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Abstract 

Denna studie syftar till att visa på skolkulturens bidragande orsak till att en skola 

inte lyckas med sitt förändringsarbete. Den ämnar till att lyfta fram 

kulturbegreppet som en förklarande faktor som ofta får stå tillbaka för andra 

perspektiv som strävar efter att förklara varför vissa skolor inte lyckas med sina 

verksamhetsmål. I denna studie har vi avgränsat begreppet skolkultur till att 

endast omfatta lärarkultur. Vår metod har bestått i att genomföra intervjuer med 

fyra lärare och en rektor vid en skola som under flertalet år har haft problem med 

svaga studieresultat och dålig arbetsmiljö för elever och lärare. Utifrån teori och 

empiriska slutsatser från tidigare svensk forskning om skolkultur har vi formulerat 

intervjufrågor med syfte att fånga upp vilken typ av förändringskapacitet som kan 

sägas råda inom denna skolas lärarkultur. Resultatet vi erhöll var att skolan inte 

kunde sägas ha full förändringskapacitet. Vår slutsats är att full 

förändringskapacitet kan nås när lärarkåren får en skolledare som kan bidra med 

konkret initiativförmåga till organisationsförändringar samt genomför dessa i 

dialog med lärarkåren.  

  

Nyckelord: skolkultur, lärarkultur, organisationskultur, organisationsförändring, 

reformer, offentlig sektor 
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1 Inledning 

Sedan 1970-talet har skolan alltid debatterats som om den konstant vore i kris, 

menar skolforskaren Hans Albin Larsson (Larsson 2002, s. 14). 

Utbildningssystemet har analyserats och utvärderats utifrån elevers socio- 

ekonomiska skillnader, skolan som marknad med nya möjligheter om valfrihet 

och i konkurrens, utifrån olika kostnadsmodeller och efter strukturella 

förändringar, ofta med konsekvensen att nya skoldebatter blossat upp (Stolp & 

Smith 1995, s.179; Van Der Westhuizen 2005, s. 24). Det finns dock ytterligare 

ett perspektiv av skolanalys som svensk forskning använt sig av (till exempel 

Berg 2003, Persson (red) 2003 och Söderberg 1996) men som vi inte upplever är 

lika närvarande i den allmänna skoldebatten. Perspektivet vi åsyftar är 

organisationskultur. En anledning till detta skulle kunna vara att 

kulturperspektivet oftast appliceras på relativt välfungerande skolor (se till 

exempel Bennich-Björkman 2003, s. 101-120), vilket indirekt skulle kunna 

motarbeta perspektivet till att bli ett analysverktyg för skolor med 

verksamhetsproblem. Huruvida detta påstående stämmer vetenskapligt är dock 

inte syftet för denna uppsats, däremot vill vi bredda och fördjupa kunskapen om 

organisationskultur i skolor genom att göra en fallstudie på just en skola som 

under en längre tid haft problem. Med kulturperspektivet i ryggen tror vi nämligen 

att det skulle kunna bidra till att uppmärksamma skolors individuella problem 

samt, än viktigare, skolors individuella möjligheter till att ta makten över sin egen 

skolutveckling. Kanske skulle det kunna minska de övergripande, nationella 

krisdebatterna som Larsson kritiserar, för att istället öka skolors eget självständiga 

problemlösande. 

1.1  Stockholmsskolan 

Analysobjektet i denna studie är en kommunal grundskola i utkanten av 

Stockholm med cirka 650 elever från förskola upp till niondeklass och 80 lärare. 

Skolan har under perioder varit uppmärksammad i media där skolledningen 

ifrågasatts och kritiserats av lärare, elever och föräldrar. Anledningen har varit 

låga resultat jämfört med övriga skolor i länet och en negativ arbetsmiljö, som 

även bidragit med interna konflikter mellan lärare och ledning. Ett flertal 

rektorsbyten har genomförts under ett fåtal år, samtidigt som inga fullständiga 

förändringar lyckats genomföras och “lösningar” till skolans olika problem lyst 

med sin frånvaro. Skolan kommer förbli anonym i denna studie och kommer att i 

följande text kallas Stockholmsskolan på grund av dess geografiska placering. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Vi ämnar att i denna uppsats studera en enskild skola som under en längre tid 

brottats med interna problem. Studien har ett syfte i att studera i vilken mån 

Stockholmsskolans lärarkultur kan eller inte kan bidra till förändring från den 

verksamhet skolan befinner sig i idag, till en mer funktionell verksamhet. Vår 

ambition är att använda oss av teori som framhåller organisationskulturens vikt 

som verktyg att använda vid organisationsförändringar. Detta med mål om att 

kunna blotta en del av denna skolas kultur för att utvärdera huruvida kulturen kan 

sägas ha bidragit till att skolan inte lyckats genomgå en förändring. Då skolkultur 

är ett brett begrepp ämnar vi avgränsa studien till att studera den del av 

skolkulturen som bärs upp av lärarna. Syftet är därmed att utvärdera om en dold 

styrkraft, det vill säga en förändringshämmande kultur, kan sägas påverka 

lärarkulturen och dess verksamhet och om en kulturstudie kan bidra i 

problemanalysen av skolan.  

Med detta syfte i ryggen har vi valt att formulera vår frågeställning enligt 

följande: 

 

 Bidrar Stockholmsskolans lärarkultur till förändring av den egna 

verksamheten?  

 Om inte, vilka element inom lärarkulturen förhindrar förändring? 

1.3 Vetenskaplig ingång och teoretisk ansats 

Vår utgångspunkt för denna uppsats återfinns i teorier som behandlar 

organisationskultur i termer om dess möjligheter att bidra till förändring, vilket 

ger en ambition att studera förändringsfrämjande element i lärarkulturen och inte 

att göra en fullständig kartläggning av den rådande skolkulturen. 

Studiet av organisationskultur är en av de viktigaste faktorerna för att förstå 

organisationers prestationer och förändring, framförallt i offentlig verksamhet 

enligt Jung med flera (2009, s 1087). Det finns tre olika användningsområden för 

en kulturell analys: en bildande, en summerande och en diagnostiserande, vilka 

innebär tre olika inriktningar på analysen (Jung et al 2009, s 1094). Vår 

kulturanalys kan sägas vara av diagnostiserande karaktär, med fokus på 

förändringsfrämjande element. 

Vår teoretiska ansats gentemot skolkultur som vetenskapligt fenomen, delar vi 

med Svenska Kommunförbundets FoU-råd som år 1999 inledde ett 

forskningsprojekt om skolkultur. Projektet utgick då ifrån att skolkulturen är en 

avgörande faktor för skolans förändringsförmåga samt “allmänna effektivitet” 

(Persson 2003, s. 11). Vidare utgår vi ifrån Gunnar Bergs helhetsperspektiv på 

skolkultur vars delar tidigare varit andra forskares definition av skolkultur, så som 

kåranda, atmosfär och arbetsmiljö (1991, s 3-5; Person 2003, s. 16). Därmed har 
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vår uppsats sin utgångspunkt i kultur som ett helhetsperspektiv på skolan, i 

betydelsen att enskilda variabler så som ekonomisk styrning, strukturer och 

reformer tolkas som ett uttryck av rådande kultur (Bergström 2002, s. 35). 

1.4 Avgränsning 

Berg (1991, s. 10) menar på att kultur är ett så pass komplext begrepp som därför 

på många sätt omöjliggör en komplett övergripande analys av skolkulturer, vilket 

därför kräver avgränsade och fokuserade metoder för hög validitet. 

Avgränsningen är direkt avgörande för hur vår kulturstudie formas och beror dels 

på litteraturens vida definition och beskrivning av kultur, dels på litteraturens 

delade uppfattning om hur kulturen bäst kan studeras och mätas. Skolkultur 

innehåller många olika delar varför Berg menar på att ett perspektiv måste väljas 

med bestämda ramar för vilken del av kulturen man ämnar undersöka. Vi har 

därför valt att avgränsa vår fallstudie till att studera kulturen som bärs upp av 

lärarna och hur denna kultur påverkar Stockholmsskolans förhållande till 

förändringar. Detta fokus på lärare som en av makthavarna över kulturen har sin 

utgångspunkt i kulturteori utvecklad i SLAV-projektet (SkoLedares arbete och 

ArbetsVillkor) vid Uppsala Universitet (Berg, 1991).  

Till sist kan syftesformuleringen “funktionell verksamhet” behöva förtydligas. 

I denna uppsats tar vi inte ställning i vad som är en bra skola, vi kommer alltså 

inte konstruera någon idealtyp för skolan i sig. Syftet är inte heller att formulera 

en lösning för denna skolas problem, utan endast att urskilja och formulera de 

hinder som ligger i vägen för förändring inom lärarkulturen. I och med vår 

avgränsning i att studera förändringskapaciteten i skolkulturen, avgränsar det just 

vår studie från att ta ställning i vad målet är för skolans verksamhet, till att just 

fokusera på hur Stockholmsskolan förhåller sig till förändringar, som i praktiken 

därmed skulle kunna vara både bra och dåliga förändringar. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i en första del om inledning, metod och en teoretisk 

introduktion med utgångspunkt i litteratur, som menar på kulturens betydelse för 

möjligheten till förändring (Bergström 2002, s. 14; Berg 1991, s 9). Därmed 

motiveras en kulturell analys och den mynnar ut i en operationalisering av 

begreppet förändringskapacitet i mätbara, kulturella element och intervjufrågor 

vars mål är att fånga upp dessa element i lärarkulturen. I den andra delen 

presenterar vi våra resultat erhållna av genomförda lärarintervjuer för att 

avslutningsvis analysera huruvida lärarkulturens förändringskapacitet ser ut och 

hur det skulle kunna sägas förklara skolans aktuella situation. 
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2 Metod 

Vår metod består av två delar. I den första delen fördjupar vi oss i hur vi 

metodiskt resonerat kring operationaliseringen om skolkultur i mätbara 

indikatorer (Esaiasson 2009, s. 59) vilket konkret sker i påföljande teoretisk del 

och i den andra delen fokuserar vi på hur dessa mätbara indikatorer kommit till 

användning vid intervjuer som stått till grund för denna undersökning.  

2.1 Begrepp och operationalisering 

Förändringskapacitet är vårt nyckelbegrepp för denna uppsats, vilket gör studien 

avhängig begreppets definition. Förändringskapacitet kräver att få en tydlig 

definition, som kan lägga grund för operationalisering vilket gör begreppet 

mätbart i vår valda skolkultur. Att bestämma egenskaper och därmed innebörd av 

begreppet krävs för att kunna skapa klarhet i vilket objekt som är 

förändringskapacitet materialiserat. Badersten (2006, s. 90) menar på att en tydlig 

definition är nära förknippat med det vetenskapliga kravet om studiers 

intersubjektivitet, vilket kan ses som ett syfte för vår teoretiska del. I vårt 

specifika fall kommer vi med hjälp av dessa egenskaper kunna avgöra huruvida 

Stockholmsskolans lärarkultur kan sägas vara ett objekt av begreppet 

förändringskapacitet, beroende på om dessa egenskaper återfinns i kulturen eller 

inte. 

