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Sammanfattning 

The purpose of the study is to examine what enables and makes it difficult for teachers to create common values 

in a school. The study is a case study of a school in Kunskapsskolan Education Sweden (KED). The organization 

has common values as a goal with the purpose to be a tool for teachers in the work, and to create an 

organizational culture. The empirical material consists of interviews and observations. The result shows that the 

school's operation and structure provides support for teachers' collaboration and it will be fundamental to the 

ability to create consensus about the school's goals. The organization, cooperation and a common goal is 

expressed as a key condition for the possibility of developing common values. The teachers are aware of the 

organization's formal goals and values, but the most important is the informal values created through the 

collaboration in teams and by common perceptions of the target in the work. The pedagogical approach in the 

school also affects to the common values expressed in the school's culture. Organization and cooperation on goal 

must have the potential to become a common system of thought in the school's inner workings if they are to be 

shared values. They then expressed in the school's culture and in everyday work and contribute to school 

activities is perceived as a shared responsibility. 
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Förord 
 

På 1980-talet utbildade jag mig till förskollärare och började arbeta i förskolan och på 1990-talet blev 

det arbete i skolans förskoleklass. Efter flera år i skolan uppfattade jag att skolutveckling 

levandegjordes genom hur elever fick sina behov tillgodosedda i undervisningen. Mitt intresse för 

skolutveckling förde mig till specialpedagogiken och utbildningen till specialpedagog på Stockholms 

Universitet (SU). Under utbildningen fick jag VFU-praktik i en Kunskapsskola och jag skrev en 

uppsats byggd på studier av skolans organisering av arbetssättet för att möta elevernas olikheter 

(Zeller Tiilikainen, 2012). Med studierna växte intresset för skolans organisatoriska villkor och efter 

specialpedagogexamen fortsatte jag studera organisation och ledarskap. Samtidigt arbetade jag som 

specialpedagog i en gymnasieskola och när jag efter ett par år sökte in på masterprogrammet i 

pedagogik började mitt arbete i en Kunskapsskola. Idag har mina erfarenheter i arbetet gett mig bred 

erfarenhet av pedagogens/lärarens organisatoriska villkor i olika verksamheter. Det tillsammans med 

studierna har bidragit till att organisationspedagogikens forskningsområde blivit min inriktning i den 

här masteruppsatsen.    

I Kunskapsskolan är organisationens värderingar ett gemensamt mål i lärarnas arbete. Det väckte 

min nyfikenhet för vad som möjliggör och försvårar för lärare att skapa gemensamma värderingar. 

Målet med gemensamma värderingar i organisationen erbjuder möjligheter att studera hur lärare 

samarbetar om värderingar. Därför blev en Kunskapsskola mitt studieobjekt för uppsatsarbetet och jag 

vill rikta ett stort tack till den skola som var gästvänlig och lät mig komma och störa i deras vardag. 

Ett mycket stort tack till er rektorer och alla lärare som tog emot och lät mig observera i ert arbete! 

Som det heter - utan er hade studien aldrig varit möjlig.  

Det har varit en lång och mödosam resa med uppsatsstudier och arbete parallellt. Utan den 

fantastiska handledning som jag fått av min handledare Jon Ohlsson hade jag varit totalt vilsen! Ett 

mycket stort tack Jon! Våra samtal har varit centrala för min förståelse och mina reflektioner i ämnet. 

 

Tyresö, januari 2017 

 

Ylva Zeller Tiilikainen 
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Inledning 

Den demokratiska värdegrunden lanserades som begrepp i skolans läroplan 1994 för att förstärka det 

svenska samhällets strävan efter jämlikhet och demokrati
1
. Värdegrunden definierar etiska regler och 

riktlinjer
2
 och är värderingar som ska styra i skolans undervisning. Men trots att värdegrunden inte kan 

gestaltas utan lärarnas insats i undervisningen diskuteras sällan värderingar i det vardagliga arbetet. På 

samma gång är värderingar alltid närvarande genom åsikter och personliga uppfattningar om 

undervisningen och undervisningens innehåll. Värderingar som delas av flera lärare kan dessutom 

påverka skolans kultur och bidra till ett gemensamt förhållningssätt. Det är samtidigt inte ovanligt att 

en skolkultur består av flera subkulturer där lärare med lika värderingar bildar grupper (Ohlsson, 

2004). Värderingar får därför möjlighet att utvecklas till sociala villkor som påverkar organiseringen 

av verksamheten.  Det har bidragit till att värderingar är intressanta ur ett organisationsperspektiv och 

idag finns skolorganisationer som utöver värdegrunden utformat egna värderingar som mål. Syftet är 

att förstärka förhållningssätt som förväntas i verksamheten. Samtidigt blir det betydelsefullt att lärare 

får stöd för möjligheten att diskutera värderingar och skapa samförstånd.  

I studien är syftet att undersöka vad som möjliggör eller försvårar för lärare att utforma 

gemensamma värderingar i en skola. Begreppet värderingar kommer därför att vara ett centralt 

begrepp och definieras enligt NE som ett ställningsstagande, en åsikt eller uppfattning som uttrycks i 

jämförelse med något annat
 3

. Enligt Hatch (2007, s 245f) är värderingar och normer nära förbundna i 

en organisation. Värderingar uppfattas mer medvetet än normer som kan beskrivas som oskrivna 

regler som gör att människor vet vad som förväntas i en situation. Skillnaden blir en balansgång där 

värderingar grundläggs i ett värde som värderas högre än något annat.  

Gemensamma värderingar i en skola ska enligt teorier om framgångsrika skolor leda till samarbete 

som påverkar till större effektivitet i skolans arbete (Rothstein, 2012). Med värderingar som 

gemensamt mål i en organisation uttrycks ofta implementering som ett betydelsefullt begrepp. 

Implementering handlar om överföring av information och tar samtidigt inte hänsyn till att i en skola 

är lärare inbäddade i en kontext där individuella och kollektiva tolkningar påverkar både förståelse och 

gemensamma uppfattningar (Hatch, 2007, Ohlsson, 2004). Arbetet i en skola är situationsberoende där 

lärare oftast bedömer att det är undervisningen som måste fungera i första hand (Ohlsson, 2004, s 

156). En skolorganisations formella värderingar i mål och visioner får därför stor risk att komma i 

andra hand när det vardagliga arbetet får större betydelse. Samtidigt blir det inte ett effektivt utbyte av 

handlingar mellan skolledning och lärare om inte alla samarbetar om mål som satts upp i 

organisationen (Eriksen, 1997, s 19). Gemensamma värderingar i skolans verksamhet kan därför bli ett 

komplext mål. 

Kunskapsskolan är ett exempel på en skolhuvudman som utarbetat värderingar som mål för lärarna 

i arbetet. Organisationen startade 2000 och lanserade 2007 gemensamma värderingar som mål i 

organisationen. I Kunskapsskolan uttalas att det är betydelsefullt att lärarna i skolorna utformar ett 

gemensamt förhållningssätt enligt organisationens pedagogiska idé. I den interna skriften ”Lilla blå”
4
, 

som var aktuell fram till läsåret 2014/2015, beskrivs att konceptet med en personligt utformad 

utbildning är en pedagogisk idé som innehåller värderingar. I texten framställs att det före 2007 fanns 

                                                      
1 Nationalencyklopedin (NE) 2016-11-21. 

2 Ibid. 

3 Ibid. 

4 Ur ”Lilla Blå”, s 15, läsåret 2014/2015, Kunskapsskolan. 
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svårigheter för lärare att uppnå samsyn om mål i skolorna och att förstå vikten av att ha gemensamma 

värderingar i arbetet. Det fanns även skolledare som inte uppmärksammade problem som uppstod när 

värderingar inte var gemensamma i arbetet. Organisationen lanserade därför 2007 värderingar som 

stöd för mål och förhållningssätt i arbetet
5
. Efter flera år, läsåret 2014/2015, uttrycker ledningen i 

Kunskapsskolan att värderingarna behöver förändras. Syftet var att förnya dem för att skapa ”ett 

kraftfullt verktyg i vardagen”
6
. Alla lärare i organisationens skolor fick under läsåret reflektera och 

diskutera för att ge förslag på nya gemensamma värderingar. Förslagen sammanställdes och nya 

värderingar presenterades sedan med en inriktning som kan liknas vid ett mål i sig. Värderingarna är 

idag inte längre lika tydligt inriktade som stöd för mål i konceptet och den pedagogiska idén.  

Processen med organisationens värderingar från 2007 fram till idag där lärare fått arbeta med att 

omarbeta värderingarna kollektivt, tyder på att det funnits svårigheter att skapa gemensamma 

värderingar i skolorna. Det gör det intressant att undersöka vad som möjliggör eller försvårar för lärare 

att utforma gemensamma värderingar. Jag har därför valt att utföra en fallstudie i en av 

Kunskapsskolans skolor för att studera hur det vardagliga arbetet påverkar lärares möjligheter och 

svårigheter att utforma gemensamma värderingar.  

Syfte 

Syftet med studien är att skapa kunskap om vad som möjliggör och försvårar för lärare att utforma 

gemensamma värderingar i en lokal skolorganisation. 

Frågeställningar 

 Vad beskriver lärare som viktigast i arbetet? 

 Hur beskrivs skolans gemensamma värderingar? 

 Vilken betydelse har samarbetet i arbetslaget för utformningen av gemensamma värderingar? 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Ibid. 

6 Från webbportalen Kunskapsporten, 2016. 
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Fallbeskrivning  

Kunskapsskolan är en friskoleorganisation som erbjuder ett koncept som härstammar från idén om 

”personalized learning”. En idé som startade i England
7
 genom New Public Management rörelsens 

intåg i Europa på 90-talet. I England är det idag ett kontroversiellt begrepp där engelska forskare 

framhåller att engelska skolor haft svårt att uppnå samsyn om begreppets innebörd (Maguire, Ball & 

Braun, 2013). I Kunskapsskolan framhålls att det centrala är att erbjuda elever en personligt utformad 

utbildning. Skolornas arbetssätt och struktur är utformad ur ett individuellt perspektiv för att möta 

elevers behov och kunskapsnivå. I mötet med eleverna vill Kunskapsskolan att förutom den 

demokratiska värdegrunden ska organisationens värderingar vara verktyg för lärarnas förhållningssätt. 

Gemensamma värderingar ska även skapa en gemensam kultur i organisationen.  

I organisationen uttrycks vikten av att vara en lärande organisation och närheten till medarbetaren 

understryks av organisationsledningen. Möten mellan skolor och lärare arrangeras och samordnas flera 

gånger per läsår genom s.k. klustermöten. Kommunikationen inom organisationen sker genom 

webbportalen ”Kunskapsporten” som den pedagogiska avdelningen ansvarar för. Genom portalen sker 

all information i organisationen, från undervisningstips till medarbetarfrågor. Via Kunskapsporten 

kunde medarbetare fram till läsåret 2014/2015 nå en skrift som kallades ”Lilla Blå” där konceptet 

presenterades med vision och mål. Under läsåret 2015/2016 ersattes skriften med en ny presentation 

på Kunskapsporten. Tidigare presenterades att organisationen hade syfte att driva en kedja av friskolor 

med ett gemensamt utbildningskoncept
8
. Visionen var att företagets skolor skulle vara bäst i landet 

vilket var en position som skulle uppnås genom att erbjuda elever en personligt utformad utbildning. 

