den första episoden klar. Denna drivs av en livscykel-

motor.  

 

Episod X1:2 inleds med en framväxande intention (fri2) [6], som möts 

av ett motstånd (mi2) [7]. En aktivitet i form av förhandling (a/f) [8] 

leder till en förändring (f) [9]. Därmed är den andra episoden slut. 

Denna drivs av en dialektisk motor.  

 

Episod X1:3 inleds med en framväxande intention (fri3) [10], som 

möts av ett stöd (si3) [11]. Därefter vidtar en aktivitet i form av hand-

ling (a/h)[ 12], vilken i sin tur leder till ett resultat i form av utveck-

ling (u) [13]. Därmed är den tredje episoden klar. Denna drivs av en 

teleologisk motor.  

 

Episod X1:4 inleds med en föreskriven intention (föi4) [14], som möts 

av ett motstånd (mi4) [15]. Motståndet innebär att ett val (a/v) [16] 

måste göras. Resultatet av valet är att betrakta som en förändring (f) 

[f]. Därmed är episod X1:4 och hela händelseförloppet avslutat. Epi-

sod X1:4 drivs av en evolutionär motor. 

 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet handlar om datamaterialets giltighet för den problemställ-

ning som ska belysas och är ett av de svåraste och samtidigt mest cen-

trala problemen för den empiriska samhällsvetenskapliga forskning-

en; frågorna och problemen formuleras på en teoretisk nivå samtidigt 

som undersökningen sker på en operationell nivå. Detta skapar frågor 

om det som studeras på empirisk nivå verkligen visar det som den te-
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oretiska nivån önskar svar på (Esaiasson m.fl. 2004). Forskaren är i 

stor utsträckning utlämnad till sitt eget omdöme när det gäller att av-

göra betydelsen hos olika observerade faktorer (Merriam, 1994). Vali-

ditet handlar om datamaterialets giltighet för de problemställningar 

som ska belysas. När dessa begrepp diskuteras kan de ställas i relation 

till datamaterialets kvalitet. Reliabiliteten visar hur pass pålitligt da-

tamaterialet är. Datamaterialet behöver uppfylla vissa kriterier för att 

reliabilitet ska erhållas.  

 

Grønmo (2006) anser att datamaterialet kan ha olika kvalitet och att 

det behövs en hög kvalitet för att nå fram till hållbara analysresultat. 

Avsikten är att datamaterialet ska belysa vissa problemställningar och 

hur väl detta görs i en studie hänförs till olika förutsättningar. Data-

materialet behöver byggas upp på principerna för forskningens san-

ningskrav, vilket i sig är ett problem inom samhällsvetenskapen efter-

som det enligt Grønmo inte existerar någon absolut sanning. Studiens 

resultat behöver därför vara så sant som möjligt i fråga om att ha en 

teoretisk och metodologisk förankring. I föreliggande studie har det 

insamlade materialet behandlats i förhållande till studiens teoretiska 

perspektiv och metodologiska upplägg.  

 

Vidare anser Grønmo (2006) att datainsamlingen behöver bygga på 

vetenskapliga principer för språkbruk och logik för att kunna utgöra 

underlag för systematisk argumentation. I föreliggande fall har studi-

ens begrepp och analysmetoder tydliggjorts. I fråga om urval av ana-

lysenheter behöver de enligt Grønmo stå i samklang med problem-

ställningen. I studien definieras och avgränsas de analysenheter som 

används. Urvalet av informationstyper behöver ske på ett systema-

tiskt sätt. I studien ges information om de studerade skolornas bak-

grund och sammanhang samt vad som låg till grund för trepartssam-

arbetet. Genomförandet av datainsamlingen ska ske på ett genom-

tänkt sätt där forskaren är noga förberedd.  Metoderna för datainsam-

lingen i studien var välbekanta för mig som forskare och gav möjlighet 

att inhämta relevant underlag.  

 

Grønmo (2006) lyfter fram kommunikativ validitet, det vill säga en 

dialog mellan forskaren och andra om i vilken mån materialet är rele-

vant i förhållande till problemställningen. Respondentvaliditet inne-
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bär att forskaren samtalar med ”källorna” själva, det vill säga de aktö-

rer som observerats eller respondenter som intervjuats. Om de kän-

ner igen sig i forskarens beskrivning kan validiteten anses tillfreds-

ställande. Grønmo anser att forskaren inte enbart kan basera sig på 

aktörernas uppfattning, utan denna måste ses mot bakgrund av de 

analytiska begrepp och teoretiska perspektiv som är väsentliga i stu-

dien. Vid bedömning av kommunikativ validitet kan forskaren också, 

enligt Grønmo, diskutera materialets validitet med andra forskare, 

där en kritisk diskussion om materialet kan peka på svagheter och 

problem. 

 

I föreliggande studie har kommunikativ validitet eftersträvats, då stu-

diens material, i förhållande till problemställningen, har diskuterats 

med den vetenskapliga handledaren från KUSK, den vetenskapliga 

ledaren och forskarkollegor. Respondentvaliditet har eftersträvats när 

studiens material har diskuterats med några av de aktörer som obser-

verats eller intervjuats: projektledaren, rektor A, medlemmar i dialog-

gruppen och GPS-gruppen på Sandgymnasiet, rektor B, basgruppsle-

daren, basgruppen och reflektionsgruppen på Vindskolan. Studiens 

nyckeldeltagare har tagit del av ett sammanfattande underlag, skrivet 

utifrån observationer och intervjuer, och därefter haft möjlighet att 

diskutera detta och återkoppla till mig. 

  
Esaiasson med flera (2004) nämner även två andra indikatorer på 

validitet; begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet 

innebär att det finns en överensstämmelse mellan de teoretiska be-

greppen och den verklighet som studerats. De begrepp som tagits 

fram i denna studie är direkt relaterade till de företeelser som obser-

verats. Reliabiliteten handlar enligt Bryman (2011) om tillförlitlighe-

ten i studien och om resultatet från en undersökning blir desamma 

om den görs på nytt. Begreppsvaliditet i kombination med hög reliabi-

litet ger god resultatvaliditet. När dessa två begrepp förs ihop brukar 

de benämnas intern validitet (Esaiasson m.fl., 2004), vilket innebär 

att det finns en god överensstämmelse mellan forskarens observatio-

ner och de teoretiska idéer som utvecklats utifrån dessa observatio-

ner.  
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4.5 Generaliserbarhet  

 

Nackdelen med kvalitativa studier är att det är svårt att säga något om 

dess generaliserbarhet. De händelseförlopp som redovisas i studien 

och som utgör grund för analysen gör inte anspråk på att vara giltiga 

inom andra områden än i just den studerade verksamheten. Den kri-

tiska realismen understryker, enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 

vetenskapens generaliserande anspråk, i betydelsen att blottlägga de 

mekanismer som genererar de studerade fenomen. Kunskaper om 

generativa mekanismers betydelse för hur förbättringsarbetet påver-

kas kan möjligen överföras till andra situationer. Analysförfarandet 

och den teori som tas fram kan öka förståelsen av liknande förlopp i 

andra verksamheter. Resultatet bidrar med ett sätt att förstå verklig-

heten (Gregor, 2006) men gör inte anspråk på att beskriva hur verk-

ligheten är. Larsson (2005) menar att ett möjligt kunskapstillskott 

skulle kunna vara att läsare av en studies resultat har detta i åtanke 

när de tänker på andra fall. De kan då upptäcka relevansen av den ge-

staltning som den kvalitativa analysen visar. De bilder eller metaforer 

som studien presenterar kan på detta sätt bli användbara och bidra 

till en generaliserad bild. De narrativ som redovisas och visar på aktö-

rer i konkreta situationer kan möjligen erbjuda praktiker att relatera 

det som beskrivs till sina situationer i vardagen och bidra till reflek-

tioner.  

 

Det är den teoretiska generaliserbarheten som är relevant för studien 

(Yin, 1984). Denna typ av generalisering kräver en abstraktionsnivå 

som sker på bekostnad av detaljrikedomen i resultaten (Lychnell, 

2010). Genom att gå från yta till underliggande förklaring, från en de-

skriptiv och detaljrik beskrivning mot en avskalad analys i flera steg, 

kan analysen ge en typ av generaliserbarhet som kan sägas vara teore-

tisk.  

 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden  

 

I all forskning är det väsentligt att hitta en balans mellan att skydda 

individers integritet i förhållande till den forskning som görs i syfte att 

generera ny kunskap till samhället (Vetenskapsrådet, 2011). För att 
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göra rätt avvägningar och finna balans på detta väsentliga område har 

en samling etiska regler och krav skapats, vilka forskaren har att för-

hålla sig till. Informationskravet, samtyckeskravet, frivillighetskravet 

och nyttjandekravet bör forskaren alltid ta hänsyn till. Nedan presen-

teras vad de olika kraven innebär och hur de hanterats i föreliggande 

studie.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om under-

sökningens generella syfte, hur den är upplagd och vilka risker och 

fördelar som kan vara förenade med att delta i projektet (Vetenskaps-

rådet, 2011). Skolledningen, den vetenskapliga handledaren och den 

vetenskapliga ledaren informerade inledningsvis lärare och elever om 

skolutvecklingsprojektet och den forskning som skulle genomföras av 

doktoranden. Vetenskapsrådet framhåller att ansvariga för forsk-

ningsprojekt ska bevaka att forskningsetiska krav följs. I det samver-

kansprojekt som förelåg vilade ansvaret på den vetenskapliga ledaren 

att kommunicera information om vad samverkansprojektet innebar 

för den enskilde. Jag informerade vid samlingar i storgrupp och vid 

mindre möten samt när jag mötte deltagarna på de olika skolorna. 

Därmed kan informationskravet sägas vara uppfyllt. 

 

Lärarna och eleverna kunde i praktiken inte välja om de ville medver-

ka i utvecklingssatsningen eller inte och därmed kunde de inte heller 

välja bort att ingå i den mer kollektiva forskningsdelen då observatio-

ner gjordes vid exempelvis studiedagar. Däremot hade de som deltog i 

analys- och utvecklingsgrupperna själva fattat ett aktivt beslut. Vid 

möten som skolledningen, utvecklingsgruppen och den vetenskapliga 

handledaren arrangerade förväntades all personal ingå och ta del av 

informationen, och det delades även ut informationsblad till elever 

och personal. Samtyckeskravet och frivillighetskravet vad gäller pro-

jektet var därmed inte fullt ut uppfyllda.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i en undersökning 

ska ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa (Ve-

tenskapsrådet, 2011). Skolorna och kommunerna har getts fingerade 

namn för att försvåra identifiering. I det bearbetade materialet har en 

del faktorer som skulle kunna röja anonymiteten tagits bort eller änd-
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rats, som exempelvis exakta tidsangivelser för till exempel kulturana-

lyser och konferenser. När det gäller intervjuer och fältanteckningar 

har dessa hanterats på ett konfidentiellt sätt då ingen utomstående 

har lyssnat på de inspelade intervjuerna eller tagit del av anteckning-

arna. Skolorna skulle kunna spåras, då dessa i andra forum och texter 

angivits med de riktiga namnen då det skrivits om projektet. Det är 

också oundvikligt att de som själva deltagit i projektet skulle kunna 

identifiera en del nyckelpersoner inom projektet liksom företrädare 

för fackförbund och förvaltningspersonal inom kommunerna. Det är 

möjligt att deltagare känner igen sig i en del av de beskrivningar som 

gjorts, men som forskare har man också skyldighet att rapportera till 

vetenskapssamhället och en genomförd studie kan inte enbart göra 

alla deltagare tillfredsställda och nöjda (Van Maanen, 1983). Därför 

ligger det en utmaning i att presentera materialet på ett ansvarsfullt 

sätt och så långt det är möjligt har konfidentialitetskravet uppfyllts i 

föreliggande avhandling. 

 

Nyttjandekravet innebär att producerade uppgifter om enskilda per-

soner endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2011). Uppgifterna i denna studie har enbart använts i denna doktors-

avhandling samt i de forskningsrapporter som Myndigheten för 

skolutveckling hade beställt och som de deltagande skolorna också 

fått ta del av. Därmed är nyttjandekravet uppfyllt.  

 

 

4.7 Forskarrollen  

 

Som doktorand deltog jag i aktiviteter som gällde trepartssamarbetet 

och skolutvecklingsarbetet vid de två skolorna. Detta rörde sig om ut-

bildningstillfällen som den vetenskapliga handledaren eller den ve-

tenskapliga ledaren höll i; planeringsmöten vid förvaltningen, plane-

rings- och arbetsmöten i analys- och utvecklingsgrupperna och led-

ningskonferenser och möten av olika slag. Studiedagar och informa-

tionsmöten samt arbetsplatsträffar var också aktuella. Dessutom 

medverkade jag vid de nätverksträffar som KUSK anordnade för 

samtliga deltagande kommuner i trepartssamarbetet, och där dialog-

gruppen och basgruppen deltog. Jag följde också de möten med Skol-
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verket och Myndigheten för skolutveckling som genomfördes under 

de fem åren.   

 

Som forskare skulle jag dokumentera och bedriva forskning. Delta-

gandet och närvaron vid olika tillfällen gjorde att jag blev bekant med 

en del av respondenterna; främst analysgruppernas medlemmar samt 

projektledare, samordnare och den vetenskapliga handledaren. Detta 

innebar möjlighet till informella samtal som gav viktiga detaljer för 

datainsamlingen och möjlighet att efter hand ställa frågor om projek-

tets genomförande. Genom att närvara vid de aktiviteter som genom-

fördes i form av till exempel kultur- och dokumentanalys kom jag 

nära det som hände. Efter observationstillfällena fördes också infor-

mella samtal där det fanns möjlighet att ställa frågor om det observe-

rade. Dessa tillfällen fyllde en viktig funktion för att förstå de sam-

manhang som aktiviteterna genomfördes i och ge svar på frågor som 

uppstått under observationen.  
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5 RESULTAT 

 

Följande kapitel inleds med ett allmänt narrativ som beskriver bak-

grunden till det trepartssamarbete som Sandgymnasiet och Vindsko-

lan deltog i. Det allmänna narrativets uppgift är att redogöra för det 

sammanhang i vilken skolutvecklingsprocesserna kan placeras in. 

Därefter presenteras resultatet för skolorna var för sig i tre steg: Först 

i form av ett allmänt narrativ där även de aktörer som är verksamma 

under processen introduceras. Därefter följer en intrig (Czarniawska, 

2007), som i komprimerad form syftar till att ge en överblick över 

processen och hjälpa läsaren att sätta in de händelseförlopp som se-

dan följer i ett sammanhang. Slutligen redovisas tre händelseförlopp 

för vardera skolan i form av teoretiskt tolkade narrativ. Dessa händel-

seförlopp är ett urval för att visa olika typer av processer; hur de initi-

eras, fortlöper och avslutas och vilka underliggande mekanismer som 

driver förloppen. Övriga händelseförlopp är analyserade enligt samma 

modell och redovisas i bilaga 1.  

 

 

5.1  Allmänt narrativ – från utvecklingsdialog till trepartssamar-

bete 

 

I början av 2000-talet pågick så kallade utvecklingsdialoger mellan 

Skolverket och 114 kommuner i landet (RiR 2004:11). Syftet var att 

skolorna med stöd från Skolverket skulle öka sin förmåga att långsik-

tigt och uthålligt arbeta med kvalitetsförbättring. När dessa utveck-

lingsdialoger avslutades erbjöd Skolverket stöd i form av andra pro-

jekt. Under hösten 2003 startade projektet ”Skolutveckling som för-

ändring av lokala organisationer” som en partssamverkan mellan 

Skolverket, Högskolan Dalarna, Karlstads Universitet och 13 kommu-

ner. Projektet var en kombination av utbildning, utvecklingsarbete 

och forskning och det övergripande syftet var att ”bidra till kunskaps-

bildningen om hur lokala gransknings- och förbättringssystem ut-

vecklas, aktiveras och fungerar i ett långsiktig förbättrings- och kvali-

tetsarbete” (Skolverket, 2002, s. 1). Två strategier prövades inom ra-

men för projektet; frirumsstrategin och PBS – Problembaserad 

Skolutveckling. Till projektet kopplades forskare, vetenskapliga hand-

ledare och doktorander. Projektet pågick under fem år, från 2003 till 
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2007. För att utbyta erfarenheter under projektets gång möttes för-

valtningspersonal, rektorer, lärare och elever från de olika kommu-

nerna på nätverksträffar, konferenser och andra möten tillsammans 

med företrädare för Skolverket och KUSK.  

 

År 2003, då trepartssamarbetet inleddes, fanns en önskan från staten 

om att skolor skulle driva sin egen utveckling utifrån de behov som 

kunde identifieras i verksamheten. Den omstrukturering som pågick 

innebar en ökad valfrihet för skolorna. Detta fick till följd att huvud-

män och skolaktörer gavs möjlighet att själva välja väg mot de mål 

som satts upp på nationell nivå. Inledningsvis hade Skolverket före-

trädare i projekten och efter det att Myndigheten för skolutveckling 

hade bildats ersattes Skolverkets tjänstemän av företrädare för denna 

myndighet. 

 

I föreliggande studie står två av de deltagande skolorna – Sandgym-

nasiet och Vindskolan F-6 och 7-9 – i fokus. Bägge strävade efter att 

utveckla sin verksamhet med frirumsstrategin som stöd. Professor 

Gunnar Berg, som tagit fram strategin, hade rollen som vetenskaplig 

ledare för satsningen. Som stöd för skolorna tillsattes en vetenskaplig 

handledare. 

 

 

5.2 Allmänt narrativ Sandgymnasiet 

 

Sandgymnasiet var vid tiden för studiens inledning en kommunal 

gymnasieskola som erbjöd fem nationella program. Varje program 

hade en ansvarig rektor och utbildningsförvaltningens kansli hade 

personal som fungerade som lednings-, resurs- och kompetentstöd. 

Rekryteringen av elever till skolan hade sedan starten 1992 varit god 

och skolan hade ett gott rykte. En av de rektorer som varit anställd 

sedan starten ansåg att populariteten haft ett pris – skolan hade växt 

kraftigt och det hade blivit trångt i klassrum och korridorer. Hen me-

nade att detta lett till att det fanns en oro för att tappa den goda 

stämning som hittills rått på skolan.   

 

Rektorerna ansåg att flera tidigare utvecklingsförsök på Sandgymna-

siet varit top-down-orienterade, med direktiv från förvaltningen eller 
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från någon myndighet. Utvecklingsdialogerna utgjorde ett undantag 

och dialogernas diskussioner om mål, resultat och utveckling ansågs 

ha ett bottom-up-perspektiv. Dialogerna ägde rum mellan förvalt-

ningstjänstemän på utbildningsförvaltningen, rektorer och lärare från 

Sandgymnasiet och företrädare för Skolverket. Lärare och rektorer 

upplevde Skolverkets representanter som jämbördiga samtalspartners 

och inte som en hierarkisk kontrollerande instans (personlig kommu-

nikation, utbildningsförvaltningen, Hille kommun, 2004).  

 

När arbetet med utvecklingsdialogerna avslutats önskade Sandgym-

nasiet fortsätta att arbeta med utveckling ur vad som uppfattades vara 

ett bottom-up-perspektiv. Mellan rektorerna och förvaltningen fördes 

diskussioner om att ta stöd av skolforskare i arbetet. En av rektorerna 

hade tidigare kommit i kontakt med frirumsstrategin och lanserade 

denna modell på ett ledningsgruppsmöte. Detta tilltalade övriga rek-

torer och utbildningsförvaltningen. Kontakt togs med forskare som 

var insatta i strategin och ett upplägg diskuterades, men strax därpå 

presenterades trepartssamarbetet, och då bestämde sig utbildnings-

förvaltningen och Sandgymnasiet istället för att ansöka till detta, ef-

tersom frirumsstrategin var en av de strategier som skulle användas i 

projektet. 

 

När Sandgymnasiet antagits till projektet tillsattes en projektledare 

och en tidsplan för den vetenskapliga handledarens insatser på skolan 

arbetades fram. Deltagandet i projektet stöddes aktivt och resursmäs-

sigt av politiker och utbildningsförvaltningen. 

 

Hille kommun och Sandgymnasiet hade flera förhoppningar på tre-

partssamarbetet. På organisationsnivå önskades svar på hur Sand-

gymnasiet i en växande organisation med större anonymitet skulle 

kunna behålla, utveckla och förstå fenomenet ”Sandandan”. På led-

ningsnivå ville rektorerna ha tydligare struktur i ledningsarbetet och 

på personalnivå önskade lärarna kunskap och metoder för samtal om 

elevers lärande. Dessutom fanns en samsyn inom utbildningsförvalt-

ningen och skolan om att elevernas inflytande och delaktighet var en 

viktig del av utvecklingsarbetet. Hilles utbildningsförvaltning lyfte i 

sin skolplan fram området ”Samverkan, inflytande och ansvar ” som 

en del i en vision om att utveckla elevdemokratin så att ungdomar 
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mer aktivt tog ansvar för sin utbildning. Planen innehöll utvärde-

ringsbara mål som kopplades till visionen; både andelen ungdomar 

som ansåg sig ha inflytande över sina egna studier och andelen ung-

domar som ansåg att de kunde påverka skolans inre arbete skulle öka. 

Trepartssamarbetet sågs som en väg att nå detta mål. 

 

 

5.2.1 Nyckeldeltagare 

 

Dialoggruppen, som var Sandgymnasiets analysgrupp, bestod av ele-

ver, lärare och projektledaren. Projektledaren samordnade och ledde 

gruppens arbete. Dessutom fungerade rektor A och planeringsledaren 

på förvaltningen som resurspersoner för dialoggruppen i dess arbete. 

Gruppen för pedagogisk utveckling, som var den grupp som skulle 

ansvara för att analysens resultat omsattes i utveckling, bestod av ele-

ver, lärare och rektorer.  Professorn som tagit fram frirumsstrategin 

finns med i sin roll som vetenskaplig ledare och den vetenskapliga 

handledaren, som hade ansvar för utbildning i frirumsstrategins olika 

analysmoment och som skulle fungera som stöd för gruppen, åter-

finns i flera händelseförlopp. Dessa var studiens nyckeldeltagare. 

Även politiker, lärare och fackliga representanter förekommer i hän-

delseförlopp även om de inte betraktas som nyckeldeltagare. 

 

 

5.3 Intrig Sandgymnasiet 

 

Den övergripande intentionen för Sandgymnasiets utvecklings-

strävanden var ett ökat elevinflytande och skolledningen ansåg att ett 

aktivt deltagande av eleverna var en förutsättning för att påbörja pro-

jektet. Frirumsstrategin uppfattades som en modell som kunde utgöra 

stöd i detta arbete.  

 

Det första steget i arbetet enligt frirumsstrategin var att rekrytera en 

analysgrupp. Lärare informerades, ansökte och valdes ut. Därefter 

formulerade rektor A och planeringsledaren en intention om att även 

elever skulle ingå i analysgruppen. Detta stötte på motstånd hos lä-

rarna, som kände en oro över att eleverna skulle ta del av deras tankar 

genom de brev som skulle skrivas. Efter information, diskussioner 
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och förhandlingar beslutade rektor A att eleverna skulle arbeta till-

sammans med lärarna i analysgruppen trots att det fanns ett mot-

stånd mot detta hos vissa lärare. Gruppen tog namnet dialoggruppen. 

Som en konsekvens av rekryteringen till analysgruppen upptäckte 

eleverna i elevrådet att flera klasser saknade klassråd. Som ett led i 

tanken om ökat elevinflytande bildades därför klassråd i samtliga 

klasser.  

 

Därefter vidtog brevskrivandet. Eleverna skrev först och enligt dialog-

gruppen utgjorde breven en god grund för ett fortsatt analysarbete. 

När det var lärarnas tur att skriva visade det sig att det fanns en ovilja 

hos vissa lärare mot att skriva. De ifrågasatte vetenskapligheten i me-

toden och betonade forskningsetiska principer om frivillighet. Ytterli-

gare diskussioner kring frirumsstrategin vidtog och tiden för brev-

skrivande förlängdes. Vissa lärare var fortsatt kritiska till strategin 

och visade det genom att inte skriva. Dialoggruppen fattade beslut om 

att genomföra analysen på de inkomna breven.  

 

De färdiga breven samlades in och analyserades av dialoggruppen. 

Elevernas brev analyserades av hela dialoggruppen, medan lärarbre-

ven endast lästes av lärarna i gruppen. I elevernas rapport beskrevs 

statusskillnader mellan olika program och det fanns förslag på kon-

kreta utvecklingsområden. Med elevkulturanalysen som utgångs-

punkt bestämdes att en elevdemokratidag skulle anordnas. En del lä-

rare var lite tveksamma till hur de hade framställts i rapporten vilket 

diskuterades i samband med remissförfarandet. Dialoggruppen 

granskade därför breven ytterligare en gång tillsammans med den ve-

tenskapliga handledaren, som inte ansåg att några feltolkningar hade 

gjorts.  

 

Nästa steg i frirumsstrategin är dokumentanalysen och den ursprung-

liga tanken var att dialoggruppen skulle genomföra denna. Den veten-

skapliga handledaren lanserade en intention om en utvidgad grupp 

för att få fram fler perspektiv. Inledningsvis väckte detta motstånd i 

dialoggruppen, men genom samtal och förhandling accepterades 

denna lösning. Utomstående aktörer rekryterades till gruppen och 

dokumentanalysen genomfördes.  
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Den utökade analysgruppen ledde till möten mellan olika grupper. 

Politikerna som deltog i analysarbetet fick god kontakt med eleverna, 

vilket ledde till att politikerna bjöd in elevrepresentanter från samtli-

ga gymnasieskolor till en visionsdag. Eleverna i dialoggruppen hade 

stort ansvar under dagen och underlaget som togs fram kom att på-

verka Hille kommuns kommande skolplan. Elevernas positiva kraft 

uppmärksammades också på förvaltningsnivå och ledde till att elever 

fick möjlighet att delta i arbetsgrupper som skapats av utbildningsför-

valtningen med avsikt att se över gymnasieskolans organisation. 

Dessutom fick eleverna, med stöd av den vetenskapliga ledaren och 

projektledaren, tillfälle att föreläsa om sitt arbete i dialoggruppen 

både på Högskolan Dalarna, på en skolkonferens för rektorer och lä-

rare och för utländska rektorer som besökte kommunen. När doku-

mentanalysen slutförts skulle ansvaret för utvecklingen lämnas över 

till en ny grupp. Dialoggruppen och den vetenskapliga handledaren 

förberedde detta noga för att ingen kunskap skulle gå förlorad i pro-

cessen; de arbetade med att överföra information och erfarenheter till 

den nya gruppen och ge dem inblick i vad de arbetat med hittills. 

 

Den nya gruppen, som bestod av både lärare, elever och rektorer, tog 

namnet gruppen för pedagogisk utveckling – GPS-gruppen. Inled-

ningsvis upplevde gruppen att den hade stöd för sitt arbete och en del 

mindre förändringar genomfördes i verksamheten. Successivt blev det 

emellertid svårare för dem att finna forum för utvecklingsarbetet. 

Gruppen upplevde att de inte hade något tydligt mandat och att inte 

fick gehör hos skolledningen för sina önskemål om hur arbetet skulle 

läggas upp. Efter en tid avstannade arbetet och gruppen upplöstes. 

 

 

5.4 Händelseförlopp – Sandgymnasiet 

 

De händelseförlopp som konstruerats i form av narrativ presenteras 

dels i kapitel fem och dels i bilaga 1, enligt tabell 6, på nästa sida. Ta-

bellen avser dessutom att ge en kronologisk överblick över händelse-

förloppen. 
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Tabell 6. Händelseförlopp Sandgymnasiet. 

 

 händelseförloppens innehåll 

S1 

i bilaga 1 

önskemål om skolutveckling ur ett bot-

tom-up-perspektiv 

S2 

i kap. 5 

urval till analysgrupp 

S3 

i kap. 5 

brevskrivning och kulturanalys 

S4 

i bilaga 1 

elevaktivitet utifrån elevkulturanalysen 

S5 

i bilaga 1 

kulturanalysrapporterna 

S6 

i kap. 5 

dokumentanalys 

S7 

i bilaga 1 

övergång från analys till utveckling 

 

Not. S står för Sandgymnasiet. 

 

I följande kapitel presenteras tre händelseförlopp från Sandgymnasi-

et; händelseförlopp S2 beskriver den urvalsprocess som ledde fram 

till bildandet av en analysgrupp, händelseförlopp S3 redogör för den 

brevskrivning som genomfördes av elever och lärare och i händelse-

förlopp S6 beskrivs hur dokumentanalysen genomfördes med en ut-

ökad grupp.  

 

Episoderna presenteras nedan i teoretiskt tolkat narrativ med en gra-

fisk representation inlagd i texten. Narrativet är uppdelat i tre delar: I 

den första delen synliggörs episodens intention, kritiska punkt, aktivi-

teter och resultat. Därefter följer en motivering av episodens identifie-

rade motor och den generativa mekanism som får motorn att arbeta 

identifieras. Avslutningsvis kopplas det teoretiskt tolkade narrativet 

ihop med motorns faser. 
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Figur 7. Episod S2:1 

I slutet av varje händelseförlopp sammanfattas de drivande motorer-

na och händelseförloppets hela grafiska representation visas.  

 

 

5.4.1 Händelseförlopp S2 - urval till analysgrupp  

 

Händelseförlopp S2 innehåller fyra episoder som alla beskriver den 

process som handlar om att skapa en analysgrupp: S2:1 – arbetsgrupp 

för analysarbete, S2:2 - lärare tveksamma, S2:3 – elever rekryteras till 

dialoggruppen och S2:4 – elevrådet tar initiativ till att bilda klassråd.  

 

Teoretiskt tolkat narrativ – Händelseförlopp S2  

 

Episod S2:1 – arbetsgrupp för analysarbete  

 

Episod S2:1 inleds med en kritisk hän-

delse i form av ett stöd (si1) [2] i förhål-

lande till händelseförloppets första fö-

reskrivna intention (föi1) [1] – att 

forma en grupp för analysarbete med 

hög legitimitet som skulle vara en sam-

ordnande och drivande kraft i förbätt-

ringsarbetet i enlighet med frirumsstrategin. Planeringsledaren och 

rektorerna diskuterade hur rekryteringen skulle gå till och enades om 

att informera lärarna om att det fanns möjlighet att delta i en analys-

grupp i anslutning till ett skolutvecklingsprojekt. Därefter följer en 

aktivitet/information (a/i) [3] när rektor A och planeringsledaren 

informerade lärarna om trepartssamarbetet och uppmanade dem att 

söka till analysgruppen, som fick arbetsnamnet dialoggruppen. Kravet 

för deltagande var att lärarna skulle vara intresserade av att bedriva 

skolutvecklingsarbete, vilja lägga kraft och tid på att informera om 

arbetet och genomföra kultur- och dokumentanalyser. Det förekom 

flera samtal och möten om vad trepartssamarbetet skulle komma att 

innebära. Den första episoden övergår i en aktivitet/handling (a/h) 

[4] då ett antal lärare meddelade sitt intresse för att delta i dialog-

gruppen. Rektor A och planeringsledaren diskuterade gruppsamman-

sättningen och hur deltagandet skulle kunna kombineras med arbetet 

som lärare samt vilken kompensation som kunde utgå. Intresserade 



85 

 

 

Figur 8. Episod S2:2 

lärare träffade rektor A och projektledaren och samtalade om upplägg 

och förväntningar. Därefter lämnades intresseanmälningar in och in-

tervjuer med de sökande genomfördes av rektor A och planeringsle-

daren. Vissa lärare kom även att ingå i gruppen för att fylla ut sina 

tjänster. Den vetenskapliga handledaren poängterade för rektor A och 

planeringsledaren att lärarna i gruppen behövde ha legitimitet, ork 

och kraft till det arbete som skulle genomföras. Rektor A fattade be-

slut om gruppens slutliga sammansättning, vilket tolkas som en för-

ändring (f) [5]. 

 

Den första episoden i händelseförlopp S2 drivs av en livscykelmotor 

där en inneboende logik får episoden att utvecklas enligt bestämda 

faser. I frirumsstrategin utgörs logiken av en arbetsgång där det första 

förutbestämda steget är att bilda en analysgrupp. De generativa me-

kanismer som får livscykelmotorn att arbeta är anpassning och re-

glering. När rektor A och planeringsledaren informerat om gruppens 

funktion och uppgift rekryterades lärare till gruppen. Rektor A beslu-

tade om gruppens slutliga sammansättning. 

 

Den föreskrivna intentionen (föi1) att skapa en analysgrupp utgör det 

första steget i frirumsstrategins program. Stödet (si1) för intentionen 

är den kritiska punkt som är starten på cykeln. Informationen (a/i) till 

lärarna representerar livscykelns tillväxt och rekryteringen (a/h) mot-

svarar skörden. Den färdiga gruppen markerar slutet på cykeln och 

tolkas som en förändring (f) i förhållande till den föreskrivna inten-

tionen.  

 

Episod S2:2 – lärare tveksamma  

 

Den andra episoden inleds med att en 

andra, framväxande intention (fri2) 

[6] formuleras i och med att rektor A och 

planeringsledaren lade fram idén att ele-

verna inte bara skulle delta i brevskri-

vandet, utan också kunna vara medlem-

mar i dialoggruppen, något som var i lin-

je med frirumsstrategin. Denna tanke fanns inte med inledningsvis, 

utan var ett förslag som växte fram. Att erbjuda eleverna möjlighet till 



86 

 

mer inflytande i skolutvecklingsprocessen uttalades av såväl rektorer-

na som av förvaltningen. Rektor A och planeringsledaren diskuterade 

hur detta skulle kunna genomföras. Rektor A förespråkade detta och 

planeringsledaren stödde idén. Intentionen möts av ett motstånd 

(mi2) [7], då det visade sig att lärarna var tveksamma till förslaget att 

låta eleverna vara aktiva i dialoggruppen. Det infann sig en osäkerhet 

som främst handlade om att eleverna skulle läsa lärarnas brev, vilket 

lärarna kände en ambivalens inför. Rektor A försökte lösa upp mot-

ståndet genom att argumentera för vikten av elevdeltagande i grup-

pen, vilket skedde på ledningskonferenser och arbetsplatsmöten och 

detta tolkas som aktivitet/förhandling (a/f) [8]. Rektor A menade 

att eleverna utgjorde en stor del av Sandgymnasiet. Hen ansåg att ett 

arbetssätt som baserades på ett bottom-up-perspektiv skulle förlora i 

trovärdighet om inte eleverna var representerade i dialoggruppen. 

Efter ett antal diskussioner på olika nivåer i organisationen besluta-

des att elever skulle få ingå i dialoggruppen. Beslutet tolkas som en 

förändring (f) [9] vilket avslutar den andra episoden.  