Faktum är dock att vårt arbetssätt för denna undersökning har varit kumulativt 

(Esaiasson 2009, s.66) i den meningen att vi använt oss av i huvudsak Bergs 

(1991, s. 28) tidigare forskning på skolkulturer och därtill även använt hans 

operationalisering av hans nyckelbegrepp, aktörsberedskap, ett begrepp vi i denna 

uppsats döpt om. Det beror dels på vår undersöknings begränsande omfattning, 

dels på grund av att vår operationalisering till viss del trots allt även bygger på 

andra forskares arbete om skolkulturer. Vårt begrepp skiljer sig alltså åt från 

Bergs, dels på grund av en avgränsning i omfattning av hans teori men också på 

en breddning där vi inkluderat vissa andra teorier i hur att studera och “mäta” 

skolkulturer. Detta med mål om hög precision i vår metod. 

Det bör tilläggas att även om litteratur ofta inledningsvis talar om kulturstudier 

som en vetenskap med många olika metoder och åsikter om, så fann vi i våra 

teoretiska studier en oväntad likhet i de förändringsrelaterade element som 

uppmanas att som forskare fokusera på. Detta presenterar vi i den teoretiska delen. 

Detta både underlättade vår operationalisering och bidrog till vad vi menar är god 

validitet i vår under sökning.  
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2.2 Kvalitativ metod 

Kulturanalyser inom organisationer kan genomföras på olika sätt, både genom 

kvalitativ och kvantitativ metod. I litteraturen tycks dock kvalitativa metoder vara 

vanligare, även om kombinationen av de bägge oftast tycks sägas vara den bästa 

(Bergström 2002, s. 50-51). Den kvantitativa undersökningen söker “den 

numeriska relationen mellan mätbara egenskaper” (Hartman 1998, s. 273). Schein 

(citerad i Bergström 2002, s. 50-51) menar på att en sådan metod endast 

kartlägger ytliga attityder och organisationsstrukturer, vad Schein kallar 

“espoused values”, de värden organisationen vill visa upp offentligt. För att 

komma åt de djupliggande kulturella dimensionerna krävs således en kvalitativ 

metod. 

Den kvalitativa undersökningen har som objekt den “livsvärld människor har, 

och därmed den mening de knyter till sig själva och sin situation” (Hartman 1998, 

s. 272-273). Vilket betyder att vi inte endast kan observera meningen, utan 

kunskapen om meningen förstår vi genom tolkning av det vi har observerat. 

Begränsningarna med vår valda forskningsmetodik ligger därmed i de tre delar 

Bergström (2002. s. 58) menar på är kritiska moment i en kulturstudie: “tolkning, 

konstruktion och urval”. Dessa tre delar går att direkt knyta an till delar av vår 

studie. Tolkningsproblematiken tar vi upp i nedanstående stycke 2.2.1 Intervjuer 

angående intervjuns metodologiska utmaningar. Problematiken gäller hur vi har 

intervjuat våra respondenter och hur våra frågor är formulerade samt hur dessa 

svar ska tolkas för att vi ska kunna fånga in lärarkulturen. 

Konstruktionsproblematiken överlappar denna då vår konstruktion av vårt 

analysverktyg är avgörande för hur vi just väljer att urskilja och särskåda 

lärarkulturen, något vi ovan kommenterar i stycke 2.1 Begrepp och 

operationalisering. Urvalsproblem diskuterat vi också i nedanstående stycke om 

intervjuer som inkluderar både urvalsfrågor av enskilt fallstudie objekt; valet av 

Stockholmsskolan samt valet av de respondenter vi har intervjuat i mål om att få 

en bild av lärarkulturen. 

2.2.1 Intervjuer 

Vårt primärmaterial kommer att utgöras av kvalitativa samtalsintervjuer med 

anställda på Stockholmsskolan. Vid kvalitativa intervjuer används ofta en 

“ostrukturerad och ej standardiserad intervjuteknik” (Hartman 1998, s. 281). Vi 

har därför valt att uteslutande avvända oss av intervjuer av karaktären 

semistrukturerade samtalsintervjuer, med inledande öppna frågor som stöds av 

underfrågor som kan ringa in vårt samtal mot det vi undersöker. Utifrån Berg, 

Bergström och Bennich-Björkmans teorier (se 3.3 Förändringskapacitet) har vi 

utformat en intervjuguide som stöd vid intervjuerna, alla frågor har inte ställts till 

alla respondenter och ordningen har skiftat beroende på respondentens svar. 

Denna metod är mycket lik det tillvägagångssätt som Söderberg (1997, s. 8) 

använder när han studerar fem olika skolor utifrån teori av Berg. 
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Intervjuerna har i genomsnitt tagit 20 till 25 minuter och är inspelade med 

diktafon, vi har gemensamt lyssnat igenom dessa och transkriberat de avsnitt som 

vi funnit intressanta för analys. I resultat delen kommer vi att använda citat från 

intervjuerna löpande i texten för att visa hur vi tolkat och analyserat materialet, 

samt referenser till enskilda utsagor som återfinns i bilaga 1. Då vi har anonyma 

intervjuer och vill åt helheten kommer vi inte skilja ut lärarna från varandra. 

Utsagorna kommer att presenteras sorterat i resultatet liksom i bilagan enligt det 

analysverktyg vi bygger upp i följande teoretiska del.   

Användning av intervjuer som empiriskt material medför ett antal svagheter. 

En är intervjuareffekten, att svaren på frågorna varierar beroende på vem som 

ställer frågorna (Esaiasson 2007, s.301). Andra effekter är att det i efterhand finns 

ett stort utrymme för försköningar och förenklingar av den som ska tolka 

resultatet. Intervjumaterialet utsätts då för en omedveten tolkning av forskaren 

och språket utgör en försvårande faktor som kan leda till missförstånd och 

tolkningssvårigheter (Bergström 2002, s. 58-59). 

Berg (1991, s. 10) menar att skolkultur är “utomordentligt vanskligt att 

analysera”. Detta beror bland annat på de inrotade tankemönster och 

handlingstraditioner som denna typ av analys kan, om inte utmana, åtminstone 

blottlägga. “Vanans makt är stor” skriver Berg för att illustrerar det känsliga i att 

göra en kulturanalys och hur provocerande kulturanalyser kan uppfattas. Med 

detta i åtanke samt den situation av problem som återfinns i vårt val skola, erbjöds 

anonymitet för samtliga deltagare, en anledning till att vi också låter skolan i sig 

stå anonym i denna studie. 

Valet av Stockholmsskolan som studieobjekt skedde under vissa svårigheter. 

En stor utmaning låg i att finna en lämplig skola som studieobjekt, då studiens 

syfte avgränsade oss till att hitta en skola med kända verksamhetsproblem. 

Därefter följde problem med att finna en skola som var villig att låta oss 

genomföra våra intervjuer. Flertalet skolor kontaktades via e-post och telefon runt 

om i Skåne och Stockholm med uteblivet eller avbrutet resultat. Vid två tillfällen 

etablerades ett samarbete med skolor i Skåne som sedan avbröts med hänvisning 

till tidsbrist. Då vi sökte efter en skola med kända problem kan vår uppsats ha 

uppfattats som en utvärdering av den enskilde läraren och inte av helheten, vilket 

kanske är en förklaring till de samarbetsproblem vi stött på under inledningen av 

arbetet och som knyter an till den “känslighet” som kan följa med en kulturanalys, 

enligt Berg. 

Vårt empiriska material består av fem djupintervjuer varav fyra är anställda 

lärare vid Stockholmsskolan, och den femte är rektorn vid skolan. Alla anmälde 

sig frivilligt. När vi kontaktade skolorna var vår förhoppning att få en viss 

spridning bland lärarna och till vår stora lycka slumpade det sig så att de lärare 

som anmält sig skiljde sig mycket åt. De undervisar i olika ämnen, olika arbetslag 

och har verkat både olika lång tid på skolan (mellan 6 månader och 11 år) och 

som lärare. Tidigt hade vi höga ambitioner rörande antal intervjuer och 

tidsomfattningen av dessa, som vi dock i slutändan fick revidera då vi erhöll ett 

material med både färre och kortare intervjuare än vad vi från början tänkt. Det är 

troligt att ett flertal intervjuer genomförda under en längre tidsperiod givit oss en 

mer komplett bild av skolkulturen på Stockholmsskolan. Dock anser vi att vi har 
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tillräckligt med material för att analysera den rådande lärarkulturen på 

Stockholmsskolan. 
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3 Kultur 

3.1 Organisationskultur 

En enig och sammanställd definition av begreppet kultur och organisationskultur 

finns inte, anledningen är att organisationskulturen är något abstrakt och 

immateriellt. Det är en benämning på något vi känner igen men inte kan beskriva 

vad det består av. Begreppet kultur har sitt ursprung i socialantropologin där 

forskare försöker beskriva vilka regler, normer och verklighetsuppfattningar en 

grupp lever med. Begreppet har sedan plockats upp av historiker, pedagoger och 

statsvetare vid försök att förklara och förutsäga människors beteende inom 

organisationer (Bang 1999, s. 21). 

Många försök har gjorts att försöka definiera organisationskultur i en enda 

mening. Bang (1999, s. 24) skriver att “organisationskultur är den uppsättning 

gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i 

en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden”. 

Definitionen framhäver antaganden och föreställningar som något kollektivt, 

som omfattar alla aktörer i en organisation och som påverkar hur de tänker, 

känner och tolkar omvärlden och i viss mån hur ageranden styrs. 

3.1.1 Förändringsdimensioner i organisationskulturen 

Bergström (2002, s. 54-57) studerar kommunkulturers förändringsarbete och 

använder då sex dimensioner av organisationskultur att fokusera på, för att kunna 

fånga in vad vi, i vår studie, skulle mena på är en typ av förändringskapacitet. 

Dessa dimensioner fångar enligt Bergström in förändringsrelaterade element i 

organisationskulturen: 

 

1. Dynamik- Konservatism 

2. Öppenhet-Slutenhet 

3. Lydnadsanpassning-Motstånd 

4. Risktagande-Säkerhet 

5. Informella- Formella procedurer 

6. Dominans 

 

Bergström framhåller de metodiska svårigheterna som finns i att studera dessa 

dimensioner. Operationaliseringen av dem kan uttryckas mer eller mindre 

konkret, även om samtliga handlar om att fånga in och fånga upp normer, 

omdömen och beteenden.  Det inkluderar både ytliga uttryck för kulturen och de 
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dolda systemen bakom dem. Exempel på operationaliseringar han ger av de 

specifika dimensionerna i studier av kommunkulturer är bland annat att antal 

konferensdeltaganden och studiebesök kan ge en uppfattning om öppenhet, 

risktolerans kan iakttas i hur misstag hanteras och lydnad kan mätas i hur lojalitet 

betonas. 

3.2 Skolkultur 

Även på en lägre abstraktionsnivå behålls begreppet kultur och 

organisationskultur som ett vagt begrepp, vilket också gäller i fallet om 

skolkultur. Skolkultur har inte någon entydig definition och har inte några 

entydiga element som kan sägas vara just de element som skapar en positiv 

skolkultur (Persson 2003, s. 12). 