Under läsåret 2015/2016 omformades presentationen av affärsidén till att erbjuda en utbildning i 

framkant där eleven med egna mål och egna förutsättningar ska stå i centrum
9
. Här understryks vikten 

av ett gemensamt arbetssätt med samordning kring den pedagogiska idén med en personligt utformad 

utbildning. Ny vision som presenteras är ”att ge nästa generation de bästa förutsättningarna att anta 

dagens utmaningar och forma morgondagens samhälle”. En vision följs även av mål som idag 

presenteras som att nå höga studieresultat, få Sveriges mest nöjda elever och föräldrar, bästa och mest 

nöjda medarbetare och ha en sund ekonomi
10

.   

I Kunskapsskolans beskrivning av organisationen får gemensamma värderingar stort utrymme. 

Värderingarna skapades 2007 när skolorganisationen funnits i sju år och i den tidigare skriften ”Lilla 

Blå” förklarades hur och varför värderingarna skapades under 2007. Före 2007 togs för givet att alla 

medarbetare förstod att värderingar fanns underförstådda i organisationens koncept. Enligt texten 

visades det dock finnas svårigheter för lärare att förstå vilka värderingar som följde arbetet i 

Kunskapsskolan. I texten förklaras att värderingarna internt ska svara på frågan om varför 

Kunskapsskolans arbetssätt utformats enligt konceptet men också användas externt för att förmedla 

vilka värderingar som grundlägger organisationen. Texten beskriver att värderingarna ska användas i 

det interna utvecklingsarbetet om förändringar övervägs i arbetssättet och därför förhindra felaktig 

implementering.  

Värderingarnas syfte är att vara stöd för att förstå arbetssätt och struktur enligt den pedagogiska 

idén med en individuellt utformad utbildning. De beskriver vilket förhållningssätt som förväntas i 

                                                      
7 Ur den interna skriften, ”Lilla Blå”, s 15, läsåret 2014/2015, Kunskapsskolan. 

8 Ibid.  

9 Kunskapsportalen 2016-12-04. 

10 Ibid. 
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lärarens arbete. Vilket då kan bli ett stöd för läraren att förstå organisationens pedagogiska koncept.  

Värderingarna utformades och presenterades i ”Lilla Blå” 2007 sju år efter organisationens start i 

Sverige. Värderingarna inriktades på organisationens förväntningar på lärarens uppdrag i arbetet, de 

var utformade enligt nedan.  

 

Alla människor är olika
11

 

Alla människor är olika och lär på olika sätt och i olika takt. Det är vår uppgift att möta detta. 

Hos oss ska varje elev oberoende av förutsättningar ha rätt till personliga utmaningar, varje 

dag. Vi ser inte någon konflikt mellan elevernas självklara rätt att få en undervisning 

anpassad efter deras behov och förutsättningar, och de vuxnas auktoritet och lika självklara 

rätt och skyldighet att vägleda eleverna. 

 

Utmanande mål och tydliga krav 

Varje elev ska med stöd från engagerade, kunniga och pådrivande lärare, och genom egen 

hård vilja, hårt arbete och målmedvetenhet kunna tänja sina gränser och lära sig mer än vad 

han eller hon trodde var möjligt. Vi lyfter fram goda prestationer som föredömen. 

Vi ser ingen konflikt mellan lust och krav, hårt arbete och glädje, självständigt lärande och 

ordning och reda. Vi är inte en kravlös skola som väntar på att eleven ska få lust att lära. 

 

Bildning 

Vi ska ge eleven kompetensen att leva och verka i det moderna samhället med ständigt nya 

utmaningar och fler och svårare val. En viktig del av denna kompetens utgörs av bildning. 

Bildning ger förmågan att se sammanhang och mönster, förstå och tolka skeenden, fatta 

beslut och välja, och en drivkraft att hela tiden fördjupa och bredda sin kompetens. 

 

Livet blir vad jag gör det till 

En annan viktig del av kompetensen är personlig utveckling. Vi ska ge eleven en grund för 

personlig utveckling där självdisciplin, självkännedom, ansvarskänsla och tillit till den egna 

förmågan lägger grunden för ett konstruktivt förhållningssätt vars kärna är att livet blir vad 

jag gör det till. 

 

Under läsåret 2014/2015 framhåller Kunskapsskolans VD på webbportalen Kunskapsporten att det 

nu var viktigt att ”revitalisera” värderingarna. Anledningen var att värderingarna skulle bilda ”ett 

kraftfullt verktyg att samlas kring i vardagen”
12

. Under läsåret får alla medarbetare i organisationen 

delge sina synpunkter på de tidigare värderingarna och kommentarer samlades sedan in och 

sammanställdes av organisationsledningen med hjälp av en konsult/utvecklingsbyrå. Ett förslag på nya 

värderingar skickades sedan ut till alla skolor och diskuterades ytterligare en omgång. Under den tid 

som studien utfördes presenterades de nya värderingarna och var fortfarande under diskussion i 

skolorna. Värderingarna presenterades under läsåret som nedan
13

. 

Vi ser kraften i varje individ 

Alla människor är olika och lär på olika sätt. Vi möter var och en med respekt och finner styrkan i 
varje individs förutsättningar och personlighet. Genom personliga utmaningar utvecklar var och 
en sina kunskaper och förmågor. 

                                                      
11 Från Kunskapsskolans webbportal ”Kunskapsporten” 2016. 

12 Från Kunskapsskolans webbportal ”Kunskapsporten” 2016. 

13 Ibid. 
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Vi når längre tillsammans 

Vi samarbetar och är öppna för olika perspektiv. Genom att själva bidra och försöka förstå hur 
andra tänker, lär vi av varandra. Detta gör att vi blir tryggare, som grupp och som individer. Vi 
uppmuntrar varandra och ger konstruktiv återkoppling, vilket är en grund för att nå längre 
tillsammans. 

Vi har höga förväntningar 

Alla kan och vill lyckas. Därför har vi höga förväntningar, på oss själva och på varandra vilket ger 
högre resultat. Med en positiv anda och tydliga, utmanande och rimliga mål kan vi nå längre än 
var och en trodde var möjligt. 

Vi drivs av utveckling 

Genom nyfikenhet och vilja att ta till oss kunskap, se mönster och samband utvecklas vi ständigt. 
Vi tänjer våra gränser och söker nya vägar. Vi påverkar vår situation och formar vår framtid. 
Denna drivkraft får oss att hela tiden utvecklas. 

  

De nya värderingarna har förändrats till ett större fokus på det gemensamma arbetet i skolorna. I 

tidigare värderingar var det centrala hur den individuelle läraren skulle tänka i arbetet för att leva upp 

till ett specifikt förhållningssätt. I de nya är det kollektiva arbetet betonat, de förmedlar ett starkt vi och 

genom betoning på vi understryks betydelsen av att medarbetare tillsammans arbetar mot 

organisationens mål. I formuleringen av vi pekar organisationen på vikten av gemensamt synsätt och 

från att vända sig till enskilda lärare påpekas nu vikten av gemensamhet och en gemensam kultur. Det 

går att se att gamla och nya värderingars utformning följer samhällets förändringar. Från att 

2007fokusera på enskilda lärares arbete fokuseras läsåret 2014/2015 gemensam kultur och utveckling. 

I de gamla värderingarna togs t.ex. begreppet bildning upp som viktigt för lärare att eftersträva. 

Bildning är ett begrepp med många perspektiv och om det inte ständigt diskuteras kan det vara svårt 

att få en gemensam uppfattning om begreppet. Bildning som mål är idag borttaget och istället uttrycks 

betydelsen av utveckling vilket är ett viktigt begrepp i dagens samhälle. Samtidigt går det att tolka in 

bildningsbegreppets innehåll under rubriken för utveckling.  
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Tidigare forskning 

I kapitlet behandlas tidigare forskning med inriktning värdegrund, kommunikation och sociala 

processer i läraryrket. Forskning om individuella och kollektiva villkors påverkan på samarbete visar 

även hur gemensamma uppfattningar får möjlighet att skapas. Kapitlet avslutas med tidigare forskning 

om Kunskapsskolan. 

Värdegrund och värderingar 

Uttrycket värdegrund lanserades i skolans läroplaner på 1990-talet och när värderingar diskuteras i 

skolan är det oftast värdegrundsarbetet som är centralt. I den nya skollagen 2011 betonas 

grundläggande värden ytterligare med betoning på elevers trygghet och individuella utveckling 

(Skollagen 2011). Avsikten är att skolans kunskapsmål och sociala mål i värdegrunden ska integreras 

med varandra i undervisningen. För att undersöka hur värdegrundsarbetet genomfördes i skolan 

sammanställde Skolinspektionen (2012:9) en rapport med olika studier. Assarson et al. (2011) 

medverkar med en studie som framhåller att värdegrunden behöver uttryckas som ett ”pedagogiskt 

flöde” i förskolans och skolans verksamheter (a a s 14). Vilket då innebär att värdegrunden behöver 

ges en kollektiv innebörd i verksamheten. I studien påpekas att pedagoger särkopplar värdegrundsmål 

med kunskapsmål så att undervisning och värdegrundsarbete inte får det sammanhang som 

eftersträvas. Skolledningar brister dessutom i samordning av värdegrundsarbetet och därför omformas 

inte värdegrundsmålen i det vardagliga arbetet. Författarna menar att följden blir att enskilda lärares 

personliga värderingar får stort inflytande i undervisningen. Assarson et al. menar därför att skolans 

ledarskap har en viktig roll som samordnare mellan mål i värdegrunden och de professionellas 

uppfattningar. Slutsatsen i studien är att om värdegrunden ska bli en del av det pedagogiska arbetet 

behöver ett värdegrundsarbete drivas medvetet, strategiskt och processinriktat (Assarson et al., 2011, s 

24). Slutsatsen i Skolinspektionens rapport (2012:9) är att värdegrunden sällan diskuteras i samband 

med undervisningen. En anledning är att många skolor saknar ett självkritiskt reflekterande synsätt i 

verksamheten. Det är genom reflektionen av det vardagliga arbetet som värderingar synliggörs. I 

reflektionen uppnår man samtidigt ett kritiskt förhållningssätt till den egna kulturen och de normer 

som styr. En gemensam reflektion leder dessutom till kollektivt lärande som då ger potential att 

förankra samsyn i verksamheten (Skolinspektionens Rapport, 2012:9). 

Även Kjellgren (2012) uppfattar att det finns svårigheter att uppnå samsyn och gemensam 

förståelse omkring värderingar i skolans vardagliga verksamhet. Trots det ger värdegrundens 

förankring i kristen tradition en grundläggande samsyn om innehåll och tolkning. Däremot är det svårt 

att veta vad skolans professionella lägger för innebörd i de värderingar som värdegrunden innehåller. 

Lärare tolkar värdegrunden som sin ansvarsroll men förhåller sig till ansvaret på olika sätt. I studien 

synliggörs därför att värdegrunden skapar konflikter i arbetet.  Sjögren (2012) uppfattar att lärare 

tycker att värdegrundsarbetet är svårt och därför tar många lärare fasta på uppmaningen om den 

värdeneutrala skolan när värdegrundsfrågor uppstår. Resultatet blir att många lärare undviker att ta 

ställning vilket i sin tur framkallar konflikter och dilemman. Frågor uppstår då om vilka normer och 

värderingar som bör framhållas i verksamheten men också frågor om hur autonom läraren i själva 

verket är i arbetet (Sjögren, 2012, s 148).  