 

Den andra episoden i händelseförlopp S2 drivs av en dialektisk motor 

där två enheters oenighet utmanar status quo-läget. Den generativa 

mekanism som får den dialektiska motorn att arbeta är konflikt. Rek-

tor A och planeringsledaren önskade se elever i dialoggruppen, vilket 

en del av lärarna var tveksamma till. De båda parternas åsikter ställ-

des mot varandra och eftersom något samförstånd inte kunde nås be-

slutade rektor A att elever skulle ingå i dialoggruppen. 

 

Episoden inleds med den framväxande intentionen (fri2) att eleverna 

ska ingå i dialoggruppen. Intentionen kan förstås som tesen och lä-

rarnas motstånd (m12) som den antites som utmanar intentionen. 

Detta leder fram till en konflikt, i vilken motståndet är den kritiska 

punkt som sätter igång processen. Eftersom förhandlingen (a/f) inte 

resulterar i någon syntes uppstår en maktobalans där rektor A tar be-

slut om att eleverna ska ingå i dialoggruppen. Detta beslut tolkas som 

en förändring (f) i förhållande till den framväxande intentionen. 

Därmed avslutas processen. 
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Figur 9. Episod S2:3 

Episod S2:3 – elever rekryteras till dialoggruppen 

 

Den tredje episoden utgår återigen 

från den första föreskrivna in-

tentionen (föi1) [10] att forma en 

grupp för analysarbete. Intentio-

nen har nu stöd (si1) [11]. Elevrå-

det tillfrågades av rektor A om de 

ville delta i rekryteringen av elever 

till dialoggruppen. De var positiva 

till detta och informerade genom klassråden om vad som förväntades 

av elever som var intresserade av att delta i gruppens arbete. Detta 

tolkas som en aktivitet/information (a/i) [12]. Rekryteringen av 

elever ses som en aktivitet/handling (a/h) [13] som leder till för-

ändring (f) [14] i och med att rekryteringen av elever till dialoggrup-

pen slutfördes.  

 

Den tredje episoden i händelseförlopp S2 drivs av en livscykelmotor, 

med inneboende logik och förutbestämda faser. De generativa meka-

nismer som får livscykelmotorn att arbeta är anpassning och re-

glering. På samma sätt som när lärarna tillfrågades så följer arbetet 

frirumsstrategins första steg – att bilda en analysgrupp. Elevrådets 

information och rekryteringen av elever är de faser som leder fram till 

den färdiga gruppen. 

 

Den föreskrivna intentionen (föi1) från episod S2:1 – att bilda en ana-

lysgrupp – utgör utgångspunkt för episoden. Nu föreligger det stöd 

(si1) för intentionen som utgör starten på cykeln. Informationen till 

eleverna (a/i) representerar cykelns tillväxt och rekryteringen (a/h) 

motsvarar skörden. Den färdiga analysgruppen markerar slutet på 

cykeln och tolkas som en förändring (f) i förhållande till den före-

skrivna intentionen.  
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Figur 10. Episod S2:4 

Episod S2:4 – elevrådet tar initiativ till att bilda klassråd 

 

I samband med att elevrådet informe-

rade klassråden om möjligheten att ingå 

i dialoggruppen aktualiserades ett pro-

blem; flera klasser saknade klassråd. 

Detta medförde att alla elever inte in-

formerades om möjligheten att söka till 

dialoggruppen, vilket elevrådet ansåg 

vara odemokratiskt. En framväxande 

intention (fri3) [15] om att alla klasser skulle ha klassråd formulera-

des av elevrådet. Denna intention följdes av ett stöd (si3) [16] då ele-

ver och lärare var positiva till detta. Dialoggruppens elever informe-

rade och hjälpte de klasser som saknade klassråd (a/h) [17] att orga-

nisera sådana, vilket tolkas som en aktivitet/handling. Detta ledde 

till en utveckling (u) [18] i och med att klassråd bildades i samtliga 

klasser. 

 

Den fjärde episoden i händelseförlopp S2 drivs av en teleologisk mo-

tor där en enhet avsiktligt strävar mot ett gemensamt mål. De genera-

tiva mekanismer som får den teleologiska motorn att arbeta är sam-

förstånd och målinriktning. Elevrådets medlemmar upptäckte att fle-

ra klasser saknade klassråd, vilket de ville förändra. De tog initiativ 

till att bilda klassråd i alla klasser och målet uppnåddes eftersom ele-

verna var eniga i sin strävan och genomförde det de planerat.  

 

Den framväxande intentionen (fri3) om klassråd i alla klasser har sitt 

ursprung i ett missnöje som formuleras av elevrådet. Det finns stöd 

(si3) för intentionen och ett mål formuleras. Processen genomsyras av 

konsensus. De aktiviteter (a/h) som krävs för att nå målet om fler 

klassråd genomförs. De nya klassråden markerar slutet på processen 

och resultatet tolkas som utveckling (u) i förhållande till den övergri-

pande intentionen för skolutvecklingsarbetet – ökat elevinflytande.  

 

Sammanfattningsvis inleds händelseförloppet med att en livscykelmo-

tor driver processen. Därefter tar en dialektisk motor över, följd av en 

livscykelmotor. Händelseförloppet avslutas med att en teleologisk 

motor driver den sista episoden. Figur 11 visar hela förlopp S2. 



89 

 

 

Figur 12. Episod S3:1 

 

 

Figur 11. Händelseförlopp S2 

 

 

5.4.2 Händelseförlopp S3 – brevskrivning och kulturanalys 

 

Händelseförloppet består av fem episoder som berör brevskrivande 

och analys av de inkomna breven: Episod S3:1 – eleverna skriver brev 

inför kulturanalys, S3:2 – lärarna skriver brev inför kulturanalys, S3:3 

– lärarna upplever osäkerhet inför frirumsstrategin, S3:4 – vem ska 

analysera inkomna brev? och S3:5 – analys av inkomna brev.  

 

Teoretiskt tolkat narrativ - händelseförlopp S3 

 

Episod S3:1 – eleverna skriver brev inför kulturanalys 

 

Episod S3:1 inleds med en före-

skriven intention (föi1) [1] – att 

skriva brev som kan användas som 

underlag för kulturanalys samt att 

genomföra analysen. När det gällde 

elevernas brevskrivande förelåg ett 

stöd (si1) [2] i förhållande till in-

tentionen. Förvaltningen och rek-

torerna beslutade att eleverna skulle få skriva först. Dialoggruppen 

arbetade ihärdigt med att förankra det kommande arbetet och infor-

mera eleverna om vikten av att påverka och ge sin syn genom breven. 

Det visade sig att eleverna var nyfikna och intresserade av att skriva 

och att ge sin bild av skolan. Ett urval av elever från de olika pro-

grammen gjordes för att få in brev i en omfattning som av dialog-
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gruppen ansågs möjlig att bearbeta och analysera. Eftersom ett stöd 

förelåg inleddes aktivitet/information (a/i) [3] då de 200 utvalda 

eleverna fick en introduktion i hur en kulturanalys genomförs och vil-

ken funktion breven fyller i denna. Dialoggruppen och den vetenskap-

liga handledaren informerade eleverna och därefter vidtog en aktivi-

tet/handling (a/h) [4] då breven skrevs, samlades in och analysera-

des. Dialoggruppen ansåg att de insamlade breven var innehållsrika 

och utgjorde ett fylligt underlag för den kommande analysen. De star-

tade med att anonymisera breven och repetera den utbildning de fått 

av den vetenskapliga handledaren. Vid flera tillfällen studerade de 

andra skolors kulturanalysrapporter och fick även stöd direkt på plats 

av den vetenskapliga handledaren. Därefter läste de breven och till-

lämpade sina kunskaper i analysarbetet. Resultatet av arbetet kan ses 

som en förändring (f) [5].  

 

Den första episoden i händelseförlopp S3 drivs av en livscykelmotor, 

med en inneboende logik som får episoden att utvecklas enligt be-

stämda faser. I frirumsstrategin utgörs logiken av en arbetsgång där 

det andra förutbestämda steget är att deltagarna skriver brev som se-

dan bearbetas i en kulturanalys. De generativa mekanismer som får 

livscykelmotorn att arbeta är anpassning och reglering. Efter att ele-

verna informerats om arbetsgången i detta steg skrev de utförliga brev 

som sedan analyserades av dialoggruppen.  

 

Den föreskrivna intentionen (föi1) – att skriva brev som kan användas 

som underlag för kulturanalys samt att genomföra analysen – utgör 

frirumsstrategins andra steg. Stödet i förhållande till intentionen (si1) 

är den kritiska punkt som utgör starten på cykeln. Informationen till 

eleverna (a/i) utgör cykelns tillväxt och brevskrivandet (a/h) cykelns 

skörd. De färdiganalyserade breven förstås som en förändring (f) i 

förhållande till den föreskrivna intentionen och därmed avslutas cy-

keln. 
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Figur 13. Episod S3:2 

 

Figur 14. Episod S3:3 

Episod S3:2 – Lärarna skriver brev inför kulturanalys 

 

Även lärarna skulle, med utgångs-

punkt i den föreskrivna inten-

tionen (föi1) [6] skriva brev. Det 

fanns ett stöd (si1) [7] för intentio-

nen och efter föreläsningar, som 

tolkas som aktivitet/informa-

tion (a/i) [8] så genomfördes lä-

rarnas brevskrivande, vilket förstås som aktivitet/handling (a/h) 

[9]. De färdiga breven förstås som en förändring (f) [10].  Det visade 

sig att alla lärare inte skrivit brev, vilket leder över till nästa episod. 

 

Även den andra episoden i händelseförlopp S3 drivs av en livscykel-

motor, med inneboende logik och förutbestämda faser. De generativa 

mekanismer som får livscykelmotorn att arbeta är anpassning och re-

glering. Enligt frirumsstrategins andra steg skulle även lärarna, efter 

information och utbildning, skriva brev som underlag för en kultur-

analys. Detta genomfördes och ett resultat uppnåddes, även om samt-

liga lärare inte skrev brev. 

 

Den föreskrivna intentionen (föi1) – att få in brev för analys – är en 

del av frirumsstrategins andra steg. Stödet (si1) för intentionen är den 

kritiska punkt som är starten på cykeln. Informationen (a/i) till lärar-

na representerar livscykelns tillväxt och brevskrivandet (a/h) motsva-

rar skörden. De färdiga breven markerar slutet på cykeln och tolkas 

som en förändring (f) i förhållande till den föreskrivna intentionen. 

 

Episod S3:3 – Lärarna upplever osäkerhet inför frirumsstrategin 

 

Dialoggruppen konstaterade att alla lä-

rare inte skrivit brev. En lärarrepresen-

tant tog kontakt med Dialoggruppen och 

önskade delta vid ett av gruppens möte. 

Hen lyfte fram att lärarna upplevde sig 

stå i beroendeställning till dialoggruppen 

eftersom breven skulle läsas och analyse-

ras av dialoggruppen medlemmar. En del av kritiken handlade om att 
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breven skulle vara signerade. Men framför allt poängterade läraren 

vikten av frivillighet när det gällde att delta i en undersökning och hen 

hänvisade till forskningsetiska principer. Tanken att det ska vara fri-

villigt att delta förstås som en framväxande intention (fri2) [11]. 

Dialoggruppen höll fast vid att så många lärare som möjligt skulle 

skriva och detta tolkas som ett motstånd (mi2) [12] i förhållande till 

den framväxande intentionen. Dialoggruppen höll ytterligare infor-

mationsmöten där de försökte förankra vikten av brevskrivandet, vil-

ket förstås som en aktivitet/förhandling (a/f) [13]. Alla lärare 

övertygades trots detta inte.  Dialoggruppen samrådde med den ve-

tenskapliga handledaren om hur de skulle gå vidare och om brevun-

derlaget räckte för en analys. De valde att analysera de inkomna bre-

ven, trots bortfallet. I praktiken blev det frivilligt att skriva brev, vilket 

tolkas som en förändring (f) [14]. 

 

Den tredje episoden i händelseförlopp S3 drivs av en dialektisk motor 

då olika uppfattningar hos vissa lärare och dialoggruppen utmanar 

status quo-läget. Den generativa mekanism som får den dialektiska 

motorn att arbeta är konflikt. Dessa lärare var tveksamma till att skri-

va brev och dialoggruppen, som var angelägna om att gå vidare i arbe-

tet, ansåg att detta skulle försena processen. De två enheternas åsikter 

ställdes mot varandra. Dialoggruppen informerade ytterligare för att 

få lärarna att förstå vad som skulle göras och varför. En del av lärarna 

påverkades inte av detta utan avstod ändå från att skriva brev. 

 

Episoden inleds med en framväxande intention (fri2) om frivillighet, 

som uttalas av lärarna. Intentionen kan förstås som tesen och dialog-

gruppens motstånd (mi2) som den antites som utmanar tesen. Detta 

leder fram till en konflikt, i vilken motståndet är den kritiska punkt 

som sätter igång processen.  Eftersom förhandlingen (a/f) inte resul-

terar i någon syntes uppstår en maktobalans då lärarna står fast vid 

att inte skriva. Detta tolkas som en förändring (f) i förhållande till den 

framväxande intentionen. Därmed avslutas processen. 
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Figur 15. Episod S3:4 

Episod S3:4 - Vem ska analysera inkomna brev? 

 

Den fjärde episoden i händelseförlop-

pen inleds med en framväxande in-

tention (fri3) [15] då vissa lärare 

framhåller att lärarbreven endast ska 

analyseras av lärarna och inte av ele-

verna i dialoggruppen. Intentionen 

möts av motstånd (mi3) [16], framför 

allt från eleverna i dialoggruppen, som ansåg att de kunde hantera 

informationen på ett professionellt sätt. Projektledaren argumentera-

de för elevernas medverkan, vilket tolkas som en förhandling (a/f) 

[17]. Hen lyckades inte övertyga lärarna och förhandlingen resultera-

de i att lärarnas önskemål tillgodosågs, vilket ses som en förändring 

(f) [18].  

 

Den fjärde episoden i händelseförlopp S3 drivs av en dialektisk motor 

där oenigheten om vem som skulle få analysera lärarnas brev utma-

nar status quo-läget. Den generativa mekanism som får den dialektis-

ka motorn att arbeta är konflikt. Lärargruppen och eleverna i dialog-

gruppen hade olika åsikter i frågan. Projektledaren lyssnade på lärar-

na och lät deras åsikter väga tyngre, vilket ledde till att endast lärare i 

dialoggruppen fick analysera lärarnas brev. 

 

Episoden inleds med en framväxande intention (fri3) om att endast 

lärarna ska få analysera lärarbreven. Intentionen, som uttalas av lä-

rarna, kan förstås som tesen och elevernas i dialoggruppen motstånd 

(mi3) som den antites som utmanar tesen. Detta leder fram till en kon-

flikt, i vilken motståndet är den kritiska punkt som får processen att 

starta. Eftersom förhandlingen (a/f) inte resulterar i någon syntes 

uppstår en maktobalans där projektledaren låter lärarnas synpunkter 

få avgöra. Detta tolkas som en förändring (f) i förhållande till den 

framväxande intentionen. Därmed avslutas processen. 
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Figur 16. Episod S3:5 

S3:5 Analys av inkomna brev 

 

Den femte episoden utgår återigen 

från den första föreskrivna inten-

tionen (föi1) [19] att analysera de in-

komna brevens innehåll, för vilken det 

föreligger ett stöd (si1) [20]. Den ve-

tenskapliga handledaren informerade 

och utbildade dialoggruppen i hur bre-

ven skulle behandlas och analyseras, vilket tolkas som aktivi-

tet/information (a/i) [21]. Eleverna och lärarna i dialoggruppen 

läste och analyserade elevbreven, medan lärarnas brev endast lästes 

och analyserades av dialoggruppens lärare. Detta ses som en aktivi-

tet/handling (a/h) [22]. Den färdiga kulturanalysen betraktas som 

en förändring (f) [ 23]. 

 

Den femte episoden drivs av en livscykelmotor, med inneboende logik 

och förutbestämda faser. De generativa mekanismer som får livscy-

kelmotorn att arbeta är anpassning och reglering. Den avslutande fa-

sen i frirumsstrategins andra steg är analys av de inkomna breven. 

Efter utbildning genomfördes analysen av medlemmarna i dialog-

gruppen med en färdig kulturanalys som resultat.  

 

Den föreskrivna intentionen (föi1) – att analysera de inkomna brevens 

innehåll – är en del av frirumsstrategins andra steg. Stödet (si1) för 

intentionen är den kritiska punkt som är starten på cykeln. Informa-

tionen och utbildningen av dialoggruppen (a/i) representerar livscy-

kelns tillväxt och analysarbetet (a/h) motsvarar skörden. Den färdiga 

kulturanalysen markerar slutet på cykeln tolkas som en förändring (f) 

i förhållande till den föreskrivna intentionen. 

 

Sammanfattningsvis inleds händelseförloppet med att två på var-

andra följande livscykelmotorer driver processen. Därefter följer två 

episoder som båda drivs av dialektiska motorer. Händelseförloppet 

avslutas med att en livscykelmotor driver den sista episoden. Figur 17 

visar hela förlopp S3. 
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Figur 17. Händelseförlopp S3 

 

 

5.4.3 Händelseförlopp S6 - dokumentanalys 

 

Händelseförloppet innehåller fyra episoder som berör dokumentana-

lysen och den utökade grupp som den vetenskapliga handledaren tog 

initiativ till. Det samarbete och den utveckling som blev en följd av 

den utökade gruppen presenteras också. Episoderna är S6:1 – den 

vetenskapliga handledaren utmanar dialoggruppen, S6:2 – en tillfäl-

ligt utökad dialoggrupp bildas, S6:3 – dokumentanalys genomförs 

med utökad grupp samt S6:4 – en visionsdag som skapar inflytande 

för elever.  

 

Teoretiskt tolkat narrativ - händelseförlopp S6 

 

Episod S6:1 – den vetenskapliga handledaren utmanar dialoggrupp 

 

När kulturanalysrapporten, efter remissförfarande, skrivits klart på-

börjades planeringen av dokumentanalysen. Tanken var ursprungli-

gen att analysen skulle genomföras av dialoggruppen, men den veten-

skapliga handledaren hade en annan idé. Hen ville ta stöd av fler per-

soner från skolan och utbildningsförvaltningen för att möjliggöra en 

bredare dokumentanalys med fler infallsvinklar. Därmed fick det av 

lärarna uppfattade bottom-up-perspektivet, som tidigare betonats 

starkt inom skola och förvaltning, stå tillbaka. 
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Figur 18. Episod S6:1 

Detta agerande från den vetenskapliga 

handledaren ses som en framväxan-

de intention (fri1) [1], vilken inleder 

den första episoden. Detta förslag möt-

tes av motstånd (mi1) [2] från främst 

dialoggruppen. För att häva motståndet 

och få med sig dialoggruppen, utbild-

ningsförvaltningen och projektledaren 

påbörjade den vetenskapliga handleda-

ren en aktivitet/förhandling (a/f) 

[3].  Hen betonade att kulturanalysen fortfarande låg till grund för det 

kommande utvecklingsarbetet och att dokumentanalysens roll var att 

klargöra de yttre ramarna för denna utveckling.  Den utökade grup-

pen skulle därmed inte påverka det uppfattade bottom-up-perspektiv. 

Den vetenskapliga handledaren fick gehör för sina tankar och därmed 

hade en förändring (f) [4] inträtt.  

 

Den första episoden i händelseförlopp S6 drivs av en dialektisk motor 

där den vetenskapliga handledarens och dialoggruppens oenighet om 

hur dokumentanalysen skulle genomföras utmanar status quo-läget. 

Dialoggruppen var orolig för att den utökade gruppen skulle påverka 

bottom-up-perspektivet negativt. Den generativa mekanism som får 

den dialektiska motorn att arbeta är konflikt. Dialoggruppens med-

lemmar övertygades av den vetenskapliga handledarens argumenta-

tion och ställde sig efter diskussioner positiva till att utöka gruppen.  

 

Episoden inleds med en framväxande intention (fri1) om en utökad 

analysgrupp. Intentionen kan förstås som tesen och dialoggruppens 

motstånd (mi1) som den antites som utmanar testen. Detta leder fram 

till en konflikt, i vilken motståndet är den kritiska punkt som sätter 

igång processen. Dialoggruppen övertygades och den vetenskapliga 

handledaren fick gehör för sin intention genom förhandling (a/f), vil-

ket kan ses som en maktobalans. Detta tolkas som en förändring (f) 

i förhållande till den framväxande intentionen. Därmed avslutas pro-

cessen.  
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Figur 19. Episod S6:2 

Episod S6:2 – en tillfälligt utökad dialoggrupp bildas 

 

När den andra episoden börjar fanns ett 

stöd (si1) [6] för den vetenskapliga hand-

ledarens önskan om att skapa en utökad 

analysgrupp (fri1) [5]. En aktivi-

tet/handling (a/h) [7] vidtog när ett an-

tal personer kontaktades, informerades 

och rekryterades. Flera av dem visade in-

tresse för att delta och en förändring (f) 

[8] i form av en utökad grupp kom till 

stånd. Den utökade analysgruppen bestod 

förutom projektledaren och den vetenskapliga ledaren av 14 personer; 

fackliga företrädare, politiker, elever, lärare och rektorer.  

 

Den andra episoden i händelseförlopp S6 drivs av en teleologisk mo-

tor där en enhet avsiktligt strävar mot ett mål. De generativa meka-

nismer som får den teleologiska motorn att arbeta är samförstånd och 

målinriktning. Den vetenskapliga handledarens initiativ att utöka dia-

loggruppen grundade sig i en önskan om att förbättra analysen.  Till-

sammans med dialoggruppen planerade och genomförde hen rekryte-

ringen. Initiativet från handledaren ledde till att en bredare samman-

satt analysgrupp formades.  

 

Den framväxande intentionen (fri1) om en utökad analysgrupp har sitt 

ursprung i en utvecklingsidé som formuleras av den vetenskapliga 

handledaren. Det finns stöd (si1) för intentionen och ett mål om en 

utökad grupp formuleras. Processen genomsyras av konsensus. Den 

rekrytering (a/h) som krävs för att nå målet genomförs. Den utökade 

gruppen markerar slutet på processen och resultatet tolkas som för-

ändring (f) i förhållande till den framväxande intentionen. 
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Figur 20. Episod S6:3 

Episod S6:3 - dokumentanalys genomförs med utökad grupp 

 

När den tredje episoden inleds utgår 

processen från den föreskrivna inten-

tionen (föi2) [9] att genomföra doku-

mentanalys, för vilken det nu fanns ett 

stöd (si2) [10].  Parallellt med kulturana-

lysen skulle läroplanen, skolplanerna, 

statliga och kommunala regelverk, av-

talstexter, kvalitetsredovisningar och 

arbetsmiljölagen läsas. Aktiviteten in-

leddes med information (a/i) [11] då 

den utökade dialoggruppen dels fick träffa aktörer från andra kom-

muner som genomfört analyserna och dels fick mer utbildning i ana-

lysförfarandet av den vetenskapliga handledaren. Därefter vidtog ak-

tivitet/handling (a/h) [12], då den egentliga analysen påbörjades. 

Under dokumentanalysen uppstod positiva möten mellan personer i 

olika åldrar och med olika professioner. Politikerna uppskattade ele-

vernas kompetens och kraft i arbetet och insåg att de hade mycket att 

tillföra, vilket leder mot nästa episod.  Dokumentanalysen slutfördes 

och resulterade i ett utkast, som ses som en förändring (f) [13]. 

Därmed är intentionen för episoden uppfylld. 

 

Den tredje episoden i händelseförlopp S6 drivs av en livscykelmotor 

där en inneboende logik får episoden att utvecklas enligt bestämda 

faser. I frirumsstrategin utgörs logiken av en arbetsgång där det tredje 

förutbestämda steget är att genomföra en dokumentanalys där kul-

turanalysens innehåll granskas i förhållande till skolans styrdoku-

ment. De generativa mekanismer som får livscykelmotorn att arbeta 

är anpassning och reglering. Efter att den utökade gruppen fått nöd-

vändig utbildning genomfördes dokumentanalysen och resulterade i 

ett utkast till en slutrapport. 

  

Den föreskrivna intentionen (föi2) – att genomföra en dokumentana-

lys – är en del av frirumsstrategins tredje steg. Stödet (si2) är den kri-

tiska punkt som är starten på cykeln. Information till analysgruppen 

(a/i) representerar livscykelns tillväxt och analysen (a/h) motsvarar 
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Figur 21. Episod S6:4 

skörden. Den färdiga analysen markerar slutet på cykeln och tolkas 

som en förändring (f) i förhållande till den föreskrivna intentionen. 

 

Episod S6:4 – en visionsdag som skapar inflytande för elever 

 

Ur mötet mellan politiker och elever upp-

stod en framväxande intention (fri3) 

[14] när politikerna önskade ge eleverna 

inflytande i arbetet med en ny skolplan 

och en framtida gymnasieskola. Detta le-

der till en fjärde episod i händelseförlop-

pet. Elevrepresentanter från samtliga 

gymnasieskolor inbjöds till en visionsdag, 

där de skulle få ge sin bild av hur de önskade sig framtidens gymna-

sieskola. Eleverna var positiva till politikernas förslag och därmed kan 

ett stöd (si3) [15] för politikernas intention konstateras. Visionsdagen 

genomfördes och kan därmed förstås som en aktivitet/handling 

(a/h) [16]. Gymnasieskolorna sände representanter till visionsdagen 

och eleverna i dialoggruppen fungerade som mentorer och höll i dis-

kussionerna. Därefter mötte dialoggruppens elever politikerna och 

delgav dem vad som framkommit utöver det skriftliga material som 

samlats in. Efter detta vidtog ytterligare en aktivitet/handling 

(a/h) [17] i och med att underlaget från dagen sammanställdes i 

skriftlig form. Politikerna remitterade innehållet tillbaka till eleverna 

för att försäkra sig om att de uppfattat budskapet rätt. När eleverna 

gett klartecken för remisskrivelsen övergick förloppet i utveckling 

(u) [18], eftersom elevernas åsikter togs i beaktande vid framtagandet 

av en lokal skolplan.  

 

Den fjärde episoden i händelseförlopp S6 drivs av en teleologisk mo-

tor där politikerna strävar efter att ge eleverna inflytande. Detta inne-

fattar inte bara eleverna på Sandgymnasiet utan representanter för 

kommunens samtliga gymnasieskolor. De generativa mekanismer 

som får den teleologiska motorn att arbeta är samförstånd och målin-

riktning. Under det gemensamma arbetet överraskades politikerna av 

elevernas kapacitet och skapade genom ett planerat arbete förutsätt-

ningar för elever både på Sandgymnasiet och andra skolor att på ett 

konkret sätt vara med och påverka. De tog initiativ till en visionsdag 
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då eleverna fick tänka fritt om hur de önskade sin framtida gymnasie-

skola, vilket kom att påverka den lokala skolplanen.   

 

Den framväxande intentionen (fri3) om ett elevinflytande i arbetet 

med en ny skolplan formuleras av politikerna och har sitt ursprung i 

en önskan om ökad elevdelaktighet i verksamheten. Det finns stöd 

(si3) för intentionen och ett mål formuleras. Det finns ett samförstånd 

mellan elever och politiker. Flera olika aktiviteter genomförs (a/h) för 

att nå målet. Att elevernas åsikter tas i beaktande i den nya skolpla-

nen markerar slutet på processen och resultatet tolkas som utveckling 

(u) i förhållande till den övergripande intentionen för skolutveck-

lingsarbetet – ett ökat elevinflytande.  

 

Sammanfattningsvis inleds händelseförloppet med att en dialektisk 

motor driver processen. Därefter tar en teleologisk motor över, följd 

av en livscykelmotor. Händelseförloppet avslutas med att en teleolo-

gisk motor driver den sista episoden. Figur 22 visar hela förlopp S6. 

 

 

Figur 22. Händelseförlopp S6 

 

 

5.5 Allmänt narrativ Vindskolan F-6 och 7-9 

 

I Lille kommun fanns 16 grundskolor och sex kommunala förskolor. 

Vindskolan F-6 var en enplansbyggnad som byggdes 1963. I skolan 

fanns 25 barn i förskoleklass och 260 barn i grundskola. Skolan upp-

levdes som sliten och lärarna ansåg att byggnaden hindrade den pe-

dagogiska utvecklingen. Skolorganisationen bestod av sex lärararbets-

lag och ett arbetslag med vaktmästare, skolmåltidspersonal och lokal-
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vårdare. Både nyanställda och de som arbetat länge på skolan uttryck-

te att de trivdes och att klimatet var öppet och tillåtande.  

 

Vindskolan 7-9 var en skola som togs i bruk 1979. På skolan fanns 285 

elever och 40 personal, varav 30 stycken var lärare. Undervisningen 

bedrevs i åldershomogena klasser och lärarna var organiserade i tre 

arbetslag med ansvar för elever ur alla tre årskurserna. Varje grupp 

bestod av 24-34 elever, som hade två mentorer och undervisningen 

bedrevs i hemklassrum. Flertalet lärare på enheten menade att ar-

betsklimatet var gott. Sedan studien påbörjades har skolorna byggts 

ihop fysiskt och organisatoriskt till en enhet; F-9. 

 

De båda enheterna hade tidigare arbetat med olika former av utveck-

lingsinsatser för att förbättra verksamheten. Ett uppskattat område 

hade varit kollegahandledning – ett arbetssätt som utvecklats i sam-

verkan med en högskola. Vindskolan deltog också i utvecklingsdialo-

ger med Skolverket och var nöjda med både arbetssätt och resultat av 

detta arbete. Lärarna på 7-9 menade att de var en utvecklingsoriente-

rad skola som haft flera studiebesök av lärare från andra skolor, som 

kommit för att ta del av deras arbetssätt. När möjligheten att ansöka 

till trepartssamarbetet möjliggjordes var rektorer och lärare eniga om 

att det var en god idé. Förvaltningschefen ställde sig positiv till ett ar-

bete med Skolverket och hade en önskan om att skolorna skulle när-

ma sig varandra och utveckla pedagogiken med eleverna i fokus, sam-

tidigt som hen betonade att det var väsentligt att ta vara på alla tankar 

och idéer som kunde uppkomma under arbetet.  

 

Förvaltningschefen var tydlig med att det var lärarna som skulle vara 

de drivande i förbättringsarbetet. En extern konsult anlitades för att 

stödja den grupp – basgruppen, som bildades för att genomföra ana-

lyserna.  Denna grupp var utvald och tillfrågad av rektorerna. När ar-

betet skulle starta hade förvaltningschefen, rektorn för F-6 samt den 

tilltänkta projektledaren sagt upp sina tjänster och basgruppen var 

tveksamma till om de skulle klara arbetet utan stöd, men beslutade 

slutligen att de ville fortsätta. De kom att bli en grupp med stor legi-

timitet på skolan och de tog ett stort ansvar för utvecklingsarbetet.  
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Den vetenskapliga ledaren och den vetenskapliga handledaren inled-

de arbetet på Vindskolan med att hålla föreläsningar där hela kom-

munen var inbjuden. Att skolorna skulle arbeta med skolutveckling ur 

ett lärarperspektiv uppskattades av lärarna. Detta perspektiv kallades 

under projekttiden för ”bottom-up”.  

 

 

5.5.1 Nyckeldeltagare  

 

I texten möter vi lärare och rektorer på Vindskolan. Det var de som 

tillsammans med förvaltningschefen och distriktschefen inom skol-

förvaltningen arbetade med frirumsstrategin. Rektor B var rektor för 

7-9 och rektor C var rektor för F-6. Basgruppen, som var Vindskolans 

analysgrupp, spelade en viktig roll och så gjorde även reflektions-

gruppen, som var den grupp som skulle omsätta analysens innehåll i 

utveckling. I gruppen lärare ingick även viss annan personal exempel-

vis en skolvärdinna. Den vetenskapliga ledaren var professorn som 

tagit fram strategin och den vetenskapliga handledaren var den som 

hade ansvar för information och utbildning i anslutning till frirums-

strategin. Bägge dessa finns med i händelseförloppen. Även politiker, 

lärare och fackliga representanter förekommer i händelseförlopp även 

om de inte betraktas som nyckeldeltagare. 

 

 

5.6 Intrig Vindskolan 

 

För Vindskolan handlade den övergripande intentionen för skolut-

vecklingsarbetet framför allt om ett närmare samarbete mellan F-6 

och 7-9, både pedagogiskt och organisatoriskt. Skolorna hade tidigare 

bland annat deltagit i utvecklingsdialoger och hade positiva erfaren-

heter av detta, så när en möjlighet att ansöka till trepartssamarbetet 

och arbeta med frirumsstrategin uppkom så var både rektorer och lä-

rare överens om att detta kunde vara ett sätt att förbättra verksamhe-

ten. Utöver samarbete mellan de bägge skolorna var de öppna för alla 

utvecklingsidéer som kunde komma fram som en konsekvens av arbe-

tet. 
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När ansökan beviljats skulle en analysgrupp utses. Det fanns en posi-

tiv förväntan och för att snabbt komma igång med arbetet valde rek-

torerna att först tillfråga dem som tidigare ingått i en arbetsgrupp un-

der utvecklingsdialogerna. Denna grupp kompletterades med ytterli-

gare ett par lärare och tog namnet basgruppen. 

 

Gruppens första uppgift, enligt frirumsstrategin, var att genomföra 

det brevskrivande som skulle ligga till grund för kulturanalysen. 

Gruppen lade ner ett stort arbete på att få alla i personalen att känna 

sig trygga i situationen. Detta skedde genom att basgruppen vid flera 

tillfällen informerade om hur breven skulle hanteras och användas. 

De lyckades skapa intresse och fick kollegorna att känna delaktighet i 

det kommande arbetet. Detta arbete kan betraktas som en form av 

förankring av kulturanalysen och ledde till stor uppslutning vid brev-

skrivandet – alla lärare skrev brev. När breven samlats in vidtog ana-

lysarbetet. Resultatet sammanställdes i ett rapportutkast som sändes 

ut på remiss till lärarna. Det fanns ett stort stöd för arbetet och när 

remisstiden var slut bearbetade basgruppen rapporten utifrån de in-

komna synpunkterna.  

 

Därefter vidtog arbetet med dokumentanalysen och inför denna akti-

vitet valde den vetenskapliga handledaren att utöka gruppen med po-

litiker, rektorer och lärare från distriktets skolor. Basgruppen var po-

sitiv till utökningen. När dokumentanalysen var klar sammanställde 

basgruppen de bägge analyserna till två slutliga rapporter.  

 

När dokumentanalysen var genomförd inträffade ett antal händelser 

som gjorde att utvecklingsarbetet avstannade. F-6-delen av skolan 

tvingades stänga på grund av arbetsmiljöproblem och praktiska ar-

betsuppgifter blev prioriterade. 