Skolkulturen kan beskrivas vara något som genomsyrar all verksamhet, den 

talar om vad som är viktigt och hur man skall bete sig. En skolkultur är kopplad 

till historiska mönster i omgivningen av normer, värden, övertygelser, traditioner 

och myter delade av skolsamfundet (Stolp & Smith 1995, s. 23-24). 

När Philip C. van der Westhuizen (2005, s. 94) studerar skolkultur i 

förhållande till effektivitet, delas begreppet skolkultur in i två delar: immateriella 

(osynliga) element och materiella (synliga) element. De immateriella elementen är 

övertygelser, visioner, antaganden värden, normer och etos. De materiella 

elementen kan delas in i språk, beteenden och symboliken i skolan. De 

immateriella utgör grunden och transfereras i materiella element inom skolan, 

vilket ofta är det första som nya elever, personal och föräldrar möter, element som 

har möjlighet att forma dem. Berg gör en liknande kategorisering, men med andra 

ord, och kan visa på litteraturens oeniga förhållningssätt till begrepp inom 

kulturteori. Hans utgångspunkt i sin kulturstudie är antagandet om att skolkulturen 

återfinns liksom skolans praktiska verksamhet “i skarven” av vad han i tidiga 

studier kallar legalitet och legitimitet (1991, s. i) och senare explicit och implicit 

styrning (2003 s. 26), där legaliteten är skolans formella styrning i form av 

regelsystem och läroplaner och där legitimiteten står för skolans informella 

styrning i form av traditioner och etablerade handlingsmönster. Van Der 

Westhuizens kategorisering handlar dock om att dela upp kulturen i två delar, 

Bergs begrepp använder han för att visa på vart denna skolkultur i varje enskild 

skola uppkommer, vilket han menar sker just i “skarven” av dessa två informella 

och formella dimensioner. 

Vidare vad Vad van Der Westhuizen alltså hävdar är att det är de immateriella 

och de materiella elementen som avgör huruvida en skola är effektiv. Beroende på 

vad dessa föreställningar är, vilken kultur som råder, kan effektivitet innebära 

både goda akademiska resultat och/eller positiv personlig utveckling hos eleverna.  

Teoretiskt sett ser man olika på hur skolkultur ska konceptualiseras, vad dessa 

författare har gemensamt är dock den gemensamma synen på kultur som 

föreställningar bakom faktiska företeelser. Synen på vad skolkultur innebär, 

skiljer sig alltså inte från vad organisationskultur generellt sett innebär. 
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3.2.1 Förändring inom skolkultur 

Berg (2002 s. 3, 8-9) definierar skolkultur som “osynliga regler och vanor som 

medvetet och/eller omedvetet styr, begränsar och reglerar skolpersonals och 

elevers arbetsförhållanden i såväl snäv som vid mening”. I och med detta 

argumenterar han för att skolkultur därför bör ses som en styrkälla över den 

verksamhet skolan bedriver, och att skolkultur därför är nyckeln till 

skolutveckling, då den senare oftast kräver någon typ av förändring av 

skolkulturen. Ska en förändring kunna genomföras och implementeras krävs det 

att skolkulturen är möjlig att påverka, vilket i sin tur kräver att skolkulturen är 

blottad, och inte förblir en outtalad styrkälla över skolan. 

Bennich-Björkman (2003, s. 109) har studerat skolkulturen på en 

”framgångsskola” med fokus på just vad som möjliggjort de banbrytande 

förändringarna. Hennes utgångspunkt har många gemensamma nämnare med vår 

studie. Hon studerar ett ”avvikande fall”, en skola som återfinns i ett socialt utsatt 

område men som ändå lyckats vända trenden och fokuserar på vilka 

förutsättningar som medgav en radikal förändring (2003, s. 102). Hon menar att i 

denna skola gavs förutsättningarna på grund av ”tid, kommunikation, experiment 

och delaktighet” (2003, s.116) i processen. Skolan kom att balansera väl mellan 

demokratiskt ledarskap där alla gavs chansen under lång tid, tillsammans utarbeta 

och samlas kring en åtgärdsplan samtidigt som en liten grupp fick chansen att 

genomföra en snabbare, experimentell åtgärd som resterande delen av skolan 

tillslut vågade implementera i sin helhet, tack vara öppen, kontinuerlig dialog 

inom skolan. 

3.2.2 Aktörsberedskap 

Aktörsberedskap är ett av Bergs nyckelbegrepp i hans studier av skolkulturer och 

skolutveckling. Med detta begrepp avser han de förutsättningar som återfinns i 

skolkulturen, i detta fall främst uppburen av lärare och skolledare, för att en 

förändring ska kunna genomföras. Förutsättningarna är bundna i lärarnas 

kunskaper och förhållningssätt, Berg använder sig av ordet “jordmån” (2002, s. 7) 

för att likna aktörsberedskapen vid den miljö där en förändring i form av ny policy 

eller reform ska omsättas i praktiken. Att studera aktörsberedskapen är likvärdigt 

med att studera en skolas utvecklingspotential (Söderberg 1997, s. 7). 

 Förändring i verksamheten avser förändringsarbete både inom strukturella 

arbetssätt liksom i värdegrundsarbete i lärarens arbete. Det kan vara olika typer av 

reformer med både skolan och kommunen som avsändare. Kapaciteten till att 

förändras kan sägas avgöras av inställningen till förändringar, som innehas av de 

berörda av förändringarna. Berg (1991, s. 5).  använder sig av begreppet 

aktörsberedskap som nästintill skulle kunna sägas beskriva denna ”inställning”. 

Här definierar han detta begrepp som lärarnas gemensamma problemupplevelse 

och graden av den. Denna gemensamma upplevelse, den aktörsberedskapen som 

råder i en kultur menar han är ett uttryck för den existerande kulturen. Berg menar 

att aktörsberedskapen behöver ha ett innehåll som gör att mottagare av reformer, i 
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hans fall skolans anställda som utsätts för statliga reformer, gör att dessa aktörer 

inte motsätter sig värdet i reformerna. Med detta sagt menar han att staten “inte 

bara bör ägna sig åt reformarbete //...//, utan också under genomförandefasen ägna 

sig åt att försöka ändra aktörsberedskapen i en riktning som svarar mot innehållet 

i den aktuella utbildningsreformen.”.  

För att kunna kartlägga aktörsberedskapen utgår Berg (2002, s. 12) från den 

amerikanske sociologen Dan Lorties begrepp lärarethos vilket kan jämföras med 

begreppen kåranda eller yrkesanda. Berg utvecklar i förhållande till Lorties 

studier på amerikansk skolkultur tre ideala eller önskvärda karakteristika för 

svensk skolkultur, utifrån och enligt läroplansstudier. Dessa karakteristika 

utvecklas sedan till dimensioner eller skalor vilka är följande: 

 

1. Förändringsdimension: Rigiditet - flexibilitet 

 

2. Planeringsdimensionen: Nuorientering - framförhållning 

 

3. Samverkansdimensionen:  Individualism - samarbete 

 

Flexibilitet, framförhållning och samarbete förklaras som “bärande principer” 

(Berg 2003, s. 189) i utbildningspolitiska syften som återfinns i studerade 

läroplaner. De är formulerade, operationaliserade begrepp av lärarethos i svenska 

läroplaner (läroplaner fram till Lpf 94) och kan sägas beskriva kåranda bland 

lärare. Dessa tre änd-begrepp av respektive dimension eller skala, är förenlig med 

vad Berg (2003, s. 191-195, 205) kallar är en utvidgad lärarprofessionalism. 

Respektive motbegrepp (rigidhet, nuorientering och individualism) kan i sin tur ge 

innebörd åt en så kallad begränsad lärarprofessionalism. Dessa två kategorier 

beskriver den övergripande kvalitativa skalan över lärares situation i skolkulturen 

som mer eller mindre beslutsfattande yrkesutövare med mer eller mindre 

möjlighet till påverkan över sin verksamhet. Berg framhåller att dessa två 

kategorier inte ska ses som en värderande skala, utan endast som en beskrivande, 

även om en utvidgad lärarprofessionalism hävdas i högre grad kunna bidra till 

lärare blir engagerade och bidragande till skolutveckling. Detta har att göra med 

att spännvidden mellan avgränsad-utvidgad lärarprofessionalism ger en skala i 

vilket så kallat frirum lärare har att upptäcka och erövra, det vill säga i vilken mån 

skolkulturen, given den formella styrningen, ger möjligheter åt lärarna att påverka 

skolverksamheten. Aktörsberedskapen kan ytligt beskrivas och fångas in av 

ovanstående dimensioner vilket ger forskaren möjlighet att dras slutsatser om hur 

frirummet används av skolans olika aktörer, i denna undersökning relevant för 

lärare.  

3.3 Analysverktyg: Förändringskapacitet 

Aktörsberedskap är ett samlingsbegrepp för olika delar som Berg menar är de 

dimensioner som bör studeras vid studier av skolkultur. Med vår begränsade 
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studie har vi valt att huvudsakligen fokusera på förändringsdimensionen. I bilaga 

två finner läsaren föreberedda frågor inför intervjuerna, enligt alla tre 

dimensionerna, men på tidigt stadium förstod vi att våra intervjuer skulle ges 

begränsad med tid, varför vår ambition huvudsakligen varit att undersöka 

inställning, tankar och beteenden hos lärarna inför förändringar vars avsändare 

återfinns både externt (kommunen, statliga reformer et cetera) och internt 

(arbetslag, rektor et cetera). Därför har vi kompletterat Bergs teori om 

förändringsdimensionen, med dess illustrativa, kvalitativa skala “flexibilitet-

rigidhet”, med karakteristika från Bergströms förändringsdimensioner samt använt 

oss av Bennich-Björkmans slutsatser från sin studie av en lyckosam 

förändringsprocess i en skola, för att “bekräfta” att dessa karakteristika är viktiga 

för att en skolkultur ska kunna sägas inneha förändringskapacitet, ett begrepp vi 

fortsättningsvis kommer att använda oss av på grund av vår egen teoretiska 

modellering. 

Aktörberedskap använder Berg i huvudsak för att studera hur reformer tas 

emot av skolor, en typ av top-down perspektiv (Berg 2003, s. 186). Men enligt 

Bennich-Björkmans kulturstudie tyder det även på att interna förändringar inom 

en skola kan sägas beskrivas i ord som motsvarar dessa dimensioner och gör de 

relevanta att användas för att studera en skola som i vårt fall främst arbetat med 

interna, lokala förändringar. Detta antagande tar vi med oss när vi i följande 

stycke modellerar vår teoretiska grund för vår kulturstudie. 