Värderingar i läraryrket 

Landahl (2006, s 224) påpekar att förhandlingar om värderingar och vad som ingår i lärarrollen är en 

diskussion som har lång historia. Frågan kommer alltid att diskuteras eftersom villkor i lärarrollen 
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ständigt förändras. Landahl (2006) konstaterar att sociala aspekter är nödvändiga villkor i lärarens 

arbete. Därför kommer alltid värderingar ingå i lärarrollen och samtidigt följa förändringar i 

samhällsutvecklingen. Idag har till exempel läraren mist sin auktoritet och lärarrollen uppfattas inte 

längre med samma respekt som förr. Istället är respekt idag något som läraren med egen kraft måste 

förtjäna. Vilket då påverkas av lärarens förmåga att skapa respekt i arbetet och i sin tur lärarens 

möjlighet att skapa en lärande miljö. Det här gör att även lärmiljön i skolan förändras med historien. 

Ansvar i lärarrollen har till stor del ersatts av talet om omsorg när det i dagens samhälle finns en 

central diskussion om hur elever mår i skolan. Det i sin tur innebär en intimisering mellan lärare och 

elev och bidrar till att lärare tvingas att förhålla sig till elevens privata problem i undervisningen. Det 

kan dessutom uppstå problem när lärare får ett tilldelat ansvar från utomstående som läraren kanske 

inte accepterar. Landahl upptäcker att många lärare idag diskuterar det sociala omhändertagandet som 

negativt och istället vill fokusera på arbetet med förmedling av kunskap. Landahl uttycker förvåning 

och menar att ansvar och omsorg alltid ingått och tillhört lärarrollen eftersom pedagogiska och sociala 

aspekter alltid bildat en enhet i läraryrket. Han upptäcker samtidigt att det kulturella inflytandet är 

påtagligt i skolans verksamhet och att kulturen påverkar hur lärare diskuterar och reflekterar om 

arbetet och hur de ger varandra stöd. Kommunikation i verksamheten om uppfattningar i lärarrollen 

påverkar därför möjligheter och svårigheter i organiseringen av lärarens arbete. När omsorg uppfattas 

som negativt i lärarens arbete finns risk att det påverkar till en kultur som strävar efter en lärarroll utan 

ansvar för omsorg. I avhandlingen framhåller därför Landahl (2006) skolkulturens betydelse för 

kontexten i lärarens arbete. 

Yrkesspråk och yrkesetik 

Kommunikationens betydelse i lärarens arbete är ett villkor som även Colnerud och Granström (2012) 

studerar. De pekar på att lärare får stöd i arbetet med ett gemensamt yrkesspråk och en gemensam 

etisk kod. Rättvise- och omsorgsdilemmat är t.ex. ett återkommande etiskt dilemma i arbetet, en 

upprepad fråga är hur mycket omsorg man ska visa eleverna. Nyutexaminerade lärare hoppas att 

frågan får svar med mer erfarenhet och kunskap om regler. Äldre lärare har förstått att det inte finns 

några regler och att det handlar om att lösa frågan efter eget huvud då det sällan finns diskussion och 

gemensam reflektion om frågorna. Författarna konstaterar därför att lärares praktik i huvudsak bygger 

på intuitivt tänkande och icke verbaliserade kunskaper. Det medför svårigheter för lärarrollen att 

utvecklas professionellt. Om lärare ska få verktyg att utveckla gemensamma förklaringsmodeller och 

tolka och förstå de erfarenheter som görs i arbetet behövs ett gemensamt yrkesspråk och en gemensam 

yrkesetik (a a s126). Att veta vad man gör och varför är väsentligt i lärarrollen och då behövs 

gemensamma teorier och förklaringsmodeller som möjliggör att erfarenheter förs upp till ett tänkande 

på metanivå. Det utvecklar dessutom ett metaspråk där yrkesetik kan få möjlighet att diskuteras. Det 

handlar då om att synliggöra och medvetandegöra reflektionen bakom ett moraliskt problem och 

handling. Om förklaringsmodeller däremot inte diskuteras och reflekteras uteblir lärande genom 

vardagliga erfarenheter. Idag är det t.ex. vanligt med enkäter som utvärderar verksamheten men ofta 

utan ordentlig diskussion och reflektion i lärarlaget. Ett professionellt språk får svårt att utveckla när 

lärare inte får förtroende att själva utvärdera sina verksamheter. Författarna påpekar att när det saknas 

språk och insikt för vilka värderingar som de egna handlingarna grundar sig på blir resultatet en 

balansgång som sker i blindo. Lärare får då svårt att utveckla yrket professionellt. Som ett stöd i 

lärarrollen påpekar Colnerud och Granström att formella etikregler kan tjäna som en etisk kod i 

arbetet. En kod som även kan användas i marknadsförande syfte eftersom den visar vilken etisk 

standard man vill uppnå i verksamheten. Formella etikkoder ger därför möjlighet att bli ett stöd i 

arbetet, samtidigt som det är viktigt att förstå att lärare handlar efter de normer som finns i skolans 

kultur (a a s166).  
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Sociala processers påverkan på lärmiljön  

Flera studier pekar på att lärares olika intentioner i undervisning och arbetsmiljö bidrar till komplexitet 

i skolans inre arbete. Pareja et al. (2013) upptäcker i sina studier att samarbete om gemensamma 

uppgifter som kräver gemensamt lärande väldigt ofta framkallar besvär för lärare. Aktiviteter 

observerades där lärare fick i uppgift att skapa bidrag till ett gemensamt mål och resultat. Det krävde 

samarbete som utmanade lärarna till att åstadkomma gemensamma principer och att följa ett 

gemensamt tillvägagångssätt. När lärare behövde sätta upp gemensamma mål i studien fick samarbetet 

åsiktsskillnader att komma upp till ytan. Lärarnas olika förväntningar på målet utvecklades till 

konflikter och spänningar och störde sedan viljan till samarbete. För många lärare var det en komplex 

process att växla från självständighet och autonomi till att öppet samarbeta om ett gemensamt mål. 

Processen krävde även kritisk reflektion på det egna arbetet vilket tog tid för många lärare. Ett 

gemensamt mål bidrog inte enbart till dilemman i samarbetsprocessen, det framkallade även dilemman 

i lärarens individuella process. Men trots konflikter och dilemman började lärarna efter en tid att 

ifrågasätta sina personliga föreställningar om undervisningen. Gruppens samarbete bidrog långt om 

länge till gemensam reflektion och ifrågasättande vilket i sin tur bidrog till gemensamt lärande och 

utveckling (Pareja et al., 2013). 

 Även Meirink et al. (2010) studerade sociala processer i lärares lärmiljö och upptäckte att det finns 

ett samband mellan innovativt lärande och ömsesidigt beroende i skolans arbetslag. Studien 

konstaterar att när det finns ett ömsesidigt beroende i gruppen stimulera samarbetet i arbetslaget till 

nya idéer och utveckling. Arbetslag som fokuserade på att utbyta idéer och erfarenheter genom att 

tillsammans experimentera och dela problemlösningar visade samtidigt en hög nivå av ömsesidigt 

beroende. Ett gemensamt beroende blev däremot lägre i arbetslag där samarbetet enbart bestod av att 

dela idéer och alternativa metoder i syfte att lösa lärares individuella problem. Ett lägre beroende 

innebar även att lärande och utveckling blev lägre i arbetslaget. Meirink et al. framhåller därför att hög 

gruppsammanhållning i ett arbetslag leder till ett välutvecklat samarbete, till lärande av varandra men 

också till att stärka individuella lärare. Arbetslag behöver därför stöd av skolledningen att 

experimentera självständigt då det skapar samarbete med hög kreativitet och innovativt lärande. 

Slutsatsen i studien pekar samtidigt på ett dilemma för skolledningar. Styrning och påverkan med syfte 

att främja effektiva typer av samarbete i team/arbetslag behöver också ge stöd för en autonom och 

självständig grupp. Skolledarskapet behöver därför balansera ledarskapet mellan att styra och ge 

utrymme för arbetslag att utveckla självständighet och ömsesidigt beroende i gruppen (Meirink et al., 

2010).  

Tidigare studier av Kunskapsskolan 

Ståhle (2006) studerade Kunskapsskolan när organisationen var ny i Sverige. I marknadsföringen av 

konceptet framhölls ett nytt pedagogiskt perspektiv som enligt Ståhle egentligen inte var nytt utan 

liknade progressiva arbetssätt. Arbetssättet innebar också att organiseringen av lärarnas arbete 

poängterade samarbete i arbetslag. Organisationen framhöll att det var viktigt att dela kunskaper för 

den gemensamma utvecklingen och Ståhle uppfattar att lärarlag och arbetslag uttalades som en ”dygd” 

i organisationen vilket hon menar samtidigt försummade lärarens autonoma roll (a a s129). Ståhles 

avhandling visar därför hur en verksamhet med syfte att bryta med traditionell syn på undervisning 

även medförde en annan syn på lärarrollen. I studien synliggörs att det uppstår problem i skolornas 

verksamheter när den individuella inriktningen i undervisning blir bekymmersam för många lärare. 

Konceptets utformning med ett stort handledaransvar sätter lärare i situationer de inte var vana vid och 

samtidigt beskrivs eleverna som osäkra och oroliga i studien. Oron kan även tolkas som en spegling av 

lärarnas osäkerhet i arbetet på grund av svårigheter att förstå den pedagogiska idén och den 

individuella utformningen.   
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Teoretiska utgångspunkter 

Mina teoretiska utgångspunkter kommer från det organisationspedagogiska forskningsområdet.  Språk 

och handlingar i det sociala samspelet får betydelse för hur och vad människor lär i organiseringen av 

arbetet. I kapitlet behandlas först organisationens kollektiva lärprocesser i organiseringen av arbetet. 

Här får ledarskapet och organiseringen av verksamheten betydelse för hur gemensamt lärande och 

samsyn utvecklas. I skolan får kultur och samarbete betydelse för arbetet i arbetslagen. I 

undervisningen påverkar synsätt och värderingar det pedagogiska arbete som även får betydelse för 

handlingar och förhållningssätt i organiseringen av arbetet.   

Organisering och kommunikation  
Enligt Englund (1995) har styrningen av skolan ständigt förändrats genom uppfattningar om skolans 

syfte och mening i samhället. Under folkskolans tid styrde ett värderationellt synsätt med betoning på 

att skolan skulle förmedla kulturarv och bildning. I dag är skolan en organisation underordnad 

samhällsutvecklingen och skolans syfte betraktas som samhällsbevarande. Resultatet har blivit att 

skolan idag betraktas som en organisation som andra där styrning sker med ett tekniskt målrationellt 

synsätt som betonar mål och resultat. Enligt Englund (1995, s 54) betonas idag medlen att nå resultat 

mer än skolans mål i samhället.  

Ohlsson (2004) påpekar att när skolan betraktas som en organisation som ska infria huvudmannens 

mål så betyder det att lärare i skolan förväntas vara rationella individer med gemensam förståelse av 

målet och att förståelsen leder till handlingar som ska leda till målet. Det betyder också att ett mål 

behöver vara tydligt för alla som arbetar i en verksamhet. I verkligheten kan målet vara diffust i skolan 

och lärare gör sällan samma tolkning av relationen mål och praktik. Det här gör att skolan ofta 

uppfattas som en löst sammansatt organisation där relationen mellan mål och praktiskt arbete är 

otydligt. Skolan som organisation beskrivs därför ofta som ett organisatoriskt kaos där olika kulturer 

verkar inom samma verksamhet (Ohlsson, 2004, s 15). Det finns med andra ord ofta svårigheter att 

uppnå kollektiva handlingar i skolans organisation. Samtidigt bygger kollektiva handlingar på 

samordning av individuella handlingar och om en organisations verksamhet består av ett löst kopplat 

system som saknar gemensamma mål, uppgifter och strukturer blir samordningen mycket komplex. 

Flera olika tolkningar får då möjlighet att påverka hur uppgifter ska utföras. Att organisera kollektiva 

handlingar mot mål innebär en social process där individuella och kollektiva faktorer får betydelse och 

behöver uppmärksammas (Ohlsson, 2004).  