 

När arbetet återupptogs rekryterades medlemmar till en ny grupp, 

vars uppgift var att arbeta med den fortsatta utvecklingen. Rekryte-

ringen gick snabbt, eftersom personalen var intresserad.  

 

Den erfarenhet och kunskap som basgruppen skaffat sig under ana-

lysarbetet var enligt rektor B och den vetenskapliga handledaren vik-

tig att överföra till den nya gruppen – reflektionsgruppen. Detta 
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skedde vid en tvådagarskonferens. Rektor B hade samtidigt fått ett 

uppdrag av politikerna att grupperna skulle prioritera två mål som 

skulle skrivas in i en nämndplan. Målen skulle utgå från kulturanaly-

serna. Ett motstånd uppkom inledningsvis, men efter diskussioner 

lämnade grupperna ändå förslag till politikerna. De två framtagna 

förslagen kom att ingå i den färdiga nämndplanen.  

 

Det var emellertid svårt att få ingång ett utvecklingsarbete med bas i 

kulturanalyserna trots att grupperna och rektor B arbetade för att hit-

ta fungerande former. Rektor B och rektor C kallade vid flera tillfällen 

in den vetenskapliga handledaren för att få stöd. Fokus i diskussionen 

låg på ledarskapet för skolutvecklingsarbetet och deltagarna var över-

ens om att det krävdes ett starkt ledarskap för att komma vidare. 

Skolförvaltningen avsatte ytterligare ekonomiska medel för att under-

lätta gruppens arbete.  

 

Politikerna beslutade att slå samman de två enheterna Vindskolan F-6 

och 7-9 till Vindskolan F-9. Lärare och rektorer bestämde därför att 

göra en ny kulturanalys med en mer riktad fråga om den nya organi-

sationen. Denna genomfördes och resultatet sammanställdes i en 

rapport som diskuterades och bearbetades.  Rektorerna utövade ett 

starkt ledarskap och strävade efter att den nya kulturanalysen skulle 

ligga till grund för utvecklingen av den nya skolenheten, både i den 

fysiska miljön och i den organisatoriska strukturen.  

 

 

5.7 Händelseförlopp Vindskolan 

 

På samma sätt som för Sandgymnasiet presenteras händelseförloppen 

dels i kapitel fem och dels i bilaga 1 enligt tabell 7. På nästa sida följer 

tabellen som visar Vindskolans händelseförlopp. 
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Tabell 7. Händelseförlopp Vindskolan. 

 

 händelseförloppens innehåll 

V1 

i bilaga 1 

önskemål om skolutveckling ur ett bot-

tom-up-perspektiv 

V2 

i bilaga 1 

rekrytering till analysgrupp 

V3 

i kap. 5 

Kulturanalys 

V4 

i bilaga 1 

dokumentanalys 

V5 

i bilaga 1 

skapande av en utvecklingsgrupp 

V6 

i kap. 5 

att komma vidare från analys till utveck-

ling 

Not. V står för Vindskolan 

 

Nedan presenteras tre händelseförlopp från Vindskolan; händelseför-

lopp V3 beskriver genomförandet av kulturanalysen, händelseförlopp 

V5 redogör för övergången från analys till utveckling och i händelse-

förlopp V6 beskrivs hur rektorerna leder utvecklingsarbetet vidare.  

 

Episoderna presenteras i teoretiskt tolkat narrativ med en grafisk re-

presentation inlagd i texten. Narrativet är uppdelat i tre delar: I den 

första delen synliggörs episodens intention, kritiska punkt, aktiviteter 

och resultat. Därefter följer en motivering av episodens identifierade 

motor och den generativa mekanism som får motorn att arbeta identi-

fieras. Avslutningsvis kopplas det teoretiskt tolkade narrativet ihop 

med den generativa motorns faser. 

 

I slutet av varje händelseförlopp sammanfattas de drivande motorer-

na och händelseförloppets hela grafiska representation visas. 
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Figur 23. Episod V3:1 

5.7.1  Händelseförlopp V3 - Vindskolans kulturanalys 

 

Händelseförloppet består av fyra episoder som alla behandlar 

Vindskolans kulturanalys: V3:1 – lärarna positiva till att skriva brev, 

V3:2 – en trovärdig kulturanalys, V3:3 – ett första remissförfarande 

och V3:4 – två kulturanalysrapporter. 

  

Teoretiskt tolkat narrativ - händelseförlopp V3 

 

Episod V3:1 – lärarna positiva till att skriva brev  

 

Den första episoden inleds med en 

föreskriven intention (föi1) [1], då 

brev inför kulturanalysen ska skrivas. 

Det fanns stöd (si1) [2] för denna in-

tention i lärargruppen. Det talades 

mycket om hur viktigt och angeläget 

det var att det var lärarna själva som 

skulle forma och påverka förbätt-

ringsarbetet. Ett bottom-up-perspektiv betonades på Vindskolan och 

det tog basgruppen fasta på i sitt arbete med att förankra det förestå-

ende brevskrivandet hos lärarna. De höll informationsmöten i olika 

grupper för att alla skulle känna delaktighet. Dessutom besökte ele-

verna från Sandgymnasiets dialoggrupp Vindskolan och berättade hur 

de hade gått tillväga i sitt analysarbete. Den vetenskapliga handleda-

ren informerade personalen och höll en föreläsning i kommunen om 

arbetssättet. Dessa handlingar ses som aktivitet i form av informa-

tion (a/i) [3]. När personalen fått information och kunskap om ar-

betssättet och fortfarande var positiva inleddes en aktivi-

tet/handling (a/h) [4] då breven skrevs. Samtliga lärare skrev brev 

inom den tidsram som satts upp och det fanns en stor vilja att arbeta 

efter det planerade bottom-up-perspektivet. De färdigskrivna och in-

samlade breven ses som en förändring (f) [5].  

 

Den första episoden i händelseförlopp V3 drivs av en livscykelmotor, 

med en inneboende logik som får episoden att utvecklas enligt be-

stämda faser. I frirumsstrategin utgörs logiken av en arbetsgång där 

det andra förutbestämda steget är att deltagarna skriver brev som se-



107 

 

 

Figur 24. Episod V3:2 

dan bearbetas i en kulturanalys. De generativa mekanismer som får 

livscykelmotorn att arbeta är anpassning och reglering. Efter att lä-

rarna informerats om arbetsgången i detta steg skrev de brev som 

samlades in av basgruppen.  

 

Den föreskrivna intentionen (föi1) – att skriva brev som underlag för 

kulturanalys – utgör frirumsstrategins andra steg. Stödet (si1) är den 

kritiska punkt som är starten på cykeln. Informationen till personalen 

(a/i) representerar livscykelns tillväxt och brevskrivandet (a/h) mot-

svarar skörden. De färdigskrivna breven markerar slutet på cykeln 

och förstås som en förändring (f) i förhållande till den föreskrivna in-

tentionen.  

 

Episod V3:2 – en trovärdig kulturanalys 

 

Den andra episoden, som förhåller sig 

till den föreskrivna intentionen 

(föi1) [6] från episod ett – att genom-

föra kulturanalys – inleds med ett 

stöd (si1) [7] för basgruppens analys-

arbete. Den vetenskapliga handleda-

ren inledde med en aktivi-

tet/information (a/i) [8] om hur 

analysförfarandet skulle gå till och därefter vidtog aktivi-

tet/handling (a/h) [9] då basgruppen utförde analysen. Man arbe-

tade tätt tillsammans och läste i princip alla brev gemensamt innan de 

kategoriserades och resultatet sammanställdes i ett underlag, som 

därefter gick ut på remiss till lärarna. Underlaget förstås som en för-

ändring (f) [10]. 

 

Den andra episoden i händelseförlopp V3 drivs av en livscykelmotor 

med inneboende logik och förutbestämda faser. Det handlar återigen 

om frirumsstrategins andra steg – att skriva brev som bearbetas i en 

kulturanalys. De generativa mekanismer som får livscykelmotorn att 

arbeta är anpassning och reglering. När basgruppen fått utbildning i 

analysförfarandet analyserades breven och det färdiga underlaget gick 

på remiss till lärargruppen.  
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Figur 25. Episod V3:3 

Den föreskrivna intentionen (föi1) – att genomföra kulturanalys – ut-

gör frirumsstrategins andra steg. Stödet (si1) är den kritiska punkt 

som är starten på cykeln. Information till analysgruppen (a/i) repre-

senterar livscykelns tillväxt och analysen (a/h) motsvarar skörden. 

Underlaget markerar slutet på cykeln och tolkas som en förändring (f) 

i förhållande till den föreskrivna intentionen.  

 

Episod V3:3 – ett första remissförfarande 

 

Den tredje episoden, som förhåller sig 

till den föreskrivna intentionen 

(föi1) [11] från episod ett – att genom-

föra kulturanalys – inleds med ett 

stöd (si1) [12] för det planerade re-

missförfarandet. Basgruppen informe-

rade lärarna om att de ville förvissa sig om att kulturanalysen stämde 

överens med den bild personalen hade av skolan och att detta var syf-

tet med det första remissförfarandet, vilket ses som en aktivi-

tet/information (a/i) [13]. Därefter vidtog aktivitet/handling 

(a/h) [14] då lärarna på arbetsplatsträffar och arbetslagsmöten läste 

igenom och diskuterade underlaget. Det framkom synpunkter på att 

det var svårt att känna igen sig i rapporten eftersom synpunkter från 

F-6 och 7-9, som skilde sig åt på många punkter, hade sammanställts 

i ett dokument. Remissvaren som inkom från arbetslagen betraktas 

som en förändring (f) [15] i förhållande till den föreskrivna inten-

tionen. 

 

Den tredje episoden i händelseförlopp V3 drivs av en livscykelmotor 

med en inneboende logik och förutbestämda steg. De generativa me-

kanismer som får livscykelmotorn att arbeta är anpassning och re-

glering. Att förankra utkastet till kulturanalys var ett led i frirumsstra-

tegins andra steg och basgruppens information och arbetslagens dis-

kussioner var de steg som ledde fram till remissvaret.  

 

Den föreskrivna intentionen (föi1) från episod V3:1 – att genomföra 

kulturanalys – utgör utgångspunkt för episoden. Det föreligger ett 

stöd (si1) för intentionen, vilket utgör starten på cykeln. Informatio-

nen till lärarna (a/i) representerar cykelns tillväxt och diskussionerna 
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Figur 26. Episod V3:4 

om underlaget (a/h) motsvarar skörden. Det färdiga remissvaret 

markerar slutet på cykeln och tolkas som en förändring (f) i förhål-

lande till den föreskrivna intentionen.  

 

V3:4 – två kulturanalysrapporter 

 

Basgruppen tog hänsyn till lärarnas åsikter 

om att det var svårt att känna igen sig i en 

samlad kulturanalys för bägge skolenheter-

na. Tillsammans med den vetenskapliga 

handledaren formuleras en framväxande 

intention (fri2) [16] som inleder händelse-

förloppets fjärde episod och som handlar om att publicera två kultur-

analysrapporter. Även om en övergripande intention för skolutveck-

lingsarbetet var att de bägge skolenheterna skulle närma sig varandra 

pedagogiskt och organisatoriskt så såg basgruppen en vinst i att pub-

licera två separata analyser; en för F-6 och en för 7-9. Intentionen 

hade stöd (si2) [17] i lärargruppen. Gruppen diskuterade hur två ana-

lyser, som ändå kunde utgöra underlag för ett gemensamt utveck-

lingsarbete, skulle kunna se ut. Diskussionerna och arbetet med att 

sammanställa underlaget förstås som den aktivitet/handling (a/h) 

[18] som leder fram till de två färdiga kulturanalysrapporter, vilka ses 

som en förändring (f) [19]. Basgruppen fick positivt erkännande för 

sitt arbete från lärarna, vilket de uppskattade.  

 

Den fjärde episoden i händelseförlopp V3 drivs av en teleologisk mo-

tor där basgruppen gemensamt strävar mot målet att publicera två 

kulturanalysrapporter. De generativa mekanismer som får den tele-

ologiska motorn att arbeta är samförstånd och målinriktning. Initiati-

vet kom från gruppen själv och grundades i den tvekan lärarna ut-

tryckte då de upplevde svårigheter med att känna igen sig i ett samlat 

dokument. Basgruppen arbetade med att sammanställa två rapporter 

som kunde utgöra grund för det fortsatta utvecklingsarbetet och dessa 

mottogs mycket positivt. 

 

Den framväxande intentionen (fri1) om två rapporter har sitt ur-

sprung i ett missnöje med att kulturanalyserna sammanställts i ett 

underlag. Intentionen formuleras av basgruppen och det finns stöd 
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Figur 28. Episod V5:1 

(si1) för intentionen. Ett mål om två kulturanalysrapporter formuleras. 

Processen genomsyras av konsensus. Det arbete (a/h) som krävs för 

att nå målet genomförs. De färdiga rapporterna markerar slutet på 

processen och resultatet tolkas som förändring (f), i förhållande till 

den framväxande intentionen. 

 

Sammanfattningsvis inleds händelseförloppet med att tre på varandra 

följande livscykelmotorer driver processen. Händelseförloppet avslu-

tas med att en teleologisk motor driver den sista episoden. Figur 27 

visar hela förlopp V3. 

 

Figur 27. Händelseförlopp V3 

 

 

5.7.2 Händelseförlopp V5 – från analysgrupp till utvecklings-

grupp 

 

Händelseförloppet består av fyra episoder som redogör för övergång-

en mellan analysgrupp och utvecklingsgrupp och för hur politikerna 

vill använda sig av analysernas resultat: V5:1 – skapande av en ut-

vecklingsgrupp, V5:2 – politiker har önskemål, V5:3 - politikerna an-

vänder delar av kulturanalysen samt V5:4 – former för gruppens fort-

satta arbete. 

 

Teoretiskt tolkat narrativ - händelseförlopp V5 

 

Episod V5:1 – skapande av en utvecklingsgrupp  

 

Händelseförloppets första episod inleds 

med en framväxande intention (fri1) 

[1] i form av bildandet av en ny grupp som 

ska driva utvecklingen vidare. Analys-
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gruppen hade endast haft representanter från ett arbetslag och för-

skoleklass och inför utvecklingsarbetet önskades en bredare represen-

tation med deltagare från flera arbetslag. Intentionen formulerades av 

den vetenskapliga handledare och hade stöd (si1) [2] på skolorna. 

Samtidigt ansågs det som ett resursslöseri att upplösa basgruppen, 

eftersom de nu behärskade frirumsstrategins analysmoment. Det 

fanns planer på att göra en elevkulturanalys och en föräldraanalys och 

då skulle basgruppens kunskaper vara viktiga. Basgruppen tog fram 

ett förslag om hur de kunde vara rådgivande för den nya gruppen. 

Detta förstås som en aktivitet/handling (a/h) [3].  Det fanns ett 

intresse för att delta i den nya gruppen och rektor B genomförde en 

rekryteringsprocess bland personalen – aktivitet/handling (a/h) 

[4]. Hen var noga med att gruppen fick representation från alla ar-

betslag och från andra personalkategorier än lärare. Gruppen som 

bildades fick namnet reflektionsgruppen och därmed uppfylldes in-

tentionen att bilda en utvecklingsorienterad grupp, vilket ses som den 

förändring (f) [5] som avslutar den första episoden. 

 

Den första episoden i händelseförlopp V5 drivs av en teleologisk mo-

tor där den vetenskapliga handledaren målinriktat tillsammans med 

basgruppen strävar efter att skapa en mer utvecklingsinriktad grupp. 

De generativa mekanismer som får den teleologiska motorn att arbeta 

är samförstånd och målinriktning. Basgruppen hade fullgjort sitt 

uppdrag och de var överens om att bredda basen för arbetet genom 

att låta en ny grupp ta över. Samtidigt var det viktigt att behålla bas-

gruppens kunskap i organisationen. En rekryteringsprocess planera-

des och genomfördes av rektor B och en ny grupp bildades.  

 

Den framväxande intentionen (fri1) om en ny grupp har sitt ursprung i 

den vetenskapliga handledarens utvecklingsidé. Det finns stöd (si1) för 

intentionen och ett mål om en utvecklingsgrupp formuleras. Proces-

sen genomsyras av konsensus.  Basgruppens förslag och rekryteringen 

till den nya gruppen är de aktiviteter (a/h) som genomförs för att nå 

målet. Den färdiga gruppen markerar slutet på processen och tolkas 

som en förändring (f) i förhållande till den framväxande intentionen. 
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Figur 29. Episod V5:2 

Episod V5:2 – politiker har önskemål  

 

Den andra episoden inleds med en två da-

gars kunskapsöverföring från basgruppen 

till den nya reflektionsgruppen.  Basgrup-

pen kände ett stort ansvar att förvalta det 

som kommit fram i rapporterna och erfa-

renheterna skulle överföras till reflektions-

gruppen vid en tvådagars samling som rek-

tor B tog initiativ till. När arbetet inleddes meddelade rektor B att hen 

hade fått ett uppdrag från politikerna inom förvaltningen. De hade 

tagit fram ett förslag på kommunala mål till en ny nämndplan och vil-

le att reflektionsgruppen och basgruppen skulle prioritera två mål 

som kunde härledas från de genomförda analyserna. Detta tolkas som 

en andra, framväxande intention (fri2) [6]. Två medlemmar i bas-

gruppen reagerade negativt på detta och menade att de borde få på-

verka alla mål utifrån kulturanalysen. Detta ledde till ett motstånd 

(mi2) [7] i förhållande till den framväxande intentionen. Rektor B 

hade fått uppdraget och kunde inte neka politikerna ett svar och var 

angelägen om att genomföra uppdraget. Tillsammans med den veten-

skapliga handledaren försökte hen lösa upp motståndet genom att 

argumentera för politikernas begäran vilket tolkas som aktivi-

tet/förhandling (a/f) [8]. Den vetenskapliga handledaren menade 

att det var en positiv handling från politikernas sida att ge reflektions- 

och basgruppen denna uppgift, eftersom Vindskolans kulturanalys 

oväntat hade getts möjlighet att påverka kommunens nämndplan, 

även om det begränsades till att endast få påverka två av planens mål. 

Det förekom livliga diskussioner under de två dagar grupperna möt-

tes, men till sist bestämdes att grupperna skulle medverka i urvalet av 

mål och ge förslag till politikerna och den kommande nämndplanen, 

vilket förstås som en förändring (f) [9].  

 

Den andra episoden i händelseförlopp V5 drivs av en dialektisk motor 

där basgruppens och politikernas oenighet om hur kulturanalysen ska 

användas i en nämndplan utmanar status quo-läget. Den generativa 

mekanism som får den dialektiska motorn att arbeta är konflikt. Bas-

gruppens medlemmar var upprörda, men rektor B kände sig tvungen 

att genomföra politikernas uppdrag även om hen förstod basgruppens 
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 Figur 30. Episod V5:3 

åsikter. Basgruppen medverkade, efter diskussioner, till att genomfö-

ra politikernas villkor.  

 

Episoden inleds med en framväxande intention (fri2) om att prioritera 

två mål. Intentionen förstås som tesen och gruppernas önskan att få 

ta fram fler mål (mi2) som den antites som utmanar tesen. Detta leder 

fram till en konflikt, i vilken motståndet är den kritiska punkt som 

sätter igång processen. Eftersom förhandlingen (a/f) inte leder fram 

till någon syntes uppstår en maktobalans där grupperna accepterar 

tesen. Detta tolkas som en förändring (f) i förhållande till den fram-

växande intentionen. Därmed avslutas processen. 

 

Episod V5:3 – politikerna använder delar av kulturanalysen  

 

Episod V5:3 utgår från en ny, tredje 

framväxande intention (fri3) [10] som 

formuleras av politikerna – att använda 

det underlag de fått från lärarna i den 

kommande nämndplanen. Inom politi-

kergruppen fanns ett stöd (si3) [11] för 

denna intention. Politikerna läste och be-

arbetade personalens förslag – aktivi-

tet/handling (a/h) [12] och i den nämndplan som senare fastställ-

des fanns mål härledda ur kulturanalysen. Kulturanalysen fick således 

ett inflytande utanför den egna skolan. Detta tolkas som en utveck-

ling (u) [13] i förhållande till den övergripande intentionen att ta till-

vara på de utvecklingsområden som framkom i analyserna.  

 

Den tredje episoden i händelseförlopp V5 drivs av en teleologisk mo-

tor då politikerna var målinriktade och eniga i sin intention att an-

vända delar av kulturanalysen i de styrande dokumenten. De genera-

tiva mekanismer som får den teleologiska motorn att arbeta är sam-

förstånd och målinriktning. De arbetade planerat med det underlag 

de fått in från Vindskolan, vilket resulterade i att Vindskolans bas-

grupp bidrog med två mål i den nya nämndplanen.  

 

Den framväxande intentionen (fri3) att använda lärarnas underlag i 

nämndplanen har sitt ursprung i en utvecklingsidé som formuleras av 
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Figur 31. Episod V5:4 

politikerna. Det finns stöd (si3) för intentionen och ett mål formuleras. 

Politikernas arbete genomsyras av konsensus. Den bearbetningen av 

lärarnas förslag (a/h) som är nödvändig för att nå målet, genomförs. 

Att mål från kulturanalysen tas med i nämndplanen markerar slutet 

på processen och resultatet tolkas som utveckling (u) i förhållande till 

den övergripande intentionen för skolutvecklingsarbetet – att ta till-

vara på de utvecklingsidéer som kommer fram under arbetet.  

 

Episod V5:4 – former för gruppens fortsatta arbete 

 

Episoden inleds med en framväxan-

de intention (fri4) [14] då rektor C 

samlade reflektionsgruppen och den 

vetenskapliga handledaren för att dis-

kutera det fortsatta arbetet.  De sam-

manträdde och bland annat diskutera-

des hur de nu skulle använda analyser-

na och det som framkommit i dem för 

att skapa utveckling. Det finns ett stöd (si4) [15] för det fortsatta arbe-

tet.  Eftersom deltagarna kom från olika arbetslag med olika erfaren-

het så diskuterades först en form för mötesstrukturen och för vilket 

förhållningssätt man skulle ha i gruppen. Detta förstås som aktivi-

tet/handling (a/h) [16].  De diskuterade också hur de skulle skapa 

transparens i sitt arbete så det inte uppfattades negativt av övrig per-

sonal. Därefter skapades ett tidschema för hur arbetet med de två mål 

som tagits fram tillsammans med basgruppen skulle genomföras. Till-

sammans med rektor B bestämdes att reflektionsgruppen skulle få en 

stående programpunkt på arbetslagsträffar varje vecka för att nå ut 

med information och med rektorerna som stöd påbörja arbetet utifrån 

analyserna. Utöver arbetslagstiden skulle även pedagogiska diskus-

sioner i tvärgrupper planeras in på skolan, så att personalen fick möj-

lighet att mötas och diskutera utvecklingsområden. De beslut som fat-

tades och de planer som lades fram ses som aktivitet/handling 

(a/h) [17]. Den struktur för det fortsatta arbetet som reflektionsgrup-

pen skapade tillsammans med rektor B och den vetenskapliga hand-

ledaren förstås som förändring (f) [18].  
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Den fjärde episoden i händelseförlopp V5 drivs av en teleologisk mo-

tor då reflektionsgruppen, rektorerna och den vetenskapliga handle-

daren tillsammans planerade och arbetade mot målet en fungerande 

utvecklingsgrupp. De generativa mekanismer som får den teleologiska 

motorn att arbeta är samförstånd och målinriktning. Initiativet kom 

från rektor C och former för arbetet, mandat och kommunikation var 

viktiga punkter för att nå målet.  

 

Den framväxande intentionen (fri) har sitt ursprung i en önskan om 

att lägga grunden för reflektionsgruppens fortsatta arbete och formu-

leras av rektor C. Det finns stöd (si1) i förhållande till intentionen och 

ett mål formuleras. Det föreligger konsensus i arbetet och de förslag 

som framkommer är de aktiviteter (a/h) som krävs för att nå målet. 

Den färdiga strukturen för det fortsatta arbetet markerar slutet på 

processen och resultatet tolkas som förändring (f) i förhållande till 

den framväxande intentionen.  

 

Sammanfattningsvis inleds händelseförloppet med att en teleologisk 

motor driver processen. Därefter tar en dialektisk motor över. Hän-

delseförloppet avslutas med att två på varandra följande teleologiska 

motorer driver de två sista episoderna. Figur 32 visar hela förlopp V5. 

 

 

Figur 32. Händelseförlopp V5 

 

 

5.7.3  Händelseförlopp V6 – att komma vidare från analys till ut-

veckling 

 

Händelseförloppet innehåller tre episoder som redogör för hur rekto-

rerna tillsammans med bas- och reflektionsgruppen söker stöd hos 

den vetenskapliga handledaren för det fortsatta arbetet och hur rekto-
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Figur 33. Episod V6:1 

rerna tar initiativ till ett mer aktivt ledarskap: V6:1 – skolan önskar 

mer stöd, V6:2 – två skolor ska bli en samt V6:3 – rektorerna tar led-

ningen över skolutvecklingsarbetet. 

 

Teoretiskt tolkat narrativ - händelseförlopp V6 

 

Episod V6:1 – skolan önskar mer stöd 

 

Rektorerna upplevde svårigheter att 

komma vidare i arbetet med att 

överföra analysresultaten i utveck-

ling och formulerade därför en 

framväxande intention (fri1) [1] 

om att få hjälp av den vetenskapliga 

handledaren för att komma igång 

med utvecklingsarbetet. Det fanns stöd (si1) [2] för denna tanke från 

bas- och reflektionsgruppen. Tillsammans planerade man en dag med 

den vetenskapliga handledaren. Detta ses som aktivitet/handling 

(a/h) [3]. Den vetenskapliga handledaren menade att Vindskolan 

måste försöka hålla fast vid analyserna även om projekteringen av den 

nya skolan var i fokus. Grupperna och rektorerna kände sig emellertid 

fortfarande osäkra på hur arbetet skulle genomföras rent konkret. 

Därför initierade rektor B och C tillsammans med distriktschefen för 

barn- och ungdomssektionen ytterligare möten med den vetenskapli-

ga handledaren för att problematisera hur övergången från analys till 

utveckling skulle ledas. Detta ses som ytterligare en aktivi-

tet/handling (a/h) [4]. Under mötet framförde rektorerna kritik 

mot upplägget av trepartssamarbetet. Dels ansåg de att handledning-

en varit otillräcklig i övergången mellan frirumsstrategins analysfas 

och utvecklingsfas och dels riktade de kritik mot att rektorerna inte 

fått delta i brevskrivandet inför kulturanalysen samt att deras ansvar i 

processen varit otydligt. Rektorerna ansåg att det krävdes stor tydlig-

het när det gällde ledarskapet för det efterföljande arbetet. Under da-

gen genomförde de därför ytterligare en aktivitet/handling (a/h) 

[5] och läste kulturanalyserna tillsammans med bas- och reflektions-

gruppen för att begrunda det fortsatta arbetet. De kom fram till att 

rektorerna på ett tydligare sätt måste styra och leda det fortsatta arbe-
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Figur 34. Episod V6:2 

tet samt att de behövde satsa ytterligare ekonomiska medel för att 

komma vidare i processen, vilket förstås som en förändring (f) [6].  

 

Den första episoden i händelseförlopp V6 drivs av en teleologisk mo-

tor där rektorerna formulerar ett mål om mer handledarmedverkan i 

arbetet, vilket stöds av bas- och reflektionsgruppen. De generativa 

mekanismer som får den teleologiska motorn att arbeta är samför-

stånd och målinriktning. Rektorerna uttrycker åsikter mot treparts-

samarbetet och att den vetenskapliga handledarens insatser varit fel-

planerade. De anser också att genom att hållas utanför arbetsproces-

sen så har de påverkat förbättringsarbetet negativt. För att komma 

tillrätta med detta önskar rektorerna diskutera med den vetenskapliga 

handledaren hur de ska agera i fortsättningen. Detta resulterar i en 

plan för det fortsatta arbetet.  

 

Den framväxande intentionen (fri1) om stöd av den vetenskapliga 

handledaren formuleras av rektorerna och har sitt ursprung i en osä-

kerhet om det fortsatta arbetet. Det finns stöd (si1) för intentionen 

från bas- och reflektionsgrupperna och ett mål om en tydligare plan 

för det fortsatta arbetet formuleras. Det föreligger konsensus och de 

aktiviteter (a/h) som krävs för att nå målet genomförs tillsammans 

med den vetenskapliga handledaren. Det planerade arbetssättet som 

formuleras markerar slutet på processen och resultatet tolkas som 

förändring (f) i förhållande till den framväxande intentionen. 

 

Episod V6:2 – två skolor ska bli en 

 

I november 2006 fattade kommunfull-

mäktige beslut om att Vindskolan F-6 

och 7-9 skulle slås samman och bilda 

Vindskolan F-9. För projektet anslogs 

70 miljoner kronor. Förvaltningen ville 

ena de två skolorna; utforma den nya 

skolans pedagogik, utforma lokaler som passade denna pedagogik och 

utveckla skolans roll som en del av samhället. Händelseförloppets för-

sta episod inleds med en framväxande intention (fri2) [7], då alla 

rektorer i distriktet, förvaltnings- och distriktschefen på skolförvalt-

ningen, basgruppen, reflektionsgruppen och den vetenskapliga hand-
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ledaren diskuterade möjligheten att göra en ny kulturanalys med en 

mer riktad fråga om den nya skolan och den nya organisationen. Rek-

torerna ansåg att det behövdes ett starkt ledarskap för att driva kul-

turanalysen vidare och styrde därför processen tydligare än vad som 

tidigare varit fallet. Det fanns en positiv tilltro till att återigen använ-

da sig av brevskrivningsmodellen för att få in synpunkter och tankar 

från personalen, vilket förstås som ett stöd (si1) [8] i förhållande till 

intentionen. Aktivitet/handling (a/h) [9] inleddes i och med att all 

personal på F-6 och 7-9 skrev brev med utgångspunkt från frågeställ-

ningen ”Hur vill du arbeta i F-9-skolan för att varje elev ska utvecklas 

och i sitt lärande känna växandets glädje?”  En del av personalen tyck-

te att skolan skulle bli för stor, men trots att beslutet om F-9-skolan 

inte var förankrat hos all personal så bidrog de ändå med brev om hur 

de skulle vilja ha den nya skolan. När alla brev var skrivna och insam-

lade vidtog ytterligare en aktivitet/handling (a/h) [10] i och med 

att basgruppen genomförde en kulturanalys. Kulturanalysen bearbe-

tades och diskuterades av rektor B, rektor C, personalen, basgruppen, 

förvaltningschefen, politiker och arkitekten som skulle anlitas för den 

kommande ombyggnaden. Därefter skrevs en slutrapport, vilket tol-

kas som en förändring (f) [11].  

 

Den andra episoden i händelseförlopp V6 drivs av en teleologisk mo-

tor då samtliga aktörer är överens om att genomföra en ny kulturana-

lys. De generativa mekanismer som får den teleologiska motorn att 

arbeta är samförstånd och målinriktning. Rektorerna planerade för 

att ha en mer aktiv roll än vad som varit fallet under projektets första 

kulturanalys och de var eniga om att en ny analys behövdes för att 

tydliggöra lärarnas tankar om hur den nya skolan skulle formas. Bre-

ven skrevs och kulturanalysen genomfördes och resulterade i en rap-

port.  

 

Den framväxande intentionen (fri2) om en ny kulturanalys har sitt ur-

sprung i ett missnöje som formuleras av lärarna, basgruppen, reflek-

tionsgruppen och rektorerna. Det finns ett stöd (si1) för intentionen 

och ett mål formuleras. Deltagarna är överens om hur genomförandet 

ska gå till. Brevskrivande och analys (a/h), som är de aktiviteter som 

krävs för att nå målet, genomförs. De färdiga rapporterna markerar 
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Figur 35. Episod V6:3 

slutet på processen och resultatet tolkas som en förändring (f) i för-

hållande till den framväxande intentionen. 

 

Episod V6:3 – rektorerna tar ledningen över skolutvecklingsarbetet 

 

Därefter inleds en andra episod då 

rektorerna markerade att de ville 

utöva ett aktivt ledarskap och driva 

utvecklingsprocessen framåt under 

tiden för den nya skolans projekte-

ring. Detta tolkas som en tredje 

framväxande intention (fri3) 

[12] som har sitt ursprung i ett missnöje med ett svagt ledarskap un-

der tidigare delar av utvecklingsarbetet. Intentionen hade stöd (si3) 

[13] i personalgruppen som var besviken och ansåg att den första kul-

turanalysen inte ledde till utveckling. Rektorerna inledde aktiviteten 

med handling (a/h) [14] i och med att de tog fram strategier för hur 

de skulle hålla kontakt med politiker och förvaltning under utveck-

lingsarbetet. Därefter tog rektorerna ytterligare initiativ i form av ak-

tivitet/handling (a/h) [15] genom att bilda referensgrupper bestå-

ende av elever och föräldrar för att även de skulle vara delaktiga och 

bidra med synpunkter på den blivande F-9 skolan. Rektorerna poäng-

terade att kulturanalysen skulle utgöra grund för utvecklingsarbetet 

och genom aktivitet/handling (a/h) [16] säkerställde de att kultur-

analysen användes i planeringen av den nya skolan. Personalen var 

medveten om att allt inte skulle kunna förverkligas, men några punk-

ter som kommit fram i kulturanalysen infriades, nämligen att rektor 

satte samman arbetslagen – tidigare genomfördes detta av lärarna–,  

att ett gemensamt personalrum för F-9 byggdes och att lokaler för 

möten mellan lärargrupper ordnades. Dessutom fick eleverna och lä-

rarna ändamålsenliga lokaler som främjade det pedagogiska uppläg-

get – små grupplokaler i anslutning till undervisningssalarna. Lärarna 

som arbetade med de yngre barnen ansåg att dessa elever skulle gyn-

nas av att inte ha för många olika lärare och detta infriades också i 

den nya organisationen. I och med att dessa punkter genomfördes 

kan händelseförloppet sägas sluta i utveckling (u) [17].  
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Den tredje episoden i händelseförlopp V6 drivs av en teleologisk mo-

tor då rektorerna arbetade målmedvetet och planerat med att driva 

ett aktivt ledarskap och använda kulturanalys nummer två som ut-

gångspunkt inför byggandet av den nya skolan. De generativa meka-

nismer som får den teleologiska motorn att arbeta är samförstånd och 

målinriktning. Lärarnas synpunkter skulle ligga till grund för uppbyg-

gandet av den nya verksamheten, vilket också skedde.  