Bergs förändringsdimension uttryckt i en kvalitativ skala som “flexibilitet-

rigidhet” menar vi överrensstämmer direkt med Bergströms första dimension 

“dynamisk-konservatism”. Vidare menar vi att dimensionen “öppenhet-slutenhet” 

är nära förknippat med Bergs dimension och kan därför sägas vara 

kompletterande till denna och för oss fungera som ytterligare ett karakteristika 

inom vårt begrepp, förändringskapacitet. Dessutom kan Bennich-Björkmans 

slutsats om vikten av kommunikation och delaktighet berättiga att en dimension 

om öppenhet, vare sig det handlar om öppenhet internt mellan lärarna som leder 

till god intern kommunikation eller öppenhet externt mot andra skolor, idéer 

etcetera som leder till en god extern kommunikation. Dock är vi medvetna om att 

kommunikation och delaktighet kanske allra mest bekräftar Bergs andra 

dimension, samverkansdimensionen som framhäver samarbetet mellan lärare, 

varför vi väljer att behålla den dimensionen och därmed formulera intervjufrågor 

utifrån denna, om än inte i lika stor grad som fokus kommer att ligga på Bergs 

förändringsdimension. Vidare menar vi att även Bergströms dimension om 

“risktagande-säkerhet” kan sägas beskriva element nära dimensionen “flexibilitet-

rigidhet” och kan därför komplettera denna. Relevans att inkludera denna 

dimension om risktagande menar vi också bekräftas av Bennich-Björkmans 

slutsats om att låta experiment tillåtas på den skolan hon studerade bidrog till 

möjligheten att förändras. Till sist framhåller Bennich-Björkman även att vikten 

att låta förändringsarbetet ta den tid det behöver. Även denna slutsats menar vi 

kan sägas framhålla vikten av Bergs tredje dimension, planeringsdimensionen, 

varför vi kommer att behålla även den och formulera frågor utifrån den, men 

precis som i fallet med samverkansdimensionen låta den stå något i skuggan av 

förändringsdimensionen. Denna sammankoppling ger oss rätt verktyg för vår 
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studie av med fokus på förändringskapacitet i skolkulturen och följande bild kan 

grafiskt uttrycka hur vi i vårt begrepp förändringskapacitet kopplat samman 

kulturteori om organisationsförändringar från Berg, Bergström och Bennich-

Björkman. 

 

Förändringskapacitet 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Berg Bergström Bennich-Björkman 

Förändringsdimension.  

Flexibilitet-Rigidhet 
Dynamisk-Konservativ 

Öppenhet-Slutenhet 

Risktagande-Säkerhet 

Experiment 

Kommunikation, 

Delaktighet 

Samverkansdimension. 
Samarbete-

Individualism. 

 Kommunikation, 

Delaktighet 

Planeringsdimension. 

Framförhållning-

Nuorientering. 

 Tid 
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4 Analys 

Till att börja med visade våra resultat tydligt hur olika dimensioner inom 

skolkulturbegreppet överlappar varandra. Detta kommer att resultera i att läsaren 

kommer att finna vissa utsagor citerade flera gånger, ibland överlappande vid 

olika dimensioner, men oftast inom samma dimension då utsagorna måste ges 

möjlighet till att kunna tolkas på flera olika, men snarlika sätt, menar vi. 

Rektorn på skolan är nytillsatt sedan ett år tillbaka och anmälde sig frivilligt 

till intervjuerna. Vi menar att det inte vore rätt att bunta ihop hans utsagor om 

skolans verksamhet med de övriga lärarnas. För att vidhålla validitet i vår 

undersökning vars syfte är att studera lärarkulturen, vilket vi menar inte i strikt 

mening kan sägas återfinnas som en del av hans utsagor, måste vi särskilja dessa. 

Däremot menar vi att hans syn på verksamheten kan speglas mot den kultur och 

verklighetsbild som vi återfinner bland lärarna och då möjligtvis ge intressanta 

insikter, varför vi ändå väljer att inkludera intervjun med rektorn i vårt 

analysmaterial. Därför kommer varje analysdimension avslutas med ett stycke 

som sammanfattar motsvarande utsagor hos rektorn, som både kan ses som 

kontrasterande eller eventuellt kompletterande till lärarnas uttalanden. 

I mål om hög grad av intersubjektivitet i studien kommer vi att i följande text 

infoga utsagor som numeriska referenser som hänvisar läsaren till bilaga 1 där 

samtliga utvalda och använda citat från intervjuerna finns listade. Därutöver har 

vissa citat inkluderats fullt utskrivna inom citationstecken, om utsagan kan ge en 

god illustration av vad vi menar urskiljs ur flera utsagor eller är av övrig intressant 

karaktär. Vi kommer att löpande presentera våra resultat utifrån vårt 

analysverktyg. Detta innebär att resultatet och löpande analys presenteras uppdelat 

i Bergs dimensioner, varav analysen inom den första förändringsdimensionen är 

kopplade till våra utvalda kvalitativa skalor från Bergström. Varje skala har, enligt 

ovan presenterat, två “ändegenskaper”, egenskaper vilka kommer att presenteras i 

kursiverad stil i följande text.  

4.1 Förändringsdimensionen 

Ur lärarnas utsagor går det att skönja en öppen inställning inför att skolan just nu 

rör sig mot något bättre, att lärarna tror på den processen (1,6,8,11,16). Det ges 

konkreta förslag på hur förändringen skulle kunna drivas och vad man i en 

förändring önskar. 
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“De direkta förändringar jag skulle göra är att låta lärare planera mer ihop, låta 

folk utbyta idéer och ta hjälp av varandra. Sen att detta uppmuntrades från 

ledningen.” (15) 

 

Vi tolkar detta som att stämningen mellan kollegorna ger en typ av framtidstro till 

skolan, även om vilka förändringar som skett i stämningen är svårare att finna 

formuleringar kring. De två förändringarna som nämns konkret är en utsaga om 

att det tillkommit flera bra lärare och att den nya rektorn tycks vilja förändra 

skolan samt bygga relationer till övrig personal (13). 

 

“Jag känner också att vår rektor försöker förnya oss och det känns bra.” (6) 

 

Dock finns det också en utsaga som pekar på att visionerande och liknande 

utvecklingsarbete bör drivas främst av skolledningen, och inte av lärarna. 

 

”Jag skulle säga att mycket av förslagen från lärarkåren grundar sig i 

reflektioner från verksamheten. Men jag tycker nog att det mesta av 

inspirationsansvaret och visionerandet skall ligga på skolledningen, visst kanske 

vi också har ett ansvar men vi skall ju samtidigt klara av den löpande 

verksamheten – att utbilda elever.” (3) 

 

Det tyder på att en öppen inställning kan finnas på olika nivåer; öppenhet inför 

förändringar som drivs av en nivå högre i hierarkin, samtidigt som inställningen 

kan vara relativt sluten inför att lärarna själva ska behöva driva detta.   

 

Under 2011 reformerades grundskolan med ny läroplan som följd (Lgr 11), vilket 

gav ett nytt betygssystem som skulle börja gälla höstterminen 2011 

(Utbildningsdepartementet 11 oktober 2010). Detta föranledde att rektorn samlade 

skolans personal under sommaren för att gemensamt utarbeta betygskriterier till 

de olika ämnena. Den öppna inställning menar vi förstärks och konkretiseras i de 

flexibla egenskaper som lärarkåren har visat på i och med samarbetet dem emellan 

som krävdes av de nya betygskriterierna. Detta beslut att samarbeta under 

sommaren måste dessutom ses, menar vi, som en viss tillåtelse att för skolan “ta 

en chansning”, att experimentera med ett nytt arbetssätt för att hantera denna nya 

utmaning. Viss handlingskraft måste även rektor och arbetslagscheferna visat på i 

och med det övergripande beslutet som föranledde samarbetet, vilket även skulle 

kunna förtydliga tolkningen av att lärarna förändrar gärna verksamheten så länge 

någon samlar skolan runt konkreta initiativ (18,7).   

 

”Det är bra, jag märker inte av ledningen särskilt mycket. Nu på sistone har det 

varit mycket med betygssystemet men innan dess kan jag inte säga att jag märkt 

av något särskilt. Den enda gången jag känner att hela skolan har samarbetat 

under ledning av rektorn är under sommaren när vi skulle skriva om 

arbetsplanerna och komma fram till de nya betygskriterierna.” (5) 
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Något som också ger tonvikt åt lärarkårens flexibla samt 

experimenterande/risktagande egenskaper är införandet och genomförandet av 

temaveckor för årskurs 9. Detta med hänsyn till att inget liknande verkar ha skett 

tidigare enligt en utsaga. 

 

”En till ganska ny sak som nog kan kopplas till planering är att vi för första 

gången hade temaveckor i höstas, där alla nior hade tema andra världskriget 

under 5 veckor. Då samlades alla lärare i två arbetslag och tillsammans 

planerade aktiviteter.” (12) 

 

Dock finns det nära i medvetandet för flera, den frustration som getts av bristen på 

konstruktivt utvecklingsarbete samt ofullbordade förändringar i skolans historia, 

vilket måste ses som att lärarkåren inte genomgående bär drag av flexibilitet utan 

likväl av rigida/konservativa drag som motverkar att förändringarna lyckats 

genomföras (4,9,10,11,17). En möjlig orsak till detta skulle dock inte 

nödvändigtvis bero på rigida drag i den enskilda lärarkåren utan snarare spegla en 

otydlig ledning på grund av flera rektorsbyten och/eller en sluten ledning som inte 

kunnat föra en kommunikation med lärarna (16, 11). 

 

”Arbetslaget har i flera omgångar försökt påverka ledningen, både konkreta 

förslag och idéer, men vi känner aldrig att vi fått någon respons. Och då slutar 

man ju efter ett tag.” (10) 

 

Genomströmningen på rektorsposten samt en skolledning som i helhet inte varit 

närvarande och deltagande i lärarnas vardag skulle kunna förklara en förstärkt 

uppdelning av arbetslagen som fått “klara sig själva”(5). Flera uttrycker en 

ofrivillig slutenhet, där arbetslagen är kraftigt åtskilda samtidigt som man har en 

önskan om utökat samarbete dem emellan (15). 

 

”Det som är lite sämre är nog historiken, en del rektorsbyten de senaste åren och 

jag har faktiskt saknat en samstämmig bild av verksamheten. Det har känts 

väldigt uppdelat mellan arbetslagen, vi har haft en del möten där alla träffats men 

jag har ingen aning om hur de andra jobbar.” (9) 

 

Någon antyder dock att lärarnas huvuduppgift är att “utbilda elever” och verkar 

inte se något större problem i en distanserad skolledning vilken kan både vara en 

konsekvens av, eller något som har genererat, de individuella inslagen hos 

lärarnas arbete (3). 

4.1.1 Rektorn 

Rektorn tycks ha nära i minnet hur det var att påbörja sin anställning på skolan 

och har en insikt i att skolans historia tycks ha påverkat lärarnas inställning till 

honom som ytterligare en ny person i skolledningen. Denna bakgrundshistoria till 

skolan som har avspeglat sig i hans inledande period på skolan beskriver han 
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termer om “negativ stämning” (19) och stillastående verksamhet utan vilja eller 

utrymme till förändring. 