Det är kommunikationen i en organisation som får betydelse för hur människor gemensamt 

uppfattar vad som avses och hur de ska agera i organiseringen av arbetet. Kommunikation, språk och 

handlingar hör därför ihop och påverkar rationalitet och ändamålet i en handling. Rationalitet och 

målet med handlingar grundläggs därför i samspel, dialog och delad erfarenhet mellan människor 

(Granberg & Ohlsson, 2005). Habermas (1994, 1996) betonar att förnuft och rationalitet finns inbyggt 

i vårt språk och hur vi kommunicerar med varandra (Møller Pedersen, 2004). Samtidigt påverkar 

människors interaktioner även den omgivande miljö de befinner sig i. Kommunikationen mellan 

människor är avgörande för vad som uppfattas som rätt och fel i ett sammanhang. Det betyder att det 

som anses som rationellt och förnuftigt i en kontext är beroende av hur kommunikationen sker. 

Eftersom den sociala kontexten är viktig för kommunikationen och för hur avsikten med handlingen 

uppfattas, blir rationalitet därför även ett kommunikativt begrepp (Granberg & Ohlsson, 2005).  
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Interaktioner och gemensamma handlingar 

Inom det organisationspedagogiska forskningsområdet är intresset riktat mot betydelsen av 

människors organisering av arbetet. Organisering innebär samordning av arbetsuppgifter och 

handlingar, och vi lär av varandra när uppgifterna utförs i arbetet, enskilt eller tillsammans. Genom att 

samtala om arbetet i gruppen och se varandras handlingar sker samtidigt ett lärande. De sociala 

processerna i arbetet får därför stor betydelse för hur organisationer lär. Därför kan organisationer 

också sägas lära genom de sociala lärprocesserna i organiseringen av arbetet eftersom processerna 

sedan påverkar utvecklingen i organisationen. Organisationspedagogiken får därför fokus på sociala 

processer som kommunikation och lärande vilka alltid sker parallellt i organisationens miljö (Ohlsson, 

Döös & Granberg, 2011, s 35f).  

Begreppet den lärande organisationen handlar om processer som i organiseringen av arbetet leder 

till kollektivt lärande. Enligt Granberg och Ohlsson (2009) har drivkraften i teorier om den lärande 

organisationen alltid varit lärande i arbetslivet. Men det finns olika perspektiv och begreppet är inte 

entydigt. Senge (1990) framhöll genom sina fem discipliner den lärande organisationens lär-

gemenskap. Till exempel teamlärandet där dialogen och diskussionen i teamet var centralt för 

individens förståelse och för att skapa gemensamt tänkande i gruppen. Den lärande organisationen har 

i senare forskning fått inslag av en tekniskt rationell syn på individens lärande i organisationen 

(Granberg & Ohlsson, 2009). I organisationspedagogiken integreras perspektiven för att förstå både 

individuella och kollektiva lärprocesser och hur kunskap och lärande sprids konkret inom 

organisationen (Ohlsson, Döös & Granberg, 2011). Syftet är att bilda en länk mellan tekniska synsätt 

på hur organisationer utformas och på hur kunskap skapas i organisationen med hjälp av 

mellanmänskliga relationer (Ohlsson, 2014).   

Att lära i en organisation 

I alla organisationer är arbetet mot mål ett centralt villkor, samtidigt kräver det kommunikation och 

dialog mellan organisationsledning och medarbetare i organisationen. Förståelse för kollektivt lärande 

blir betydelsefull kunskap för att förstå hur förändringar och ny information uppnår gemensam 

tolkning och innebörd i en organisation. Dixons (1999) teori om ”organisationens lärcykel” bygger på 

Kolbs lärcykelteori. Teorin ger förståelse för hur samsyn och kollektivt lärande skapas i 

organisationen och att kollektivt lärande samtidigt grundlägger utveckling i organisationen. Därför 

poängterar Dixon betydelsen av en strategi för att skapa kollektiva lärprocesser.  

Dixon (1999) framhåller att när ny information presenteras behöver den också tolkas mellan 

medarbetare via interaktion, kommunikation och handlingar. Gemensam tolkning stimulerar till 

möjlighet för samsyn och ger samtidigt mening till nya handlingar. Vid utveckling och förändring är 

det viktigt att medarbetare får tolka ny information ur egna kunskaper och erfarenheter och sedan 

reflektera och diskutera den nya informationen med kollegorna. När nya idéer och ny information 

reflekteras gemensamt ger det möjlighet för det nya att transformeras och nå ett kollektivt och 

organisatoriskt lärande i organisationen. Ny information behöver alltid omvandlas så att den anpassas 

till de erfarenheter och kunskaper som redan finns. När medarbetare får möjlighet att tolka och delge 

varandra sina uppfattningar sker förståelse för vad det nya innebär för det konkreta arbetet. Gemensam 

tolkning blir därför grundläggande för kollektivt lärande, samsyn och utveckling. Det ger sedan 

stimulans till diskussioner med nya meningsstrukturer i gruppen. Kollektiv tolkning är därför mest 

avgörande för hur lärande och utveckling utvecklas i en organisation. Dixon (1999) betonar därför att 

alla i en organisation behöver tillgång till all information som berör organisationens arbete. När det 

finns möjlighet för alla att uppnå förståelse för helheten och alla delar i organisering och organisation 

resulterar det till potential för ömsesidig förståelse och innebörd i arbetet.  
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Ledarskapets uppfattningar är centrala 

Dixon (1999) betonar även betydelsen av ledarskapets förhållningssätt och att det är viktigt att ledare 

tar initiativ och styr förutsättningarna för att ett kollektivt lärande blir av. Ledares kunskap om 

kollektivt lärande är därför centralt, men samtidigt belyser Dixon att ledarskap ofta inrymmer 

förutfattade meningar om hur kollektivt lärande uppnås. Allt för ofta finns uppfattningen att det räcker 

med information för att få kunskap och att det människor läst eller hört det kan man. Det är också 

vanligt att ge information till några få gruppmedlemmar som sedan får i uppdrag att informera vidare. 

Vilket istället leder till att medarbetare blir beroende av en redan tolkad information. När gruppen inte 

får reflektera tillsammans för att skapa ett eget meningsskapande blir möjligheterna små för att det ska 

leda till ett djupare kollektivt lärande. Det är också viktigt att medarbetare känner tillit och förtroende 

från ledarskapet för egna tolkningar och sedan befogenhet och ansvar att agera utifrån den egna 

tolkade innebörden. Känslan av förtroende bidrar till självständighet och ökat ansvarstagande i arbetet 

framhåller Dixon (1999).  

Forskning visar också att ledares synsätt och uppfattningar om ledarskapsrollen får betydelse för 

hur kollektivt lärande bidrar till utveckling i organisationen. Enligt Cardona (2000) påverkar 

ledarskapets uppfattning om ändamålet med ledarrollen relationen till medarbetaren. Ledarens 

uppfattningar om syftet med det egna ledarskapet får därför konsekvenser för lärprocesser i 

verksamheten. När ledare uppfattar att målet med rollen är att påverka för att få något tillbaka 

uttrycker de ett instrumentellt synsätt och handlar i själva verket i egen sak. Dessa ledare uppfattar inte 

att kollektiv förståelse leder till ett gemensamt perspektiv och relationer som skapar förändring och 

utveckling genom samarbete. Det leder till att kommunikation, dialog och delaktighet blir centralt i 

arbetet och ledaren eftersträvar inte att enbart medarbetare ska förändra sina handlingar. Målet är 

istället gemensamt lärande och att omforma medarbetare till ledare och få dem att ta egna beslut 

(Cardona, 2000). Det här innebär ett ledarskap som inte grundas i makt och auktoritet utan i värden 

och inre motivation för både ledare och medarbetare (Bowie, 2000).  

Lärmiljön påverkar handlingsutrymmet 

I det organisationspedagogiska forskningsområdet uppmärksammas även att organiseringens struktur i 

arbetet har betydelse för hur kommunikation och lärande sker i organisationen. Enligt Ellström (2013) 

styr strukturen i organiseringen i verksamheten hur lärprocesser sker i arbetsmiljön. Det betyder att 

strukturen i en organisation påverkar hur miljön stimulerar till utveckling och lärande. Hur arbetet 

organiseras inverkar därför på handlingsutrymmet. I skolan betyder det att lärarens handlingsutrymme 

i verksamheten och i undervisningen påverkas av organiseringen av arbetet. Till exempel vilket 

arbetssätt man utvecklar i arbetet. 

Enligt Ellström (2013) får organiseringen av verksamhet betydelse för hur lärandet utformas i 

arbetsmiljön. När arbetsmiljön utformas så att den fokuserar på anpassning till rådande villkor så blir 

det sämre förutsättningar för lärande. När problem uppstår i arbetet blir arbetsmiljön inriktad på 

återkommande rutiner. Det innebär ett reproducerat anpassningsinriktat lärande där fokus ligger på 

uppgifter och problem som om de var av rutinkaraktär. När lärmiljön är inriktad på rutin, uppgift och 

vardagligt arbete riskerar det samtidigt att skapa ett klimat och en kultur som blir regelstyrd. I en 

regelstyrd arbetsmiljö är det dessutom vanligt att det efterfrågas tydligt formulerade arbetsuppgifter 

vilket ytterligare begränsar handlingsutrymme, initiativ och reflektion (Ellström (2013).  

Om det är en utvecklingsinriktad lärmiljö som eftersträvas behöver vanliga lösningar på problem 

och uppgifter utrymme att ifrågasättas (Ellström, 2013). Samtidigt förutsätts då att lösningar på 

problem kräver delaktighet och att medarbetare äger ett autonomt handlande. Det leder till att kultur 

och klimat blir riktad mot reflektion och diskussion (Ellström, 2013). Vilket betyder att medarbetare 

uppmuntras till att experimentera med avsikt att utveckla verksamheten. Det här får samtidigt 
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möjlighet att resultera i en arbetsmiljö som uppmuntrar till innovativt lärande. Men trots att 

organiseringens struktur får stor betydelse för lärmiljön påpekar Ellström et al. (2008) att det inte går 

att undvika att enskilda individer får betydelse för utvecklingen i verksamheten. Beroende av individer 

och kontext finns därför både konsensus och konflikt i ett arbetsplatslärande (Handley et al., 2006).  

Skolors kultur och verksamhetens samarbete 
I organiserandet och utförandet av skolans arbete sker ett ömsesidigt lärande där språket blir verktyget 

som förmedlar tankar och synsätt mellan lärarna. När språk och dialog synliggörs i en skola blir därför 

även skolans kultur och klimat belyst (Granberg & Ohlsson, 2009). Enligt Hargreaves (1998) 

innehåller en skolas kultur ett dynamiskt sammanhang som både påverkar och påverkas av lärares 

handlingar, utveckling och undervisningssätt. Genom kulturen transformeras värderingar, vanor och 

övertygelser och här finns både en undervisningskultur och en lärkultur som påverkar handlingar i 

verksamheten. Undervisningskulturen påverkar och styr synsätt som kommer till uttryck i språk och 

handlingar i undervisningen. Samtidigt som skolans lärkultur påverkar sociala relationer, samverkan 

och gemenskap (a a s176-177).  