 

Den framväxande intentionen (fri3) om ett starkare ledarskap har sitt 

ursprung i ett missnöje med tidigare arbete och formuleras av rekto-

rerna. Det finns ett stöd (si3) för intentionen och ett mål formuleras av 

rektorer och personal. Det föreligger konsensus. Rektorerna genomför 

en rad aktiviteter (a/h) som är nödvändiga för att nå målet. De punk-

ter som genomförs, och som har sitt ursprung i kulturanalysen, mar-

kerar slutet på processen och resultatet tolkas som utveckling (u) i 

förhållande till den övergripande intentionen för skolutvecklingsarbe-

te – ett ökat samarbete mellan de två skolenheterna.  

 

Sammanfattningsvis drivs händelseförloppets samtliga episoder av 

teleologiska motorer. Figur 36 visar hela förlopp V6. 

 

Figur 36. Händelseförlopp V6 

 

5.8 Sammanfattande analys 

 

I ovanstående kapitel har sex olika händelseförlopp och deras 24 epi-

soder beskrivits och analyserats med avseende på vilka motorer som 

driver de olika episoderna. I bilaga 1 finns ytterligare sju händelseför-

lopp med 22 episoder, som beskrivits och analyserats på samma sätt. 

Totalt sett uppgår händelseförloppen till tretton stycken, uppbyggda 

av 46 episoder. Varje händelseförlopp innehåller en till fem episoder. 

Varje episod har analyserats med avseende på om intentionen är före-
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skriven eller framväxande samt vilken motor och ingående generativa 

mekanismer som driver episoden. 

 

I följande avsnitt redogörs inledningsvis för episoderna, vilka motorer 

som driver dem och de resultat de enskilda episoderna får. Därefter 

följer en redogörelse för hela händelseförloppen, deras motorer och 

resultat. Avslutningsvis sammanfattas svar på studiens frågeställ-

ningar.  

 

 

5.8.1 Episoderna – deras motorer och resultat 

 

Två olika typer av resultat som avslutar de studerade episoderna har 

noterats. Antingen leder de fram till förändring eller utveckling. Stu-

diens definition av förändring innebär en skillnad i form, kvalitet eller 

tillstånd över tid i den organisatoriska enheten. Enheten kan vara en 

individs arbete, en arbetsgrupp, en organisationsstrategi, ett program, 

en produkt eller hela organisationen. En förändring omskapar enhe-

ten, men förändrar inte organisationen i grunden och kan inte värde-

ras i termer av utveckling eller tillbakagång. Definitionen på den 

andra resultattypen, utveckling, innebär i studien att det skapats nå-

gon form av förbättring i relation till en intention, där förbättringen är 

något nytt eller något som görs annorlunda i verksamheten. Förbätt-

ringen kan förekomma på skolorna, men även inom andra delar av 

organisationen som exempelvis inom förvaltningen.  

 

I tabell 8, på nästa sida, har respektive skolas episoder, deras motorer 

samt resultat sammanställts. 
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Tabell 8. Sammanställning av episoder, motorer och resultat. 

 

Motor Sandgym-

nasiet 

utveckling 

Sandgym-

nasiet 

förändring 

Vindskolan 

utveckling 

Vindskolan 

förändring 

To-

talt 

Dialektisk - S1:2 

S2:2 

S3:3 

S3:4 

S6:1 

S7:3 

- V1:2 

V5:2 

 

 

Summa - 6 - 2 8 

Teleologisk S1:4 

S2:4 

S4:2 

S5:3 

S5:4 

S6:4 

S1:1 

S1:3 

S4:1 

S5:2 

S6:2 

S7:1 

S7:4 

V5:3 

V6:3 

 

V1:1 

V3:4 

V4:1 

V5:1 

V5:4 

V6:1 

V6:2 

 

Summa 6 7 2 7 22 

Livscykel - S2:1 

S2:3 

S3:1 

S3:2 

S3:5 

S5:1 

S6:3 

S7:2 

- V2:1 

V3:1 

V3:2 

V3:3 

V4:2 

V4:3 

 

 

Summa - 8 - 6 14 

Evolutionär - S7:5 - V4:4  

Summa - 1 - 1 2 

Total 

förändring 

 22  16 38 

Total 

utveckling 
6  2  8 

 

Tabellen visar vilka motorer som driver de olika episoderna och där-

med synliggörs vilka motorer som bidrar till att förändring eller ut-

veckling uppnås.  
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Antalsmässigt dominerar episoder som drivs av den teleologiska mo-

torn, följd av livscykelmotorn. Därefter följer den dialektiska motorn, 

medan den evolutionära förekommer i mycket ringa omfattning. Det 

finns vissa lokala skillnader i fråga om hur ofta en motor förekommer; 

till exempel är den dialektiska motorn mer förekommande på Sand-

gymnasiet än på Vindskolan.  

 

Det vanligaste resultatet är förändring; av totalt 46 stycken episoder 

är det 38 stycken som avslutas i förändring. Den teleologiska motorn 

och livscykelmotorn förekommer lika frekvent; i fjorton episoder var-

dera. På Sandgymnasiet förekommer den teleologiska sju gånger och 

livscykelmotorn åtta gånger. På Vindskolan förekommer den teleolo-

giska motorn sju gånger och livscykelmotorn sex gånger. När det gäll-

er utveckling så avslutas åtta av 46 stycken episoder med detta resul-

tat. Det är endast den teleologiska motorn som leder till utveckling. 

Den förekommer tre gånger så ofta på Sandgymnasiet som på Vind-

skolan.  

 

Den generativa mekanism som får den teleologiska motorn att arbeta 

är att det finns en samstämmighet om slutmålet och att enheten sam-

arbetar för att nå detta mål. Detta förekom när nyckeldeltagarna tog 

egna initiativ, formulerade egna mål och agerade för att nå dessa. 

Denna motor förmår skapa båda resultattyperna; förändring och ut-

veckling. På Vindskolan förekom episoder som drevs av teleologiska 

motorer och som avslutades i förändring exempelvis när rektorerna, 

med grund i ett missnöje med tidsupplägget av den vetenskaplige 

handledarens insatser, tillsammans med bas- och reflektionsgruppen 

sökte sätt att komma vidare i arbetet. Det förslag på förtydligande av 

ett arbetssätt som togs fram betraktas här som en förändring; det till-

för verksamheten något i form av en produkt.  

 

Det är endast teleologiska processer som slutar med utveckling. Lik-

som i den ovan beskrivna processen så innebär den generativa meka-

nismen också här att nyckeldeltagarna tog egna initiativ, formulerade 

egna mål och agerade för att nå målen. Som exempel på denna pro-

cess kan nämnas de händelser som innebar att politikerna tog initiativ 

och gemensamt såg till att elevers åsikter om en framtida gymnasie-

skola fick genomslag i en ny skolplan i Hille kommun. Detta agerande 
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betraktas som en utveckling eftersom politikernas framväxande öns-

kemål gav eleverna ett inflytande som betraktas som en utveckling. 

Det tillförde verksamheten något nytt och låg i linje med den övergri-

pande intentionen.  

 

Den generativa mekanism som får livscykelmotorn att arbeta är an-

passning och reglering. Detta förekom när nyckelaktörerna på de 

båda skolorna arbetade med frirumsstrategins arbetssteg och följde 

förutbestämda rutiner för detta. De episoder som drivs av denna mo-

tor avslutas med förändring. På Vindskolan återfinns dessa processer 

när rekryteringen till basgruppen skulle genomföras. Det fanns redan 

en grupp som arbetat tillsammans under ett annat förbättringsprojekt 

och dessa lärare samt ytterligare en lärare tillfrågades. Bildandet av 

basgruppen betraktas som en förändring; det tillför verksamheten 

något i form av en grupp som ska arbeta med analyser av kulturen.  

 

Den generativa mekanism som får den dialektiska motorn att arbeta 

är konflikt. I praktiken innebär dessa processer att det finns åsikts-

skillnader när det gäller hur förbättringsarbetet ska genomföras. De 

episoder som drivs av en dialektisk motor avslutas i förändring. Den 

dialektiska motorn förekommer på båda skolorna i arbetet med fri-

rumsstrategin; det handlar exempelvis om vilka skolaktörer som ska 

få ingå i en analysgrupp, hur kritiska åsikter om frirumsstrategin ska 

hanteras eller hur förändringar av arbetsprocessen med densamma 

ska genomföras. Episoderna med dialektiska processer har ett inne-

håll som innebär att två enheter har olika uppfattningar. Dessa olika 

åsikter orsakade konflikter som övergick i en maktobalans – där den 

ena eller andra åsikten anammas av enheten. På Vindskolan förekom 

en dialektisk motor när Skolverket och den vetenskapliga ledaren 

hade en annan uppfattning än Vindskolans rektor om förutsättningar 

och uppgjorda avtal för trepartssamarbetet. Det skedde en form av 

förhandling kring upplägget där Skolverket och den vetenskapliga le-

daren stod fast vid sina åsikter och hänvisade till avtal vilket Vindsko-

lan fick acceptera. Detta betraktas som en förändring.   

  

Det större antalet dialektiska processer på Sandgymnasiet indikerar 

att det förekom fler tillfällen där olika enheter hade olika uppfatt-

ningar och konfronterade varandra än vad som var fallet på Vindsko-
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lan. Detta kan kanske förklaras med att Sandgymnasiet – med fler 

lärare, fler program och fler elever – hade en större och mer komplex 

organisation. En annan anledning till att färre dialektiska processer 

uppstod på Vindskolan kan vara att skolan, när projektet startade, 

hade en väl etablerad arbetsgrupp som utgjorde stommen i basgrup-

pen – den grupp som skulle arbeta med analyserna. Gruppen hade 

redan legitimitet på skolan och var vana att arbeta tillsammans. De 

var angelägna om att informera lärarna och få dessa engagerade och 

intresserade. På Vindskolan etablerades därmed ett starkt stöd för 

utvecklingsarbetet, vilket medförde att frirumsstrategins steg kunde 

genomföras utan störningar eller avbrott.  

 

Den generativa mekanism som får den evolutionära motorn att arbeta 

är konkurrens mellan enheter samtidigt som resurserna är otillräckli-

ga. Den evolutionära motorn framträder i skolförbättringsarbetets 

slutskede när andra aktiviteter och åtaganden på skolorna konkurre-

rar med det tänkta förbättringsarbetet. De episoder som drivs av den-

na motor avslutas i förändring. På Sandgymnasiet förekom denna 

motor när GPS-gruppen skulle börja arbeta aktivt med förbättrings-

förslagen från rapporterna. De saknade mandat, tid och en given 

struktur för hur arbetet skulle genomföras och det stöd de önskade få 

från ledningen uteblev. Exemplet visar att när resurserna är otillräck-

liga och konkurrens uppstår kan ett förbättringsarbete avslutas, även 

om det lagts ned mycket tid och resurser. GPS-gruppen avvecklades 

och förbättringsarbetet avslutades, vilket här betraktas som en för-

ändring.  

 

Sammanfattningsvis är den vanligast förekommande motorn den te-

leologiska. I fråga om resultat så är förändring det mest förekomman-

de resultatet. Den teleologiska motorn och livscykelmotorn förekom-

mer lika ofta vid förändring. Den teleologiska motorn är den enda 

motor som förekommer när episoden avslutas i utveckling. Den kan 

liksom de andra motorerna även avslutas i förändring, vilket i flera 

fall är en förutsättning för att en utveckling ska förekomma i en annan 

episod. Båda resultaten har betydelse för förbättringsprocessen ut-

ifrån sina olika kvaliteter. Studiens definition av förändring innebär 

en skillnad i form, kvalitet eller tillstånd över tid i den organisatoriska 

enheten. Enheten kan vara en individs arbete, en arbetsgrupp, en or-
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ganisationsstrategi, ett program, en produkt eller hela organisationen. 

En förändring omskapar enheten, men förändrar inte organisationen 

i grunden och kan inte värderas i termer av utveckling eller tillbaka-

gång. Definitionen på den andra resultattypen, utveckling, innebär i 

studien att det skapats någon form av förbättring i relation till en in-

tention, där förbättringen är något nytt eller något som görs annor-

lunda i verksamheten. Förbättringen kan förekomma på skolorna, 

men även inom andra delar av organisationen som exempelvis inom 

förvaltningen.   

 

 

5.8.2 Händelseförlopp – deras motorer och resultat 

 

Antalet motorer och deras relationer i händelseförloppens processer 

varierar och det förekommer olika kombinationer av motorer; sing-

elmotorer (en motor), dubbelmotorer (två motorer), trippelmotorer 

(tre motorer) och kvadrupelmotorer (fyra motorer). Tabell 9, på nästa 

sida, visar vilka kombinationer av motorer som förekommer i händel-

seförloppen, deras relationer och vilket resultat händelseförloppet 

avslutas i på respektive skola.  
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Tabell 9. Skolornas händelseförlopp, deras motorer per episod och 

resultat. 

 

Händelse- 

förlopp 

Kronologiskt 

förekommande 

motorer i epi-

soderna 

Antal motorer och deras 

kombinationer 

Resultat av 

hela  

händelse- 

förlopp 

 1 2 3 4 5   

S1 t d t t - Dubbelmotorer (t+d) Utveckling 

S2 l d l t - Trippelmotorer (l+d+t) Utveckling 

S3 l l d d l Dubbelmotorer (l+d)  Förändring 

S4 t t - - - Singelmotor (t) Utveckling 

S5 l t t t - Dubbelmotorer (l+t) Utveckling 

S6 d t l t - Trippelmotorer (d+l+t) Utveckling 

S7 t l d t e Kvadrupelmotorer 

(t+l+d+e) 

Förändring 

V1 t d - - - Dubbelmotorer (t+d) Förändring 

V2 l - - - - Singelmotor (l) Förändring 

V3 l l l t - Dubbelmotorer (l+t) Förändring 

V4 t l l e - Trippelmotorer (t+l+e) Förändring 

V5 t d t t - Dubbelmotorer (t+d) Förändring 

V6 t t t - - Singelmotor (t) Utveckling 

Not. t=teleologisk, l=livscykel, d=dialektisk, e=evolutionär 
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Kombinationer av händelseförlopp 

 

Tabellen visar att det finns olika kombinationer av motorer i de tret-

ton händelseförloppen. Den kombination som förekommer oftast är 

dubbelmotorerna som återfinns i cirka hälften av alla händelseför-

lopp. De motorer som interagerar som dubbelmotorer och som finns i 

olika kombinationer om två och två är de teleologiska och dialektiska 

motorerna samt livscykelmotorn.  

 

Kombinationen teleologisk och dialektisk motor är den vanligaste 

dubbelmotorn på skolorna och när denna kombination finns föregår 

den teleologiska motorn den dialektiska. När kombinationen är sådan 

kan det handla om att nyckelaktörer hade enats om en idé som de vil-

le genomföra och satte upp ett mål. Agerandet bemöttes av andra 

nyckelaktörer med en annan uppfattning och de olika åsikterna ska-

pade en konflikt.  

 

Som dubbelmotorer förekommer även livscykelmotorn i kombination 

med den teleologiska motorn. I denna kombination föregår livscykel-

motorn den teleologiska. När motorerna kombineras på detta sätt 

handlade det om att nyckelaktörerna ansåg att frirumsstrategins ar-

betssteg kunde genomföras på ett annorlunda sätt än det som var fö-

reskrivet. Nyckelaktörerna enades om vad de ville nå och strävade 

gemensamt mot detta mål.   

 

Livscykelmotorn och den dialektiska motorn förekommer också som 

dubbelmotorer, där livscykelmotorn föregår den dialektiska motorn. 

Denna kombination förekom när något hade genomförts i enlighet 

med frirumsstrategin och när nästa steg i strategin skulle genomföras 

fanns det olika uppfattningar eller en tvekan om att genomföra steget, 

vilket gör att en dialektisk process startade.  

 

 

Var förekommer de olika motorerna i händelseförloppen och hur 

frekventa är de? 

 

I fråga om vilken motor som sammantaget på de två skolorna driver 

händelseförloppens första episod, är den teleologiska motorn något 
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vanligare i den inledande episoden. Detta förekommer dubbelt så 

många gånger på Sandskolan, vilket indikerar att nyckelaktörerna där 

haft fler egna idéer kring förbättringsarbetet.  

 

Om de olika händelseförloppen studeras kronologiskt, det vill säga 

från första till sista händelseförloppet, så är episoder drivna av livscy-

kelmotorer något vanligare under utvecklingsarbetet inledningsskede 

fram till dess att kulturanalysen är genomförd. Detta förklaras med 

att nyckeldeltagarna arbetade intensivt för att komma igång med ar-

betet och inledningsvis följde frirumsstrategins steg. Men konflikter 

uppstod genom att olika åsikter fanns vilket gör att den dialektiska 

motorn uppkommer; detta är vanligast på Sandgymnasiet. Till exem-

pel så kritiserade lärare vetenskapligheten i frirumsstrategin och hade 

åsikter om elevernas medverkan i dialoggruppen. Vindskolans bas-

grupp var mer följsam mot frirumsstrategin, men där restes istället 

kritik mot Skolverket och den vetenskapliga ledaren i fråga om upp-

gjorda ekonomiska och arbetsmässiga avtal. På bägge skolorna före-

kommer den evolutionära motorn i utvecklingsarbetets slutskede 

(händelseförlopp nr 7 respektive nr 4) när nyckelaktörerna försöker 

skapa utveckling utifrån rapporterna och konkurrens uppstår med 

andra aktiviteter på skolorna. 

 

 

Resultat och motorer 

 

I de händelseförlopp som avslutas med förändring är livscykelmotorn 

och den teleologiska motorn vanligast förekommande. De dubbelmo-

torer som interagerar vid förändring är livscykel-, teleologisk- och 

dialektisk motor som inom de olika händelseförloppen har olika posi-

tioner. Exempel på händelseförlopp som resulterade i förändring 

beskrev arbetet med frirumsstrategins olika steg. Under händelseför-

loppens gång kunde diskussioner och konflikter uppstå innan händel-

seförloppen avslutades.  

 

I de händelseförlopp som avslutas med utveckling är den teleologiska 

motorn mest frekvent. De motorer som interagerar med den teleolo-

giska vid utveckling har kombinationen teleologisk och dialektisk mo-

tor samt livscykel och teleologisk motor. Den teleologiska motorn 
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dominerar helt i händelseförlopp som drivs av dubbelmotorer men 

både en livscykelmotor och en teleologisk motor kan inleda händelse-

förloppen. Detta innebär att både föreskrivna intentioner och fram-

växande intentioner kan avslutas i utveckling.  

 

 

Motorers relationer  

 

De olika kombinationerna av motorer som förekommer i tio av de 

tretton händelseförloppen innebär att de har relationer sinsemellan. 

Det är tydligt att motorerna påverkar varandra, men de definitioner 

på relationer som Van de Ven och Poole (2004) använder, i fråga om 

motorers relationer, har i denna studie inte kunnat identifieras exakt i 

enlighet med forskarnas beskrivningar. Van de Ven och Poole använ-

der sig av begreppen; “reinforcing” (förstärkande [min översättning]), 

”dampening” (dämpande [min översättning]), samt ”complex” (kom-

plext [min översättning]). I denna studie beskrivs liknande relationer 

med begreppen främjande, ersättande och utmanande. 

 

Ett av händelseförloppen som avslutas i förändring illustrerar hur 

förbättringsarbetets drivs av en teleologisk motor som ersätts av en 

evolutionär motor vilket komplicerar förloppet och tvingar organisa-

tionen att välja det som för tillfället bedöms som mest fördelaktigt. 

Detta sker när det föreligger konkurrens om tid, resurser och kun-

skap. På Sandgymnasiet förekom denna relation när nyckelaktörerna 

saknade kunskap och möjligheter att arbeta vidare med förbättrings-

arbetet på grund av brist på resurser, tid och kunskap. Den teleologis-

ka motorn ersattes av en evolutionär motor och efter detta stannade 

förbättringsarbetet som avslutades. Ett annat exempel på när en evo-

lutionär motor kan tänkas ersätta en annan förekommer på Vindsko-

lan. Detta skedde när förbättringsarbetet tillfälligt konkurrerades ut 

av andra arbetsuppgifter som skulle genomföras och arbetet avstan-

nade temporärt.  

 

Det finns i studien exempel på att en motor kan utmana en annan och 

på så sätt bidra till att processen fortgår. Det visar sig bland annat när 

konflikter uppstår och riskerar att stoppa processen som trots detta 

fortsätter på grund av motorernas möjligheter att ersätta varandra. 
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Detta skedde bland annat i samband med Sandgymnasiets ansök-

ningsförfarande till trepartssamarbetet. Den teleologiska motorn som 

inledningsvis drivit processen stördes av en konflikt och därmed er-

sattes av den dialektiska motorn. Denna dialektiskt drivna process 

kunde ha orsakat slutet för medverkan i projektet, men rektorer och 

förvaltning fattade ett samstämmigt beslut och den teleologiska mo-

torn ersatte den dialektiska. När den teleologiska motorn återigen 

hade börjat arbeta återfanns den därefter i två episoder efter var-

andra; den avslutande episoden handlar om att rektorerna i samför-

stånd använde innehållet i sin ansökan för eget bruk inom skolan och 

utifrån sin analys förmådde att skapa utveckling i verksamheten ge-

nom att använda innehållet i ansökan kreativt. Ett annat exempel på 

hur motorer utmanar varandra återfinns på Vindskolan. Det skedde 

när en nybildad utvecklingsgrupp skulle ta över efter basgruppen och 

träffades i syfte att överföra erfarenheter och kunskaper. Det visade 

sig att politikerna ville använda sig av delar av kulturanalysrapporter-

nas förslag, något som basgruppen var mycket tveksam till. Detta in-

nebar att en dialektisk motor ersatte den teleologiska. Den teleologis-

ka motorn ersatte sedan i sin tur den dialektiska när konflikten inte 

längre var aktuell och politikerna arbetade målinriktad med sin idé. 

 

Livscykelmotorn tycks ha en särskild relation till de andra motorerna. 

Den verkar främja andra processer vilket kan ske inom samma hän-

delseförlopp eller händelseförlopp som tidsmässigt sker senare. I ar-

betet med frirumsstrategins arbetssteg inspireras nyckeldeltagarna till 

idéer som i sin tur skapar nya processer där den teleologiska motorn 

driver. Det finns även indirekta relationer mellan motorer på de två 

skolorna. Motorer som verkar i liknande sammanhang tycks influera 

varandra genom att arbetssätt och idéer överförs mellan olika enhe-

ter. Detta skedde när elever från Sandgymnasiets dialoggrupp föreläs-

te för lärarna på Vindskolan om hur de genomförde sin kulturanalys. 

Ett annat exempel är när den vetenskapliga handledaren överförde 

arbetssätt som provats på Sandgymnasiet till Vindskolan.  
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5.8.6 Studiens frågeställningar  

 

Här presenteras studiens frågeställningar och sammanfattade svar på 

dessa. 

 

 

Vilka processer kan identifieras i de studerade skolförbättringspro-

jekten på de två skolorna?  

 

Processerna kan sägas bestå av olika händelseförlopp som i sin tur 

byggs upp av episoder. Episodanalysen har synliggjort vilken motor 

som driver episoden och vilken generativ mekanism som stimulerar 

just denna motor till att starta. De olika episoderna är sammanlänka-

de till händelseförlopp. Deras innehåll av episoder varierar; de tretton 

händelseförlopp som presenteras i resultatdelen är alla uppbyggda av 

olika kombinationer av episoder, som drivs av olika motorer. Före-

komsten av olika motorer och resultaten av episoder och händelseför-

lopp varierar lokalt på de två skolorna.     

 

I studien har samtliga fyra motorer, alla med olika karaktär, visat sig 

kunna driva processer i ett förbättringsarbete och ha betydelse för hur 

detta fortskrider. De vanligaste episoderna i händelseförloppen är de 

som drivs av en teleologisk motor. Vanlig är även livscykelmotorn. 

Var motorerna uppträder i händelseförloppen varierar; det finns olika 

kombinationer som möjliggör interaktion på olika sätt. Motorerna har 

relationer sinsemellan och tycks påverka varandra. Det vanligaste re-

sultatet i de enskilda episoderna är förändring medan händelseför-

loppens resultat visar på relativt jämn fördelning mellan förändring 

och utveckling.  

 

 

Vilka generativa mekanismer kan urskiljas?  

 

Den vanligaste episodprocessen är den som drivs av den teleologiska 

motorn. I dessa processer är, i enlighet med den teleologiskt drivna 

processen, den viktigaste generativa mekanismen samstämmighet 

kring ett slutmål och samarbete för att nå detta. I praktiken innebär 

detta att nyckelaktörerna är eniga om vad de vill uppnå och samarbe-
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tar för detta. De agerar kreativt genom att ta egna initiativ till hur för-

bättringsarbetet ska gå till. Exempel på denna kreativitet förekommer 

när nyckelaktörerna vill agera annorlunda än det som är föreskrivet i 

frirumsstrategin eller när de under arbetsprocessens gång kommer på 

nya idéer kring förbättring inom skolorna.  

 

Livscykelmotorn är den näst vanligaste i studien. Livscykelmotorns 

generativa mekanismer består av anpassning och reglering och i stu-

dien visar det sig när exempelvis nyckeldeltagarna på Vindskolan an-

passar sig till de reglerade steg som ska genomföras i samband med 

frirumsstrategin. 

 

Den dialektiskt drivna processens generativa mekanism består av 

konflikt. Denna mekanism visar sig när det uppkommer olika åsikter 

mellan två enheter om hur något ska hanteras inom trepartssamarbe-

tet. Det är också den generativa mekanism som skulle kunna leda 

fram till en syntes, till något nytt och bättre som är skapat utifrån de 

olika åsikter som finns vid en konflikt. I studien skapas inte denna 

syntes utan en part bestämmer hur något ska göras och utövar sin 

makt för att få igenom det. 

 

Den evolutionärt drivna processen har en generativ mekanism som 

handlar om en tävlan mellan två enheter. Detta händer när det blir 

konkurrens om tid, resurser eller kunskap. Denna generativa meka-

nism är aktiv när förbättringsarbetet avstannar och avslutas på Sand-

gymnasiet eftersom ingen annan mekanism aktiveras. Vindskolan ris-

kerade att hamna i samma situation, men där tog en annan generativ 

mekanism som över processen; rektorerna satte upp ett mål i sam-

stämmighet och arbetade för att nå det.  

 

 

Hur förhåller sig olika typer av processer till varandra och vilken 

betydelse har de generativa mekanismerna i processerna?  

 

Olika typer av organisationsprocesser, det vill säga processer som 

drivs av olika motorer, kan avlösa, utmana eller stödja varandra. De 

generativa mekanismerna har stor betydelse i processerna och är di-
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rekt avgörande för vilken motor som startar. De påverkar även vilka 

processer som avlöser, utmanar eller stödjer varandra.  

 

När det finns ett missnöje med något och nyckeldeltagarna är eniga 

om att de vill nå ett mål tillsammans är det den teleologiska motorn 

som driver processen. Denna process kan utmanas av en dialektisk 

process om oenighet och konflikter uppstår och då är det den dialek-

tiska motorn som startar. Denna process kan sedan avlösas av en te-

leologisk process.  

 

En teleologisk process, som till exempel när nyckelaktörerna får en 

idé om att de vill arbeta med skolförbättring, kan stödjas av en livscy-

kelprocess; detta visar sig när skolorna väljer att arbeta med en stra-

tegi för skolförbättring. Detta kan sedan återigen övergå i en teleolo-

gisk process och skapa vägar för såväl förändring som resultat.  

 

När aktiviteter ska genomföras och det uppstår oenighet om hur det 

ska göras eller olika åsikter förs fram är det den dialektiska motorn 

som startar på grund av denna konflikt. Om det uppstår en tävlan 

mellan vad som ska göras och där tid, resurser och kompetens saknas 

är det mekanismen konkurrens och en evolutionär process uppkom-

mer. När det finns ett program med en inneboende logik i form av till 

exempel bestämda steg är det generativa mekanismer i form av an-

passning och reglering som sätter igång processen som är en livscykel. 

 

När skolorna skulle börjar arbeta med skolförbättring hade nyckelak-

törerna en gemensam idé om att de ville arbeta med en strategi som 

stöd. Detta kan ses som en teleologisk process som sedan följs av en 

livscykelprocess när de börjar använda frirumsstrategin.  

 

 

Vilka resultat leder olika processer till? 

 

De enda processer i studien som förmår nå utveckling är de teleolo-

giskt drivna processerna medan övriga processerna avslutas i föränd-

ring. När nyckelaktörerna är sysselsatta med förbättringsarbetets ana-

lysförfarande som avslutas i förändring, ger detta upphov till aktivite-

ter som i sin tur avslutas i processer med utveckling. Även händelse-
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förlopp som innehåller dialektiskt drivna processer, där konflikt före-

kommer, visar sig kunna avslutas i utveckling och är ett exempel på 

hur variationen av generativa mekanismer kan bidra till resultatet. De 

processer som avslutas i förändring är i flera fall en förutsättning för 

att processen ska avslutas i utveckling och därmed kan det konstate-

ras att båda processerna fyller en funktion. De föreskrivna processer-

na blir tillsammans med de framväxande processerna viktiga delar i 

förbättringsarbetet och deras samspel tycks vara nödvändigt i en för-

bättringsprocess.  
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6 DISKUSSION  

 

Inledningsvis sammanfattas studiens problemställning, forsknings-

frågor, forskningsfältet, den vetenskapsteoretiska utgångspunkten 

samt studiens viktigaste resultat. Därefter diskuteras frirumsstrategin 

som modell för skolförbättring följt av en diskussion kring studiens 

teoretiska kunskapsbidrag, kritiskt metodresonemang och praktiska 

implikationer. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva och förstå hur processer – i 

arbetet med frirumsstrategin – initieras, fortlöper och avslutas. 

Forskningsfrågorna var:  

 

 Vilka processer kan identifieras i de studerade skolförbätt-

ringsprojekten på de två skolorna? 

 Vilka generativa mekanismer kan urskiljas?  

 Hur förhåller sig olika typer av organisationsprocesser till var-

andra och vilken betydelser har de generativa mekanismerna i 

processerna?  

 Vilka resultat leder olika processer till? 

 

Avhandlingen har genomförts inom ramen för ett trepartssamarbete 

som var ett projekt mellan Skolverket, KUSK och två kommuner och 

som hade skolförbättring och forskning om skolförbättring i fokus. 

Det empiriska underlag som avhandlingen baserar sig på har samlats 

in på två skolor, i samband med trepartssamarbetet. Analysen av det 

insamlade materialet har genomförts flera år senare.  

 

Urvalet skedde genom att skolorna fanns inom projektet och genom 

sitt deltagande hade gett samtyckte till att medverka. Urvalet av re-

spondenter gjordes utifrån kriteriet att de på olika sätt var involvera-

de i arbetet med frirumsstrategin.  

 

Studien placerar sig inom ramen för ett forskningsfält om skolutveck-

ling, närmare bestämt skolförbättring. Jag har utgått från skolförbätt-

ringsforskning och organisationsteori (Van de Ven & Poole, 1995). 

Intresset riktas mot enskilda skolors kulturer och hur organisatoriska 
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processer påverkar förbättringsarbetet och studien har ett process-

perspektiv (Rescher, 1996). Processdata innehåller berättelser om vad 

som hände, vem som gjorde något och när det hände. Det insamlade 

nedskrivna datamaterialet, i form av till exempel transkribering av 

intervjuer och fältanteckningar, bearbetades till berättelser, process-

narrativ. I dessa narrativ fanns en speciell synvinkel, nämligen en in-

tention som processnarrativen utgick ifrån. Därefter gavs narrativet 

en mer teoretisk betydelse genom att begrepp applicerades på händel-

serna med avsikt att beskriva processens händelser i form av aktivite-

ter och resultat. Det teoretiskt tolkade narrativet innebar en generali-

serad beskrivning av händelserna och deras inbördes relationer. De 

teoretisk tolkade narrativen skrevs ned i form av episoder som i sin 

tur byggde upp händelseförlopp. Varje episod innehöll den intention 

som fanns för aktiviteten, det stöd eller de hinder som uppkom gent-

emot intentionen samt de definierade aktiviteterna och dess resultat. 

När detta var gjort analyserades episoderna i förhållande till Van de 

Vens och Pooles (1995) generativa motorer, vilket gav en insikt i de 

generativa mekanismer som utlöser olika handlingar. Händelseför-

loppen framställdes grafiskt vilket utgjorde ett stöd för att finna 

mönster mellan episoderna och händelseförloppen. 

 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten var kritisk realism. Denna 

vilar på vissa antaganden om hur verkligheten är – den anses vara 

stratifierad, strukturerad, differentierad och föränderlig till sin karak-

tär. Att världen anses vara stratifierad innebär en skillnad mellan 

verklighetens empiriska, faktiska och verkliga domäner. Skillnaden 

innebär inte att domänerna är avskilda från varandra; de är istället 

olika dimensioner av samma verklighet. Den empiriska domänen är 

enligt Bhaskar (1978) det vi kan uppleva och erfara i omvärlden med 

våra sinnen, till exempel olika upplevelser, medan den faktiska do-

mänen är det som sker, oavsett om vi kan uppleva eller erfara det med 

våra sinnen. Händelserna har sin grund i strukturer som empiriskt är 

dolda i det verkligas domän. Händelserna sker inte slumpmässigt en-

ligt Bhaskar utan kan härledas till strukturer som i sin tur befinner sig 

i det verkligas domän. En strukturerad värld, förklarar Bhaskar, är en 

värld som inte är slumpmässig eller tillfällig utan ordnad kring en 

struktur. Strukturerna kan vara socialt grundade utifrån människors 
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handlande och strukturerna är bärare av generativa mekanismer som 

kan utlösa händelser.  

 

Studiens viktigaste resultat är att det var nyckeldeltagarnas egna idéer 

om vad som behövde förbättras som utgjorde de processer som ledde 

fram till en utveckling av skolornas verksamhet. Jag förstår det som 

att arbetet med frirumstrategins förutbestämda arbetssteg utgjorde 

en förutsättning eller en pådrivande kraft för att framväxande kreati-

va processer skulle aktiveras. Mötet mellan de förutbestämda stegen 

och de idéer som växte fram visade sig vara gynnsamt. Vikten av att 

använda en strategi som utgångspunkt för ett förbättringsarbete blev 

tydlig; arbetet med olika arbetssteg främjade nyckeldeltagarnas krea-

tivitet och gav upphov till nya processer – där en del av dessa gav ut-

veckling; det vill säga något som skapat någon form av förbättring i 

relation till en intention och som är något nytt, eller görs på nytt sätt, 

det vill säga går utöver det existerande.  