”Jag kan ärligt talat inte se att det genomfört så många förändringar på skolan, 

de senaste åren innan jag kom, nu vill jag inte säga att jag kom som en prins på 

den vita hästen och har gjort allt bra. Men efter att ha tittat igenom 

verksamhetsplaner och pratat med lärare så verkar det inte ha funnits mycket 

utrymme för förändring. All tid har gått åt att hålla verksamheten flytande. 

Däremot har det funnits många visioner runt skolan men ingen verkar ha blivit 

särskilt bra genomförd.” (22) 

 

Utifrån rektorns perspektiv skulle kulturen kring lärarna i tidigt skede kunna 

beskrivas i termer om rigidhet men också en slutenhet, i synnerhet mot rektorn 

som ny ledare. Rektorn tycks ha haft en tuff start enligt honom själv, men skulle 

kunna sägas uttrycka någon typ av förståelse och åtminstone vilja av förståelse när 

han nämner att han har gått igenom gamla verksamhetsplaner och fått 

uppfattningar om att lärarna i många avseende varit tvungna att fokusera på “att 

hålla verksamheten flytande” (22). 

 

Därefter tycks rektorns “introduktion” blivit avbruten av det nya betygssystemet 

som kom att kräva både enighet, öppenhet och förändring, enligt det arbetssättet 

som rektorn valde åt skolan för att hantera reformen. 

 

”Sen kom det nya betygssystemet som ett brev på posten i somras, mycket tid har 

gått åt att försöka få en gemensam syn på läroplanen och betygssystemet. Vi valde 

att tillsätta ämnesspecifika grupper som fick arbeta fram arbetsplaner till 

eleverna och tydliga kriterier för betygssättning. Det här har kanske stärkt oss 

som team, att vi gemensamt fick en klar syn.” (18) 

 

Denna reform tycks ha krävt handlingskraftiga åtgärder från rektorns sida och 

som tycks ha förankras på ett bra sätt. Arbetssättet tycks ha varit nytt på skolan, 

utifrån vad lärarutsagorna berättar, och denna händelse har gett tillfälle åt, och 

kanske till och med krävt, detta experimentella arbetssätt som tycks ha mottagits 

väl och genomförts på ett positivt sätt, enligt lärarutsagorna. Vi tolkar det som att 

lärarna då tydligt visade på en öppen inställning som i hög grad också visade sig 

vara flexibla inför att förändra sina arbetsstrukturer när situationen så krävde och 

eventuellt på grund av att rektorn då visade på ett starkt ledarskap. Rektorn säger 

dock att det “kanske” har stärkt skolans anställda som ett team och tycks antingen 

inte övertygad om saken eller vill inte uttala sig så övergripande om 

konsekvenserna. 

 

Rektorn uttalar sig även något tveksamt kring vad han skulle vilja ändra på i 

skolan. 

 

”Vet inte om jag skulle ändra på något specifikt, det jag skulle vilja göra är att 

försöka ta ett helhetsgrepp på skolan. Försöka skapa en attityd om att det här är 

vår skola.” (20) 
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Vi tolkar svaren som en ambition om att skapa en helhet för skolan, en enad skola. 

Han är öppen för förändringar, även om det inte framgår på vilket sätt han tänkt 

ändra på detta. Öppenheten han har och vill främja i skolans verksamhet speglas 

också i svaret på frågan om vart skolan hämtar idéer till sin verksamhet ifrån: 

 

”Från många olika ställen, just nu har vi påbörjat ett idéutbyte med andra skolor 

runt om i Sverige. Jag försöker även att lyssna på mina medarbetare och skapa en 

lärande verksamhet.” (21) 

 

Därmed är rektorns utsagor i högsta grad kompletterande till lärarnas. Det nämns 

att tidigare ledningsbyten tycks ha påverkat lärarna till att inledningsvis ha ganska 

lågt förtroende till den nya rektorn, men där rektorns utsagor om vilja till 

förändring också tycks ha fångats upp av lärarna, där de flesta tycks tro på hans 

förmåga samt överensstämmer med lärarnas egen vilja om en mer enad skola. 

Dock har varken lärare eller rektor flertalet exempel på hur förändringsprocessen 

konkret sett ut eller framöver kommer att se ut, förutom det samarbetet som 

skedde kring betygen. 

4.2 Samverkansdimensionen 

Mellan lärarna tycks stämningen vara god, internt mellan arbetslagen har man 

trevligt och kan få stöd av varandra (26,27,33,36). Stämningen och stödet är dock 

främst internt inom arbetslagen samtidigt som slutenheten mellan arbetslagen är 

tydlig.  

 

”I vårt arbetslag tycker jag att det är en väldigt bra stämning, vi fikar och pratar 

mycket. Sen har jag inte så stor koll på de andra arbetslagen.” (24) 

 

Det är vidare tydligt att denna skola inte har en övergripande plan eller någon 

gemensam idé om hur lärarna ska samarbete angående betyg och planering. 

 

”...vissa grupper samverkar och vissa inte, det finns ingen generell metod.” (34) 

 

Inte heller verkar en gemensam bild av hur samarbetet sker idag, finnas. Någon 

säger att denne inte känner till något samarbete (25), två andra utsagor visar på att 

huvudsakligt övergripande samarbete endast skett när det nya betygssystemet 

skulle implementeras (5,7). En fjärde utsaga visar på att det sker en del samarbete, 

även om det kanske mest handlar om planering (38). 

 

Många utsagor vittnar om en önskan om att få möjlighet till mer samarbete 

(9,23,15). 
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”Jag skulle avsätta mer tid för gemensam planering och utveckling, vi har väldigt 

många lektionstimmar och att försöka hitta en gemensam tid, som inte är efter 

klockan 17, är väldigt svårt.” (23) 

 

En utsaga (25) uttrycker inte något problem med att arbeta självständigt som 

lärare eller någon önskan om förändring av detta. Två utsagor (29,37) visar på en 

tydlig idébild om hur lärares samarbete tydligt kan förbättra en lärares arbete, där 

en av dessa utsagor (37) vittnar om att några franska lärare har tagit saken i egna 

händer och utvecklat ett nära samarbete dem emellan som både framhålls av skäl 

om rättvisa och om förbättrad pedagogik, och som därmed helt skiljer sig från 

ovan utsagor om splittrad bild av samarbetet i skolan. 

 

“...vi som är lärare i franska använder varandra som bollplank och tipsar om 

olika svårigheter och hur man löser problem. Sen gör vi även gemensamma 

skrivningar som jag  tycker är mer rättvist för eleverna.” (37) 

 

Överlag upplever vi att de flesta lärarna inte samarbetar i den grad de önskar att 

de kunde göra, någon framhäver bristen på tid som den främsta orsaken till att det 

inte sker. Dock är franskalärarna just ett ytterst intressant exempel på ett 

avvikande fall från en i övrigt splittrad vardag kring lärarnas samarbete. 

 

När det kommer till relationen mellan lärarna och ledning finns det både positiva 

och negativa inställningar till denna. Det negativa beskrivs i dålig “maktdelning” 

(35) som önskar en bättre dialog och diskussion mellan lärare, arbetslagschefer 

och ledning. Samt att det har önskats en tydligare ledning för att visa vad som är 

prioriterat även om det sistnämnda är svårt att tolka om det har framförts innan 

eller efter den nya rektorn tillkom.  

 

”Vet inte om jag har riktat särskilt mycket synpunkter mot rektorn, tidigare har ett 

flertal lärare krävt ett tydligare ledarskap från rektorn. Att få reda på vad som är 

prioriterat och hur den enskilde läraren skall agera.” (39) 

 

Det finns dock också positiva, framförallt optimistiska, inställningar till den nya 

ledningen där en utsaga dessutom framhöll att nuvarande negativa inställningar 

till ledningen kunde ha att göra med en tidigare dålig relation till denna. 

 

”Jag har en väldigt positiv bild av ledningen, jag tycker att de försöker ta in vad 

vi lärare tycker och försöker förbättra skolan. Sen finns det personer i mitt 

arbetslag som har en väldigt negativ inställning, men det beror nog på att de inte 

fått ett sådant bra bemötande av tidigare ledning.” (28) 

4.2.1 Rektor 

Från att ha berättat om en tuff start och negativ stämning i början, som var 

förståelig från rektorns sida enligt honom själv, beskriver han den nuvarande 



 

 20 

stämningen och relationen mellan honom och lärarna som bättre. Han har dock 

synpunkter på samarbetet och relationerna inom skolan, som kompletterar lärarnas 

bild mycket om uppdelade arbetslag och enskilda, självgående enheter. 

 

“Det som är positivt tycker jag är inställningen just nu på skolan, jag uppfattar 

den som väldigt positiv. Det jag kan känna som lite negativt är avsaknaden av 

samarbete arbetslagen och ledningen emellan. Det finns inga stabila och tydliga 

linjer för hur vi skall jobba som en organisation och inte som flera små 

organisationer i ett stort hus.” (40) 

 

Samtidigt tycks han inte själv mena på att han har särkilt god koll på arbetslagens 

relation och samarbete (41). 

 

“Vet inte riktigt hur relationen ser ut mellan arbetslagen, det verkar vara som om 

de har agerat som enskilda grupper tidigare och inte samarbetat särskilt mycket.” 

(43) 

 

Hans egen inställning är dock, liksom hos de flesta av lärarna att samarbete bara 

är av gagn. 

 

”Jag anser att det bara finns fördelar med samarbete, undervisningen blir mer 

sammanhängande och jag tror eleverna känner om lärarna är i synk med 

varandra.” (44) 

 

Sammanfattningsvis tycks rektorn också uppfatta en positiv stämning på skolan, 

som framkom även av lärarutsagorna. Även om hans uppfattning om en tuff start 

inte i någon hög grad speglas av liknande lärarutsagor. Likväl uppfattar han också 

en stark uppdelning mellan arbetslagen och mellan lärare och ledning, vilket även 

uttrycktes av lärarna. Samtidigt uttrycker han sig både något motsägelsefullt men 

också något tvekande om hur relationen mellan arbetslagen faktiskt ser ut. Det 

kan sägas komplettera några lärarutsagor om att rektorn kanske ännu inte hunnit 

sätta sig in i hela verksamheten. Återigen finns dock starka likheter med rektorns 

och lärarnas vilja och ambition, när det kommer till tankarna om att samarbete är 

något positivt för en skola. 

4.3 Planeringsdimensionen 

Här är det tydligt att dimensionerna samarbete och planering flyter ihop, och 

framförallt att begreppet planering tolkas olika av våra respondenter. En 

respondent använder sig dessutom av ett eget begrepp, samplanering, som skulle 

kunna tolkas både som en kommentar om samarbete eller om planering. 
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”Det finns nästan ingen samplanering mellan arbetslagen i skolan. Det har inte 

funnits det så länge jag har jobbat på skolan, finns ingen tradition av det tror 

jag.” (52) 

 

Det är också viktigt att vara uppmärksam på vilken nivå lärarna väljer att 

kommentera planering. Det påtalas både att lektionsplaneringen sker individuellt 

samtidigt som terminsplaneringen sker inom arbetslaget (47). Någon annan 

påtalar att det sker ganska mycket planering inom arbetslagen, även om det är i 

huvudsak kring ämnesplanerna, istället för konkret om lektionsplaneringen(48). 