En organisation med värderingar som mål behöver dels förståelse för individuella lärprocesser men 

även förståelse för hur kollektiva lärprocesser fungerar i organiseringen av arbetet. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv finns det flera utmaningar och den största utmaningen för att utforma samsyn om mål är att 

skapa utrymme för reflektion och diskussion i organiseringen av arbetet (Ohlsson, 2014). Att höra 

varandras perspektiv på arbetet och jämföra det med handling för att uppnå mål i arbetet ger större 

förutsättningar för ett kollektivt lärande. Det betyder att samverkan och samarbete är grundläggande 

för hur gemensamma uppfattningar utformas. Det är också viktigt att förstå att det finns en skillnad 

mellan samverkan och samarbete. Begreppen uttrycks ofta utan någon åtskillnad och Ohlsson (2004) 

förklarar att lärare kan samverka i organiseringen av arbetet utan att egentligen samarbeta om 

uppgifter. Det medför att uppgifterna är fördelade mellan flera i arbetslagsarbetet utan att samarbete 

sker påtagligt. Ett samarbete betyder att människor samarbetar konkret om en gemensam uppgift. 

Samarbete innebär alltid någon form av samverkan samtidigt som samverkan inte behöver betyda ett 

konkret samarbete om en uppgift (a a s 57).  

Skolans kontext innebär följaktligen ett meningssammanhang där lärare som individer är inbäddade 

i bestämda uppfattningar. I skolans kultur finns dolda erfarenheter och kunskaper som möjliggör eller 

begränsar handlingar (Ohlsson, 2004, s125). Här finns också värderingar som grundlägger hur lärare 

och arbetsgrupp förhåller sig genom språk och handlingar i verksamheten. Det betyder att en skola 

inrymmer ett meningssammanhang med ett eget klimat och en egen kultur som påverkar hur lärare och 

arbetsgrupp förhåller sig i arbetet (Hargreaves, 1998, Ohlsson, 2004).  

Arbetslaget 

Ohlsson (2004) påpekar att arbetslag i skolan är en organisatorisk lösning som hör ihop med synsätt 

om den lärande organisationen. Arbetslagets arbete ska ge stöd för dialogen mellan lärare så att 

gemensamma reflektioner leder till kollektivt lärande. Ohlssons (2004, 2013) studier pekar samtidigt 

på att skolledarskapets föreställningar och intention med arbetslagen i skolan påverkar lärares vilja till 

samarbete och lärande. Skolledare som betonar betydelsen av samarbete framhåller även 

arbetslagsledarrollen som betydelsefull för det kollektiva lärandet. I arbetslaget blir lärarna inplacerade 

i olika grupperingar men det garanterar inte att de organiserar sitt arbete tillsammans (Ohlsson, 2004). 

Arbetslagsledarens uppgift är att ta ansvar för att alla får utrymme och att alla är delaktiga i 

arbetslagets arbete (Ohlsson, 2004, 2013). Lärare uppfattar ofta sin roll som autonom vilket kan bli en 

orsak till att samarbete uteblir. Samtidigt påpekar Hargreaves (1998) att självständighet inte ska 
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underskattas för ur självständighet och oberoende växer även kreativa möjligheter. Lärarens 

individuella roll behöver få utrymme i arbetslaget på samma gång som läraren behöver samarbeta för 

att utveckla arbetet i verksamheten. Arbetslaget kan bidra till gemensam förståelse och ökad kunskap i 

arbetet, men också påverka lärprocesser som bidrar till att nya handlingsmönster sker. Samarbetet 

betyder på samma gång stöd för lärare att bli mer självständiga i arbetet och resultatet blir ökad 

kompetens både individuellt och kollektivt.  

Begreppet kollektivt lärande betyder att lärande i gemenskap skapar synergieffekter och att i 

arbetslaget lär sig flera mer tillsammans än vad lärare skulle lära på egen hand. Tillsammans skapas 

mer kunskap och lärande än vad lärare enskilt skulle ha möjlighet att åstadkomma (Ohlsson, 2004, 

s48). I ett kollektivt lärande gör lärare sina kunskaper, erfarenheter och tankar tillgängliga för 

varandra. Det skapas på så sätt en gemensam ”kunskapsbank” där den gemensamma reflektionen 

formar nya tankar och handlingar för medlemmarna i arbetslaget. Skolans arbetslag är därför en 

formaliserad form av samarbete som utgår från att lärare ska samverka och samarbeta om skolans mål.  

Hargreaves (1998) framhåller att när det finns en samarbetskultur är delaktighet något självklart 

och man är öppen, tolerant och ser olikheter och oliktänkande som något positivt. Ohlsson (2013) 

instämmer och menar också att ett positivt samarbete i arbetslagen leder det till att skolans vision och 

mål får utrymme att bli ett tankesystem i skolkulturen. Det som händer när lärare tillsammans 

identifierar och tolkar syftet med mål och vision i arbetet är att gruppen får möjlighet att utveckla ett 

kollektivt medvetande vilket även kan beskrivas som ett kollektivt tankemönster. När gemensamma 

tolkningar, reflektioner och diskussioner sker skapas en social process i gruppen som påverkar 

medlemmarna att handla på ett visst sätt. Det övergår till ett kollektivt tankesystem och i grupper med 

ett kollektivt medvetande kan medarbetare få stöd genom en självdialog där man leder sig själv genom 

att använda gruppens tankemönster.  

Enligt Ohlsson (2004) har gruppen då nått ett teamtänkande (a a s172). Det signifikanta med ett 

teamtänkande är ömsesidigt beroende där människor betraktar sig som ett team som tillsammans 

skapar gemensamma arbetsuppgifter, förståelse och samverkan. När det finns ett teamtänkande 

utvecklas också ett stödjande klimat där det finns utrymme för att visa känslor och en gemenskap som 

kan beskrivas som teamkänsla (Ohlsson, 2004, 2013, 2014). Medarbetare känner att åsikter får komma 

till tals vilket resulterar i att reflektion och nytt lärande utvecklas i gruppen. Det betyder också ett 

gemensamt reflekterande och kritiskt ifrågasättande där spänningar och motstånd inte uppfattas som 

negativt utan istället blir utmaningar som ger upphov till nytt lärande. Det gör också att mål och 

uppgift fokuseras ytterligare. Arbetslaget behöver därför känna förtroende och uppfatta att de är 

självstyrande i det vardagliga arbetet (Ohlsson, 2013).  

Spänningar och motstånd  

I organiseringen av skolans arbete finns styrning och påverkan genom både individuella och kollektiva 

uttryck. Om det finns brister i den kollektiva förståelsen finns också risk att det uppstår spänningar 

som ska bemästras mellan den individuelle lärarens uppfattningar och den kollektiva uppfattningen i 

verksamheten (Stedt, 2013). Motstånd och spänningsförhållanden med olika värderingar och åsikter 

kan leda till att lärare drar åt olika håll i organiseringen (Ohlsson, 2013). I organiseringen av 

verksamheten är det samtidigt inte ovanligt med maktutövningar och intressekonflikter. Ofta utrycks 

konflikter som ett problem i organiseringen av arbetet och sällan uppfattas inre spänningar och 

motstånd i arbetsgrupper som betydelsefulla för skolans utveckling (Ohlsson, 2014). Enligt Ohlsson 

(2014) är orsaken till att spänningar negligeras att det finns svårigheter att begreppsliggöra 

lärprocesser i verksamheten. När spänningar istället diskuteras får omedvetna och medvetna 

samspelsprocesser innebörd och då möjlighet att skapa ett lärande i arbetet. Det här är också en 

pedagogisk utmaning menar Ohlsson (2014) som påpekar att det är viktigt att individ och grupp tar itu 
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med motstånd och spänningar på ett konstruktivt och noggrant sätt. Det innebär att synliggöra att 

motsättningar i en grupp även innehåller tyst kunskap som kan leda till utveckling av verksamheten.  

Synsätt och värderingar i det pedagogiska arbetet 

Enligt Ohlsson (2004) uppfattar lärare att undervisningen är det viktigaste i arbetet. Lärares inställning 

till uppgiften i undervisningen får därför möjlighet att påverka samarbete, kultur och klimat 

(Hargreaves, 1998, Granberg & Ohlsson, 2005, Ohlsson, 2004). Om det finns skillnader i inställning 

till undervisningen kan det på samma gång bidra till spänningar och motsättningar mellan lärare. Finns 

det istället samsyn kan undervisningskulturen ge läraren stöd, mening och identitet i arbetet. Samtidigt 

diskuteras sällan att värderingar i undervisningen blir inflytelserika villkor som påverkar språk och 

handlingar i verksamheten. Enligt Gustavsson (2011) använder lärare som uppfattar sin 

ämneskompetens som central ett språk och förhållningssätt i arbetet som uttrycker läraren som 

kunskapsförmedlare. I motsats till lärare som uppfattar sin sociala och relationella kompetens som mer 

betydelsefull, då får språk och förhållningssätt fokus på dialog och relationer (Gustavsson, 2011). Det 

finns därför en koppling mellan tal, språk och handlingar och de pedagogiska värderingar som 

förmedlas i undervisningen. Om lärare har olika pedagogiska synsätt och värderingar bidrar det till 

svårigheter att uppnå samsyn och gemensam innebörd i verksamheten. Det blir då viktigt med 

diskussioner som synliggör värderingar och förhållningssätt. Att synliggöra samsyn eller 

meningsskiljaktigheter bidrar också till att utveckla yrkesspråk och yrkesetik i lärargruppen vilket är 

något som Colnerud och Granström (2012) efterlyser.   

Schyl-Bjurman och Strömberg-Lind (1976) framhöll redan på 1970-talet att pedagogiska synsätt 

innehöll värderingar som blev villkor för förhållningssätt i undervisningen. Syftet var att peka på 

betydelsen att värdera eleven som ett subjekt i relationen med läraren. Värderingar som uttrycktes i 

linje med progressiv pedagogik. Oavsett vilken pedagogisk inriktning undervisningen har så styr 

pedagogiken värderingar som levandegörs genom handlingar och förhållningssätt till eleven. Det är 

viktigt att synliggöra menar Schyl-Bjurman och Strömberg-Lind (1976) och de jämför därför 

inriktningar som förmedlingspedagogik, utvecklingspsykologisk pedagogik och dialogpedagogik med 

varandra. Idag uppmärksammas betydelsen av att blanda pedagogiska inriktningar för att anpassa 

undervisningen efter olika ändamål och elevers behov i undervisningen (Biesta, 2011, Gustavsson, 

2011). Samtidigt som lärare med olika pedagogiska synsätt och värderingar i undervisningen har olika 

förhållningssätt vilket i sin tur kan bidra till svårigheter att uppnå samsyn om undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ur ”Dialogpedagogik” av Schylman-Bjurman & Strömberg-Lind (1976, s45).     

 

Enligt Schyl-Bjurman och Strömberg-Lind (1976) är läraren i förmedlingspedagogiskt inriktad 

undervisning (se fig.1) aktiv för att skapa motivation för elevens kunskapssökande och utveckling.  
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Underförstått värderas elevens egen motivation som underutvecklad, vilket betyder att läraren som 

subjekt ska styra eleven som objekt både kunskaps- och beteendemässigt. Eleven får enbart litet 

utrymme för att lära känna sig själv i samspelet med läraren och lär sig vad som värderas av läraren 

och vilka svar som förväntas. Risken är stor att lärsituationen blir ytlig när synsätt och värderingar 

leder till en relation där lärare och elev egentligen inte har något intresse av varandra (Schyl-Bjurman 

& Strömberg-Lind, 1976).  

I en undervisning med utvecklingspsykologisk inriktning (se fig.1) är det viktigt att följa och iaktta 

elevens mognadsnivå för att skapa en rik och utvecklingsfrämjande miljö för eleven/barnet. Läraren är 

avvaktande och håller tillbaka egna erfarenheter och kunskaper. Eleven ska själv söka kunskap genom 

att undersöka och assimilera och lärarens roll blir att föra in ny stimulans när det uppfattas som 

lämpligt. Trots det finns sällan ett ömsesidigt givande och tagande i relationen, istället finns en 

hierarkisk modell dold bakom synen på eleven. Relationen bidrar till att eleven blir ett objekt trots att 

läraren uttrycker eleven som ett subjekt när elevens personlighet och egenvärde är respekterat (Schyl-

Bjurman & Strömberg-Lind, 1976).   