 

 

6.1 Frirumsstrategin  

 

Studiens resultat ger anledning att diskutera hur skolledare och lärare 

kan förhålla sig till modeller för skolförbättring. Som strategi för en 

skolas utveckling ser inte frirumsstrategin i sig ut att skapa utveck-

ling, enligt denna studie. Berg (2004) framhåller att strategin är ett 

sätt för skolorna att skaffa sig ett underlag för att få en bild av den 

egna skolans förutsättningar. Berg anser att den ger en bild av styrkor 

och svagheter i skolorganisationen, vilket föreliggande studie kan be-

kräfta; skolorna tog fram rapporter som visade på såväl brister som 

på områden som fungerade väl. I arbetet med frirumsstrategin inträf-

fade händelser som kan förstås som att skolorna utnyttjar sig av det 

Berg benämner frirum. Ett exempel på detta är när rektor A tog in 

elever i dialoggruppen. Beskrivet med Bergs termer så tolkar jag det 

som att nyckelaktörerna utvidgar det frirum de har och gör det inom 

de existerande ramarna. Däremot kan inte studien bekräfta att nyck-

eldeltagarna på sina skolor ”upptäcker” och ”erövrar” frirummet på 

det sätt som Berg beskriver. Det är emellertid tydligt att flera kreativa 

tankeprocesser kommer igång när nyckeldeltagarna arbetar med stra-

tegin. 
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Von Schantz Lundgren (2008) uppmärksammar bristande kommuni-

kation som orsak till konflikter inom ett förbättringsarbete med fri-

rumsstrategin, något som denna studie också visar. Sandgymnasiets 

arbetsprocess med frirumsstrategin ledde fram till konflikter på 

grund av att nyckelaktörerna inte kommunicerade tillräckligt med 

övriga skolaktörer kring genomförandet. Det uppkom frågor om frivil-

lighet i deltagandet liksom frågor om lärarna i analysgruppen skulle 

läsa kollegornas brev. Det fanns även åsikter om huruvida elevernas 

deltagande i analysen av lärarbreven var lämpligt. Båda skolornas ar-

betsprocesser gav upphov till nytänkande kring strategins tillämp-

ning, vilket i sin tur ledde fram till utveckling av verksamheten. Detta 

innebar att Sandgymnasiets elever fick en särställning under en peri-

od och samarbetade med politiker. På Vindskolan skapade rektorerna 

sin egen variant av kulturanalys.  

 

Förbättringsprocesserna på skolorna kan liknas vid det resonemang 

som Mintzberg (1978) för i fråga om att en del förbättringsförsök väx-

er fram under processens gång även om de inte varit planerade från 

början. Frirumsstrategin visade sig bidra till att andra processer akti-

verades, vilka i sin tur gav utveckling.  

 

Föreliggande studie ligger i linje med Olins (2009) i fråga om att mo-

deller som används som stöd för att skapa skolförbättring inte över-

förs exakt utan omvandlas genom de yrkesverksammas tolkningspro-

cesser. Det visar sig i min studie när nyckelaktörerna försökte förstå 

strategin och fann egna vägar att arbeta om den, så den passade in på 

respektive skola. Olins studie tydliggör att tid för reflektion krävs för 

att de yrkesverksamma ska få en förståelse för processen. Den här 

studien visar också att det inte räcker med förståelse för processen 

eller att anpassa den. Resultatet visar att det krävs att lärare och rek-

torer sätter sig väl in i hur en strategi ska genomföras för att kunna 

följa de steg som krävs. De behöver kunna de moment eller steg som 

är utmärkande för en strategi, eftersom dessa moment eller steg utgör 

en grund för att aktörerna ska stimuleras att agera kreativt.  

 

Von Schantz Lundgren (2008) beskriver i sin studie – där frirumstra-

tegin användes på en gymnasieskola – hur ett alltför stort ansvar vila-

de på analys- och utvecklingsgrupperna i fråga om att skapa skolför-
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bättring. Ingen samverkan kom igång mellan kollegor, vilket försvå-

rade möjligheterna att utforma ett skolförbättringsarbete. Denna svå-

righet uppmärksammades även i föreliggande studie, där nyckeldelta-

gare i utvecklingsgrupperna ansträngde sig för att genomföra olika 

förbättringsinsatser men där arbetet till sist stannade av eftersom 

brist på tid, kunskap och ledning hindrade.  

 

Von Schantz Lundgren (2008) uppmärksammar frirumsstrategins 

svaghet i fråga om att praktiskt åstadkomma skolförbättring och an-

ser att den inte ger några anvisningar om hur skolförbättringsprojekt 

skall genomföras praktiskt med stöd av strategin. Även denna studie 

kan instämma i detta resonemang, samtidigt som Berg (2004) menar 

att det är upp till skolorna själva att finna en väg för hur skolförbätt-

ring ska kunna gå till praktiskt. Berg påminner om att frirumsstrate-

gin inte gör anspråk på att gå till botten med skolutvecklingens pro-

blematik utan syftar till att tydliggöra områden som individer i en 

process har att hantera och förhålla sig till.  

 

Berg lyfter fram sina analytiska verktyg i form av kultur- och doku-

mentanalys och menar att dessa kan möjliggöra en medvetenhet på 

den lokala skolan ifråga om att förstå sin verksamhet och hur den kan 

förändras i förhållande till de statliga styrdokument som finns för 

skolor. Berg framhåller att frirumsstrategin inte kan garantera någon 

form av skolförbättring i sig, utan fungerar som ett verktyg som hjäl-

per skolor att synliggöra den kultur som finns. Den här studien kan 

bekräfta detta; strategin är ingen lösning som i sig kan skapa skolför-

bättring. Däremot kan den, i kombination med nyckeldeltagarnas 

kreativa målsättningar, bidra till skolförbättring. Det planerade och 

föreskrivna fyller en funktion i mötet med det kreativa och framväx-

ande genom att samspelet förmår nå de intentioner nyckeldeltagare 

har.  

 

Även Sträng (2009) har synpunkter på analysverktygens förmåga att 

bidra till praktisk skolförbättring och presenterar i sin studie ett re-

analysinstrument tänkt att ge en mer nyanserad bild av skolors verk-

samhet. Analysinstrumentet förväntas ge kunskap om de underlig-

gande mönster som kan härledas till det han benämner värden, vär-

deringar och motiv och därmed förklara vad som händer i skolor och 
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varför. Jag anser att föreliggande studie kan komplettera detta behov 

eftersom studien ger en detaljerad redogörelse för de underliggande 

mönster i form av mekanismer som kan urskiljas genom nyckeldelta-

garnas handlingar. Detta kan förklara hur och varför en viss meka-

nism tenderar att uppkomma i ett lokalt skolförbättringsarbete. 

 

 

6.2 Teoretiskt kunskapsbidrag 

 

Studien ger förklaringar till hur och varför processer – i arbetet med 

frirumsstrategin – initieras, fortlöper och avslutas. Med stöd av pro-

cessteori visar studien att förbättringsarbetet består av planerade och 

framväxande processer med två olika resultat. Jag menar att studien 

bidrar till kunskapsområdet organisationsförändring genom att den 

visar på betydelsen av att låta framväxande och föreskrivna processer 

samspela för att nå förbättring. Studien beskriver hur planerade akti-

viteter och framväxande aktiviteter uppvisar relationer i ett förbätt-

ringsarbete, vilket kan bidra till att utveckling sker – i enlighet med 

hur utveckling definieras för studien.  

 

Studiens relevans kan diskuteras eftersom det empiriska underlaget 

samlades in under åren 2003-2007 och analysen är gjord senare. 

Forskning visar att det finns områden inom skolan som är förvånans-

värt stabila, exempelvis lärares inre arbetsmönster, medan annat kan 

ha ändrat sig mer sedan det empiriska materialet samlades in. Mitt 

fokus har varit att tillämpa ett nytt analytiskt ramverk – hämtat utan-

för skolforskningsfältet – för att studera processer i skolor och det 

anser jag vara studiens främsta bidrag. Att applicera det teoretiska 

ramverket på det empiriska material som fanns, även om detta är in-

samlat vid annan tidpunkt än när analysen gjordes, utgör ett intres-

sant bidrag till forskningen, eftersom frirumsstrategin fortfarande 

används på skolor. 

 

Flera tidigare studier har utgått från förändring som antingen fram-

växande eller planerad. Denna studie visar att dessa olika perspektiv 

förmår att samspela. De planerade aktiviteterna kan utgöra en grund 

för de framväxande och genom detta bidra till förbättring. De före-

skrivna processerna består i huvudsak av frirumsstrategins arbetssteg 
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som innebär att olika moment genomförs. De framväxande proces-

serna representeras av nyckeldeltagarnas framväxande idéer. De rela-

tioner som uppstår mellan de framväxande och planerade processer-

na utgör en dualitet som behövs för att bidra till utveckling i det stu-

derade skolförbättringsarbetet.  

 

Studien visar hur mekanismer påverkar arbetet och detta ger en teo-

retisk förklaring och möjlighet att förstå vad det är i människors soci-

ala handlingar som påverkar en förbättringsprocess. De sociala hand-

lingarna kan härledas till strukturerna som är bärare av de generativa 

mekanismer som kan utlösa händelser. De händelser som sker kan ses 

som tendenser; de skapas i sociala sammanhang utifrån strukturerna 

enligt Bhaskar (1978) och det finns en kausal relation som förklarar 

varför just dessa händelser kom att ske och hur de kom till.  

 

Studien visar att en planerad förändring är svårstyrd. Min uppfatt-

ning är att om rektorer och lärare förstår hur mekanismer påverkas av 

sociala handlingar kan skolförbättringsprocesser ledas på ett medve-

tet sätt. Finns det en kunskap om vilka handlingar som kan främja ett 

förbättringsarbete kan denna kunskap stödja skolor i att nå en önskad 

verksamhetsförbättring.  

 

Studien befinner sig inom skolförbättringsfältet och det är relevant att 

ställa sig frågan om studien bidrar med nya kunskaper. Värdet av att 

följa upp förbättringsarbete och dra nytta av olika typer av resultat-

underlag betonas idag till exempel av Håkansson och Sundberg 

(2016) som anser att det ofta är personliga uppfattningar som styr hur 

resultat värderas. Jag menar att tidigare forskning inte på samma sys-

tematiska sätt har studerat hur lokala skolförbättringsprocesser fort-

går och vad resultatet blir – med fokus på frågorna hur och varför. 

Studien kompletterar därför skolförbättringsforskningen och ger ett 

bidrag i fråga om att förstå skolförbättringsprocesser på ett djupare 

plan. Analysförfarandet med Langleys (1999) strategier för analys av 

processdata i kombination med Van de Ven och Pooles (1995) pro-

cessteorier kan ses som ett metodologiskt bidrag inom skolförbätt-

ringsforskningen. De generativa mekanismer som identifierades ge-

nom processteorierna kan bidra till att få en övergripande kunskap 

om generella förändringsprocessers förlopp. 
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Historisk sett har statens initiativ dominerat skolutvecklingsarbetet 

sedan 1940-talet och även under den period då trepartssamarbetet 

genomfördes tog staten initiativ. Detta initiativ gav de involverade 

skolorna en möjlighet att prova en strategi för skolförbättring där de 

lokala skolornas lärare och elever samt rektorer och förvaltning var 

drivande. Det engagemang som fanns kring skolförbättring på de två 

skolorna låg väl i linje med statens önskemål i början på 1990-talet; 

en decentralisering av skolan som skulle åstadkomma ett ökat enga-

gemang från lokala aktörer som själva skulle få bestämma hur natio-

nella mål skulle nås. Skolorna strävade – genom trepartssamarbetet – 

efter att bearbeta kvalitetsbrister och förstärka det som fungerade.  

 

Skolorna fick genom ekonomiska bidrag från staten, tillsammans med 

egna ekonomiska insatser, stöd från KUSK för att driva en skolför-

bättring som dominerades av de lokala aktörerna och som också skul-

le baseras på egna identifierade områden för utveckling. I studien vi-

sar det sig att flera nivåer inom skola och förvaltning var aktiva – 

denna samverkan mellan elever, lärare, rektorer och förvaltning kan 

förhoppningsvis ge möjlighet att utvecklas och bidra i kommande för-

bättringsarbete. Att ha en infrastruktur som säkerställer en interak-

tion mellan olika system – förvaltning, skolledning, lärare och elever 

– tycks enligt forskare som Håkansson och Sundberg (2016) vara en 

nyckelfaktor för att lyckas med skolförbättring. Utöver viljan att arbe-

ta för förbättring behöver stödsystem finnas och fungera. Kommuni-

kation inom skola och förvaltning är ett sådant system liksom kapaci-

tetsbyggande med stöttande strukturer i form av exempelvis organisa-

toriska strukturer. De skolor som deltog i studien byggde upp sin ka-

pacitet inom specifika områden och det tydliggjordes även vad som 

inte fungerade – något som troligen kan användas i kommande för-

bättringsarbete.  

 

Samtidigt som förbättringsarbetet som beskrivs i denna avhandling 

genomfördes så började en statlig styrning att göra sig gällande och 

när projektet avslutades fanns en ny statlig myndighet som skulle 

kontrollera skolor genom inspektion. Inspektioner hade genomförts 

tidigare, men en ny myndighet skapades vid denna tidpunkt. Den 

forskning som därefter varit angelägen inom skolan har varit inriktad 

på resultat och elevers lärande har kommit i fokus. Detta kan innebä-
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ra att olika metodologier kommer att användas för ett förbättringsar-

bete där olika deltagare inom skola och förvaltning kommer att sam-

arbeta för att nå bättre resultat. Det kan möjligen göras till exempel 

genom aktionsforskning, kollegaskuggning och professionellt lärande 

vilket är föreskrivande metoder för skolutveckling som lyfts fram i 

skolfältet idag.  

 

 

6.3 Kritiskt metodresonemang 

 

Studiens analysverktyg består av de fyra processteorier som Van de 

Ven och Poole (1995) har tagit fram. De är idealtyper som i studien 

utgjort ett metodologiskt hjälpmedel för att renodla analysen och 

möjliggöra generaliseringar. De är verktyg och är som sådana begrän-

sade även om de möjliggjort en jämförelse av det empiriska materialet 

inom och mellan skolorna. De flesta observerade skolförbättringspro-

cesser är mer komplicerade än vad dessa idealtyper förmår beskriva. 

Processteorierna är även begränsade till antalet och därför blir deras 

användbarhet som verktyg för att förstå en process också begränsade. 

Samtidigt kan de fyra teorierna, genom att de framställs i relativt enk-

la, abstrakta termer, ge en möjlighet att analysera förbättringsproces-

ser på det sätt som studien visar och bidra med en förståelse för hur 

och varför processen utföll som den gjorde. Studien utgår från kritisk 

realism som bland annat visar på teoriers och begrepps betydelse för 

att förstå verkligheten. De begrepp som skrevs fram för studien an-

vändes i kombination med processteorierna för att förstå de meka-

nismer som orsakade de aktiviteter som kunde observeras. Begreppen 

hade troligen kunnat utformas på andra sätt och då satt fokus på 

andra delar i processen.  

 

Förändringsprocesser saknar ofta en naturlig start- och stoppunkt; de 

kan ses som ständigt pågående. Inga självklara sätt att avgränsa en 

process finns och därför fick teoretiska avväganden i samband med 

att de teoretiskt tolkade narrativen skrevs fram avgöra. Troligen skul-

le händelseförloppen kunnat byggas på med flera episoder eller avslu-

tats tidigare vilket hade kunnat påverka analysen. Samtidigt ligger 

styrkan i metodförfarandet i att episoderna som analysnivå förmår ge 

en bild av hur nyckelaktörernas handlingar påverkar och styr proces-
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serna. Därmed kan det bidra med kunskap om hur och varför det 

praktiska arbetet med en skolförbättringsstrategi blev på ett visst sätt 

och varför ett visst resultat uppnåddes.  

 

Det går även att förstå att den kritiska realism som analysen bygger 

på har sina begränsningar och den kan kritiseras för att den så själv-

klart fastställer vad som ska anses vara objektiv kunskap (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Forskarna menar dock att kritisk realism erbjuder 

ett distinkt alternativ till positivismen. De påstår även att den kan 

uppfattas som utmanande för socialkonstruktionister, eftersom den 

kritiska realismen medför att forskaren måste gå bakom empirin och 

prova, vad de anser vara, mer djärva, teoretiska analyser.  

 

 

6.4 Praktiska implikationer 

 

Genom att förstå vad det är som ligger bakom nyckeldeltagares hand-

lingar går det också att förstå varför en skolförbättringsprocess tar en 

viss riktning. Rektorer och utvecklingsledare behöver inte problema-

tisera kring motorer och processer när de ska stimulera skolförbätt-

ring, men kan ha nytta av att känna till de mekanismer som triggar 

igång den ena eller andra processen som kan förekomma i ett förbätt-

ringsarbete för att därmed mer medvetet kunna leda arbetet. Genom 

att ha kunskap om att framväxande idéer kan vara en tillgång i kom-

bination med en skolförbättringsmodell kan rektorer tillåta att olika 

alternativ och förslag diskuteras och används parallellt utan att detta 

behöver påverka processen negativt.  

 

Insikten om motorernas betydelse på det teoretiska planet kan bidra 

till en förståelse för hur strategier eller modeller kan användas i den 

praktiska skolvardagen. Modeller och strategier kan ses som kon-

struktiva igångsättare av förbättringsarbete. Genom att ta in modeller 

eller strategier har skolorna något att utgå ifrån; detta behövs för att 

få igång förbättringsarbetet och ha något att ställa egna idéer och re-

flektioner emot. Studien visar att konflikter inte är något som utveck-

lingsledare eller rektorer och lärare behöver vara rädda för – konflik-

terna tycks bidra till att processer fortgår och avslutningsvis kan ska-
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pa en utveckling. Därför kan det vara av värde att se konflikter och 

olika åsikter som utgångspunkter i arbetet istället för problem. 

 

I förbättringsarbetet var det uttalat att grupperna skulle hantera såväl 

analyserna som utvecklingsarbetet medan rektorerna skulle hålla sig i 

bakgrunden. Studien visar att detta skapade problem eftersom lärar-

nas (och på Sandgymnasiet även elevernas) roller och positioner inte 

tycktes räcka till i fråga om hur de skulle hantera det tänkta arbetet. 

De saknade även ledningsstöd för detta. Studien har inte fokus på le-

darskap, men i resultatet framgår det att rektorerna på den ena skolan 

lyckades nå utveckling när de gemensamt och aktivt drev ledarskapet 

och använde strategin på ett sätt som de själva beslutade om.  

 

 

6.5 Förslag till framtida forskning 

 

Nedan tar jag fram ett par områden som kan vara möjliga för framtida 

forskning. Van de Ven och Sun (2011) poängterar vikten av medvetna 

förändringsagenter när förändring och innovation ska genomföras i 

organisationer. På de två skolorna utsågs formella ledare (projektle-

dare respektive samordnare) som stöttades av den vetenskapliga 

handledaren. Processerna visar att även andra individer och grupper 

fungerade som förändringsagenter under arbetets gång. Deras upp-

drag var inte formaliserat, mandatet var inte tydliggjort och därmed 

kunde de förmodligen inte agera kraftfullt eller ingripa på det sätt 

som kan behövas för att styra en process i önskad riktning. Både rek-

torer, elever, lärare och utvecklingsgrupper fungerade som föränd-

ringsagenter under processen utan att vara medvetna om detta. Man-

daten och legitimiteten såg olika ut för de olika förändringsagenterna. 

Att skapa en medvetenhet som förändringsledare kan handla om att 

skaffa sig kännedom om vilka mekanismer som påverkar ett förlopp 

samt att förstå vad det är som kan stödja en process som riskerar att 

inte komma igång eller stanna av. Det finns möjlighet att utveckla de-

lar av Van de Vens och Suns (2011) resonemang om olika sätt att han-

tera processer som tenderar att stanna upp. Detta skulle kunna ge 

konstruktiva verktyg och skapa en förståelse för vad som händer när 

processer i ett förbättringsarbete stannar av.  

 



148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

7 ENGLISH SUMMARY 

 

7.1 Introduction 

 

In the study of organisational change there has been a growing inter-

est in studying and understanding processes of improvement work in 

different organisations, including schools. The interest has been the 

process that the organisation undergoes and why events evolve in the 

way they do (Czarniawska, 2006). By understanding the process and 

identifying supporting and hindering forces, the possibility success-

fully to plan and implement the improvement work in a systematic 

way increases. Sometimes schools use models to improve their work 

in cooperation with researchers from universities. 

 

This study is based on a five year long cooperation between the Swed-

ish National Agency for Education, local school authorities and a uni-

versity, where a research-based strategy for school improvement – the 

‘Scope for Action Model’ (Berg, 2003), (frirumsstrategin), was used 

in two schools. Participants in the schools had the intention to follow 

the strategy, guided and educated by an experienced school develop-

ment researcher. 

 

The focus of this thesis is organisation processes in schools and the 

relationship between planned and emergent improvement when using 

a research-based strategy.  

 

 

7.2 Aim of the study 

 

The aim of the study is to describe and understand how processes are 

initiated, developed and completed in the work with a strategy called 

the ‘Scope for Action Model’ (frirumsstrategin). 

 

The following research questions were formulated: 

 

1. What processes can be identified in the two school improve-

ment projects? 

2. What generative mechanisms can be distinguished? 
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3. How do different types of processes relate to each other and of 

what importance are generative mechanisms in the improve-

ment process? 

4. What results do different processes lead to? 

 

 

7.3 Background 

 

According to Håkansson and Sundberg (2016) there are four different 

fields in school development research: school development, educa-

tional change, educational effectiveness research and school im-

provement. School improvement, which focuses on processes and 

strategies used in schools in order to improve teaching and in the long 

run the results of students, is the field where the ‘Scope for Action 

Model’ is placed. The model is based on the assumption that there is a 

relationship between school as an institution and schools as organisa-

tions. For school as an institution there are outer boundaries set by 

laws and politically formulated rules and for schools as organisations 

there are inner boundaries due to different school cultures. The indi-

vidual school has to relate to both outer and inner boundaries and the 

challenge, according to this model, is to conquer the space between 

the boundaries and use it. Improvement is achieved by using devel-

opment groups to analyse the boundaries and to formulate possible 

targets for the improvement work (Berg, 2003). 

 

 

7.4 Theoretical perspectives 

 

Organisations and their development can be described in different 

ways. In this study the focus is on planned and emergent change. The 

planned change is a deliberate action where the members of the or-

ganisation go through different phases to achieve a goal (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). The emergent change, on the other hand, is seen as a 

force on its own, which cannot be controlled or regulated. These two 

approaches are often regarded as each other’s opposite, but according 

to Van de Ven and Poole (2004) it can also be fruitful to study their 

relationship, since they can be initiated and stimulated by each other. 
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In order to study change, a model is needed as a mediator between 

theory and data (Morgan & Morrison, 1999). Different models can be 

used for this purpose, but since the focus of this study is to describe 

and understand how processes are initiated, developed and com-

pleted, a process model has been chosen. Theoretically, the study is 

presented within the field of critical realism, where the researcher 

tries to come closer to and understand an objectively existing reality 

(Danemark et al., 2003). The concept of mechanisms is central within 

critical realism and behind courses of events mechanisms are the 

causal forces generating the observed events (Danemark et al., 2003). 

The empirical material in the study was analysed according to Van de 

Ven’s and Poole’s (1995) four ideal types for process studies: Life Cy-

cle Process Theory, Teleological Process Theory, Dialectical Process 

Theory end Evolutionary Process Theory. These theories are based on 

critical realism and within each process theory motors have been 

identified, which contain generative mechanisms that are a key to 

how actions, events and activities emerge and are driven forward. The 

motors also describe the different phases of each process. 

 

 

7.5 Methods and analysis 

 

The empirical material consists of observation notes, interviews and 

answers to questionnaires. It was gathered between 2003 and 2007 in 

two schools that participated in the previously mentioned coopera-

tion. The analysis of the empirical material was concluded in 2016. 

 

Three strategies were used to organise the data in order to make an 

analysis possible. Narrative strategy, episodes and graphic represen-

tation were used, since they provide partly different perspectives of 

the material. The narrative strategy gives a chronological and rich 

story, making it possible to compare different events. The episodes 

make a precise timing and the graphical representation is a way visu-

ally to show patterns. The theoretically interpreted narratives were 

inspired by Pentland’s (1999) structural levels, based on narrative 

theory. The courses of events, constructed to enable the analysis, con-

tain one or more episodes, where defined activities are carried out ac-

cording to an intention worded at the beginning of each episode. 
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7.6 Results 

 

Two different kinds of result have been identified in this study; 

change and development. Change is a more common result of a proc-

ess in an episode than development. All four process theories are pre-

sent during the improvement work. Most common are episodes 

driven by a Teleological motor, followed by those driven by the Life 

Cycle motor. In this study it is only the Teleological motor that is able 

to create development. The results of the study show that the emer-

gent initiatives are more frequent than the planned ones and that they 

are more likely to generate an improvement – in the study defined as 

something new in the organisation. However, on several occasions the 

planned improvement work inspires emergent initiatives for im-

provement and in some cases seems to be a fundamental condition for 

their existence. The different motors, which in the analysis are seen as 

driving forces, support or challenge each other, making the process 

develop and produce a result. Within the processes the generative 

mechanisms are what determine which motor is going to drive the 

process forward; Teleological motors are driven by consensus and co-

operation, Life Cycle motors by adaptation and regulation, Dialectical 

motors by conflict and Evolutionary motors by competition. 

 

 

7.7 Discussion 

 

The study shows that the participants reshape the strategy to make it 

fit into the organisation of the school. The results also show that 

teachers and principals have to be well-informed of how to work with 

a strategy in a practical and constructive way. They have to be able to 

translate crucial moments in the strategy to stimulate the participants 

to creative actions. The strategy for school improvement is not shown 

to be a solution which itself can create improvement, but in combina-

tion with the participant’s creative goal settings it can be a contribu-

tory factor.  

 

The study contributes to knowledge in the field of organisational 

change by showing the importance of allowing planned and emergent 

processes to interact in order to reach improvement. It also presents 
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an analytical framework for studying processes in schools, which is an 

important contribution. The presentation of generative mechanisms 

and their impact on improvement work gives a theoretical explana-

tion of how actions and behaviour influence the process. The inten-

tion is to contribute knowledge to this field and thereby lead to a more 

conscious leadership in the future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

REFERENSER 

 

Abrahamsson, B. & Andersen, J.A. (1996). Organisation: Att beskriva 

och förstå organisationer. Malmö: Liber-Hermod. 

 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. 

Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Studentlitteratur: 

Lund.  

 

Andreeva, T.E. (2008). Can organizational change be planned and 

controlled? Evidence from Russian companies. Human 

Resource Development International, 11(2), 119-134. 

Bakken, T. & Hernes, T.  (2006). Organizing is both a noun and a 

verb: Weick meets Whitehead. Organization Studies, 27(11), 

159-161.  

Bal, M. (1985). Narratology: introduction to the theory of narrative. 

Toronto: University of Toronto Press. 

Ball, D.L. & Cohen, D.K. (1999). Developing practice, developing 

practitioners: Toward a practice-based theory of professional 

education. I G. Sykes & L. Darling-Hammond (Red) Teaching as 

the learning profession: Handbook of policy and practice. San 

Francisco: Jossey Bass.  

Bahskar, R. (1978). A Realist Theory of Science. Hassocks: Harvester 

Press. 

Becker, H. (2008). Tricks of the trade: How to think about your re-

search while you're doing it. University of Chicago Press. 

 

Beer, M. & Nohria, N. (Red). (2000). Breaking the Code of Change. 

Boston, Mass: Harvard Business School. 

Berg, G. (1981). Skolan som organisation: en analys av skolans 

organisation i ett förändringsperspektiv: slutrapport från SÖ-

projektet ”Modeller för lokal utvecklingsplanering och 

utvärdering”. (Doctoral thesis, Uppsala studies in education, 



156 

 

0347-1314;15). Uppsala: Uppsala Universitet. 

Berg, G. (1987). Vuxenutbildning – marknadsanpassad och/eller 

statligt reglerad? Uppsalagruppen utbildning & organisation. 

Berg, G. (1999). Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling: En bok 

för skolutvecklare om skolans styrning. (2 rev. uppl.). 

Stockholm: Gothia. 

Berg, G. (2003). Att förstå skolan: En teori om skolan som institution 

och skolor som organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

Berg, G. (2004). En teori om skolan som institution och skolor som 

organisationer. Kommentarer till Gustav E. Karlsens och Anders 

Perssons recension. Pedagogisk Forskning i Sverige, 9(4), 308-

314.  

Berg, G. (2006). School Development – a matter of approaching the 

available scope for action. I J. Lee & M. Williams (Red.) School 

Improvement: International Perspectives. New York: Nova Sci-

ence Publisher, Inc. 

Berg, G., Andersson, F., Bostedt, G., Perselli, J., Sundh, F. & Wede, C. 

(2015). Skolans kommunalisering och de professionellas fri-

rum. Utbildningsvetenskapliga studier 2015:2. Härnösand: 

Mittuniversitetet. Hämtad 2016-11-10 från http://miun.diva-

portal.org/smash/get/diva2:886016/FULLTEXT01.pdf 

Berg, G., Larsson, T., Lindblad, S. & Wallin, E. (Red). (1980) 

Förändring och förnyelse i skolan – frihet och gränser. En 

antologi om lokalt utvecklingsarbete. Stockholm: 

Skolöverstyrelsen och Liber. 

Berg, G. & Wallin, E. (1983). Skolan i ett utvecklingsperspektiv. 

Lund: Studentlitteratur. 

Berg, G. & Wallin, E. (1986). Utbildningsreform, implementering och 

aktörsberedskap: Slutrapport från SIA-projektet. Uppsala: 

Uppsala Universitet. 

Bhaskar, R. (1978). A Realist Theory of Science. Hassocks: Harvester 



157 

 

Press. 

Blossing, U. (2000). Praktiserad skolförbättring. (Doctoral thesis, 

Karlstad University studies, 1403-8099 ; 2000:23). Karlstad: 

Karlstad Universitet. 

Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A.H. (2015). Local 

drivers for Improvement Capacity. Six typers of School 

Organisations. Cham: Springer Internation Publishing. Hämtad 

2016-11-20 från http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-12724-8. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Burnes, B. (2009). Managing Change: a Strategic Approach to 

Organizational Dynamics. New York: Prentice Hall/Financial 

Times.  

Carlgren, I. (1986). Lokalt utvecklingsarbete. (Doctoral thesis, 

Göteborg Studies in Educational Sciences, 56). Göteborg: Acta 

Universitatis Gothoburgensis.  

Carlgren, I. & Hörnqvist, B. (1999). När inget facit finns: om 

skolutveckling i en decentraliserad skola.  Stockholm: Statens 

skolverk: Liber distribution. 

Ciasnocha, D. (2005). Lyft blicken från organisationsnivån. 

Skolledaren, (4), 12-13. 

Cohen, D.K. & Hill, H.C. (2001). Learning Policy: When State 

Education Reforms Work. New Haven: Yale University Press. 

Coleman, J., Campbell, E., Hobson C., McPartland, J., Mood, A., 

Weinfeld F. & York, R. (1966). Equality of Educational 

Opportunity. Washington DC: Government printing office.  

 

Collier, A. (1994). Critical Realism: An Introduction to Roy Bhaskar’s 

Philosophy. London: Verso. 

Cragg, P.B. (2002). Benchmarking information technology practices 

in small firms. European Journal of Information Systems, 11(4), 

267-283. 



158 

 

Creemers, B.P.M & Kyriakides, L. (2012). Improving quality in 

education. London: Routledge. 

Creemers, B.P.M., Stoll, L. & Reezigt, R. (2007). Effective school 

improvement – ingredients for success: the results of an 

international comparative study of best practice case studies. I T. 

Townsend (Red.), International Handbook of School 

Effectiveness and Improvement (s. 825-838). New York: 

Springer.  

Christensen T., Lægreid P., Roness P.G. & Røvik K.A. (2005). 

Organisationsteori för offentlig sektor. Malmö: Liber Ekonomi.  

Czarniawska, B. (1997a). A narrative approach to organization 

studies. London: Sage Publications. 

Czarniawska, B. (1997b). Narrating the Organization: Dramas of 

Institutional Identity. Chicago: The University of Chicago Press. 

Czarniawska B. (2006). Organization theory. Cheltenham: Edward 

Elgar. 

Czarniawska, B. & Joerges, B. (1996). Travel of ideas. I B. 

Czarniawska & G. Sevón (Red), Translating organizational 

change  (s. 13-48). Berlin: De Gruyter. 

Czarniawska B. (2007). Narratives in social science research. 

Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Dalin, P. (1994). Skolutveckling: Teori. Stockholm: Liber utbildning. 

Dalin, P. (1995). Skolutveckling: Praktik. Stockholm: Liber 

utbildning. 

Danemark, B., Ekström, M., Jakobsen, L., & Karlsson, J. (2003). Att 

förklara samhället. Lund: Studentlitteratur. 

Dir. 1991:117. Nya direktiv till läroplanskommittén. Stockholm: 

Regeringen. 

Dir. 2014:7. Inrättande av ett skolforskningsinstitut. Stockholm: 



159 

 

Regeringen. 

Egidius, H. (2001). Skola och utbildning i historiskt och 

internationellt perspektiv. Borås: Natur och Kultur.  

Ekholm, M. (2011). Skolors utveckling ett kunskapsfält i vardande. I 

R. Thornberg & K. Thelin (Red.), Med ansiktet vänt mot Euro-

pa. Perspektiv på skolutveckling (s. 9-22).  Stockholm: Lärar-

förbundet. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wägnerud, L. (2004). 

Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och 

marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. 

Fangen, K. (2005). Deltagande observation. Malmö: Liber Ekonomi. 

Fink, D. & Stoll, L. (2005). Educational Change: Easier Said than 

Done. I A. Hargreaves (Red.), Extending Educational Change. 

International Handbook of Educational Change (s 17-41). 

Netherlands: Springer.  

Fleetwood, S. (2005). Ontology in Organization and Management 

Studies: A Critial Realist Perspective. Organization 12(2), 197-

222. 

Forsberg, E. & Wallin, E. (Red.). (2006). Skolans kontrollregim – ett 

kontraproduktivt system för styrning? Stockholm: HLS förlag. 

Fullan, M. (1991). The New Meaning of Educational Change (2 

uppl.). London: Casell Education Limited.  

Fullan, M. (2005). Fundamental change. Elektronisk resurs. 

Dordrecht: Springer. 

Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change (4 

uppl.). New York: Teachers College Press. 

Gillberg, G. (2010). Individualiseringens villkor. Unga vuxnas 

föreställningar om arbete och självförverkligande. (Doctoral 

thesis, skrifter från institutionen för arbetsvetenskap, 7). 