Därtill finns det kommentarer om att dessa ämnesplaner är väldigt generella och 

att lärarna individuellt tolkar betygsskalorna från dessa (50). Vi tolkar detta som 

att viss planering sker, men inom arbetslagen och då inte nödvändigtvis särskilt 

konkret när det kommer till betygstolkning eller den individuella 

lektionsplanering, med vissa undantag. Inte heller tycks det finnas ett särskilt 

utbredd planering mellan arbetslagen. Specialläraren uttryckte konkret en önskan 

om mer gemensam planering för att underlätta deras arbete. 

 

”...det finns nästan ingen samplanering mellan arbetslagen i skolan. Och vi 

speciallärare som springer omkring bland arbetslagen skulle behöva en mer 

tydlig bild av verksamheten.” (49) 

 

När det kommer till tidsaspekten i planering uttrycks det ingen vidare stress kring 

denna, en utsaga nämner att det finns lärare som planerar i god tid och andra som 

planerar mer vecka för vecka (31). En utsaga vittnar dock om bristen på tid till att 

nå de svaga eleverna. 

 

“Jag skulle ge mer tid till undervisning och försöka få mer tid till eleverna, när 

väl lektionerna är slut har jag ingen chans att hjälpa de elever som behöver extra 

stöd.” (46) 

4.3.1 Rektor 

  

Under denna dimension kom vi endast att finna en lämplig utsaga som konkret 

kunde illustrera rektorns egen situation kring konkret planering och eventuellt en 

tidsaspekt kopplat till detta. 

 

 ”Personligen planerar jag mycket själv, det är upp till mig som skolledare att 

ansvara för att verksamheten går framåt. Sen när det gäller det praktiska så 

försöker jag göra så mycket som möjligt tillsammans med mina 

arbetslagschefer.” (52) 

 

Han nämner här hans nära samarbete med arbetslagschefer som antingen kan vara 

en väg att förankra beslut och åtgärder på ett bra sett, eller som en eventuell 



 

 22 

nödvändighet för att ha möjlighet att kunna påverka arbetslagen som annars 

agerar enskilt. 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattar man resultatet av sorterade utsagor är det tydligt, som Berg påtalar, 

att dimensionerna ofta överlappar varandra. I fallet hos Stockholmsskolan framgår 

det enligt oss att skolans problem kretsar mycket kring avsaknaden av samarbete 

som på olika sätt kan kopplas till avsaknaden av en ledning. På grund av denna 

problematik överlappar Förändringsdimensionen och Samverkansdimensionen 

extra tydligt menar vi. Samarbete, som genomgående på ett eller annat sätt 

kommenterades av alla respondenter, var därtill ett arbetssätt som många lärare på 

något sätt förknippade med gemensam planering, varför också dimensionerna om 

samarbete och planering tydligt överlappade varandra.  Nedan följer en 

sammanfattning av våra resultat enligt vårt analysverktyg. 

4.4.1 Förändringskapacitet 

 

Förändringsdimensionen 

Öppenhet-Slutenhet 

 Öppenheten hos lärarnas inställning är påtaglig. Lärarna vill 

förändras och hoppas att skolan gör så med den nya rektorn. 

 Öppenhet inför arbetssätt kan skönjas i de genomförda projekten 

kring betygsreformen och temaveckorna. 

 Lärarkulturen präglas dock i vardagsarbetet av en slutenhet i och 

med väldigt åtskilda och separerade arbetslag, där öppenheten 

konkret visas inom arbetslagen men slutenheten har bevarats mellan 

arbetslagen. En utsaga vittnar dock om en individuell syn på lärares 

yrkesutövning, vilket också kan ses som slutet gentemot andra 

lärares arbete. 

 

Flexibilitet-Rigidhet/Konservatism 

 Lärarkåren har visat sig vara flexibel i sitt tillfälliga förändrande av 

arbetssätt som konsekvens av betygsreformen, detta gäller även 

temaveckorna som tycks vara en ny företeelse. 

 Rigidhet skulle kunna sägas återfinnas i lärarkårens kultur då lärare 

och arbetslag tidigare diskuterat mycket förändringar, förändringar 

som dock inte blivit genomförda. 
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Experiment-Säkerhet 

 I och med att både det gemensamma arbetet om betygen samt 

temaveckorna var nya företeelser tolkar vi det som att en viss 

acceptans och “experimentlusta” tillåts. Däremot beskrivs båda som 

undantag, många utsagor särskiljer dessa som engångsföreteelser. 

 Svårigheten till att lyckas samarbeta mellan lagen, samt svårighet i 

relation till ledning som flera gånger bytts ut tycks ha påverkat 

lärarna att fokusera på att hålla “verksamheten flytande” där fokus 

på att säkerställa den vardagliga verksamheten har stramat åt 

möjligheten till experiment inom verksamhetens arbetssätt. 

 

Samverkansdimensionen 

 Genomgående trivs lärarna på Stockholmsskolan. 

 Genomgående med ett undantag uttrycks önskan om mer samarbete 

mellan arbetslagen som beskrivs som åtskilda. 

 Till viss del är man nöjd över arbetslagens interna arbete. 

 Ingen tydlig relation finns mellan lärare och ledning. 

 

Planeringsdimensionen 

 Inga tydliga tecken finns på stor stress inom lärarnas arbete. 

 Planeringen av dagliga verksamheten beskrivs något splittrat i hur 

den går till och vad som är verkligt viktigt i den planeringen. 

 Många vill planera mer gemensamt, framför allt med hela skolan 

som enhet. 

 

Rektor 

Rektorn minns sin tuffa start och kan koppla samman den med skolans övriga 

problem med en ledning som inte varit bestående de senaste åren. Hans övriga 

problemidentifikation innefattar skolans uppdelade enheter, där arbetslagen och 

ledningen, samt arbetslagen eventuellt emellan de själva, är åtskilda. Rektorn är 

försiktigt optimistisk inför relationerna på skolan och ser öppet inför en framtid 

med förändringar för skolan. Inga konkreta förändringar som han tänker 

genomföra nämns dock. Rektorn tror att samarbete är något som är positivt för 

skolan som verksamhet. 
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5 Slutsats 

 

Med vår studie har vi sökt ett svar på frågan om Stockholmsskolans lärarkultur 

kan sägas innefatta förändringskapacitet. Med bakgrund i att skolan de senaste 

åren präglats av problem med sviktande betyg och arbetsmiljö, var vår hypotes att 

problemen har kvarstått på grund av att något eller några element inom 

lärarkulturen förhindrar förändringar att genomföras. Detta skapar en skola som 

inte kan reda ut sina problem. Vår analys med utgångspunkt i kulturteori och 

skolor i förändring har syftat till att identifiera de element som förhindrar en 

organisationsförändring av skolan, med ett metodiskt val att fokusera på 

lärarkulturen.  

För att svara på frågan har vi använt oss av ett analysverktyg som delat in 

utsagorna i dimensioner där öppenhet, flexibilitet och möjlighet till risktagande är 

egenskaper som ligger till grund för att lärarkåren ska kunna både bidra till men 

också ”omfamna” förändringar som kommer utifrån. Utifrån våra fyra 

lärarintervjuer, med komplement från rektorns uttalanden, finner vi att lärarkåren 

på många sätt präglas av en öppenhet, varför lärarkulturen på denna skola delvis 

kan sägas inneha förändringskapacitet. 

När det gäller flexibiliteten inför förändringar menar vi att det kan skönjas i 

förändrade arbetssätt under det föregående året. I det ena fallet, om samarbete 

kring betygskriterier, uppfattar vi det som en förändring med en yttre avsändare, 

rektorn, och i det andra fallet uppfattar vi förändringen som driven av lärarna 

själva. Gällande den sistnämnda förändringen, temaveckor för årskurs 9, önskar vi 

i efterhand att vi hade under intervjutillfällena utrett mer noggrant hur själva idé- 

och planeringsstadiet gick till. Detta på grund att vi uppfattar, vilket också lärarna 

uttryckligen säger, att detta var första gången något liknande genomfördes på 

skolan. Varför just denna händelse är intressant beror på flera anledningar. För det 

första var det en förändring av arbetssätt som helt och fullt tycks vara driven av 

lärarna själva. Detta avviker mot lärarnas verklighetsbeskrivning om många 

samtal om förändringar som aldrig har genomförts. För det andra krävde denna 

idé om temaveckor att två arbetslag gick ihop och samarbetade kring detta. Detta 

avviker också mot den bild som vi får av lärarnas uttalanden som visar på en 

önskan om mer samarbete som dock tycks vara svårt för dem själva att 

genomföra. 

 Sammanfattningsvis tycks tendenser till flexibilitet återfinnas hos 

lärarkulturen. Däremot tycks lärarna själva ha svårt att konkretisera detta, då vi 

uppfattar att en outtalad generell önskan är att skolans ledning, framför allt i form 

av en rektor med tydliga ledaregenskaper, ska visa ”vad som är prioriterat” 

(utsaga 39) och därmed vara drivande i förändringar av skolans verksamhet, om 

än med en tydlig och öppen dialog med alla inblandade, som lärarna också tycks 
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ha ett stort behov av. Vi tänker oss att en tänkbar utveckling hade kunnat vara att 

en eller flera informella ledare hade vuxit fram, med tanke på avsaknaden av 

ledning, men så tycks fallet inte vara på Stockholmsskolan. Istället har 

arbetslagens uppdelning tydliggjorts, kanske just som konsekvens av att lärarna 

utan ledning endast arbetat för att hålla ”verksamheten flytande” så som rektorn 

formulerar sin uppfattning. Kanske är just denna cementering av arbetslagens som 

små enheter som kräver, åtminstone till en början, en tydlig ledare i form av 

rektor, för att arbetslagen ska kunna förenas i en helhetsförändring av skolan. 

Flexibiliteten är inte lika närvarande i lärarkulturen som öppenheten. 

Gällande dimensionen om risktagande i verksamheten ser vi mycket få 

indikationer på att risktagande finns närvarande i lärarkulturen. Vi menar dock 

inte att vi kan se tendenser till några konkreta ”bromsande” element, förutom 

möjligen en utsaga av en lärare som är av uppfattningen att ansvaret för 

skolutvecklingen i huvudsak bör ligga på skolledning, och inte på lärare. 

En stark nackdel i att bara förlita sig på intervjuer, vilken denna studie gjort, är 

svårigheten i att bedöma hur mycket våra respondenter låter sina åsikter komma 

till uttryck och därmed påverkar den faktiska, vardagliga verksamheten. I och med 

att detta uttalande var det enda i sitt slag tror vi dock inte att det är ett alldeles 

representativt uttalande. Varför lärarkulturen därför i huvudsak präglas av ett 

säkerhetstänkande i kulturell mening, beror troligtvis i huvudsak på att lärarna 

med olika ledare, utvecklat en kultur som inte gett utrymme till risk och 

experiment då kulturen gjort anspråk på att just ”hålla verksamheten flytande”. 

Återigen hade det varit intressant med mer material från intervjuerna där vi 

fördjupade oss i bakgrunden till uppkomsten av temaveckor, där någon typ av risk 

måste ha behandlats i och med att fem hela veckor ålades temat. 