I det som Schyl-Bjurman och Strömberg-Lind (1976) kallar för dialogpedagogik (se fig.1) är det 

dialogen och relationen mellan lärare och elev som betonas. Synsättet har en progressiv inriktning där 

både elev och lärare blir subjekt och kunskapen som studeras blir det gemensamma objektet. Läraren 

förhåller sig till eleven som en kompetent person och i lärprocessen arbetar de tillsammans för att 

upptäcka den gemensamma verkligheten. Eleven arbetar i direkt relation till olika aktiviteter och inte 

via läraren. Syftet är att utveckla elevens kritiska medvetande och kreativitet samtidigt som läraren 

visar respekt för motivationen att gå vidare och undersöka mer. En dialogpedagogisk inriktning ställer 

samtidigt höga krav på läraren som ofta uppfattar arbetssättet som påfrestande (Schyl-Bjurman & 

Strömberg-Lind, 1976).  

Oberoende av pedagogisk inriktning och värderingar som uttrycks i undervisningen är kunskap 

alltid ett verktyg och instrument för läraren. När elever är olika behöver pedagogiska inriktningar inte 

bara anpassas efter situation och sammanhang de behöver också kombineras eftersom lärare både 

behöver vara förebilder och öppna för elevens personliga utveckling (Gustavsson, 2011, s80, s131). 

Om lärare är fastlåsta i ett pedagogiskt tankesystem kan det i förlängningen leda till svårigheter att 

skapa mening i arbetet framhåller Biesta (2011). Biesta poängterar att den viktigaste frågan att ställa 

för lärare är om den pedagogiska handlingen har ett pedagogiskt värde i utförandet och vilka 

värderingar som handlingen förmedlar. Samtidigt är Biesta (2011) och Gustavsson (2011) kritiska till 

dagens förmedlingspedagogiska inriktning i skola och samhälle. De framhåller istället bildningens 

betydelse som fokuserar på personlig utveckling och på hur människor utvecklas och hanterar sina liv. 

Bildning blir idag en betydelsefull pedagogisk inriktning då samhället är oroligt och svårt att 

förutsäga. Trots det framhåller författarna att bildning har svårt att få gemensam innebörd i skolans 

verksamhet idag eftersom begreppet sällan diskuteras i en mål och resultatstyrd skola (Gustafsson, 

2011, Biesta, 2011).  
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Metod  

I det här kapitlet presenterar jag studiens metodologiska utgångspunkter och design. Här beskriver jag 

studiens genomförande med metoder, insamling och sammanställning av empiri. Efter det behandlas 

bearbetning av data med tolkning och analys och kapitlet avslutas med en metoddiskussion och mina 

etiska överväganden. 

Metodologiska utgångspunkter 

Inom det organisationspedagogiska forskningsområdet studeras sociala processer i organiseringen av 

arbetet. Då studeras också hur organiseringen bidrar till samspel, kommunikation och lärande. Syftet 

är att undersöka hur handlingar blir meningsfulla och ändamålsenliga i organiseringen av 

verksamhetens arbete vilket också gör att kommunikation och samarbete får fokus (Ohlsson, 2011). 

Ofta innehåller syftet i forskningsansatsen en intervention som ska bidra till utveckling av 

kommunikation, samspel och lärande. I den här studien är intresset inte att komma med ett ingripande 

i verksamheten utan istället att undersöka och skapa kunskap om förutsättningar för lärare att utforma 

gemensamma värderingar i organiseringen av arbetet.  

Studiens forskningsobjekt och design 

Mitt studieobjekt är vad som möjliggör och försvårar för lärare att utforma gemensamma värderingar i 

en skolas verksamhet. Det är samtidigt det vetenskapliga syftet som driver studiens undersökning och 

för att kunna studera forskningsproblemet har jag valt att studera en verksamhet där jag känner till mål 

och organisering av arbetssätt. I Kunskapsskolan uttrycks att gemensamma värderingar är ett 

betydelsefullt mål i organisationens skolor och syftet är att lärare ska forma ett gemensamt 

förhållningssätt i det praktiska arbetet.  

Molander (2011) uppmärksammar att när en ny undersökning upptäcker mer om verkligheten är 

den samtidigt beroende av de föreställningar som redan finns (a a s41). Det som bestämmer vad ny 

kunskap är, är den kunskap och de teorier som redan skapat våra föreställningar och nuvarande 

världsbild. Förhållandet gör att min undersökning är beroende av föreställningar som redan finns. Att 

undersöka vad som möjliggör eller försvårar gemensamma värderingar skulle av många beskrivas som 

att undersöka villkor för hur värderingar implementeras i en verksamhet. Föreställningar om hur 

medarbetare i en organisation följer målet i organisationen uppfattas ofta handla om implementering 

av mål. Jag har valt att undvika begreppet implementering eftersom jag uppfattar att begreppet endast 

skildrar överföring av något till någon annan. Det finns risk för ett instrumentellt synsätt där 

överföring som medel får störst fokus. Då uteblir förståelse för villkor och processer som påverkar hur 

den nya informationen tas emot i kontexten. När ny information transformeras av individ och grupp 

finns alltid individuella och kollektiva processer som påverkar i överföringen, något som begreppet 

implementering ofta förbiser. Om ny information ska innebära förändrade tankar och handlingar 

behövs dessutom en lärprocess med diskussion och reflektion för att informationen, eller värderingar i 

det här fallet, ska kunna konstitueras till något gemensamt i en verksamhet. Begreppet implementering 

utesluter ofta denna lärprocess.  
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Fallstudiedesign 

I en fallstudiedesign är mål och syfte att belysa praktiken ur ett allmängiltigt perspektiv (Gerring, 

2006). Flyvbjerg (2004) framhåller att fallstudien är riktad mot att producera kunskap om kontexten i 

en vardaglig verklighet. För att skapa kunskap och förståelse behöver människors livsvärld då studeras 

och fallet som studeras ska vara ett exempel ur verkligheten. En fallstudie skapar möjlighet till ny 

kunskap om människors livsvärld och beteende i ett specifikt sammanhang. Det blir då betydelsefullt 

att identifiera utmärkande delar och relationen mellan dem för att sedan jämföra med det generella 

(Flyvbjerg, 2004, s 118). Det är människors uppfattningar och uttryck genom språk och handling som 

blir väsentligt att studera och metoden ger möjlighet att ingående och detaljerat studera och göra en 

fördjupad analys under en begränsad tid. Flyvbjerg påpekar att fördelen med fallstudiedesignen är att 

den inte skapar distans mellan forskaren och studieobjektet eftersom forskaren får möjlighet att ställa 

frågor direkt i ett sammanhang. Frågorna blir dessutom en form av feedback i arbetet för de studerade 

vilket betyder reflektion och lärande för både forskare och den studerade. Forskaren skapar kunskap 

och praktiken får möjlighet att utvecklas (a a s121).  

Fallet behöver därför alltid avgränsas i en fallstudie vilket forskaren gör genom att precisera och 

beskriva vad som utgör fallet. Ett fall ska belysa verkligheten och kan t.ex. skildra hur mikronivå 

påverkas av makronivå där fallet utgör en del av ett större sammanhang (Gerring, 2006). I den här 

studien avgränsas fallet genom att en enskild skola i en större skolorganisation med gemensamma 

värderingar som mål undersöks. Designen i fallstudien blir då ett stöd för att undersöka och beskriva 

hur ett gemensamt mål i en större organisation uppfattas och uttrycks i en enskild verksamhet. I en 

fallstudie kan dessutom flera metoder med fördel användas.  

Enligt Cohen, Manion och Morrison (2011) finns samtidigt olika syften med fallstudien. Studiens 

syfte faller inom den kategori som vill beskriva och förklara den mening som uttrycks i den studerade 

kontexten. Då behöver jag tolka och förklara uppfattningar som uttrycks genom språk och handlingar i 

praktiken. Jag har valt att utföra både intervjuer och observationer eftersom metoderna i kombination 

ger möjlighet att studera om tal och språk stämmer överens med handlingar. Datainsamling har därför 

skett genom att lyssna in tal och språk och sedan observera handlingar för att tolka innebörder och 

meningsskapande. I analysen av empirin har teorin använts som mönster och verktyg vilket betyder att 

tolkning och analys av empirin jämförts med teoretiska sammanhang. 

Genomförande av studien 

Under genomförandet av studien arbetade jag i en annan Kunskapsskola och har tidigare utfört en 

studie i en tredje Kunskapsskola (Zeller Tiilikainen, 2012). Det var därför viktigt i urvalet att välja en 

skola som jag inte visste något om. Jag valde därför att ta kontakt med en Kunskapsskola som var helt 

ny för mig men samtidigt en skola där jag uppfattade att resvägen var praktisk. Mitt val av skola kan 

därför beskrivas som ett strategiskt val eller kanske till och med som ett bekvämlighetsurval eftersom 

jag valde ut skolan med tanke på resvägen. Min tanke var att om det inte fanns intresse att bli ett 

studieobjekt skulle jag kontakta nästa skola osv. Vid telefonkontakten ville rektor veta hur jag tänkte 

genomföra studien och vi bestämde tid för möte där jag berättade om mina tankar om att följa och 

observera olika lärare i deras vadagliga arbete för att undersöka hur och om värderingar var eller blev 

gemensamma i det vardagliga arbetet. Eftersom jag känner till lärares arbetssituation uttryckte jag att 

jag inte ville vara ett störande inslag i arbetet utan snarare en fluga på väggen. Tanken var att besöka 

skolan under en månad en till ett par dagar i veckan. Under mötet bestämmer vi att jag i ett 

missivbrev
14

 förklarar studiens syfte tillsammans med information om etiska principer. Rektor vill 

                                                      
14 Se bilaga 1. 
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sedan diskutera med arbetslagsledarna på ett ledningsmöte för att höra deras uppfattningar. 

Missivbrevet ska sedan vidarebefordras till lärarna i arbetslagen via arbetslagsledarna. Kort tid efter 

mötet får jag beskedet att jag är välkommen till skolan.  

Besöken på skolan har hela tiden styrts av lärarnas schema och veckans planeringar. Lärarna i 

studien har under studiens gång först tillfrågats av rektor och arbetslagsledare innan jag kom för att 

observera deras vardag. Valen av lärare var utformat efter arbetssituation och lärarnas planering under 

dagen. Jag har också haft egna önskemål om deltagare. De första observationsdagarna var det 

förstelärare jag fick följa därför önskade jag att även få följa en ny lärare på skolan. En av lärarna hade 

arbetat på skolan sedan den startade och blev tillfrågad personligen om en intervju. I resultatet 

presenteras alla deltagare med namn som är fingerade. 

Presentation av skolan  

Den studerade skolan är en Kunskapsskola och startade år 2000 vid tiden för friskolans införande i 

Sverige. I organisationen finns idag ett trettiotal grundskolor och gymnasier i olika storlekar med ca 

1100 medarbetare spridda över hela landet. Sammanlagt hade organisationen ungefär 10 000 elever 

under studiens genomförande. Skolorna ska arbeta efter ett gemensamt koncept där undervisning sker 

genom steg och kurser enligt läroplanen och som är utformade på en webbportal som kallas för 

Kunskapsporten.  