Göteborgs Universitet: Utbildningsvetenskapliga fakulteten. 



160 

 

Goodman, P.S., Kurke, L.B., Argyris, C., Staw, B.M. & Alderfer, C.P. 

(1982). Change in organizations. Pittsburg: Carnegie-Mellon 

University.   

Gregor, S. (2006). The nature of theory in information systems. MIS 

quarterly, 30(3), 611-642. 

Groth, E. (2015). Perspektiv på skolans utveckling: en tankebok för 

lärare, skolledare och skolpolitiker. Lund: Studentlitteratur. 

Grønmo, S. (2006). Metoder i samhällsvetenskap. Malmö: Liber. 

Gustafsson, J-E., Lander, R. & Myrberg, E. (2014). Inspections of 

Swedish schools: A critical reflection on intended effects, causal 

mechanisms and methods. Education Inquiry, 5(4), 461-479. 

Hallencreutz, J. (2012). Under the skin of change: meanings, models 

and management. (Doctoral thesis, Luleå University of 

Technology 1402-1544) Luleå: Luleå University of Technology. 

Harris, A. & Chrispeels, J. (2008). International Perspective on 

school Improvement. London: Routledge. 

Harris, A. & Jones, M. (2010). Professional Learning Communities 

and System Improvement. Improving Schools 13(2), 172-181. 

Hargreaves, A. & Goodson, I. (2006). Educational Change over Time. 

The Sustainability and Nonsustainability of three Decades of 

Secondary School Change and Continuity. Educational 

Administration Quarterly, 42(1), 3-41.   

Hattie, J. (2009). Visible learning: A Synthesis of over 800 Meta-

analyses Relating to Achievement. New York: Routledge. 

Hopkins, D. (1987). Improving the quality of schooling. Improving 

the quality of schooling. Lessons from the OECD International 

School Improvement Project, 192-197. 

Hopkins, D. & Reynolds, D. (2001). The past, present and future of 

school improvement: Towards the Third Age. British 

Educational Research Journal, 27(4), 459-475. 



161 

 

Hopkins, D., Stringfield, S., Harris, A., Stoll, L. & Mackay, T. (2014). 

School and system improvement: a narrative state-of-the-art 

review. School Effectiveness and School Improvement, 25(2), 

257-281.  

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling: 

forskning om skolförbättring och måluppfyllelse. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer 

fungerar. Lund: Studentlitteratur. 

Karlsen, G.E. & Persson, A. (2004). Att förstå skolans komplexitet: 

recension av Gunnar Bergs doktorsavhandling i sociologi. 

Pedagogisk forskning i Sverige, 9(3), 205-215. 

Langley, A. (1999). Strategies for theorizing from process data. 

Academy of Management Review, 24(4), 691-710. 

Langley, A. (2009). Studying process in and around organizations. I 

A. Bryman & D. Buchanan (Red). The Sage Handbook of 

Organizational Research Methods. London: Sage. 

Langley, A. & Truax, J. (1994). A process study of new technology 

adoption in smaller manufacturing firms. Journal of 

Management Studies, 31(5), 619-652.  

Larsen, M.A. & Myers, M.D. (1999). When success turns into failure; a 

package-driven business process re-engineering project in the 

financial services industry. The Journal of Strategic Information 

Systems, 8(4), 395-417. 

Larsson, S. (2009). A pluralist view of generalization in qualitative 

research. International Journal of Research & Method in 

Education, 32(1), 25-38. 

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk 

Pedagogik, 25 (1), 16-35.  

Larsson, P. & Löwstedt, J. (2010). Strategier och förändringsmyter: 

ett organisationsperspektiv på skolutveckling och lärares 



162 

 

arbete (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Lauglo, J. (1995). Forms of Decentralization and Their Implications 

for Education. Comparative Education, 31(1), 5-30. 

Leonardi, P.M. (2009). Why Do People Reject New Technologies and 

Stymie Organizational Changes of which they are in Favor? 

Exploring Misalignments between Social Interactions and 

Maternity. Human Communications Research, 35(3), 407-441. 

Lewin, K. (1951). Field theory in social science. New York: Harper. 

Lewin, K. (1997). Resolving social conflicts. Field theory in social sci-

ence. Washington: American Psychological Association.  

Lieberman, A. (2005). The growth of educational change as a field of 

study: Understanding its roots and branches. I A. Lieberman 

(Red.), The roots of educational change. International Hand-

book of Educational Change (s. 1-24). Dordrecht: Springer. 

Lieberman, A. & Grolnik, M. (2000). Educational reform networks: 

Changes in the forms of reforms. I A. Hargreaves, A. Lieberman, 

M. Fullan & D. Hopkins (Red.). International Handbook of 

Educational Change (s.710-729). Dordrecht: Kluwe Academic 

Publishers. 

Liljeros, F. (1997). Bhaskars kritiska realism: en introduktion. Häften 

för kritiska studier 1. 

Lincoln, Y. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, 

Calif.: Sage. 

Lind, S. (2000). Lärares professionaliseringssträvanden vid skol-

utveckling: Handlingsalternativen stängning och allians. 

(Doctoral thesis, Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska 

institutionen, Umeå universitet, 0281-6768 ; [55]). Umeå: 

Universitet. 

Lindblad, S. (1982). Pedagogiska utvecklingsblock: Studier i en form 

av lokalt pedagogiskt utvecklingsarbete. Uppsala: Pedagogiska 

institutionen, Uppsala Universitet. 



163 

 

Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (2000). Utbildningsreformer och 

politisk styrning. Stockholm: HLS förlag. 

Lortie, D.C. (1975). School Teacher: a Sociological Study. Chicago: 

Chicago University Press. 

Lundeberg, M. (2003). Verksamhetsutveckling  –  en första introduk-

tion av tre arbetsmodeller. SSE/EFI Working Paper Series in 

Business Administration. Stockholm, EFI vid Handelshögskolan 

i Stockholm. 

Lychnell, L-O. (2010). IT-relaterad verksamhetsförändring: 

processer som formar växelspelet mellan utveckling och an-

vändning. (Doctoral thesis). Stockholm: Economic Research 

Institute, Stockholm School of Economics (EFI). 

Merki, K.M., Emmerich, M. & Holmeier, M. (2015). Furhter 

development of educational effectiveness theory in a multilevel 

context: from theory to methodology and from empirical 

evidence back to theory. School effectiveness and school 

improvement 26(1), 4-9. 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: 

Studentlitteratur. 

Miles, M.B. (1967). Some properties of school and social systems. I G. 

Watson (Red.). Change in school systems. Washington DC: 

Nationasl Training Laboratories. 

Miles, M.B., & Vandenberghe,R. (1987). Lasting school improvement: 

Exploring the process of institutionalization. Leuven, Amers-

foort: Acco. 

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: an 

expanded sourcebook. Thousand Oaks: Sage. 

Miner, J.B. (2005). Organizational behavior. 1, Essantial theories of 

motivation and leadership. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe. 

Mintzberg, H. (1978). Minztberg’s Final Paradigm. Administrative 

Science Quarterly, 23(4), 635-636. 



164 

 

Mintzberg H. 1987. Strategy concept 1: Five Ps for strategy, California 

Management Review, 10(87), 14. 

Mintzberg, H. & Waters J.A. (1985). Of strategies, deliberate and 

emergent. Strategic management journal, 6(3), 257-272. 

Morgan, G. (1998). Images of Organization.  San Francisco: Sage 

Publications Inc. 

Morgan, M.S. & Morrison, M. (1999). Models as mediators: Perspec-

tives on Natural and Social Science. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Myndigheten för skolutveckling. (2008). Utvecklingsdialog för 

skolutveckling: metod och förhållningssätt. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling. 

Nehez, J. (2015). Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete: 

möjligheter och hinder för planerad förändring. (Doctoral 

thesis, Gothenburg Studies in Educational Sciences, 0436-1121; 

377). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Newman, M., & Robey, D. (1992). A social process model of user-

analyst relationships. MIS Quarterly, 16(2): 249-266.  

Nytell, U. (1994). Styra eller styras? En studie av skolledares arbete 

och arbetsvillkor. (Doctoral thesis, Uppsala studies in education, 

0347-1314; 58). Uppsala: Uppsala Universitet. 

OECD. (2015). Improving schools in Sweden: An OECD Perspective. 

Hämtad 2016-06-08 från 

http://www.oecd.org/edu/school/Improving-Schools-in-

Sweden.pdf. 

Ohlsson, J. (2001). Utvecklingsprojekt möter motstånd. Pedagogisk 

forskning i Sverige 6(2), 102-121. 

Olin, A. (2009). Skolans mötespraktik: en studie om skolutveckling 

genom yrkesverksammas förståelse. (Doctoral thesis, Göteborg 

studies in educational science, 286) Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis. 



165 

 

Pentland, B.T. (1999). Building process theory with narrative: from 

description to explanation. The Academy of Management 

Review, 24(4), 711-724. 

Pentland, B.T. & Feldman M.S. (2008). Designing routines: On the 

folly of designing artifacts, while hoping for patterns of action. 

Information and Organization 18(4), 235-250. 

Pettigrew, A. (1997). What is a processual analysis? Scandinavian 

Journal of Management, 13(4), 337-348.  

Pettigrew, A., Woodman R.W. & Cameron K.S. (2001). Studying 

organizational change and development: Challenges for future 

research. Academy of Management Journal, 44(4), 697-213. 

Pickering, A. (1995). The Mangle of Practice: Time, Agency, and 

Science. Chicago: University of Chicago Press. 

Poole, M.S. (2004). Central Issues in the Study of Change and 

Innovaion. I Poole, M.S. & Van de Ven, A.H. (Red.). Handbook 

of Organizational Change and Innovation. New York: Oxford 

University Press. 

Poole, M.S., & Roth, J. (1989). Decision Development in Small Groups 

V Test of a Contingency Model. Human Communication Re-

search, 15(4), 549-589. 

Poole, M.S. & Van de Ven, A.H. (Red.). (2004). Handbook of 

Organizational Change and Innovation. New York: Oxford 

University Press. 

Poole, M.S., Van de Ven, A.H., Dooley, K. & Holmes, M.E. (2000).  

Organizational Change and Innovation Process: Theory and 

Methods for Research.  Oxford: Oxford University Press.  

Prop. 1975/76:39. Om skolans inre arbete. Stockholm: Regeringen. 

Prop. 1978/79:180. Om läroplan för grundskolan. Stockholm: 

Regeringen. 

Prop. 1980/81:97. Om skolforskning och personalutveckling. 



166 

 

Stockholm: Regeringen. 

Prop.1988/89:4. Om skolans utveckling och styrning. Stockholm: 

Regeringen. 

Prop. 1989/90:41. Om kommunalt huvudmannaskap för lärare, 

skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer. 

Stockholm: Regeringen. 

Prop. 1990/91:18. Om ansvaret för skolan. Stockholm: Regeringen. 

Prop. 1991/92:95. Om valfrihet och fristående skolor. Stockholm: 

Regeringen. 

Prop. 2008/09:66. En ny betygsskala. Stockholm: Regeringen. 

Prop. 2008/09:87. Tydligare mål och kunskapskrav – nya 

läroplaner för skolan. Stockholm: RegeringenProp. 2010/11:20. 

Legitimation för lärare och förskollärare. Stockholm: 

Regeringen 

Prop. 2009/10:165. Den nya Skollagen – för kunskap, valfrihet och 

trygghet. Stockholm: Regeringen.  

Rescher, N. (1996). Process Metaphysics: an introduction to Process 

Philosophy. Homewood, IL: Irwin. 

Reynolds, D. (2005). “World class” School improvement: an Analysis 

of the Implications of Recent International School Effectiveness 

and School Improvement Research for Improvement Practice. I 

D. Hopkins (Red.), The Practice and Theory of School 

Improvement. Dordrecht; New York: Springer. 

Richardson, G. (1977). Svensk utbildningshistoria: Skola och 

samhälle förr och nu. Lund: Studentlitteratur. 

Richardson, G. (1984). Svensk utbildningshistoria: Skola och 

samhälle förr och nu (3 rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Richardson, G. (2004). Svensk utbildningshistoria: Skola och 

samhälle förr och nu (7 rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 



167 

 

Ricoeur, P. (1985). Time and Narrative (vol.2) Chicago: University of 

Chicago. 

RiR 2004:11. Betyg med lika värde? – en granskning av statens 

insatser. Stockholm: Riksdagstryckeriet. 

Rowland, D. & Higgs, M. (2008). Sustaining Change: Leadership 

that Works. John Wiley & Sons. 

Sammon, P., Hillman, J., & Mortimore, P. (1995). Key characteristics 

of effective schools. A Review of School Effectiveness Research. 

London: London Univ. Institution of Education. 

Sarason, S.B. (1980). Skolekologi: om skolans kultur och för-

ändringens problem. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Sarason, S. (2000), World War I and schools. I A. Hargreaves, A. 

Lieberman, M. Fullan, & D. Hopkins (Red.), International 

Handbook of Educational Change. Dordrecht: Kluwer Academic 

Publishers. 

Sayer, A. (1992). Method in Social Science: A Realist Approach. 

London och New York: Routledge. 

Sayer, A. (1998). Abstraction: A realist Interpretation. I: Critical 

Realism Essential Readings. New York och London: Routledge. 

von Schantz Lundgren, I. (2008). Det är enklare i teorin: Om 

skolutveckling i praktiken: En fallstudie av ett skol-

utvecklingsprojekt i en gymnasieskola. (Doctoral thesis, Acta 

Wexionensia, ISSN 1404-4307; 139/2008). Växjö: Växjö 

University Press. 

Scherp, H-Å. (2001). Problembaserad skolutveckling och den 

lärandeorienterande organisationen. Karlstad: Karlstad 

Universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap. 

Schein, E. H. (1985). Organizational Culture and Leadership. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

Sjöberg, L. (2011). Bäst i klassen?: lärare och elever i svenska och 



168 

 

europeiska policytexter. (Doctoral Thesis, Gothenburg Studies 

in Educational Sciences, 0436-1121). Göteborg: Acta Universi-

tatis Gothoburgensis.  

Skolverket (1994.). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och 

de frivilliga skolformerna: Lpo 94: Lpf 94. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2002). Överenskommelse (Dnr 84-2002:1096). Stock-

holm: Skolverket. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket: Fritze distributör. 

Skolöverstyrelsen (1962). Läroplan för grundskolan 1962. Stock-

holm: Skolöverstyrelsens skriftserie; 60. 

Skolöverstyrelsen (1969). Lgr 69. Läroplan för grundskolan 1969. 

Stockholm: Utbildningsförlaget. 

Skolöverstyrelsen (1980). Lgr 80. Läroplan för grundskolan 1980. 

Stockholm: LiberLäromedel/Utbildningsförlaget. 

Schmuck, R. A. (1995). Process Consultation and Organization 

Development. Journal of Educational & Psychological 

consultation 6 (3), 207-215. 

SOU 1944:20. 1946 års skolkommissions betänkanden och 

utredningar I. Skolan i samhällets tjänst. Stockholm: 

Ecklesiastikdepartementet. 

SOU 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till 

riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. Stockholm: 

Ecklesiastikdepartementet. 

SOU 1955:31. Skolväsendets lokala och regionala ledning samt 

lärartillsättningen. Betänkande avgivet av 1951 års skol-

styrelseutredning. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet. 

SOU 1960:13. Individuella differenser och skoldifferentiering. 1957 

års skolberedning. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet. 



169 

 

SOU 1961:30. Grundskolan. Betänkande avgivet av 1957 års 

skolberedning. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet. 

SOU 1961:31. Läroplaner för grundskola och fackskolor. Förslag 

avgivet av 1957 års skolberedning. Stockholm: Ecklesiastik-

departementet. 

SOU 1970:22. Pedagogisk utbildning och forskning. Betänkande 

avgivet av pedagogikutredningen. Stockholm: Utbildnings-

departementet. 

SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. Utredningen om skolans inre 

arbete. Stockholm: Allmänna förlaget. 

SOU 1978:65. Skolan. En ändrad ansvarsfördelning. Slutbetänkande 

av utredningen om skolan, staten och kommunerna. Stock-

holm: Utbildningsdepartementet. 

SOU 1980:2. Skolforskning och skolutveckling: betänkande av 

skolforskningskommittén. Stockholm: Liber förlag/Allmänna 

förlaget. 

SOU 1980:5. Förenklad skoladministration. Betänkande av 

skoladministrativa kommittén. Stockholm: Utbildnings-

departementet. 

SOU 1992:86. Ett nytt betygssystem. Slutbetänkande av betygs-

utredningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SOU 1997:121. Skolfrågor: om skola i en ny tid: slutbetänkande.  

Stockholm: Fritzes. 

SOU 2007:101. Tydlig och öppen. Förslag till stärkt skolinspektion. 

Betänkande av utbildningsinspektionsutredningen. Stockholm: 

Fritzes. 

SOU 2008:52. Legitimation och skärpta behörighetsregler: 

betänkande av Lärarutredningen – om behörighet och 

auktorisation. Stockholm: Fritzes. 

SOU 2014: 5. Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av 



170 

 

den svenska skolan: betänkande. Utredningen om skolans 

kommunaliserande. Stockholm: Fritzes. 

Stigler, J.W. & Hiebert, J. (1999) The Teaching Gap. Best Ideas from 

the World´s teachers for Improving Education in the 

Classroom. New York: Free Press.   

Stoll L. & Sammons P. (2007). Growing Together: School Effective-

ness and School Improvement in the UK. I T. Townsend (Red.), 

International Handbook of School Effectiveness and School 

Improvement (s. 207-221). Dordrecht: Springer Netherlands.  

Sträng, R. (2011). En flerstämmig kulturanalys. (Doctoral thesis, 

Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099; 2011:62) 

Karlstad: Karlstads universitet. 

Svendal, A. & Larsen, A. (2009). Klasseromsledelse og kultur-

utvikling som bidrag til at lærere og barnehage-medarbeidere 

bedre kan mestre sitt arbeid. erfaringer fra prosjektet "jeg blir" 

i Aust-Agder. Kristiansand, Grimstad och Arendal: Universitetet 

i Agder. 

Timperley, H.S. & Parr, J.M. (2005). Theory competition and the 

process of change. Journal of Educational Change, 6(3), 227–

252.  

Tyrén, L. (2013). ”Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att 

genomföra det som vi vill”. (Doctoral thesis, Gothenburg studies 

in educational sciences, 0436-1121; 337). Göteborg: Acta 

Universitatis Gothoburgensis. 

Van de Ven, A.H. (1992).  Suggestions for studying strategy process: A 

research note. Strategic management journal, 13(5), 169-188. 

Van de Ven, A.H. (2007). Engaged Scholarship: a Guide for 

Organizational and Social Research. Oxford: Oxford University 

Press. 

Van de Ven, A.H. & Poole, M.S. (1995). Explaining Development and 

Change in Organizations. The Academy of Management Review, 

20(3), 510-540. 



171 

 

Van de Ven, A.H. & Poole, M.S. (2004). Handbook of organizational 

change and innovation. New York: Oxford University Press. 

Van de Ven, A.H. & Poole, M.S. (2005). Alternative approaches for 

studying organizational change. Organizational Studies, 26(9), 

1377-1404. 

Van de Ven A.H. & Sun K. (2011) Breakdowns in implementing 

models of organization change. Academy of Management 

Perspectives, 25(3), 58–74. 

Wallentin, C. (2005). Teoribygget håller inte. Pedagogiska Magasinet 

2. Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt. 

Stockholm: Lärarförbundet. 

Van Maanen, J. (1983). Qualitative Methodology. Beverly Hills: Sage. 

Weick, K.E. (2000). Emergente change as a universal in 

organizations. I M. Beer & N. Nohria (Red.), Breaking the code 

of change. Boston, MA: Harvard Business School Press. 

 

Weick, K.E. & Quinn, R.E. (1999). Organizational change and 

development. Annual Review of Psychology, 50(1), 361-386. 

 

Wennås, O. (1989). Vem ska styra vad i skolan – och hur? 

Stockholm: Utbildningsförlaget. 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets 

rapportserie 1:2011. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wikeley, F., Stoll, L., Murillo, J., & de Jong, R. (2005). Evaluating 

effective school improvement: Case studies of programmes in 

eight European countries and their contribution to the effective 

school improvement model. School Effectiveness and School 

Improvement, 16(4), 387-406 

Yin. (1984). Case Study Research. Design and methods. Beverly Hills: 

Sage.  



172 

 

Åstrand, A. (2009). När PBS kom till byn. (Doctoral thesis, Karlstad 

University Studies, ISSN 1403-8099; 2009:42). Karlstad: 

Karlstads universitet. 

 

Östling, J. (2008). Nazismens sensmoral – Svenska erfarenheter i 

andra världskrigets efterdyning. Stockholm: Atlantis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

 
Figur 37. Episod S1:1 

BILAGOR 

 

Bilaga 1 Händelseförlopp Sandgymnasiet och Vindskolan 

 

Övriga händelseförlopp Sandgymnasiet 

 

Händelseförlopp S1 - önskemål om skolutveckling ur ett bottom-

up-perspektiv  

 

Händelseförlopp S1 innehåller fyra episoder som visar de aktiviteter 

som förekom i samband med att Hille kommun och Sandgymnasiet 

skulle påbörja skolutveckling med vad de uppfattade som ett bottom-

up-perspektiv i fokus: S1:1 – ansökan till trepartssamarbetet utfor-

mas, S1:2 – ansökan avslås, S1:3 – planeringsledaren författar en ny 

ansökan och S1:4 – förbättringar i ledningsgruppen 

 

Teoretisk tolkat narrativ 

 

Episod S1:1 – ansökan till trepartssamarbetet utformas 

 

Inom utbildningsförvaltningen fördes 

diskussioner om hur ett fortsatt utveck-

lingsarbete skulle bedrivas. I samband 

med detta kontaktades utbildningsför-

valtningen av Skolverket, som informe-

rade om ett femårigt trepartssamarbete 

kring skolutveckling. Det fanns möjlig-

het att ansöka om medverkan i projektet och eftersom den forskare 

som Sandgymnasiet redan kontaktat skulle vara delaktig så såg ut-

bildningsförvaltningen detta som intressant och att det stämde med 

den idé om skolutveckling som de önskade genomföra. En framväx-

ande intention (fri1) [1] om att ansöka till trepartssamarbetet for-

muleras. Rektorerna var positiva och därmed kan ett stöd (si1) [2] 

konstateras. Därefter vidtog en aktivitet/handling (a/h) [3] i och 

med att rektorerna författade en ansökan. Den färdiga ansökan ses 

som en förändring (f) [4].  
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   Figur 38. Episod S1:2 

Den första episoden i händelseförlopp S1 drivs av en teleologisk motor 

där en enhet avsiktligt stävar mot ett mål. De generativa mekanismer 

som får den teleologiska motorn att arbeta är samverkan och målin-

riktning. Sandgymnasiets rektorer önskade höja kvaliteten på verk-

samheten och identifiera de skolområden som behövde utvecklas. 

Trepartssamarbetet sågs som en väg till detta och rektorerna tog på 

sig uppgiften att i stora drag beskriva de områden som de uppfattade 

som viktiga för förändring och formulera dessa i en ansökan, vilket 

också gjordes. 

 

Den framväxande intentionen (fri1) om att ansöka om deltagande i 

trepartssamarbetet har sitt ursprung i ett behov av ytterligare utveck-

lingssatsningar. Intentionen formuleras av utbildningsförvaltningen. 

Det finns stöd (si1) för intentionen och ett mål formuleras. Processen 

genomsyras av konsensus. Att författa ansökan är den aktivitet (a/h) 

som krävs för att nå målet. Den färdiga ansökan markerar slutet på 

processen och resultatet tolkas som en förändring (f) i förhållande till 

den framväxande intentionen.  

 

Episod S1:2 – ansökan avslås 

 

I den andra episodens inledning möts den 

framväxande intentionen (fri1) [5] från 

episod ett av ett bakslag. Sandgymnasiet fick 

inget entydigt ja som svar på sin ansökan, 

vilket ses som ett motstånd (mi1) [6]. Rek-

torerna hade skrivit: ”Tidsbrist och stress i 

vårt dagliga arbete förstärks av detta arbe-

te1” (Sandgymnasiet, 2002) och Skolverket poängterade att det inte 

låg i deras intresse att medverka till att personal upplevde stress och 

tidsbrist och de önskade svar på ytterligare frågor. En aktivi-

tet/förhandling (a/f) [7] vidtog där förvaltningen diskuterade med 

Skolverket om hur man kunde gå vidare. Det stod klart att en ny, 

kompletterande ansökan måste göras och eftersom rektorernas ar-

betsbelastning var hög beslutades att planeringsledaren skulle skriva 

den nya ansökan, vilket tolkas som en förändring (f) [8]. 

                                              
1 Syftande på ett eventuellt trepartssamarbete tillsammans med Skolverk och KUSK. 
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Figur 39. Episod S1:3 

Den andra episoden i händelseförlopp S1 drivs av en dialektisk motor 

där olika enheters oenighet utmanar status quo-läget. Den generativa 

mekanism som får den dialektiska motorn att arbeta är konflikt. Skol-

verket och Sandgymnasiet hade olika uppfattning om den insända 

ansökan. Skolverket var kritiska och undrade om projektet var för-

ankrat i verksamheten. Utbildningsförvaltningen kontaktade Skolver-

ket och skolan fick möjlighet att komplettera sin ansökan.  

 

Det är ett motstånd som sätter igång processen. Den framväxande 

intentionen (fri1) om att ansöka till trepartssamarbetet kan förstås 

som tesen och Skolverkets motstånd (mi1) som den antites som utma-

nar tesen. Detta leder fram till en konflikt, i vilken motståndet är den 

kritiska punkt som sätter igång processen. Förhandlingen (a/f) leder 

till en syntes. Denna ses som en förändring (f) i förhållande till den 

framväxande intentionen. Därmed avslutas processen. 

  

Episod S1:3 – planeringsledaren författar en ny ansökan 

 

Även den tredje episoden utgår från den 

framväxande intentionen (fri1) [9] om 

att ansöka till trepartssamarbetet. Det 

fanns stöd (si1) [10] för att planeringsle-

daren skulle skriva den kompletterande 

ansökan. En aktivitet/handling (a/h) 

[11] genomfördes i och med att en ny an-

sökan författades. I denna framhölls att 

det arbetssätt som erbjöds inom trepartssamarbetet stämde väl över-

ens med det planerade skolutvecklingsarbetet. Rektorerna kände inte 

riktigt igen beskrivningen av verksamheten, men accepterade ändå 

planeringsledarens formuleringar. Ansökan skickades in och Skolver-

ket bedömde att Sandgymnasiet skapat en vision hur de skulle arbeta 

och biföll därmed ansökan, vilket tolkas som en förändring (f) [12]. 

  

Den tredje episoden i händelseförlopp S1 drivs av en teleologisk mo-

tor då de inblandande parterna gemensamt planerade och arbetade 

för att nå målet att komma med i trepartssamarbetet. De generativa 

mekanismer som får den teleologiska motorn att arbeta är samför-
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Figur 40. Episod S1:4 

stånd och målinriktning. Planeringsledaren skrev den kompletterande 

ansökan, vilket ledde till att ansökan bifölls. 

 

Den framväxande intentionen (fri1) om en ansökan har stöd (si1) och 

målet kvarstår från händelseförloppets första episod. Den nya ansö-

kan är den handling (a/h) som krävs för att nå målet. Den färdiga an-

sökan markerar slutet på processen och resultatet tolkas som en för-

ändring (f) i förhållande till den framväxande intentionen.  

 

Episod S1:4 – förbättringar i ledningsgruppen 

 

Som en effekt av den nulägesanalys som 

ingått i ansökan, och tidsmässigt parallellt 

med den kompletterande ansökan, formu-

leras en framväxande intention (fri2) 

[13] om förändringar och förbättringar av 

arbetet i ledningsgruppen. Intentionen 

formulerades av rektorerna och hade stöd 

(si2) [14] inom utbildningsförvaltningen. Ledarskapsutbildning och 

högskolestudier som ses som aktivitet/handling (a/h) [15] ledde 

bland annat till förändrade strukturer i ledningsgruppen, vilket ses 

som utveckling (u) [16]. 

 

Den fjärde episoden i händelseförlopp S1 drivs av en teleologisk mo-

tor då rektorerna gemensamt planerade och genomförde en ombild-

ning av ledningsgruppens struktur och arbetssätt i avsikt att förbättra 

arbetet i gruppen. De generativa mekanismer som får den teleologiska 

motorn att arbeta är samförstånd och målinriktning. 

 

Den framväxande intentionen (fri2) har sitt ursprung i ett missnöje 

med rådande strukturer och formuleras av rektorerna. Det finns stöd 

(si2) och ett mål formuleras. Processen genomsyras av konsensus. Ut-

bildning (a/h) är det man väljer för att nå målet. De förändrade struk-

turerna markerar slutet på processen och resultatet tolkas som ut-

veckling (u) i förhållande till den övergripande intentionen om ett ut-

vecklingsarbete med utgångspunkt i ett bottom-up-perspektiv. 
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Figur 42. Episod S4:1 

Sammanfattningsvis inleds händelseförloppet med att en teleologisk 

motor driver processen. Därefter tar en dialektisk motor över. Hän-

delseförloppet avslutas med att två på varandra följande teleologiska 

motorer driver de sista två episoderna.  Figur 41 visar hela förlopp S1. 

 

 

Figur 41. Händelseförlopp S1 

 

 

Händelseförlopp S4 – elevaktivitet utifrån elevkulturanalysen 

 

Händelseförlopp S4 innehåller två episoder som skildrar hur dialog-

gruppen ville ta vara på de innehållsrika och konstruktiva förslagen 

från elevernas kulturanalys genom att uppmärksamma förslagen och 

ge eleverna möjlighet att utveckla i dem i praktiken: S4:1 – elevdemo-

kratidagen och S4:2 – en idébank för utvecklingsarbete. 

 

Teoretiskt tolkat narrativ 

  

Episod S4:1 - elevdemokratidagen 

 

I elevkulturanalysen framkom att det 

fanns upplevda statusskillnader mellan 

elever och mellan olika program. Ele-

verna önskade också ökat inflytande 

över sin skolvardag och de ville gärna 

möta elever från andra program. Dia-

loggruppen diskuterade med arbetsla-

gen och klassråden hur man kunde gå vidare. För att kunna genomfö-

ra de förändringar eleverna önskade så formulerades en framväx-

ande intention (fri1) [1] om att arrangera en elevdemokratidag i 
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början av 2005. Intentionen fick stöd (si1)) [2] eftersom den utgick 

från elevernas önskemål om att vara delaktiga och ha ansvar för både 

upplägg och innehåll i utvecklingsarbetet. Under hösten 2004 hölls 

ett flertal planeringsmöten och arbetsmöten för att förbereda dagen. 

Olika sätt att arbeta med elevinflytande diskuterades och logistiken 

för dagen planerades noga, vilket förstås som aktivitet/handling 

(a/h) [3]. De uppfattade statusskillnaderna utgjorde elevdemokrati-

dagens fokus, samtidigt som dagen var en direkt satsning på att öka 

elevernas inflytande utifrån kulturanalysen. Ytterligare aktivite-

ter/handling (a/h) [4] genomfördes när dialoggruppen arrangerade 

forumspel för eleverna i olika klasser för att öka intresset för den 

kommande dagen. Under elevdemokratidagen fungerade elever i 

årskurs tre som samtalsledare och elever i årskurs två dokumentera-

de. Lärarna deltog som observatörer. Genomförandet av elevdemo-

kratidagen förstås som förändring (f) [5].  

 

Den första episoden i händelseförlopp S4 drivs av en teleologisk mo-

tor då eleverna tillsammans tog initiativ till, planerade och genomför-

de en elevdemokratidag med målet att minska statusskillnaderna 

mellan skolans olika program. De generativa mekanismer som får den 

teleologiska motorn att arbeta är samförstånd och målinriktning. 

 

Den framväxande intentionen (fri1) om en elevdemokratidag har sitt 

ursprung i ett missnöje med statusskillnader och bristande inflytande 

och formuleras av eleverna. Det finns stöd (si1) för intentionen och ett 

mål formuleras. Processen fram till demokratidagen präglas av kon-

sensus. Planering och information om dagen (a/h) är de aktiviteter 

som krävs för att nå målet. Den genomförda dagen markerar slutet på 

processen och resultatet tolkas som förändring (f) i förhållande till 

den framväxande intentionen.  
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Figur 43. Episod S4:2 

Episod S4:2 – en idébank för utvecklingsarbete 

 

Under elevdemokratidagen formuleras den 

framväxande intentionen (fri2) [6] att 

sammanställa resultatet av kulturanalysen 

i en idébank för det fortsatta utvecklings-

arbetet. Det fanns stöd (si2) [7] för inten-

tionen. Tvåhundra citat ur kulturanalysen 

bearbetades och sammanställdes i denna 

idébank, vilket ses som aktivitet/handling (a/h) [8]. Idéer som 

framkom var bland andra samarbete mellan olika program, relationer 

mellan elever och lärare och arbete mot olika typer av fördomar. Som 

resultat av dessa idéer genomfördes en del förändringar på skolan.  

Rektorernas placering ändrades, så att de rent fysiskt kom närmare de 

program som de ansvarade för. Lektioner för de olika programmen 

schemalades så att elever och lärare från olika program skulle mötas 

oftare och på så sätt minska fördomarna om varandra. En intern-tv 

sattes upp för att informera om viktiga händelser under skoldagen.  

Planeringen av prov sågs över för att ge eleverna en jämnare arbetsbe-

lastning och placeringen av dryckesautomater i matsalen gjordes ut-

ifrån elevernas uttryckta önskemål. Ändringarna var relativt lätta att 

genomföra och samtliga rektorer ansåg att det var relevanta förbätt-

ringar. Förändringarna ses som utveckling (u) [9.  

 

Den andra episoden i händelseförlopp S4 drivs av en teleologisk mo-

tor då elever och lärare tillsammans planerar och arbetar för att upp-

nå ett mål. De generativa mekanismer som får den teleologiska mo-

torn att arbeta är samförstånd och målinriktning. Elevernas initiativ 

under elevdemokratidagen ledde till en idébank, ur vilken konkreta 

förändringar och förbättringar kunde arbetas fram.  

 

Den framväxande intentionen (fri2) om att bygga upp en idébank har 

sitt ursprung i en önskan att bedriva långsiktigt utvecklingsarbete 

med kulturanalyserna som bas. Det finns stöd (si2) för intentionen och 

ett mål formuleras. Det föreligger konsensus under processen och 

sammanställningen är den aktivitet (a/h) som krävs för att nå målet. 

De förändringar som genomförs markerar slutet på processen och re-
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Figur 45. Episod S5:1 

sultatet tolkas som utveckling (u) i förhållande till den övergripande 

intentionen om ökat elevinflytande. 