Som ovan ger intryck av har dimensionerna om samarbete och planering 

införlivats i hög grad med vår analys av förändringsdimensionerna. Möjligtvis 

skulle man kunna önska en tydligare uppdelning, men som kulturteori förespråkar, 

har vi strävat efter att stå öppna inför motsägelsefulla intryck, att inte lägga i för 

mycket tolkning i vaga uttalanden samt just låta element överlappa i den mån de 

gör det. Ett analysverktyg är tänkt att underlätta en studie med ett visst syfte, att 

fungera som verktyg längs vägen, men samtidigt är det viktigt att materialet inte 

används för endast passa in och ”bekräfta” vårt analysverktyg. 

Dimensionen om samarbete på olika nivåer inom skolan, visar således allra 

främst på en önskan om mer samarbete, med två undantag där en lärare självmant 

tycks arbeta självständigt samt en lärare som på eget initiativ har ett nära 

samarbete med andra franskalärare och på sätt infriat sin egen önskan. Detta ger 

indikationer på en tillåtande kultur inför olika val, så länge lärare individuellt tar 

tag i saken. I övrigt tycks det befintliga samarbete som existerar ske främst inom 

arbetslagen, liksom vad gäller planering. Vi menar att planeringsdimensionen inte 

fångar upp särdeles många fler insikter om Stockholmsskolans lärarkultur än vad 

samarbetsdimensionen gör, i och med att tidsfaktorer i form av stress eller 

liknande inte tycks vara av närmare reflektion för de lärarna vi intervjuat. 

Avslutningsvis kommer vi fram till att Stockholmsskolan inte kan sägas ha en 

aktiv förändringskapacitet, däremot en latent, potentiell förändringskapacitet. Det 

beror på avsaknaden av konkreta flexibla, risktagande initiativ och på det ett 
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utvecklat samarbete, som det dock finns tendenser till och främst finns ett 

uttryckligt stöd för. Därför menar vi att förändringskapaciteten inte kan sägas vara 

särskilt långtifrån att realiseras i denna kultur. Rektorn ser vi i detta fall som 

nyckelfaktorn till att möjliggöra förändringskapacitet inom lärarkulturen, då vi 

uppfattar att denna lärarstab är i ett starkt behov av en ledare som kan ge prioritet 

och riktning åt förändringsarbetet. Vi tror det skulle kunna gå att åstadkommas 

med konkreta helhetsåtgärder för ökat samarbete lärarna emellan med tydlig 

kommunikation mellan rektor och lärare med möjlighet till deltagande i 

förändringsprocessen.  

5.1 Kritiska reflektioner och avslutande resonemang 

Den stora utmaningen i en kulturstudie menar vi finns i två delar. Den ena gäller 

givetvis tolkningen av ett urval respondenters svar på mer eller mindre tydliga 

frågor. Den andra delen gäller huruvida denna tolkning från respondenterna 

faktiskt kan sägas fånga upp den existerande kulturen hos analysobjektet. Då vi 

endast nämnvärt reviderat en teori som enligt ett längre svenskt forskningsprojekt 

utarbetats för att just fånga upp olika lärarkulturer lokalt och dessutom följt en 

därtill utvecklad metod för en sådan studie, menar vi att god validitet kan uppnås. 

Därmed avgränsas validitetsproblematiken till huruvida teorin om lärarkulturer är 

riktig. Kvarstår gör diskussionen om vår tolkning av Stockholmsskolans 

skolkultur är riktig. Genom att hantera ett till synes svårgripbart ämne på ett 

systematiskt sätt enligt ovan metod tror vi att vi har lyckats, i den mån denna 

begränsade studie gett möjlighet till. 

Kulturstudier och framförallt kulturstudier i form av en fallstudie löper alltid 

risken att ifrågasättas i vilken möjlighet resultaten kan generaliseras och huruvida 

resultatet är tänkt att förvaltas. Vi menar att syftet med en kulturstudie just aldrig 

bör vara att generaliseras, däremot tror vi att kulturstudiers resultat, likt denna, 

kan bidra med mycket insikt i en förändringsprocess, varför erfarenheter från 

tillvägagångssätt däremot skulle kunna generaliseras till andra kulturstudier och 

organisationsförändringar. 

Vi skulle själva vilja lyfta aspekten av tidpunkt och ”timing” för kulturstudier. 

För det första är vi medvetna om, och ödmjuka inför, att en kulturstudie bör löpa 

under en längre period. Dels genom att ha möjlighet att uppfatta förändringar som 

kan vara avgörande för förståelsen över hur kulturen på just den här skolan är. 

Skolkultur är knappast något statiskt utan fångas kanske bäst upp i perioder av 

utmaningar och förändringar. Skulle vi haft möjlighet att ha besökt skolan mer än 

en gång och intervjuat våra respondenter ytterligare en gång till, hade vi kanske 

dessutom kunnat kontrollera ytterligare för att svaren vi erhöll faktiskt kunde 

sägas vara representativa för denna skolkultur. Utöver detta kunde vårt val av 

tidpunkt ha varit just lyckosamt i och med en ny rektor som suttit på sin post i ett 

år och fortfarande var en ny aktör på skolan liksom att skolan för mindre än ett år 

sedan fått ta del av den nya skolreformen med bland annat nya betygskriterier. Vi 

hade alltså möjlighet att göra en kulturstudie efter att både en intern och en extern 
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förändring påverkat skolan. Å andra sidan kan man diskutera huruvida dessa två 

förändringar, vilka var utom lärarkollegiets kontroll, tvingade fram just sällsynta 

reaktioner, som i “vanlig” verksamhet inte annars uttrycks. Detta är alla aspekter 

vi noggrant resonerat kring när vi i ovan studie ämnat tolka Stockholmsskolans 

skolkultur och som vi hoppas har präglad vårt resultat till att utmynna i en 

balanserad slutsats. 

För framtida studier av skolkulturer föreslår vi att man i hög grad bör sträva 

efter att göra en god bakgrundstudie inför undersökning för att förstå i vilken typ 

av kontext av förändringar och händelser som skolan befinner sig. Därtill 

rekommenderar vi att besöka en skola vid ytterligare tillfällen och att om möjligt 

komplettera respondenternas svar med iakttagelser av lärarrum, lärarmöten och 

andra intryck som kan bidra till kulturanalysen. Avslutningsvis har vi efter våra 

svårigheter att finna en skola som var beredd att ställa upp i en kulturstudie fått 

konkret insikt i kulturanalysens känslighet. Alla som ämnar utföra en kulturanalys 

bör resonera noggrant om studiens syfte, eventuella integritetsaspekter samt hur 

man med sitt studieobjekt är tydlig kring detta i sin inledande dialog. 
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Bilaga 1 

Utsagor 
 

Förändringsdimension 

 

1. ”Det är en bra skola att arbeta på, tyvärr har väl skolan fått en del oförtjänt 

kritik tycker jag som dragit ned stämningen. Men nu är vi på bättringsvägen” 

 

2. ”Det jag tycker är bra är den nuvarande stämningen på skolan, jag tycker mina 

kollegor är gladare och eleverna märker direkt av om vi (lärarna) trivs på jobbet. 

Mindre bra är alla byten av skolledningen som har skett de senaste åren, det har 

blivit väldigt mycket eget arbete och en tung börda har hamnat på 

arbetslagschefterna” 

 

3. ”Jag skulle säga att mycket av förslagen från lärarkåren grundar sig i 

reflektioner frånverksamheten. Men jag tycker nog att det mesta av 

inspirationsansvaret och visionerandet skall ligga på skolledningen, visst kanske 

vi också har ett ansvar men vi skall ju samtidigt klara av den löpande 

verksamheten – att utbilda elever.” 

 

4. ”Under åren har det kommit upp en rad förslag på arbetsgrupper och 

planeringsgrupper men ingenting har genomförts hela vägen. Väldigt mycket prat 

om förändring men ingenting blir konsekvent genomfört och ordentligt 

utvärderat.” 

 

5. ”Det är bra, jag märker inte av ledning särskilt mycket. Nu på sistone har det 

varit mycket med betygssystemet men innan dess kan jag inte säga att jag märkt 

av något särskilt. Den enda gången jag känner att hela skolan har samarbetat 

under ledning av rektorn är under sommaren när vi skulle skriva om 

arbetsplanerna och komma fram till de nya betygskriterierna.” 

 

6. “Jag känner också att vår rektor försöker förnya oss och det känns bra.” 

 

7. ”Sen när det gäller det nya betygssystemet så samlades hela skolan och pratade 

igenom detta, det var första och enda gången hitintills. Men jag är som sagt ny.” 

 

8. ”Tror alla skolor är unika i sig, just Stockholmsskolan tror jag utmärker sig som 

en skola som kommer att utvecklas väldigt mycket de kommande åren. Det 

kommer bli en utmaning för både lärare och elever” 

 

9. ”Det som är lite sämre är nog historiken, en del rektorsbyten de senaste åren 

och jag har faktiskt saknat en samstämmig bild av verksamheten. Det har känts 

väldigt uppdelat mellan arbetslagen, vi har haft en del möten där alla träffats men 

jag har ingen aning om hur de andra jobbar.” 
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10. ”Arbetslaget har i flera omgångar försökt påverka ledningen, både konkreta 

förslag och idéer, men vi känner aldrig att vi fått någon respons. Och då slutar 

man ju av efter ett tag.” 

 

11. ”Vår förra skolchef kände jag tog allt vi sa som om vi motarbetade honom 

personligen, och inte ville förbättra verksamheten. Den nuvarande däremot är 

väldigt tillmötesgående och lyssnar uppmärksamt, även om det kanske inte har 

hänt så väldigt mycket. Men han har ju bara suttit som rektor snart ett år.” 

 

12. ”En till ganska ny sak som nog kan kopplas till planering är att vi för första 

gången hade temaveckor i höstas, där alla nior hade tema andra världskriget under 

5 veckor. Då samlades alla lärare i två arbetslag och tillsammans planerade 

aktiviteter.” 

 

13. ”Jag tycker det är väldigt trevligt att arbeta som lärare på den här skolan. Jag 

kom hit för 10 år sedan och har trivts nästan hela tiden. Nu på sistone har det 

tillkommit flera nya och bra lärare som jag har stor respekt för.” 

 

14. Det jag tycker ska bli bättre är helt klart resultaten, jag tror att vi med små 

förändringar kan bli mycket bättre.” 

 

15. ”De direkta förändringar jag skulle göra är att låta lärare planera mer ihop, låta 

folk utbyta idéer och ta hjälp av varandra. Sen att detta uppmuntrades från 

ledningen.” 

 

16. ”Vet inte om man kan beskriva det som om vi har en relation, jag tror vår 

rektor just nu försöker bygga upp en relation. För tidigare har jag personligen haft 

väldigt lite kontakt med skolledningen.” 

 

Rektor  

17. ”Tidigare har vi inte haft någon långsiktig planering, det har pratats om 

visioner och saker som aktivt ledarskap men i realiteten har ingenting hänt. 