Struktur och arbetssätt i en Kunskapsskola skiljer sig från traditionell skola. Här finns inte 

klasslärare i ett klassrum, här är läraren istället basgruppshandledare för en basgrupp. Begrepp som 

klass och lektion används inte i arbetssättet. Eleverna ingår istället i en basgrupp för sitt skolår och 

undervisas efter personliga mål, val och kunskapsnivå. Undervisningen i basämnen som matematik, 

svenska, engelska och moderna språk sker efter steg som eleverna läser individuellt enligt en fast 

struktur. Samhällsorienterade, naturorienterade och estetiska ämnen samt idrott sker genom kurser och 

projekt med föreläsningar och grupparbeten. Undervisningen har därför inte enbart individuellt fokus 

utan innehåller lika ofta gruppundervisning eftersom både steg- och kursämnen har föreläsningar och 

kommunikationspass (KP) som alltid sker i grupp. Passet (lektionen) kan vara i form av föreläsning 

eller seminarium för att starta upp ett tema. I det senare ska kommunikationen mellan lärare och elev 

och mellan elever vara central. När eleverna inte har kommunikationspass sker skolarbetet i 

workshops (WS) där ämneslärare handleder.  

Eleverna läser basämnena efter steg där kunskapsnivån anpassas efter tidigare kunskaper och egna 

mål. För ämnesläraren kan det betyda att steg ibland behöver omarbetas och anpassas efter elevens 

personliga förutsättningar och kunskaper. Det betyder att lärare ofta behöver utforma egna varianter av 

steg eller kurs men också använda läroböcker när det passar eleverna bättre. Ämneslärare och 

basgruppshandledare har tillsammans ansvar för att eleven är på rätt nivå och att de personliga målen 

följs. Det innebär att samarbetet mellan lärarna blir viktigt för att följa elevens utveckling och för att 

uppmärksamma att elever får rätt stöd.  

I Kunskapsskolan uttrycks att eleverna får ta eget ansvar för skolarbetet och för planering av 

undervisningen i basämnen. I realiteten är det ett ansvar som tränas fram genom åren i skolan eftersom 

eleverna får och även behöver stöd av sina lärare och basgruppshandledare i att ta ansvar. Elevernas 

skolarbeten planeras i det personligt handledda samtalet (PH-samtal) som basgruppshandledare och 

elev har varje vecka. PH-samtalet är centralt i Kunskapsskolan och syftet med samtalet är att ge stöd 

för skolarbetet och elevens personliga utveckling. Basgruppshandledarna i studien hade som mest 23 

elever i basgruppen och träffade varje elev ca 15 min i PH-samtal varje vecka.  

Kunskapsskolan i studien är en större grundskola i en storstadsregion. Skolan har fyra arbetslag 

från skolår sex till nio och varje arbetslag består av en arbetslagsledare och flera ämneslärare som alla 

undervisar eleverna i årskursen. Flera av arbetslagsledarna är även förstelärare och ingår i skolans 

ledningsgrupp som består av arbetslagsledare, rektor, biträdande rektor samt koordinator. Rektor i 
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studien kallar jag för Åsa och andra namn som fingerats i studien är Pia, Lars och Bo som både är 

arbetslagsledare och förstelärare, Per är förstelärare men inte arbetslagsledare. Pia, Kim, Mikael och 

Anders är ämneslärare och arbetar med steg i WS och på KP med genomgångar och föreläsningar. SO 

och NO lärare kallas för kurslärare och formar sin undervisning genom teman och kurser. I studien är 

Per, Lars och Bo kurslärare.   

Intervjuer och samtal 

Intervjuer har varit en central metod i studien och det var viktigt i planeringen av intervjufrågorna att 

undvika frågor som var konstruerade av typen, hur arbetar du med värderingar? Syftet i studien ställde 

krav på att inte styra deltagarnas tankar genom att ställa ledande frågor. Hur och om värderingar blir 

gemensamma är något som sker omedvetet därför uppfattade jag att det var viktigt att vara öppen för 

alla perspektiv under mina intervjuer. Intervjuerna genomfördes därför i formen av samtal vilket 

innebar att jag inte styrde med ledande frågor utan utgick från ett tema som sedan följde i samtalet. 

Temat var främst hur den intervjuade uppfattade det viktigaste i arbetet. Lärarnas uttryck kunde sedan 

belysa vad som möjliggjorde och försvårade värderingar att bli gemensamma. Min intention 

resulterade i att lärarna mest diskuterade arbetet och rollen som lärare i verksamheten vilket samtidigt 

gav uttryck för hur förhållningssätt och kultur var utformad på skolan. I jämförelse med Kvale och 

Brinkman (2009) blev intervjuerna en form av livsvärldsintervjuer där den intervjuade fick ge uttryck 

för sitt eget perspektiv på det vardagliga arbetet (a a s43).  

Intervjuerna har skett i olika situationer och sammanhang. När rektor intervjuats har det blivit en 

intervju som planerats genom att boka tid i förväg. När jag följt lärare genom deltagande observationer 

har det uppkommit frågor som jag ställt när det funnits tillfälle. Flera ”intervjuer” har skett genom en 

direkt dialog som uppstått när jag observerat läraren i arbetet. Läraren och jag har då delat en 

upplevelse i situationen. Vilket betytt att jag ofta ställt frågor för att inte missuppfatta situationer och 

uttryck i lärarens förhållningssätt. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är intervjun en social process där 

intervjuare och respondent producerar kunskap tillsammans. Därför blev den intervjuades 

uppfattningar om vad som värderades i arbetet det centrala vilket gjorde att jag styrde frågorna genom 

temat, sedan blev det den intervjuades uppfattningar som styrde samtalets gång (Kvale & Brinkman, 

2009, s 46). Det har då varit viktigt att försöka förstå hur den intervjuade har tänkt när svaret uttryckts. 

Enligt Trost (2005) är det betydelsefullt att komma åt ”livet” för att förstå och kunna tolka 

uppfattningen om vardagens livsvärld (a a s33). Svaret på frågan hur blir viktigare än svaret på frågan 

varför i intervjun med betydelsen att förstå hur den intervjuade känner, tänker och resonerar och hur 

det sedan leder till handling. När Trost (2005) jämför intervjun med samtal framhåller han att 

skillnaden är att i ett vanligt samtal undviker människor gärna obehagliga frågor. Vad som är 

obehagliga frågor kan diskuteras men när något uttryckts som svårt att besvara i intervjuerna har jag 

ställt följdfrågor för att få djupare svar och för att försöka förstå tanken bakom det uttalade. Utan de 

svårare frågorna hade det varit omöjligt att upptäcka spänningar och motstånd i den vardagliga 

verksamheten. Värderingar uttrycks alltid när åsikter kommer upp till ytan. Genom att lyssna in hur 

spänningar och motstånd diskuterades i verksamheten kunde också värderingar synliggöras genom 

åsikterna.  

Observationer 

Deltagande observationer är en etnografisk metod som innebär att föra fältanteckningar över händelser 

i den sociala miljön (Bryman, 2012). I etnografiska studier är det en kultur eller en grupp som 

undersöks (Alvesson & Sköldberg, 2010). Även i organisationspedagogiken är det gruppens processer 

som studeras eftersom det är i gruppen som processer av lärande sker i samspelet mellan gruppens 

medlemmar. Organisationspedagogisk forskning går därför att jämföra med etnografisk forskning där 
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det centrala är att försöka förstå handlingar och kommunikation (Kullberg, 2009). I studien har jag 

uppfattat att min uppgift som observatör varit att försöka förstå och beskriva vad lärarna gav uttryck 

för i den situation de befann sig i.  

Genom att utföra både intervjuer och deltagande observationer fanns möjlighet att undersöka och 

tolka hur gemensamma innebörder utformades. I observationerna har jag följt lärarens vardag vilket 

gjort det möjligt att kunna delta i praktiken för att uppfatta värderingar i det vardagliga arbetet. Jag har 

även observerat ett stormöte och två arbetslagsmöten vilket var viktigt för att studera enskilda och 

kollektiva uppfattningar. Här fanns också möjlighet att observera gemensamma reflektioner vilket var 

betydelsefullt för att tolka villkor för hur gemensam mening skapades. Observationer har även gjorts 

av samtal mellan lärare under möten och av samtal mellan lärare och elever i undervisningen. All 

kommunikation och alla samtal i verksamheten har varit betydelsefull för min tolkning och förståelse. 

Enligt Gruber (2007) betyder deltagande observationer att forskaren både deltar och observerar vilket 

då ger en social upplevelse och kunskap genom den egna upplevelsen. Eftersom gemensamma 

värderingar varit centralt att studera har det varit sociala interaktioner som samtal och handlingar som 

observerats. Det har inneburit att jag antecknat det observerade när jag varit med i lärarnas arbete med 

undervisning och PH-samtal.  

Största delen av observationstiden på skolan har jag spelat in på mobiltelefon. Det har inneburit att 

dialog och kommunikation som jag observerat i verksamheten varit inspelad och gett möjlighet till att 

gå tillbaka och lyssna av igen. Då för att lyssna på dialog och kommunikation i situationen utan 

synintryck. Arvastson och Ehn (2009) pekar på att synintrycken under observationer av ett fältarbete 

endast utgör en liten del av ett material. Kombinationen av anteckningar och inspelningar har därför 

varit betydelsefull eftersom det var svårt att hinna anteckna allt som hände i en situation. Vid analysen 

kunde jag ibland bli osäker på om jag tolkade situationen rätt och kunde då lyssna på inspelningen 

vilket gav en klarare bild. Ibland var det också svårt att höra allt som uttrycktes under ett samtal 

mellan flera personer då var det också bra att lyssna om flera gånger för att förstå. Under analysen av 

mina fältanteckningar har jag därför kunnat lyssna på det inspelade materialet för att jämföra. Det har 

gjort att det varit lättare att tolka hur händelser skett eller hur någon uttryckt sig exakt under ett samtal. 

Sammantaget har observationerna varit grundläggande för att tolka vilken mening lärarna tillskrev sina 

handlingar i verksamheten (Bryman, 2012).  

Sammanställning av empiri 

Datainsamlingen utfördes under fyra veckor och på fem heldagar. Den första intervjun med rektor 

utfördes en enskild förmiddag och ytterligare en intervju genomfördes under ett extra besök på skolan. 

Jag har deltagit i skolans vardagliga arbete från kl. 8.00 till 17.00 därför deltog jag även på två 

arbetslagsmöten och ett stormöte eftersom skolan hade organiserade möten på eftermiddagen under tre 

tillfällen. Under observationsdagarna följde jag lärarnas vardagliga arbete. Det innebar att jag deltog 

på morgonmöten, i undervisningen samt var med när lärarna genomförde sina personligt handledda 

samtal (PH-samtal) med elever. Förutom medverkan på arbetslagsmöten och ett stormöte har jag också 

varit med på morgonmöten och flera informella möten mellan kollegor. Under arbetet med insamling 

och transkriberingar av empiri uppstod tankar och reflektioner som jag la in i en ”tankemapp”. 

Tankemappen har jag inte redovisat i datainsamlingen i tabell 1 som presenteras på nästa sida.  
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Tabell 1. Mängd datainsamling. 

Typ av insamlad empiri Mängd  Transkriberat 

Totalt insamlat material  11 tim inspelat material som 

innehöll inspelade observationer 

och   

7 intervjuer och 

3 möten. 

50 sidor fältanteckningar och 

totalt 91 sidor renskrivet material. 

5 fullständiga intervjuer.  

2 intervjuer - utdragna delar.  

1 stormöte.  

2 arbetslagsmöten. 

Deltagande observationer 5,5 tim inspelat material.  

50 sidor fältanteckningar. 