 

Sammanfattningsvis drivs händelseförloppets bägge episoder av tele-

ologiska motorer. Figur 44 visar hela händelseförlopp S4. 

 

Figur 44. Händelseförlopp S4 

 

 

Händelseförlopp S5 – kulturanalysrapporterna  

 

Händelseförlopp S5 innehåller fyra episoder som dels beskriver vad 

som hände när kulturanalysen presenterades och bearbetades för att 

slutligen publiceras och dels de aktiviteter som genomfördes för att ta 

tillvara elevernas kompetens i ett skolutvecklingsarbete. S5:1 – kul-

turanalyser på remiss, S5:2 – två rapporter publiceras, S5:3 – elever-

na deltar i arbetsgrupper och S5:4 – eleverna föreläser. 

 

Teoretiskt tolkat narrativ 

 

Episod S5:1 – kulturanalyser på remiss 

 

Den första episoden inleds med en 

föreskriven intention (föi1) [1], 

då utkastet till kulturanalysrappor-

ten skulle ut på remiss. Det fanns 

stöd (si1)[2] för intentionen från 

lärare och elever. Lärare och elever 

fick information om hur remiss-

förfarandet skulle gå till (a/i) [3] och rapportutkasten diskuterades 

vid olika möten, vilket ses som aktivitet/handling (a/h) [4]. Lärare 
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och elever hade möjlighet att ge återkoppling och dialoggruppen fick 

konstruktiva synpunkter på rapportens layout och läsbarhet. Remiss-

förfarandet sträcktes ut i tid för att alla skulle ha möjlighet att ge sina 

synpunkter. Vissa lärare ifrågasatte delar av analysen. De ansåg att 

lärarnas åsikter framställdes på ett negativt sätt. De menade att etiska 

frågor inte fullt ut hanterats korrekt och att information om brevin-

nehåll kommit ut till kollegor utanför gruppen. Dialoggruppen tog 

allvarligt på kritiken och gick tillbaka till analysen för att se om tolk-

ningen eller framskrivningen blivit felaktig, vilket ses som ytterligare 

en aktivitet/handling (a/h) [5]. De fick stöd av den vetenskapliga 

ledaren som bedömde att analysen var korrekt, samtidigt som hen 

förklarade att denna typ av kritik varken var ovanlig eller orimlig. När 

en öppen fråga ställs kan negativa åsikter komma i dagen, något som 

kan vara svårt att hantera i ett senare skede. Rektorerna tog inte av-

stånd från kritiken utan menade att det var bra att allt kom fram. Ele-

vernas bild av sin skola var mer positivt hållen och de hade fler förslag 

på konstruktiva utvecklingsområden. Det avslutade remissförfarandet 

och det färdiga rapportunderlaget ses som en förändring (f) [6]. 

 

Den första episoden i händelseförlopp S5 drivs av en livscykelmotor 

där en inneboende logik får episoden att utvecklas enligt bestämda 

faser. I frirumsstrategin utgörs logiken av en arbetsgång där det andra 

förutbestämda steget är att genomföra en kulturanalys. De generativa 

mekanismer som får livscykelmotorn att arbeta är anpassning och re-

glering. När analysen var genomförd och deltagarna fått information 

om remissförfarandet gick rapporterna ut på remiss. När remisstiden 

var slut fanns underlag till färdiga rapporter.  

 

Den föreskrivna intentionen (föi1) att låta kulturanalyserna gå på re-

miss utgör ett steg i frirumsstrategins arbetsgång. Stödet (si1) är den 

kritiska punkt som är starten på cykeln. Informationen om resmiss-

förfarandet (a/i) representerar livscykelns tillväxt och diskussionerna 

om rapportens innehåll (a/h) motsvarar skörden. Det färdiga rap-

portunderlaget markerar slutet på cykeln och tolkas som en föränd-

ring (f) i förhållande till den föreskrivna intentionen.  
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Figur 46. Episod S5:2 

Episod S5:2 – två rapporter publiceras 

 

Den andra episoden inleds med en fram-

växande intention (fri2) [7] om att publi-

cera två rapporter med utgångspunkt i kul-

turanalysen, eftersom lärarnas och elever-

nas synpunkter skilde sig åt på flera avgö-

rande punkter. För denna intention förelåg 

ett stöd (si2) [8]. Vid remissförfarandet hade 

en önskan om mer lättillgängliga och be-

gripliga rapporter framkommit från eleverna. Dialoggruppens elever 

diskuterade detta med projektledaren som gav dem fria händer att ta 

fram ett alternativ. De kontaktade elever på mediaprogrammet som 

gjorde några olika utkast och förslag till layout, vilket ses som en ak-

tivitet/handling (a/h) [9]. Till slut var dialoggruppens elever nöjda 

med rapporterna. Det togs även fram en intalad version av elevrap-

porten för elever med dyslexi. De färdiga rapporterna ses som en för-

ändring (f) [10].  

 

Den andra episoden i händelseförlopp S5 drivs av en teleologisk mo-

tor då lärare och elever tillsammans formulerade ett gemensamt mål 

om två separata rapporter. De generativa mekanismer som får den 

teleologiska motorn att arbeta är samförstånd och målinriktning. Ar-

betet planerades och genomfördes med hjälp av elever på mediapro-

grammet och resulterade i färdiga rapporter som deltagarna var nöjda 

med. 

 

Den framväxande intentionen (fri2) om två separata rapporter har sitt 

ursprung i skillnaderna mellan lärarnas och elevernas kulturanalyser. 

Det finns stöd (si2) för intentionen och ett mål formuleras. Processen 

präglas av konsensus och elevernas utkast till tydligare rapporter 

(a/h) är den handling som krävs för att nå målet. De nya rapporterna 

markerar slutet på processen och resultatet tolkas som förändring (f) i 

förhållande till den framväxande intentionen.  
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Figur 47. Episod S5:3 

Episod S5:3 – eleverna deltar i arbetsgrupper 

 

I kommunen hade 11 arbetsgrupper 

bildats i syfte att se över gymnasie-

skolans organisation. Arbetsgrup-

perna, som bestod av rektorer och 

lärare, leddes av personal inom ut-

bildningsförvaltningen och projektet 

syftade till att utveckla vardagsarbe-

tet i skolan så att planering och un-

dervisning i större utsträckning skulle utgå från eleverna och deras 

behov. I en av de 11 grupperna deltog också elever. Eftersom elevernas 

medverkan i dialoggruppen hade uppmärksammats på ett positivt sätt 

formulerades en framväxande intention (fri3) [11] av förvaltnings-

personalen om att ta vara på denna kompetens. Elevernas engage-

mang och kreativitet sågs som en potentiell drivkraft i utvecklingsar-

betet och det ansågs viktigt att ta tillvara på deras perspektiv när det 

gällde att planera en framtida gymnasieskola. Därmed fanns ett stöd 

(si3) [12] för intentionen. Dialoggruppen, projektledaren och rektor A 

föreläste för förvaltningspersonalen om hur de arbetat tillsammans 

inom trepartssamarbetet, vilket ses som aktivitet/handling (a/h) 

[13]. Arbetssättet som utvecklats inom dialoggruppen inspirerade 

åhörarna och man började rekrytera elever till grupperna, vilket är 

ytterligare en aktivitet/handling (a/h) [14]. Så småningom hade tio 

av de 11 arbetsgrupperna elever som deltog i utvecklingsarbetet. Detta 

ses som utveckling (u) [15].  

 

Den tredje episoden i händelseförlopp S5 drivs av en teleologisk mo-

tor då förvaltningen i enighet planerade och genomförde aktiviteter 

för att ge eleverna möjlighet till ökat inflytande, något som man tidi-

gare sett brister i. De generativa mekanismer som får den teleologiska 

motorn att arbeta är samförstånd och målinriktning. Aktiviteterna 

ledde till ökad elevmedverkan i förvaltningens arbetsgrupper. 

 

Den framväxande intentionen om elevmedverkan i fler grupper har 

sitt ursprung i ett missnöje med att elevernas kraft inte används fullt 

ut. I denna episod formuleras intentionen av förvaltningspersonalen. 

Det finns stöd (si1) i förhållande till intentionen och ett mål formule-
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Figur 48. Episod S5:4 

ras. Processen präglas av konsensus och föreläsningarna (a/h) och 

rekryteringen (a/h) är de handlingar som krävs för att nå målet. De 

nya grupperna med fler elever i markerar slutet på processen och re-

sultatet tolkas som utveckling (u) i förhållande till den övergripande 

intentionen för skolutvecklingsarbetet – ökat elevinflytande.  

 

Episod S5:4 – eleverna föreläser 

 

I den fjärde episoden formuleras 

samma framväxande intention 

(fri3) [16] – att ta tillvara elevernas 

kompetens – av den vetenskapliga 

ledaren. Hen önskade uppmärk-

samma elevernas framgångar i dia-

loggruppen och sprida arbetssättet 

till andra skolor. Det fanns ett stöd (si3) [17] från eleverna. Den ve-

tenskapliga ledaren, vetenskapliga handledaren, projektledaren och 

dialoggruppen diskuterade hur detta skulle kunna läggas upp, vilket 

ses som aktivitet/handling (a/h) [18]. Eleverna tog tillsammans 

med projektledaren fram innehåll och bilder till en föreläsning, som 

skulle kunna hållas för olika skolaktörer, vilket är ytterligare en akti-

vitet/handling (a/h) [19]. Det faktum att eleverna efter detta fick 

möjlighet att föreläsa dels vid en skolkonferens för rektorer och lära-

re, dels på Högskolan Dalarna och dels för utländska rektorer som 

besökte kommunen ses som utveckling (u) [20]. 

 

Den fjärde episoden i händelseförlopp S5 drivs av en teleologisk mo-

tor där den vetenskapliga ledaren tog initiativ till att sprida arbetssät-

tet med elevmedverkan i analysarbete till andra kommuner och sko-

lor. De generativa mekanismer som får den teleologiska motorn att 

arbeta är samförstånd och målinriktning. Tillsammans med projekt-

ledaren planerade och genomförde eleverna olika föreläsningar.  

 

Den framväxande intentionen (fri) om att sprida dialoggruppens ar-

betssätt formuleras av den vetenskapliga ledaren och har sitt ur-

sprung i ett missnöje med att kunskapen skulle stanna på Sandgym-

nasiet. Intentionen har stöd (si1) bland eleverna. Processen präglas av 

konsensus och diskussionerna (a/h) och framtagandet av en föreläs-



185 

 

 
Figur 50. Episod S7:1 

ning (a/h) är de handlingar som krävs för att nå målet om spridning 

av erfarenheter och kunskaper. De föreläsningar som sedan hålls 

markerar slutet på processen och resultatet tolkas som utveckling (u) i 

förhållande till den övergripande intentionen för skolutvecklingspro-

jektet – ökat elevinflytande. 

 

Sammanfattningsvis inleds händelseförloppet med att en livscykelmo-

tor driver processen. Därefter tar tre på varandra följande teleologiska 

motorer över. Figur 49 visar hela förlopp S5. 

 

 

Figur 49. Händelseförlopp S5 

 

 

Händelseförlopp S7 – övergång från analys till utveckling 

 

Händelseförlopp S7 innehåller fem episoder som visar de aktiviteter 

som förekom när Sandgymnasiet planerade för att börja arbeta med 

utvecklingsinsatser med utgångspunkt från de genomförda analyser-

na; S7:1 – bildande av en utvecklingsgrupp, S7:2 – framtagande av 

utvecklingsförslag, S7:3 – gruppen efterfrågar tydligare mandat, S7:4 

– ett mer programinriktat utvecklingsarbete och S7:5 – gruppen upp-

löses. 

 

Teoretiskt tolkat narrativ – händelseförlopp S7 

 

Episod S7:1 – bildande av en utvecklingsgrupp 

 

När dialoggruppen genomfört kultur- 

och dokumentanalyserna och samman-

ställt möjliga utvecklingsområden pre-

senterades dessa vid studiedagar, arbets-

lagsträffar och elevrådsmöten. Därefter 
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formulerades en framväxande intention (fri1) [1] om att lämna 

över ansvaret till en utvecklingsgrupp. Intentionen formulerades av 

den vetenskapliga handledaren i syfte att bredda deltagandet i utveck-

lingsarbetet. Denna grupp skulle aktivt driva skolutveckling och bestå 

av både elever och lärare. Det fanns stöd (si1) [2] för intentionen. Ele-

ver, lärare, rektorer, politiker och den vetenskapliga handledaren var 

positiva till elevernas medverkan i den nya gruppen. Tillsammans 

med den vetenskapliga handledaren förberedde dialoggruppen nog-

grant övergången. Intresserade lärare och elever ansökte, vilket ses 

som aktivitet/handling (a/h) [3], och därefter planerades och 

genomfördes ett tvådagars internat där kunskapsöverföring mellan 

dialoggruppen och den nya gruppen skulle ske, vilket tolkas som yt-

terligare en aktivitet/handling (a/h) [4]. Internatet upplevdes som 

mycket positivt av deltagarna. Planeringsledaren och den vetenskap-

liga ledaren höll i ett omfattande program, vars syfte var att få skolut-

vecklingsarbetet att gå in i en genomförandefas. Dialoggruppen redo-

gjorde för sitt tidigare arbete och en modell över hur den nya gruppen 

skulle arbeta utformades. Några intresserade valde att ta tillbaka sin 

intresseanmälan under dessa dagar, men många var fortsatt intresse-

rade och den nya gruppen, som fick namnet gruppen för pedagogiskt 

utveckling, GPS, formades. Detta ses som en förändring (f) [5].  

 

Den första episoden i händelseförlopp S7 drivs av en teleologisk mo-

tor då ett gemensamt mål om ökad delaktighet i utvecklingsarbetet 

genom en ny utvecklingsgrupp formulerades. De generativa meka-

nismer som får den teleologiska motorn att arbeta är samförstånd och 

målinriktning. Initiativet kom från den vetenskapliga handledaren 

och i samråd med dialoggruppen planerades och genomfördes rekry-

teringen och bildandet av den nya gruppen.  

 

Den framväxande intentionen (fri) har sitt ursprung i en önskan om 

att fler ska vara delaktiga i utvecklingsarbetet. Intentionen formuleras 

av den vetenskapliga handledaren. Det finns stöd för intentionen (si1) 

och ett mål formuleras. Det föreligger konsensus och internatet och 

rekryteringen är de aktiviteter (a/h) som krävs för att man ska nå må-

let. Den nya utvecklingsgruppen markerar slutet på processen och 

resultatet tolkas som en förändring (f) i förhållande till den framväx-

ande intentionen.  
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Figur 51. Episod S7:2 

Episod S7:2 – framtagande av utvecklingsförslag 

 

Den andra episoden i händelseför-

lopp S7 inleds med en föreskriven 

intention (föi2) [6] då gruppen in-

ledde sitt arbete med att försöka 

driva utveckling utifrån de framtag-

na rapporterna. Det fanns ett stöd 

(si2) [7] för deras arbete och de möt-

tes av positiv respons från elever, lärare och rektorer.  Inledningsvis 

arbetade gruppen med att sätta sig in i rapporterna, vilket ses som 

aktivitet/information (a/i) [8] för att försöka finna sätt att arbeta 

vidare på. De började med att skaffa sig mer kunskap om frirumsstra-

tegins arbetssteg genom att låta rektorerna skriva brev som de analy-

serade. Detta tolkas som en aktivitet/handling (a/h) [9]. Framta-

gandet av kulturanalysen utifrån rektorernas brev förstås som en 

förändring (f) [10]. 

 

Den andra episoden i händelseförlopp S7 drivs av en livscykelmotor 

där en inneboende logik får episoden att utvecklas enligt bestämda 

faser. I frirumsstrategin utgörs logiken av en arbetsgång där det fjärde 

förutbestämda steget är övergång mellan analysfas och utvecklingsfas. 

De generativa mekanismer som får livscykelmotorn att arbeta är an-

passning och reglering. 

 

Den föreskrivna intentionen (föi2) att driva utveckling med utgångs-

punkt i rapporterna utgör det avslutande steget i frirumsstrategins 

arbetsgång. Stödet (si2) för intentionen är den kritiska punkt som är 

starten på cykeln. Att GPS-gruppen skaffar sig ytterligare kunskap 

(a/i) representerar livscykelns tillväxt och de förslag som läggs fram 

samt genomförande av en kulturanalys av rektorernas brev (a/h) 

motsvarar skörden. De genomförda åtgärderna markerar slutet på 

cykeln och tolkas som en förändring (f).  
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Figur 52. Episod S7:3 

Episod S7:3 – gruppen efterfrågar tydligare mandat 

 

Snart fann gruppen det svårt att hantera 

arbetet eftersom det inte fanns någon 

samsyn för hur de skulle hantera underla-

get som tagits fram för utveckling. Den 

andra episoden inleds med en framväx-

ande intention (fri3) [11] då gruppens 

medlemmar efterfrågade forum och man-

dat för att kontinuerligt diskutera det tänkta utvecklingsarbetet. Rek-

torsrepresentationen i gruppen hade avtagit och den vetenskapliga 

handledarens uppdrag var avslutat. Gruppen önskade en stående 

punkt vid varje arbetslagsträff, men denna idé möttes av motstånd 

(mi3) [12] från rektorerna som istället, tillsammans med verksamhets-

chefen, föreslog mer utbildning för lärarna i gruppen. Efter diskussio-

ner, vilka tolkas som aktivitet/förhandling (a/f) [13] kom man 

överens om att gruppen skulle genomföra en utbildning om frirums-

strategin. Detta skedde och betraktas som en förändring (f) [14]. 

 

Den tredje episoden i händelseförlopp S7 drivs av en dialektisk motor 

där GPS-gruppens och rektorernas oenighet om hur arbetet ska drivas 

vidare utmanar status quo-läget. Gruppen ville ha tydligare former 

och mandat, medan rektorerna ville satsa på utbildning. Den genera-

tiva mekanism som får den dialektiska motorn att arbeta är konflikt. 

Diskussionerna ledde till att rektorernas idé om mer utbildning för 

gruppen genomfördes. 

  

Det är ett motstånd som sätter igång processen. Den framväxande 

intentionen (fri3) om forum och mandat för arbetet kan förstås som 

tesen och rektorernas motstånd (mi3) som den antites som utmanar 

tesen. Detta leder fram till en konflikt, i vilken motståndet är den kri-

tiska punkt som sätter igång processen.  Eftersom förhandlingen (a/f) 

inte resulterar i någon syntes uppstår en maktobalans där rektorerna 

och verksamhetschefen planerar för utbildning. Detta beslut tolkas 

som en förändring (f) i förhållande till den framväxande intentionen. 

Därmed avslutas processen. 
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Figur 53. Episod S7:4 

Episod S7:4 – ett mer programinriktat utvecklingsarbete 

 

Ytterligare ett försök att få igång utveck-

lingsarbetet görs i och med att GPS-

gruppen formulerade en framväxande 

intention (fri4) [15] om att utvecklings-

arbetet skulle vara mer programinriktat. 

De ansåg att det skulle underlätta plane-

ring och nödvändiga kontakter med lära-

re och elever. Intentionen fick stöd (si4) 

[16] från skolledning, lärare och elever. De olika programmens elever 

och lärare diskuterade de utvecklingsönskemål som framkommit. 

Detta kan förstås som en aktivitet/handling (a/h) [17].  Diskussio-

nerna gav upphov till mer utförliga förslag till förbättringar på de oli-

ka programmen med utgångspunkt i kulturanalyserna, vilket betrak-

tas som en förändring (f) [18].  

 

Den fjärde episoden i händelseförlopp S7 drivs av en teleologisk mo-

tor då GPS-gruppen tog initiativ och drev frågan om ett mer program-

inriktat arbete. De generativa mekanismer som får den teleologiska 

motorn att arbeta är samförstånd och målinriktning. Eftersom man 

inte kunnat hitta former för att samla hela skolan verkade ett pro-

graminriktat arbete lättare. GPS-gruppen planerade i samråd med 

arbetslag på de olika programmen vad som skulle kunna vara lämpli-

ga förbättringar.  

 

Den framväxande intentionen (fri4) att utvecklingsarbetet skulle vara 

mer programinriktat växer fram ur ett missnöje med att arbetet inte 

tar fart och formuleras av GPS-gruppen. Det finns stöd (si4) för inten-

tionen och ett mål formuleras. Det föreligger konsensus och diskus-

sionerna (a/h) leder fram till målet. De förbättringsförslag som disku-

teras markerar slutet på processen och resultatet tolkas som föränd-

ring (f). 
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Figur 54. Episod S7:5 

Episod S7:5 – gruppen upplöses 

 

Den femte episoden förhåller sig till 

den föreskrivna intentionen (föi2) 

[19] från episod 2 – att bedriva 

skolutveckling med utgångspunkt från 

kultur- och dokumentanalyserna. I 

detta skede av processen visade det sig 

att personal och elever fick svårt att 

fortsätta arbeta med det tänkta ut-

vecklingsarbetet på grund av andra arbetsuppgifter. Det uppstod ett 

motstånd (mi2) [20] mot intentionen i form av brist på tid, struktur 

och ledning. Några medlemmar i GPS-gruppen bad att få bli befriade 

från uppdraget medan några ville försöka att arbeta vidare. Olika ak-

tiviteter konkurrerade om deltagarnas tid, det fanns ingen tydlig be-

skrivning av hur utvecklingsarbetet var tänkt att gå vidare och grup-

pen upplevde inte att de hade tydligt stöd från skolledning eller kolle-

gor. Deltagarna uppfattade sig tvungna att prioritera annat arbete och 

valde därför att upplösa gruppen. Detta förstås som en aktivitet/val 

(a/v) [21]. Detta val ledde till i sin tur till en återgång till tidigare ar-

betssätt, vilket ses som en förändring (f) [22].  

 

Den femte episoden i händelseförlopp S7 drivs av en evolutionär mo-

tor där skolans olika aktiviteter konkurrerar om lärarnas och elever-

nas tid. Den generativa mekanism som får den evolutionära motorn 

att arbeta är konkurrens. Det fanns ingen tydlig struktur, eller tydligt 

mandat för arbetet, vilket gjorde det svårt att driva vidare. När delta-

garna i GPS-gruppen av tidsskäl tvingades prioritera valde de att delta 

i andra aktiviteter än skolutvecklingsarbetet. I och med att gruppen 

upplöstes avstannade utvecklingsarbetet i projektets form. 

 

Den föreskrivna intentionen (föi2) – att driva analysarbetet över i ut-

veckling – är en av de två konkurrerande enheter som krävs för att 

den evolutionära motorn ska kunna arbeta. Motståndet (mi2) som 

uppstår utgörs av brist på tid, struktur och ledarskap och är det som 

gör att processen startar. Valet (a/v) som GPS-gruppen måste göra 

representerar det andra steget i den evolutionära motorn – urvalet, 
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Figur 55. Episod V1:1 

medan förändringen (f) som återgången till tidigare arbetsformer in-

nebär motsvarar den evolutionära motorns bevarande.  

 

Sammanfattningsvis inleds händelseförloppet med att en teleologisk 

motor driver processen. Därefter tar en livscykelmotor över, följd av 

en dialektisk och ytterligare en teleologisk motor. Händelseförloppet 

avslutas med att en evolutionär motor driver den sista episoden. Figur 

55 visar hela förlopp S7. 

 

Figur 55. Händelseförlopp S7 

 

 

Övriga händelseförlopp Vindskolan 

 

Händelseförlopp V1 – önskemål om skolutveckling ur ett bottom-

up-perspektiv  

 

Händelseförlopp V1 innehåller två episoder som beskriver den pro-

cess som förekom i samband med att Lille kommun inbjöds att ansö-

ka till trepartsamarbetet och de oklarheter som framkom när samar-

betet påbörjats; V311 – ansökan till trepartssamarbetet utformas och 

V1:2 – oklarheter kring ansvar och ekonomi. 

 

Teoretisk tolkat narrativ 

 

Episod V1:1 – ansökan till trepartssamarbetet utformas 

 

Vindskolan hade avslutat utvecklingsdia-

logen med Skolverket och därefter påbör-

jat ett nytt projekt i samarbete med Skol-

verket och en extern handledare. Lille 

kommuns förvaltning hade som målsätt-
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ning att skapa bättre förutsättningar för skolorna att arbeta som pro-

fessionella organisationer med eleverna i centrum. Det fanns från för-

valtningshåll även en förhoppning om att de två skolorna skulle bli en 

organisatorisk enhet, men på ett övergripande plan var det lärarnas 

idéer som skulle styra förbättringsarbetet.  På Vindskolan hade en ut-

vecklingsgrupp bildats, där en samordnare och en extern handledare 

ingick som stöd. Utvecklingsgruppen bestod av skolledare och lärare 

som erhöll starkt förtroende bland kollegorna.  

 

Trots att samarbetet redan inletts så informerade Skolverket om ett 

nytt projekt; trepartssamarbetet. Utvecklingsgruppens samordnare 

träffade såväl representanter från Skolverket som de forskare som 

skulle delta i trepartssamarbetet. Intresse för att delta fanns och efter 

interna diskussioner på Vindskolan togs beslut om att  ansöka om att 

bli antagen till projektet. Detta tolkas som en framväxande inten-

tion (fri1) [1]. Utvecklingsgruppen, skolledningen och förvaltningen 

ställde sig positiva, vilket utgör det stöd (si1) [2] som gör att episoden 

inleds. Därefter vidtog en aktivitet/handling (a/h) [3] i och med att 

en ansökan författades. Detta gjordes av samordnaren och utveck-

lingsgruppen, som hade fått namnet basgruppen. Skolverket mottog 

och godkände Vindskolans ansökan och man blev därmed antagen till 

projektet, vilket tolkas som en förändring (f) [4]. 

 

Den första episoden i händelseförlopp V1 drivs av en teleologisk mo-

tor då ett gemensamt mål om deltagande i trepartssamarbetet formu-

leras. De generativa mekanismer som får den teleologiska motorn att 

arbeta är samförstånd och målinriktning. Efter kontakt mellan Skol-

verket, basgruppen och förvaltningschefen fattades beslut om att söka 

till projektet, vilket planerades och genomfördes i samråd. En ansö-

kan färdigställdes och i och med att man antogs till projektet var det 

gemensamma målet uppnått. 

 

Den framväxande intentionen (fri1) om att ansöka till deltagande i 

trepartssamarbetet har sitt ursprung i en önskan om ett fortsatt för-

bättringsarbete och formuleras av nyckelaktörerna på Vindskolan. 

Det finns stöd (si1) för deltagandet och ett mål formuleras. Det finns 

samförstånd i processen och den ansökan som författas (a/h) är den 

aktivitet som genomförs för att nå målet. Den beviljade ansökan mar-
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Figur 56. Episod V1:2 

kerar slutet på processen och resultatet tolkas som en förändring (f) i 

förhållande till den framväxande intentionen.   

 

Episod V1:2 – oklarheter kring ansvar och ekonomi 

 

Den andra episoden beskriver oklarheter 

som Vindskolan upplevde när de påbörjat 

sitt arbete inom trepartssamarbetet. Ge-

nom att de lämnade ett mindre projekt för 

det större trepartssamarbetet ökade kost-

naderna för utbildningsförvaltningen och 

Vindskolan. De hade fått löfte om kost-

nadstäckning för ökade kostnader, men när Skolverket omstrukture-

rades i två delar – Skolverket och Myndigheten för skolutveckling – så 

förändrades de ekonomiska förutsättningarna.  Det som oroade 

Vindskolan mest var dock att det fanns oklarheter i ansvarsfördel-

ningen mellan parterna och de önskade mer närvaro och stöd av den 

vetenskapliga ledaren och Skolverket. En framväxande intention 

(fri2) [5] om en förändring i upplägget formulerades av förvaltnings-

chefen inom barn- och ungdomsförvaltningen i Lille kommun och den 

vetenskapliga handledaren och representanter för Skolverket inbjöds 

till ett möte. Intentionen om en förändring i upplägget möttes av ett 

motstånd (mi2) [6] då det visade sig att Skolverket och den veten-

skapliga handledaren inte delade Vindskolans bild. Mötet och de dis-

kussioner som där fördes ses som en aktivitet/förhandling (a/f) 

[7] där Skolverket argumenterade för att deras åtaganden var att 

genomföra årliga aktiviteter och att hålla konferenser, samt ha ett 

administrativt ansvar. Den vetenskapliga ledaren ansåg att KUSK 

fullgjort sina åtaganden. Vindskolan fick inte gehör för sina önskemål 

men beslutade att kvarstå i projektet, vilket tolkas som en föränd-

ring (f) [8]. 

 

Den andra episoden i händelseförlopp V1 drivs av en dialektisk motor 

där Skolverkets och Vindskolans oenighet om förutsättningarna för 

projektet utmanar status quo-läget. Den generativa mekanism som får 

den dialektiska motorn att arbeta är konflikt. Vid mötet mellan par-

terna tvingades Vindskolan ge avkall på sina önskemål.  
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Det är ett motstånd som sätter igång processen. Den framväxande 

intentionen (fri2) om ändrade förutsättningar för projektet kan förstås 

som tesen och Skolverkets motstånd (mi2) som den antites som ut-

manar tesen. Detta leder fram till en konflikt, i vilken motståndet är 

den kritiska punkt som sätter igång processen. Eftersom förhandling-

en (a/f) mellan parterna inte leder fram till någon syntes uppstår en 

maktobalans och Skolverket och vetenskaplig handledare vidhåller 

sina ståndpunkter, något som Vindskolan tvingas acceptera. Detta 

tolkas som en förändring (f) i förhållande till den framväxande inten-

tionen. Därmed avslutas processen. 

 

Sammanfattningsvis inleds händelseförloppet med att en teleologisk 

motor driver processen. Därefter avslutas händelseförloppet med att 

en dialektisk motor driver den sista episoden. Figur 57 visar hela för-

lopp V1. 

 

 

Figur 57. Händelseförlopp V1 

 

 

Händelseförlopp V2 – rekrytering till analysgruppen 

 

Händelseförlopp V2 innehåller en episod som beskriver vad som hän-

de när lärare rekryterades till den grupp som skulle genomföra kul-

tur- och dokumentanalys.  
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Figur 58. Episod V2:1 

Teoretiskt tolkat narrativ 

 

Episod V2:1 – rekrytering till analysgruppen 

 

Episoden inleds med en föreskriven 

intention (föi1) [1] då den planerade 

analysgruppen diskuterades inom 

förvaltningen och bland rektorerna. 

Det fanns ett stöd (si1)) [2] för detta 

sätt att arbeta. Lärarna fick informa-

tion (a/i) [3] om analysgruppen och 

det fanns ett intresse och en positiv förväntan kring att medverka i en 

grupp. Distriktschefen i barn- och ungdomsförvaltningen och rekto-

rerna tillfrågade först de lärare som tidigare ingått i utvecklingsdialo-

gerna, vilket ses som en aktivitet/handling (a/h) [4], och dessa fick 

möjlighet att avgöra om de ville delta. Samtliga fanns i organisationen 

från förskola till årskurs nio. Arrangemanget var ett uttryck för rekto-

rernas och förvaltningens önskan om att snabbt få till en grupp där 

medlemmarna var vana att arbeta tillsammans. Ytterligare en lärare 

rekryterades tillsammans med den lärare som tidigare fått informa-

tion om projektet på Skolverket. Den sistnämnda fick i uppgift att 

fungera som samordnare för gruppen på 20 % av sin tjänst. Gruppen 

tog namnet basgruppen. Till skillnad från den grupp som fungerat un-

der utvecklingsdialogerna innehöll basgruppen inga rektorer. Ska-

pandet av gruppen ses som en förändring (f) [5]. 

 

Den första episoden i händelseförlopp V2 drivs av en livscykelmotor 

där en inneboende logik får episoden att utvecklas enligt bestämda 

faser. De generativa mekanismer som får livscykelmotorn att arbeta 

är anpassning och reglering. I frirumsstrategin utgörs logiken av en 

arbetsgång där det första förutbestämda steget är att bilda en analys-

grupp.  När distriktschefen i barn- och ungdomsförvaltningen infor-

merat om vad arbetet innebar och tillfrågat lärare bildades en analys-

grupp. 

 

Den föreskrivna intentionen (föi1) om att bilda en analysgrupp utgör 

det första steget i frirumsstrategins arbetsgång. Stödet (si1) för inten-

tionen är den kritiska punkt som är starten på cykeln. Informationen 
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Figur 60. Episod V4:1 

(a/i) till lärarna representerar livscykelns tillväxt och rekryteringen 

(a/h) motsvarar skörden. Den färdiga gruppen markerar slutet på cy-

keln och tolkas som en förändring (f) i förhållande till den föreskrivna 

intentionen.   

 

Sammanfattningsvis består händelseförloppet endast av en episod, 

som drivs av en livscykelmotor. Figur 59 visar händelseförlopp V2. 

 

 

Figur 59. Händelseförlopp V2 

 

 

Händelseförlopp V4 – Vindskolans dokumentanalys 

 

Händelseförloppet består av fyra episoder som berör dokumentanaly-

sen, den utökade grupp som den vetenskaplige handledaren tog ini-

tiativ till och de svårigheter som uppkom när dokumentanalyser var 

genomförd: V4:1 – en utökad grupp för dokumentanalys, V4:2 – ge-

nomförande av dokumentanalys, V4:3 – från underlag till färdiga 

rapporter och V4:4 – annan verksamhet konkurrerar med det plane-

rade utvecklingsarbetet. 

 

Teoretiskt tolkat narrativ 

 

Episod V4:1 – en utökad grupp för dokumentanalys 

 

Den första episoden inleds med en 

framväxande intention (fri1) [1] när 

den vetenskapliga handledaren presente-

rade sin idé att utöka analysgruppen med 

utomstående personer. Erfarenheterna 

från Sandgymnasiet lyftes fram som nå-
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Figur 61. Episod V4:2 

got positivt och analysmetoderna förklarades ytterligare. Det förelåg 

ett stöd (si1) [2] för intentionen i och med att basgruppen ställde sig 

positiv till en utökad grupp. Därefter inbjöds politiker, lärare och 

fackliga representanter att medverka och flera tackade ja. Detta ses 

som aktivitet/handling (a/h) [3]. Resultatet blev att gruppen för-

utom basgruppen bestod av ordföranden i barn- och ungdomsnämn-

den, rektorn för 7-9, kommunens fackliga representanter, två extra 

pedagoger, rektorn för F-6 samt skolförvaltningens distriktschef. Den 

nybildade gruppen förstås som en förändring (f) [4]. 

 

Den första episoden i händelseförlopp V4 drivs av en teleologisk mo-

tor där en enhet avsiktligt stävar mot ett mål. De generativa meka-

nismer som får den teleologiska motorn att arbeta är samförstånd och 

målinriktning. Den vetenskapliga handledarens initiativ att utöka 

basloggruppen grundade sig i en önskan om att förbättra analysen.  