Rektorn har varit iväg på kurser vet jag, men jag kan inte se att det leder till något. 

Han borde ju vara här och inte på en massa andra ställen.” 

 

18. ”Sen kom det nya betygssystemet som ett brev på posten i somras, mycket tid 

har gått åt att försöka få en gemensam syn på läroplanen och betygssystemet. Vi 

valde att tillsätta ämnesspecifika grupper som fick arbeta fram arbetsplaner till 

eleverna och tydliga kriterier för betygssättning. Det här har kanske stärkt oss som 

team, att vi gemensamt fick en klar syn.” 

 

19. ”Att arbeta på Stockholmsskolan är en ständig utmaning, när jag kom för ett år 

sedan fans det mycket negativ stämning och många såg mig nog som ännu en 

rektor. Att då försöka vinna allas förtroende och dra igång en utvecklingsprocess 

har varit väldigt tufft.” 
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20. ”Vet inte om jag skulle ändra på något specifikt, det jag skulle vilja göra är att 

försöka ta ett helhetsgrepp på skolan. Försöka skapa en attityd om att det här är 

vår skola.” 

 

21. ”Från många olika ställen, just nu har vi påbörjat ett idé utbyte med andra 

skolor runt om i Sverige. Jag försöker även att lyssna på mina medarbetare och 

skapa en lärande 

verksamhet.” 

 

22. ”Jag kan ärligt talat inte se att det genomfört så många förändringar på skolan, 

de senaste åren innan jag kom, nu vill jag inte säga att jag kom som en prins på 

den vita hästen och har gjort allt bra. Men efter att ha tittat igenom 

verksamhetsplaner och pratat med lärare så verkar det inte ha funnits mycket 

utrymme för förändring. All tid har gått åt att hålla verksamheten flytande. 

Däremot har det funnits många visioner runt skolan men ingen verkar ha blivit 

särskilt bra genomförd. ” 

 

Samverkansdimensionen 

23. ”Jag skulle avsätta mer tid för gemensam planering och utveckling, vi har 

väldigt många lektionstimmar och att försöka hitta en gemensam tid, som inte är 

efter klockan 17, är väldigt svårt.” 

 

24. ”I vårt arbetslag tycker jag att det är en väldigt bra stämning, vi fikar och 

pratar mycket. Sen har jag inte så stor koll på de andra arbetslagen.” 

 

25. ”Vad jag vet finns det inget större samarbete, jag sköter min egen 

lektionsplanering och betygssättning.” 

 

26. ”Att jobba här är en stor men rolig utmaning, väldigt tufft ibland men det 

kommer jag över med hjälp av mina arbetskamrater.” 

 

27. ”Det som är bra på den här skolan är lärarna, jag tycker de flesta är positiva 

och verkligen försöker göra ett bra jobb.” 

 

28. ”Jag har en väldigt positiv bild av ledningen, jag tycker att de försöker ta in 

vad vi lärare tycker och försöker förbättra skolan. Sen finns det personer i mitt 

arbetslag som har en väldigt negativ inställning, men det beror nog på att de inte 

fått ett sådant bra bemötande av tidigare ledning.” 

 

29. ”Jag har inställningen att man arbetar bäst som ett team, eleverna som går här 

upplever skolan som en helhet och jag tror det är väldigt viktigt att även lärarna är 

med och skapar denna helhet. ” 

 

30. “Jag känner i alla fall att jag har ett stort stöd bland mina kollegor.” 
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31. ”Jag känner att jag har tid att planera, jag gör en grovplanering i början på 

åren som jag sen försöker hålla men jag vet att det finns lärare som planerar vecka 

för vecka.” 

 

32. ”Jag trivs med att arbeta på Stockholmsskolan, jag har varit här i snart sex år 

och tycker väldigt mycket om eleverna och skolan. För mig som speciallärare är 

det väldigt roligt, vi har en väldigt bra speciallärare som är otroligt engagerade 

och jag tycker att vi gör ett bra jobb.” 

 

33. ”Det positiva är arbetskamraterna, jag trivs verkligen.” 

 

34. ”Ibland, vissa grupper samverkar och vissa inte, det finns ingen generell 

metod.” 

 

35. ”Jag har saknat någon form av maktfördelning på skolan, allt sköts i 

skolledningen. Ibland kommer arbetslagschefen med nya direktiv som inte finns 

på något papper eller med någon motivering. Det bara nämns på ett morgonmöte.” 

 

36. ”Jag tycker mina kollegor är toppen, sen tror jag att vi är rätt så bra på att 

fånga upp elever som börjar tappa motivationen.” 

 

37. ”Helt klart i grupp, vi som är lärare i franska använder varandra som bollplank 

och tipsar om olika svårigheter och hur man löser problem. Sen gör vi även 

gemensamma skrivningar som jag tycker är mer rättvist för eleverna.” 

 

38. ”Det beror på hur då menar, för i arbetslagen sker en del samarbete när det 

gäller planering och betygsättning. Fast jag anser väl att planeringen mest är till 

för att se att ingenting krockar.” 

 

39. ”Vet inte om jag har riktat särskilt mycket synpunkter mot rektorn, tidigare 

har ett flertal lärare krävt ett tydligare ledarskap från rektorn. Att få reda på vad 

som är prioriterat och hur den enskilde läraren skall agera.” ledning. 

 

Rektor 

40. “Det som är positivt tycker jag är inställningen just nu på skolan, jag uppfattar 

den som väldigt positiv. Det jag kan känna som lite negativt är avsaknaden av 

samarbete arbetslagen och ledningen emellan. Det finns inga stabila och tydliga 

linjer för hur vi skall jobba som en organisation och inte som flera små 

organisationer i ett stort hus.” 

 

41. ”Skolan har gemensamma arbetsplaner för varje ämne men huruvida lärarna 

samarbetar om planering och betygsättning vet jag inte, det har nog 

arbetslagschefen mera koll på.” 

 

42. ”Min åsikt är att det är en bra relation, jag som hyfsat ny rektor har självklart 

mötts av en del negativa åsikter och brist på förtroende. Men det anser jag är helt 



 

 33 

naturligt när man kommer till en ny verksamhet. Den relation vi har idag anser jag 

vara på en bra stabil nivå, även om jag strävar efter att den hela tiden skall bli 

bättre.” 

 

43. Vet inte riktigt hur relationen ser ut mellan arbetslagen, det verkar vara som 

om de har agerat som enskilda grupper tidigare och inte samarbetat särskilt 

mycket.” 

 

44. ”Jag anser att det bara finns fördelar med samarbete, undervisningen blir mer 

sammanhängande och jag tror eleverna känner om lärarna är i synk med 

varandra.” 

 

Planeringsdimensionen 

45. ”Jag skulle säga att mycket av förslagen från lärarkåren grundar sig i 

reflektioner från verksamheten. Men jag tycker nog att det mesta av 

inspirationsansvaret och visionerandet skall ligga på skolledningen, visst kanske 

vi också har ett ansvar men vi skall ju samtidigt klara av den löpande 

verksamheten – att utbilda elever.” 

 

46. ”Jag skulle ge mer tid till undervisning och försöka få mer tid till eleverna, när 

väl lektionerna är slut har jag ingen chans att hjälpa de elever som behöver extra 

stöd.” 

 

47. ”Det beror på vad det handlar om, för när det gäller lektionsplanering gjorde 

jag min helt själv. Sen när vi skulle utforma terminen för eleverna så arbetade vi i 

arbetslaget.” 

 

48. ”Mycket av planeringen sker i arbetslagen, vi har fyra stycken. Eller vi 

planerar mycket tillsammans och har genomgångar av arbetsplaner för de olika 

ämnena.” 

 

49. ”Mer planering mellan arbetslagen, det finns nästan ingen samplanering 

mellan arbetslagen i skolan. Och vi speciallärare som springer omkring bland 

arbetslagen skulle behöva en mer tydlig bild av verksamheten.” 

 

50. ”Traditionellt, eller de senaste åren i alla fall skulle jag säga att det inte sker så 

mycket samverkan kring lektionsplanering och betygssättning. Vi har 

gemensamma arbetsplaner för varje ämne som är utarbetat på ledningsnivå men 

hur vi sedan tolkar dem och vad som utmärker ett MVG bestämmer vi helt själva” 

 

51. ”Det finns nästan ingen samplanering mellan arbetslagen i skolan. Det har inte 

funnits det så länge jag har jobbat på skolan, finns ingen tradition av det tror jag.” 
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Rektor 

52. ”Personligen planerar jag mycket själv, det är upp till mig som skolledare att 

ansvara för att verksamheten går framåt. Sen när det gäller det praktiska så 

försöker jag göra så mycket som möjligt tillsammans med mina arbetslagschefer.” 

 

53. ”Jag tror att en person som skall pass in på Stockholmsskolan måste vara en 

kompetent lärare och trygg i sig själv som lärare. En del elever är ganska tuffa så 

det krävs att man vågar leda sin klass.” 

 

54. (Fråga: Vilka är de största misstag man kan göra här) ”Det tror jag är att vara 

negativt inställd, då blir man utpekad på en gång.” 

 

55. ”För att passa in i vår organisation tror jag att den personen måste vara en 

engagerad lärare med ett öppet sinne. Det finns en hel del elever som behöver 

extra stöd och det kommer krävas att man gör mer än vad som står i arbetsplanen. 

Personen måste också vara öppen för förändring, det kommer hända mycket det 

kommande åren.” 
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Bilaga 2 

Intervjumall  
1. Inledning 

 Hur är det att arbeta som lärare på den här skolan? 

 

2. Förändringsdimensionen 

 Vad tycker du är bra och dåligt på skolan? 

 Vad skulle du vilja ändra på skolan om du fick bestämma? 

 Var hämtar ni idéer ifrån? Om någon lägger fram ett förslag, 

vartifrån kommer inspirationen/reflektionen? 

 Vilka förändringar har skett tidigare på skolan? Små och stora? 

Varför uppkom de och hur gick det? 

 Finns det några förändringar som inte genomförts? 

 

3. Samverkansdimensionen 

 Kan du kort beskriva relationen mellan följande: 

 Rektor och lärare, hur är förhållandet mellan anställda och ledning 

på skolan? 

 Lärare emellan: dynamiska, hjälps åt, ett lag eller splittrat? 

 Hur är umgängestonen mellan folk på den här skolan? Kan du ge 

några exempel? 

 Arbetar lärare bäst om de jobbar enskilt eller tillsammans tycker du? 

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med samarbete? 

 Samarbetar lärare på den här skolan kring lektionsplanering och 

betygssättning? På vilket sätt sker detta? Om inte alla lärare gör det, 

varför tror du det är så? 

 Vilka är de största misstagen man kan göra här? 

 

4. Planeringsdimensionen 

 Hur ser lärarens möjlighet till planering ut? Mycket eller lite tid, 

planerar ni mycket tillsammans eller enskilt? 

 Kan du planera lektioner i god tid? 

 Vilka synpunkter riktar lärare mot rektor angående sin tjänst inför 

terminerna? Vilka önskemål bemöts? 

 

 

 