Tillsammans med basgruppen planerade och genomförde den veten-

skapliga handledaren rekryteringen. Initiativet från handledaren led-

de till att en bredare sammansatt analysgrupp formades.  

 

Den framväxande intentionen (fri1) om en utökad analysgrupp har sitt 

ursprung i en utvecklingsidé som formuleras av den vetenskapliga 

handledaren. Det finns stöd (si1) för intentionen och ett mål om en 

utökad grupp formuleras. Processen genomsyras av konsensus. Den 

rekrytering (a/h) som krävs för att nå målet genomförs. Den utökade 

gruppen markerar slutet på processen och resultatet tolkas som för-

ändring (f) i förhållande till den framväxande intentionen. 

 

Episod V4:2 – genomförande av dokumentanalys med utökad grupp 

 

Den andra episoden inleds med en 

föreskriven intention (föi2) [5] – 

att genomföra kulturanalys – för 

vilken det förelåg ett stöd (si2) [6]. 

Aktiviteten inleddes med infor-

mation (a/i) [7] då den vetenskap-

liga handledaren utbildade och in-

formerade om hur dokumentanaly-

sen skulle genomföras. Detta skedde vid två tillfällen då basgruppen 
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Figur 62. Episod V4:3 

och gruppens tillfälliga medlemmar deltog. Därefter vidtog själva ana-

lysarbetet, vilket förstås som en aktivitet/handling (a/h) [8]. Läro-

planen, skolplaner, statliga och kommunala regelverk, avtalstexter, 

kvalitetsredovisningar och arbetsmiljölagen skulle läsas i relation till 

vad som framkommit i kulturanalysen. Deltagarna var intresserade av 

analysarbetet och flera uppfattade att delar av den egna verksamheten 

kunde utvecklas i relation till de styrande dokumenten. Politikerna 

uppmärksammade att den skolplan som var aktuell hade brister. När 

analysen var slutförd skrev basgruppen, med stöd av den vetenskapli-

ga handledaren, de slutliga rapporter som skulle utgöra underlag för 

ett fortsatt arbete, vilket tolkas som en förändring (f) [9].  

 

Den andra episoden i händelseförlopp V4 drivs av en livscykelmotor 

med inneboende logik och förutbestämda faser. De generativa meka-

nismer som får livscykelmotorn att arbeta är anpassning och re-

glering. Det tredje förutbestämda steget i frirumsstrategin utgörs av 

dokumentanalys. Inför detta arbete informerades gruppen om analys-

arbetets upplägg. Därefter genomfördes analysen och resultatet publi-

cerades i rapporter.  

 

Den föreskrivna intentionen (föi1) – att genomföra dokumentanalys – 

utgör frirumsstrategins tredje steg. Stödet (si1) är den kritiska punkt 

som är starten på cykeln. Informationen om analysarbetets upplägg 

(a/i) representerar livscykelns tillväxt och själva analysförfarandet 

(a/h) motsvarar skörden. De slutliga rapporterna markerar slutet på 

cykeln och tolkas som en förändring (f) i förhållande till den före-

skrivna intentionen.  

 

Episod V4:3 – från underlag till färdiga rapporter 

 

Då underlaget till de slutliga rappor-

terna var framtaget av den utökade 

gruppen för dokumentanalys presen-

terades detta för lärarna. Den före-

skrivna intentionen (föi3) [10] att 

ta fram rapporter med utgångspunkt 

i de genomförda kultur- och doku-

mentanalyserna utgör utgångspunkt för episoden. För detta fanns ett 
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stöd (si3) [11]. Den vetenskapliga handledaren informerade lärarna 

om hur utvecklingsområden kunde tas fram ur det presenterade un-

derlaget, vilket ses som en aktivitet/information (a/i) [12]. Under-

laget mottogs mycket positivt av lärarna och en aktivitet/handling 

(a/h) [13] inleddes genom att underlagets innehåll problematiserades 

och diskuterades på arbetslagsmöten på bägge skolorna. F-6 tog be-

slut om att bearbeta innehållet på ett tvådagars internat och de områ-

den som ansågs viktigast ur ett skolutvecklingsperspektiv valdes ut. 

Personalen ansåg att arbetet med bearbetningen varit positiv och och 

intresset för det kommande arbetet var stort. Lärarna på 7-9 var också 

intresserade och prioriterade utvecklingsområden som de ansåg be-

rörde deras enhet; 7-9. När lärarna diskuterat innehållet sändes un-

derlaget tillbaka till basgruppen, som sammanställde det till två rap-

porter, vilket förstås som en förändring (f) [14].  

 

Den tredje episoden i händelseförlopp V4 drivs av en livscykelmotor 

med inneboende logik och förutbestämda faser. Det handlar återigen 

om frirumsstrategins tredje steg – dokumentanalysen, närmare be-

stämt de rapporter som ska utgöra slutresultatet av de bägge analy-

serna. De generativa mekanismer som får livscykelmotorn att arbeta 

är anpassning och reglering. När lärarna fått information om hur ut-

vecklingsområden kunde tas fram genomförde de detta och lämnade 

därefter förslagen till basgruppen, som sammanställde rapporterna.  

 

Den föreskrivna intentionen (föi1) – att genomföra dokumentanalys – 

utgör frirumsstrategins andra steg. Stödet (si1) är den kritiska punkt 

som är starten på cykeln. Information till lärarna (a/i) representerar 

livscykelns tillväxt och framtagandet av utvecklingsområden (a/h) 

motsvarar skörden. De framtagna förslagen markerar slutet på cykeln 

och tolkas som en förändring (f) i förhållande till den föreskrivna in-

tentionen.  
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Figur 63. Episod V4:4 

Episod V4:4 – annan verksamhet konkurrerar med det planerade 

utvecklingsarbetet 

 

Den fjärde episoden förhåller sig till den 

föreskrivna intentionen (föi4) [15] 

att bedriva skolutveckling med utgångs-

punkt i de rapporter som tagits fram ge-

nom kultur- och dokumentanalyserna. 

Efter att remissförfarandet hade genom-

förts och de bägge rapporterna publice-

rats fanns ett engagemang för att kon-

kret gå vidare med utvecklingsarbetet. Emellertid inträffade ett antal 

händelser som påverkade processen. Rektorerna tvingades stänga F-6 

enheten på grund av dålig fysisk arbetsmiljö. Det krävdes tid och kraft 

av såväl lärare som rektorer för att flytta all verksamhet till moduler 

som placeras bredvid den utrymda skolan. Det uppstod ett motstånd 

(mi4) [16] mot intentionen att bedriva utvecklingsarbete. Basgruppen 

försökte vid flera tillfällen att få igång utvecklingsarbetet och samta-

lade med rektor B om detta. Även denne hade fått fler arbetsuppgifter 

vilka konkurrerade med uppgiften att bedriva skolutveckling med ut-

gångspunkt i de genomförda analyserna. Under en period lades rap-

porterna och utvecklingsarbetet åt sidan, vilket förstås som en aktivi-

tet/val (a/v) [17]. Detta ledde i sin tur till en återgång till tidigare ar-

betssätt, vilket ses som en förändring (f) [18] i förhållande till det 

pågående utvecklingsarbetet.  

 

Den fjärde episoden i händelseförlopp V4 drivs av en evolutionär mo-

tor där aktiviteter och arbetsuppgifter konkurrerade om rektorernas 

och lärarnas fokus, vilket ledde till att de inte förmådde arbeta med 

utveckling på det sätt som var tänkt. Den generativa mekanism som 

får den evolutionära motorn att arbeta är konkurrens. Av priorite-

rings- och tidsskäl måste såväl rektorer som lärare välja andra aktivi-

teter än skolutvecklingsarbetet. Förbättringsarbetet avstannade. 

 

Den föreskrivna intentionen (föi) – att bedriva skolutveckling med 

utgångspunkt från de rapporter som tagits fram via kultur- och do-

kumentanalyserna – är en av de två konkurrerande enheter som krävs 

för att den evolutionära motorn ska kunna arbeta. Motståndet (mi1) 
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som uppstår utgörs av andra aktiviteter som konkurrerar om rekto-

rernas uppmärksamhet och lärarnas tid och som är det som gör att 

processen kommer igång. Valet (a/v) som rektorer, basgrupp och lä-

rare gör representerar det andra steget i den evolutionära motorn – 

urvalet, medan förändringen (f) som återgång till tidigare arbetssätt 

innebär motsvarar den evolutionära motorns bevarande.  

 

Sammanfattningsvis inleds händelseförloppet med att en teleologisk 

motor driver processen. Därefter tar två på varandra följande livscy-

kelmotorer över. Händelseförloppet avslutas med att en evolutionär 

motor driver den sista episoden. Figur 64 visar hela förlopp V4. 

 

 

Figur 64. Händelseförlopp V4 
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Bilaga 2 Sandgymnasiet observationssammanställning 

 

Vid observationerna var avsikten att följa arbetsprocessen med fri-

rumsstrategin och de handlingar som hade samband med förbätt-

ringsarbetet. Den data som samlades in i form av fältanteckningar 

bestod av observationsanteckningar och analytiska anteckningar. Vid 

observationerna förekom vid flera tillfällen möjlighet till samtal med 

nyckelaktörer och då gjordes minnesanteckningar.  

 

Tidpunkt Observation samt informella samtal 

Deltagare 

2003  

Augusti 

1 heldag 

2 observationer 

Föreläsning om frirumsstrategin. 

Presentation av deltagare, uppdrag och arbetssätt. 

Vetenskaplig ledare, vetenskaplig handledare, projekt-

ledare, dialoggrupp, planeringsledare, lärare, rektorer 

September 

2 heldagar 

2 observationer 

Utbildning Hille och Lille kommun i frirumsstrategin. 

Vetenskaplig ledare, vetenskaplig handledare, dialog-

grupp, projektledare, rektor A, planeringsledare, rektor 

B, förvaltningschef, basgrupp och samordnare 

Oktober 

halvdag 

1 observation 

Utbildning kulturanalys. 

Dialoggrupp och vetenskaplig handledare 

Oktober 

2 dagar 

2 observationer 

1. Lärarnas brevskrivning. 

2. Kulturanalys av elevernas brev. 

Vetenskaplig handledare, dialoggrupp, projektledare, 

lärare 

Oktober 

1 halvdag 

1 observation 

Möte förvaltningen. Diskussion om projektets ekonomi. 

Projektledare, rektor A, planeringsledare 

Oktober 

2 dagar 

2 observationer 

1. Elevkulturrapportutkast på remiss. 

2. Diskussioner om rapportens innehåll och utformning. 

Vetenskaplig handledare, dialoggrupp och projektleda-

re 
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Tidpunkt Observation samt informella samtal 

Deltagare 

Oktober 

1, 5 timme 

1 observation 

1. Arbetsmöte dialoggruppen. 

Dialoggrupp 

Oktober 

1,5 timme 

1 observation 

Information om frirumsstrategins analyser till lärare. 

Dialoggrupp, lärare, rektorer 

Oktober 

3 dagar 

3 observationer 

1. Analys av lärarnas brev. 

2. Sekretessarbete. 

3. Diskussioner om analysen, rapportskrivning. 

Vetenskaplig handledare, dialoggrupp och projektleda-

re 

November 

1 dag 

2 observationer 

1. Utbildning dokumentanalys. 

2. Planering av dokumentanalys. 

Dialoggrupp, projektledare, vetenskaplig handledare 

2004  

Januari 

1 heldag 

1 observation 

Handledning av vetenskaplig handledare . 

Dialoggrupp, vetenskaplig handledare 

Januari 

1,5 timme 

1 observation 

Möte; diskussioner om ekonomi och ansvar. 

Planeringsledare, rektor A och projektledare 

Februari 

halvdag 

1 observation 

Handledning. 

Dialoggrupp, vetenskaplig handledare 

Mars 

1,5 timme 

1 observation 

Info arbetslag. 

Dialoggrupp 

Mars 

heldag 

1 observation 

Utbildningsdag. 

Dialoggrupp, vetenskaplig handledare, rektor A. 

Mars 

3 timmar 

1 observation 

Genomgång av andra skolors kulturanalyser, litteratur-

läsning, diskussioner om analysen och dess genomfö-

rande. 

Dialoggrupp, projektledare, vetenskaplig handledare 
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Tidpunkt Observation samt informella samtal 

Deltagare 

Mars 

2 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte; planering av arbetet med dokumentanaly-

sen. 

Dialoggrupp, projektledare 

Mars 

2 heldagar 

2 observationer 

1. Genomförande av dokumentanalys. 

2. Diskussioner om hanterande av utkast, handledning. 

Dialoggrupp, planeringsledare, vetenskaplig handleda-

re, utökad grupp (lärare, politiker, fackliga medlem-

mar) 

Mars 

3 timmar 

1 observation 

Arbete med elevkulturrapporten. 

Dialoggrupp, projektledare 

Mars 

3 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte. 

Dialoggrupp 

Mars 

1 halvdag 

1 observation 

Elevkulturrapport på en andra remiss. 

Dialoggrupp, projektledare, rektor A 

April 

1 heldag 

1 observation 

Arbete med underlag från dokumentanalys. 

Dialoggrupp, vetenskaplig handledare 

April 

1 heldag 

1 observationer 

Elevaktivitet utifrån elevkulturrapport. 

Dialoggruppens elever, skolans elever och lärare 

April 

2,5 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte; diskussioner utifrån elevaktiviteten. 

Dialoggrupp, projektledare 

Maj 

1 timme 

1 observation 

Diskussioner om elevrapportens layout. 

Dialoggrupp, projektledare 

Maj 

1 heldag 

1 observation 

Arbete med underlag från dokumentanalysen. 

Dialoggrupp, projektledare 

Maj 

1 heldag 

1 observation 

Kultur- och dokumentanalyser sammanfogas 

Dialoggrupp, vetenskaplig handledare 
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Tidpunkt Observation samt informella samtal 

Deltagare 

Maj 

1 heldag 

1 observation 

Bearbetning av kulturanalyser. 

Dialoggrupp, projektledare 

Juni 

1 heldag 

1 observation 

Strategimöte; diskussioner om förbättringsarbetet, 

summering av genomfört arbete. 

Rektorer, planeringsledare, projektledare 

Juni 

halvdag 

1 observation 

Färdiga rapporter delges lärare och elever. 

Dialoggrupp 

Juni 

1 heldag 

1 observation 

Möte och föreläsningar. 

Dialoggrupp, representant Skolverket, vetenskaplig 

handledare, vetenskaplig ledare, planeringsledare, rek-

tor A 

Juni 

halvdag 

1 observation 

Uppföljning trepartssamarbete. 

Samtliga rektorer, planeringsledare, projektledare, 

vetenskaplig handledare 

2005  

September 

3 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte. 

 

Dialoggrupp, rektor A, projektledare 

September 

2 timmar 

1 observation 

Information om arbetet för elever i åk 1. 

Dialoggruppens elever, projektledare 

September 

1 heldag 

1 observation 

Konferens för deltagande kommuner i trepartssamarbe-

tet. 

Dialoggrupp, projektledare, planeringsledare, rektor A, 

vetenskaplig handledare, vetenskaplig ledare 

Oktober 

halvdag 

1 observationer 

Möte samverkansgrupp, elevråd, dialoggrupp och fack-

ligt sammansatt skolutvecklingsgrupp. 

Samverkansgrupp, dialoggrupp, rektor A, projektleda-

re 

Oktober 

2 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte. 

Dialoggrupp 
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Tidpunkt Observation samt informella samtal 

Deltagare 

Oktober 

3 timmar 

1 observation 

Uppföljningsmöte; uppdatering, diskussioner. 

Dialoggrupp, projektledare, rektorer, representant från 

Myndigheten för skolutveckling, politiker, lärare 

November 

2 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte dialoggrupp 

Dialoggrupp, projektledare 

November 

2 timmar 

1 observation 

Rektorsmöte; strategimöte. 

Projektledare, samtliga rektorer 

December 

2 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte. 

Dialoggrupp 

2006  

Januari 

2 heldagar 

2 observationer 

 

Nätverksträff deltagande kommuner i trepartssamarbe-

tet. 

1. Erfarenhetsutbyte. 

2. Diskussion om rapporters innehåll och utseende. 

Deltagare i trepartssamarbetet 

Februari 

3 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte. 

Dialoggrupp 

Februari 

4 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte. 

Dialoggrupp, vetenskaplig handledare 

Februari 

heldag 

2 observationer 

1. Planeringsmöte inför internat och planering av start 

ny grupp för utveckling. 

2. Föreläsning, handledning. 

Dialoggrupp, planeringsledaren, samtliga rektorer, 

vetenskaplig ledare 
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Tidpunkt Observation samt informella samtal 

Deltagare 

Mars 

2dagars 

2 observationer 

1. Arbete för att få fram utvecklingsgrupp. 

2. Summerande diskussioner. 

Dialoggrupp, elever, lärare, politiker, vetenskaplig 

handledare, rektorer 

April 

1 observation 

GPS-gruppen börjar arbeta, ”överlämning.” 

Projektledare, rektor A, dialoggrupp 

April 

1 observation 

Arbetsmöte; ansvar roller, prioriteringar. 

GPS-grupp, rektor B 

2007  

Januari 

2 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte; diskussion om gruppen uppdrag. 

GPS-grupp 

Februari 

2 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte. 

Planeringsledare, GPS-grupp 

April 

1,5 timme 

1 observation 

Diskussioner om hur förbättringsarbetet ska genomfö-

ras. 

GPS-grupp, rektor B 
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Bilaga 3 Intervjufrågor Sandgymnasiet nr 1 

 

Intervjuguide – Sandgymnasiet 

 

Rektor A, planeringsledare förvaltningen, projektledare  

 

Syfte: Att få en inblick i hur förbättringsarbetet startat, introduktio-

nen av arbetet och strategin, mål med arbetet. 

 

Trepartssamarbetet och frirumsstrategin – varför och hur? 

Varför valde ni att ansöka om trepartssamarbetet? 

Vad krävdes för att komma med i trepartssamarbetet och Frirums-

strategin – vad tror du den kan den bidra med?  

Sandgymnasiet respektive förvaltningen – ansvar, roller, etc.? 

 

Skolförbättring/erfarenhet/motivation/deltagare 

Har du/ni erfarenhet av skolförbättringsarbete sedan tidigare? 

Tidigare skolförbättringsarbeten? 

På vilket sätt involverades skolans aktörer? Hur ställde de sig till det 

kommande arbetet och hur är det nu när ni påbörjat?  

Elevernas medverkan – varför ville ni ha dem med? 

 

Övrigt 

Vad har hänt så här långt, något speciellt som du tänker på? 

Hur ser arbetet ut, planering, vetenskaplig handledare, KUSK? 

Vilken roll har du i arbetet?  Samarbete med andra? 

Negativt? Positivt? 

 

Något mer du tänker på? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor Sandgymnasiet nr 2  

 

Elever dialoggruppen 

 

Syfte: Att ta del av elevernas erfarenheter av det förbättringsarbete de 

deltagit i och ta del av hur den använda strategin har uppfattats och 

använts.  

 

Personlig upplevelse  

Vad har det inneburit för dig att ha ingått i dialoggruppen? 

I din roll som elev på Sandgymnasiet? 

För din egen personliga utveckling? 

 

Delaktighet/inflytande 

Hur definierar du elevinflytande? delaktighet 

Vilket slags elevinflytande finns på skolan? delaktighet? 

Har arbetet med frirumsstrategin på något sätt haft betydelse för elev-

inflytandet eller delaktigheten för elever på skolan? 

 

Tror du att din medverkan i dialoggruppen har påverkat andra elever 

på skolan? Lärare? Rektorer?  

 

Berätta om din roll i arbetet/projektet! Hur gick arbetet till? 

Tror du att arbetet med frirumsstrategin blev annorlunda för att Du 

och andra elever var med? På vilket sätt i så fall? 

 

Erfarenheter 

Har du lärt dig något i samband med att du deltagit aktivt i arbetet? 

Har du skaffat dig någon kompetens som du inte hade innan? 

Vad tänker du om att använda en strategi som stöd vid ett förbätt-

ringsarbete? 

Har förbättringsarbetet inneburit någon form av förändringar inom 

Sandgymnasiet? Vad i så fall? 

 

Möjligheter/begränsningar? Något som kunde gjorts annorlunda? 

Berätta fritt om dina tankar kring arbetet! 
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Bilaga 5 Intervjufrågor Sandgymnasiet nr 3 

 

Lärare i dialoggruppen 

 

Syfte: Att ta del av lärarnas erfarenheter av det förbättringsarbete de 

deltagit i och ta del av hur den använda strategin har uppfattats och 

använts. 

  

Personlig upplevelse 

Vad har det inneburit för dig att ingå i dialoggruppen? 

 

Delaktighet/Inflytande 

Hur definierar du delaktighet? Inflytande?  

Har arbetet med frirumsstrategin haft betydelse för elevers delaktig-

het inom skolan?  

Har arbetet med frirumsstrategin haft betydelse för lärares delaktig-

het eller påverkan inom skolan? 

Har din medverkan i dialoggruppen påverkat andra aktörer på sko-

lan? 

Berätta om din roll i förbättringsarbetet!  Hur gick arbetet till? 

Påverkades arbetet av att det var lärare och elever som var aktiva i 

analys och utvecklingsgrupperna? På vilket sätt i så fall?  

 

Erfarenheter 

Vilka är dina erfarenheter av det förbättringsarbete som förekommit 

på skolan? Har du som enskild lärare eller arbetslagen fått några kun-

skaper, erfarenheter eller insikter genom arbetet med förbättringsar-

betet och/eller frirumsstrategin? 

Hur tänker du om att använda en strategi som stöd vid ett förbätt-

ringsarbete?  

Har du lärt dig något i samband med att du deltagit aktivt i en av 

grupperna? Har du skaffat dig någon kompetens som du inte hade 

innan?  

 

Har förbättringsarbetet inneburit någon form av förändringar inom 

Sandgymnasiet? Vad i så fall? Berätta fritt om dina tankar om arbetet. 
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Bilaga 6 Skriftliga intervjufrågor Sandgymnasiet nr 4 

 

Lärare i dialoggruppen, GPS-gruppen 

 

Syfte: Att ta del av lärarnas erfarenheter av det förbättringsarbete de 

deltagit i och ta del av hur den använda strategin har uppfattats och 

använts 

  

Personlig upplevelse 

Vad har det inneburit för dig att ingå i dialoggruppen eller GPS-

gruppen? 

 

Delaktighet/Inflytande 

Hur definierar du delaktighet? Inflytande?  

Har arbetet med frirumsstrategin haft betydelse för elevers delaktig-

het inom skolan?  

Har arbetet med frirumsstrategin haft betydelse för lärares delaktig-

het eller påverkan inom skolan? Har din medverkan i dialoggruppen 

eller GPS-gruppen påverkat andra aktörer på skolan? 

Berätta om din roll i förbättringsarbetet!  Hur gick arbetet till? 

Påverkades arbetet av att det var lärare och elever som var aktiva i 

analys och utvecklingsgrupperna? På vilket sätt i så fall?  

 

Erfarenheter 

Vilka är dina erfarenheter av det förbättringsarbete som förekommit 

på skolan? Har du som enskild lärare eller arbetslagen fått några kun-

skaper, erfarenheter eller insikter genom arbetet med förbättringsar-

betet och/eller frirumsstrategin? 

Hur tänker du om att använda en strategi som stöd vid ett förbätt-

ringsarbete?  

Har du lärt dig något i samband med att du deltagit aktivt i en av 

grupperna? 

Har du skaffat dig någon kompetens som du inte hade innan?  

Har förbättringsarbetet inneburit någon form av förändringar inom 

Sandgymnasiet? Vad i så fall? 

Skriv fritt om dina tankar om arbetet. 
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Bilaga 7 Skriftliga intervjufrågor Sandgymnasiet nr 5  

 

Elever GPS-gruppen  

 

Syfte: Att ta del av elevernas erfarenheter av det förbättringsarbete de 

deltagit i.  

 

Personlig upplevelse  

Vad har det inneburit för dig att ha ingått i GPS-gruppen? 

I din roll som elev på Sandgymnasiet? 

För din egen personliga utveckling? 

 

Delaktighet/inflytande 

Hur definierar du elevinflytande? delaktighet? 

Vilket slags elevinflytande finns på skolan? delaktighet? 

Har arbetet med frirumsstrategin på något sätt haft betydelse för elev-

inflytandet eller delaktigheten för elever på skolan? 

 

Tror du att din medverkan i GPS-gruppen har påverkat andra elever 

på skolan? Lärare? Rektorer?  

Berätta om din roll i arbetet/projektet! 

Tror du att arbetet med frirumsstrategin blev annorlunda för att Du 

och andra elever var med? På vilket sätt i så fall? 

 

Lärande 

Har du lärt dig något i samband med att du deltagit aktivt i arbetet? 

Har du skaffat dig någon kompetens som du inte hade innan? 

 

Berätta fritt om vad du anser om arbetet i GPS-gruppen! Möjlighe-

ter/begränsningar 
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Bilaga 8 Intervjufrågor Sandgymnasiet nr 6 

 

Rektorer, projektledare, planeringsledare, förvaltningschef, veten-

skaplig handledare GPS-medlemmar.  

 

Syfte: Att berätta fritt om det förbättringsarbete som gjorts. En tillba-

kablick och erfarenheter, positiva som negativa. 

 

Berätta om dina erfarenheter av frirumsstrategin och förbättringsar-

betet. 

 

Vad har varit positivt? 

Mindre positivt? 

 

Har det skett någon slags förbättring rent konkret utifrån analyserna? 

Berätta om vad du anser hänt i samband med förbättringsarbetet?  

 

Ansvarsfördelning – har den fungerat?  

Nya kunskaper? 

Några ”avtryck” i skola eller kommun? 

Erfarenheter? Hur går ni vidare? 
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Bilaga 9 Vindskolan observationssammanställning 

 

Tidpunkt Observation samt informella samtal 

Deltagare 

2003  

Augusti  

halvdag 

1 observation 

Basgruppen diskuterar förbättringsarbetet med rektorerna. 

Basgrupp, samordnare, rektorer 

 

September 

1 heldag 

2 observation 

1. Föreläsning om frirumsstrategin. 

2. Presentation av vetenskaplig ledare, handledare, dokto-

rand, basgrupp och samordnare.  

Vetenskaplig ledare, vetenskaplig handledare, rektorer, 

basgrupp, lärare 

September  

halvdag 

1 observation 

Planerings- och utbildningsmöte basgruppen. 

Basgrupp, vetenskaplig handledare 

September 

3 timmar 

1 observation 

Redovisning utvecklingsdialogen. 

Förvaltningschef, rektor C och basgrupp 

September  

halvdag 

2 observatio-

ner 

1. Utbildning, planering. 

2. Diskussion om föreläsning. 

Basgrupp, samliga lärare, samordnare, rektorer 

September  

2 heldagar 

2 observatio-

ner 

1. Utbildning i frirumsstrategin, praktiska övningar. 

2. Gruppdiskussioner om det kommande arbetet. 

Vetenskaplig ledare, vetenskaplig handledare, basgrupp, 

samordnare, rektorer, dialoggrupp, planeringsledare, 

rektor A 

Oktober 

1 halvdag 

1 observation 

Basgruppen informerar lärarna 

Basgrupp, samordnare, lärarna F-6 samt 7-9. 

 

Oktober  

2 timmar 

1 observation 

Planeringsmöte. 

Basgrupp 

Oktober  

1 halvdag 

1 observation 

Litteraturdiskussion. 

Basgrupp 

Oktober  

4 timmar 

1 observation  

Handledning och utbildning kulturanalys. 

Basgrupp, vetenskaplig handledare 
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Tidpunkt Observation samt informella samtal 

Deltagare 

 

November 

2 timmar 

1 observation 

Arbetslagsmöte F-6 och 7-9. Presentation av brevskrivande 

och kulturanalys 

Basgrupp, samordnare, samtliga lärare 

 

November 

2 timmar 

1 observation 

Dialoggruppens elever föreläser om hur de genomfört kul-

turanalys. 

Basgrupp, samordnare, samtliga lärare, rektorer, för-

valtningschef, dialoggruppens elever 

2004  

Januari  

3 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte. 

Basgrupp, samordnare 

  

Januari  

halvdag 

1 observation 

Lärarna skriver brev 

Basgrupp, samordnare, rektor C, lärare. 

Februari 

2 dagar 

2 observatio-

ner 

1. Repetition kulturanalys 

2. Genomförande av kulturanalys 

Basgrupp, samordnare, vetenskaplig handledare  

Maj 

halvdag 

1 observation 

Arbetsmöte; hur går man vidare? 

Basgrupp 

April  

halvdag 

1 observation 

Utbildning i dokumentanalys. 

Basgruppen, samordnare, vetenskaplig handledare 

April  

1 heldag  

2 observatio-

ner 

1. Dokumentanalys. 

2. Diskussion med samtliga deltagare. 

Basgrupp, samordnare, utökad grupp (lärare, rektorer, 

politiker, fackliga representanter) 

September 

1,5 dag 

2 observatio-

ner 

1. Nätverksträff.   

2. Föreläsningar. 

Basgrupp, samordnare, representanter, vetenskaplig le-

dare, förvaltningschef, deltagare från olika kommuner. 

September  

1 heldag 

1 observation 

Skrivmöte; kulturanalysutkast. 

Basgrupp, samordnare, vetenskaplig handledare 

Oktober  

halvdag 

1 observation 

Första utkast till rapport färdigställs. 

Basgrupp, samordnare, vetenskaplig handledare 
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Tidpunkt Observation samt informella samtal 

Deltagare 

Oktober  

1 heldag  

studiedag 

Diskussion hur analyserna kan bidra till verksamhetsplan. 

Basgrupp, samordnare, rektor B och C, lärare.  

November  

halvdag 

1 observation 

Handledning kring rapportsammanställning. 

Basgrupp, samordnare, vetenskaplig handledare 

December  

3 timmar 

1 observation 

Rapporterna presenteras för lärarna. 

Basgruppens lärare från 7-9, rektor B och C, förvaltnings-

chef, samtliga lärare 7-9. 

December  

3 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte; sammanställning av synpunkter från lärare. 

Basgrupp, samordnare 

2005  

Januari  

2 timmar 

1 observation 

Planeringsmöte. 

Basgrupp, rektor B och C 

Februari 

2 timmar 

1 observation 

Planeringsmöte; ny utvecklingsgrupp. 

Rektor B och C samt förvaltningschef 

Mars  

2 timmar 

1 observation 

Rapporter presenteras. 

Basgrupp, reflektionsgrupp, lärare f-6 och 7-9, rektorer  

April  

1 heldag 

1 observation 

 

Planering av det fortsatta arbete, överlämning.  

Basgrupp, rektor C, samordnare, reflektionsgrupp, veten-

skaplig handledare 

April  

1 heldag 

2 observatio-

ner 

1. Handledning. 

2. Val av mål från kulturanalysen till politiker. 

Basgrupp, samordnare, reflektionsgrupp, rektor C, veten-

skaplig handledare. 

Maj 

1 heldag 

1 observation 

Arbetsmöte. 

Reflektionsgrupp, samordnare från basgrupp, rektor C, 

vetenskaplig handledare 

Juni  

3 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte. 

Reflektionsgrupp, rektor C 
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Tidpunkt Observation samt informella samtal 

Deltagare 

2006  

Januari 

2,5 timmar 

1 observation 

Analyserna presenteras för ny rektor. 

Reflektionsgrupp, rektor B och C 

februari 

2 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte Reflektionsgrupp 

Reflektionsgrupp 

Mars 

2 timmar  

1 observation  

Arbetsmöte Reflektionsgruppen 

Reflektionsgrupp 

April  

1 timme 

1 observation 

Arbetslagsmöten Reflektionsgruppen presenterar tänkt 

arbetssätt 

Reflektionsgrupp, lärare F-6 och 7-9 

September  

1 halvdag 

1 observation                                                       

Diskussionsmöte – hur gå vidare med förbättringsarbetet? 

Rektor B och C, reflektionsgrupp, förvaltningschef. 

Oktober  

2 timmar 

1 observation 

Arbetsmöte reflektionsgruppen, nya medlemmar 

Reflektionsgrupp 

2007  

September  

halvdag 

1 observation 

Rektorsmöte; ta tillvara basgruppens kompetens. 

Samtliga rektorer i området, vetenskaplig handledare, 

förvaltningschef 

Oktober  

1 heldag 

1 observation 

Resultatet av ny kulturanalys presenteras. 

Basgrupp, samordnare, rektor B och C, politiker, arkitekt, 

fackliga representanter, lärare 

November 

2 timmar 

1 observation 

Planeringsmöte. 

Reflektionsgrupp, rektorerna, basgruppen.  

November  

1 halvdag 

1 observation 

Diskussioner om hur kulturanalyserna ska kunna tas tillva-

ra vid om- och tillbyggnad av den nya skolan F-9. 

Rektor B och C, förvaltningschef 
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Bilaga 10 Skriftliga intervjufrågor Vindskolan nr 1 

 

Samtliga lärare på Vindskolan. 

 

Syfte: Att ta del av lärarnas erfarenheter av det förbättringsarbete de 

deltagit i och ta del av hur den använda strategin uppfattats och an-

vänts.  

 

1. Vad är skolutveckling för dig? 

 

2. Vilka är dina erfarenheter av det förbättringsarbete som förekom-

mit på skolan? 

 

3. Har ni inom arbetslaget eller har du som enskild lärare fått några 

kunskaper eller insikter genom arbetet med frirumsstrategin? 

 

4. Har arbetet inneburit någon form av förbättringar/förändringar 

inom skolan? 

 

5. Ser du att du genom att medverka i arbetet fått någon kompetens 

du inte hade innan? 

 

6. Skriv fritt om dina tankar om arbetet! 
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Bilaga 11 Intervjufrågor Vindskolan nr 2 

 

Rektorer B och C, samordnare, förvaltningschef, en medlem från re-

flektionsgruppen.  

 

Syfte: Att berätta fritt om det förbättringsarbete som gjorts. En tillba-

kablick och erfarenheter, positiva som negativa. 

 

Berätta om dina erfarenheter av frirumsstrategin och förbättringsar-

betet! 

 

Vad har varit positivt? 

Mindre positivt? 

 

Har det skett någon slags förbättring rent konkret utifrån analyserna? 

Berätta om vad som du anser hänt i samband med förbättringsarbe-

tet?  

 

Ansvarsfördelning – har den fungerat?  

Nya kunskaper? 

Några ”avtryck” i skola eller kommun? 

Erfarenheter? Hur går ni vidare? Hur använder ni kulturanalys nr 2?  
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