2 observationsdagars 

fältanteckningar renskrivna och 

jämförda med inspelning.  

Samtal/intervju rektor 2  2 

Samtal/intervju lärare 3 1  

2 utdragna delar. 

Samtal/intervju arbetslagsledare 2 2 

Deltagande observation när lärare 

samtalade med elev 
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2 

Deltagande observation under 

grupplektion 

1 Utdragna delar. 

Deltagande observation 

arbetslagsmöte 

2 1  

1 utdragna delar. 

Deltagande observation stormöte  1 1 

Databearbetning och tolkning  

Databearbetning har utförts kontinuerligt och transkriberingar av intervjuer har utförts ganska direkt 

efter intervjun och transkriberats så exakt som möjligt. När den intervjuade pausat i samtalet har jag i 

transkriberingarna lagt in punkter för pauser osv. I transkriberingarna använde jag det språk som den 

intervjuade uttryckte och jag undvek skriftspråk. I redovisning av resultatet har jag däremot ändrat 

språk till skriftspråk då jag upplevde att språkliga uttryck kunde uppfattas som fördummande för 

informanten. På slutet var det svårt att hinna transkribera alla intervjuer några lyssnades därför av och 

sedan transkriberade jag det som hade betydelse för studien. Vid avlyssningen kom jag ihåg samtal 

och situation och kunde gå tillbaka till det igen om jag behövde för analys. Flera av observationerna 

innehöll material som var svårt att transkribera. När t.ex. inspelningen var utförd i en 

undervisningssituation där flera talade samtidigt.  

Allt material som transkriberats har sammanställts i en mapp och blev ett material på ca 100 sidor 

och därför stort att hantera. Jag behövde nu bestämma vad som var intressant i materialet. För det 

behövdes en metod och enligt Bryman (2012) finns få etablerade metoder att analysera kvalitativa 

data. Kodning är däremot en grundläggande teknik i kvalitativ dataanalys och som jag nu använde mig 

av (Bryman, 2012, s523).  Kodningen och analysen av datainsamlingen startade egentligen redan från 

början av insamlingen av empirin. Min skiss på första frågeställningar blev kategoriseringar som jag 

sedan har använt för att koda materialet. De första frågorna var inriktade på möjligheter och 

svårigheter för att samarbeta om gemensamma värderingar. Vilken betydelse som dialog, 

kommunikation och relationer fick i organiseringen av arbetet. Frågan om hur värderingar fick 

gemensam innebörd i lärarnas vardagliga arbete fanns som bas i materialet. Ur frågorna formade jag 

kategorier som sedan blev koder i analysen. Det blev totalt fem kategorier som styrde läsningen av det 

insamlade materialet.1. Vad uttrycktes som viktigt för att utforma gemensamma värderingar? 2. Vilka 
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svårigheter fanns för att skapa gemensamma uppfattningar och gemensam innebörd? 3. Vilka 

möjligheter fanns? 4. Hur utformades samarbetet för att skapa gemensamma uppfattningar? 5. Hur 

beskrevs samarbetet och hur tänkte man om samarbetet? 

Under genomläsningen av mappen numrerade jag materialet efter frågeställning och uttryck i språk 

eller i handling. Vissa sidor fick flera nummer eftersom uttryck kunde kodas med flera siffror. Andra 

sidor gav inga svar och fick inga siffror alls. Sifferkoderna blev rubriker när jag bearbetade materialet 

på dator. Under varje rubrik kopierade jag in uttryck beroende av vad som passade in. Bryman (2012) 

beskriver det som enheter som klipps in där varje enhet står för en kod. Han påpekar problemet med 

att kodningen resulterar i en fragmentisering och att det narrativa flytet i vad människor säger går 

förlorat (a a s 526). Det blir sedan forskarens uppgift att genom tolkning och analys forma en 

berättelse av det som uttrycks.  

Dataanalys 

Efter kodningen behöver forskaren göra en sammanfattning och Cohen et al. (2011) påpekar att när 

processen kommit till sammanfattningen börjar materialet att visa viktig information. Det är nu som 

materialet börjar visa antydningar till slutsatser. Texten som kodats fram kommunicerar tal, språk och 

handlingar som får betydelse för frågeställningarna. Det är nu som analys och tolkningar kan börja 

utföras. Samtidigt har tolkning och analys av materialet egentligen pågått under hela processen. När 

analysen startade började jag söka tecken på vad som uttrycktes som betydelsefullt för att skapa 

gemensam innebörd i värderingar. Hela tiden har nya upptäckter av uppfattningar, mening och 

sammanhang tolkats genom jämförelse med teorin.  

Bryman (2012) framhåller den narrativa analysen för att fokusera på hur människor skapar mening 

(s 530). I den narrativa analysen är livsberättelsen central. Min undersökning om det vardagliga arbetet 

i en skola går därför att jämföra med en form av livsberättelse. Det centrala är betydelsen av 

uppfattningar och upplevelser hos informanterna (Bryman, 2012, s 534). I analysarbetet har språk och 

handling fått central betydelse och varit mitt främsta tolkningsverktyg i analysen. Davidson (2004) 

menar att kunskap och gemensam förståelse sker genom språk, tanke och handling och är beroende av 

de tre begreppen precis som en trefot av tre ben. Kommunikation och gemensam förståelse bildas 

därför genom de tre begreppen och skapar samtidigt språkliga band mellan medmänniskor och 

omvärld (Davidson, 2004). I analysen tolkade jag att när språk var gemensamt om faktorer i arbetet 

styrde det gemensamma uppfattningar och värderingar. Jag kunde i analysen av observationerna 

upptäcka att det fanns tal och språk som även återkom som uttryck i handling och förhållningssätt. 

Searle (1999) menar att kommunikationen mellan människor gör att handlingar får en funktion genom 

kollektiv mening. Handlingar blir mental fakta som sedan utvecklas till mentala outtalade regler (a a 

s40). Dessa uttryck tolkade jag stod för skolans kultur och normer.  

I analysen var den viktigaste och svåraste frågan hur värderingar blev gemensamma. Genom en 

abduktiv ansats som tolkningsmetod har jag jämfört empirin med teori och ett resultat och en slutsats 

har tagit form. Abduktion innebär att upptäcka djupstrukturer för att förklara de ytstrukturer som 

tolkats (Alvesson & Sköldberg, 2010). Genom metoden har jag kunnat utveckla, justera och förfina 

det mönster som det empiriska materialet visat. Trots det är det svårt att se tolkningar som objektiva 

och frågan är då om studiens resultat kan generaliseras och betraktas som allmängiltigt? Fejes och 

Thornberg (2011) menar att begrepp som trovärdighet och tillförlitlighet beskriver bättre om en 

kvalitativ studie utförts med noggrannhet och systematik. Verksamheten i en skola är situationsbunden 

och sker här och nu. Det skulle säkert bli svårt att idag upprepa i detalj den empiri som studien bygger 

på. Trots det uppfattar jag att det blivit ett resultat som med teoretisk förankring och tillförlitlighet kan 

visa vad som möjliggör eller försvårar för att utforma gemensamma värderingar.  

I resultatet redovisas mina tolkningar i enlighet med Kvale och Brinkman (2009) som menar att det 

inte är läsarens uppgift att gissa sig till varför uttalandet presenteras. Forskaren bör bidra med både 
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tolkning och perspektiv på det som är citerat för att förklara varför det är med i resultatet (a a s 300). I 

redovisningen av intervjuer och observationer har jag använt både formella citatregler och 

transkriptionssymboler enligt konventioner inom samtalsanalys (CA). När citat tagits ur en längre 

konversation har symbolen [---] lagts in i början. Tal som antingen inte varit relevant i sammanhanget 

eller inte varit lämplig att redovisa ur ett integritetsperspektiv har tagits bort i redovisningen av citatet. 

Jag har då använt mig av symboler som [---] när flera ord eller hel mening tagits bort och […] när 

enstaka ord tagits bort. Tre punkter … markerar en paus i talet och versaler som ORD markerar högre 

volym än omgivande tal. Ibland har jag lagt in förklaring i det urklippta citatet vilket markerats med 

parenteser som ex. (skolans namn).  

Metoddiskussion  

Den kunskap som framkommer ur studiens resultat vill visa hur gemensamma värderingar får 

möjlighet att ta form i en verksamhet. Mänskliga sammanhang är samtidigt svåra att generalisera 

eftersom människors olikheter, situationer och kontext påverkar och får betydelse för uttryck. Att 

undersöka hur värderingar blir gemensamma betyder att syftet grundläggs i mening och innebörd. Det 

blir svårt att mäta och bevisa för jag blir beroende av de intervjuades subjektiva uppfattningar. Det blir 

istället viktigt att lyssna in och diskutera med de intervjuade för att tolka och förstå deras 

uppfattningar.  

Fallstudiedesignen som kvalitativ metod har gett möjlighet att studera uppfattningar i fallet mer 

ingående. Kombinationen med samtalsintervjuer och observationer har därför varit ram och stöd för att 

få fram empiri. Kvalitativa metoder får samtidigt ofta kritik för svårigheten att generalisera resultatet, 

det handlar då om studiens validitet. Subjektiva uppfattningar är svåra att bevisa då de just är 

subjektiva och resultatet som redovisas blir svårt att upprepa. Kvalitativ metod erbjuder istället 

möjligheter att upptäcka flera olika och nya perspektiv på ett fenomen. Resultatet kan i den här studien 

därför ses som en bild av ett fenomen som bidrar med nytt perspektiv. Kvale och Brinkman (2009) 

betonar att ett resultat från en fallstudie ska uppfattas som ett värde i sig (a a s 281). Det betyder att om 

vi alltid fokuserar på det igenkänningsbara blir det ett problem, det blir en generaliseringsproblematik 

om forskaren vill upptäcka det nya. Trots det har mina tidigare kunskaper och arbetslivserfarenheter 

stakat ut vägen i tolkning och analys och med mer kunskap och erfarenhet under studiens gång har nya 

perspektiv och tolkningar upptäckts.  

I resultatet presenterar jag uppfattningar från intervjuer och handlingsuttryck från observationer. 

Flera av deltagarna var förstelärare vilket kan ha fått betydelse för uppfattningar eftersom de har ett 

utvecklingsansvar för skolans verksamhet. De ingick i nätverk med andra förstelärare i organisationen 

och kunde därför förväntas ha reflekterat verksamhetens arbete mer än andra lärare. Flera av 

förstelärarna var även arbetslagsledare och satt med i ledningsgruppen vilket högst sannolikt 

påverkade deras uppfattningar eftersom de hade insyn i och ansvar för ledningsfrågor.  

Mitt arbete som specialpedagog i en Kunskapsskola har bidragit till tillgång till interna texter och 

tillträde till det pågående projektarbetet med nya värderingar i organisationen. I studien har min 

kännedom om förhållanden i skolorganisationens struktur och arbetssätt gett mig möjlighet till en 

djupare tolkning. Det har också medfört krav på mig att undvika bias (skevhet) där jag som forskare 

inte är medveten om att mina personliga erfarenheter påverkar mina tolkningar. Bell (2009) poängterar 

vikten av att vara på sin vakt i tolkningen av data och menar att det alltid finns risk att undersökningen 

blir skev om forskaren är starkt engagerad i forskningsfrågan. Det kan då finnas risk att 

undermedvetna faktorer påverkar (a a s 167). Trots det har jag under studiearbetet uppfattat min 

kunskap och erfarenhet som en tillgång och jag har varit medveten om risken med bias i intervjuer och 

i tolkningen av resultatet. Jag har ofta frågat mig själv vad jag skulle upptäcka om jag inte haft 
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bakomliggande kunskaper och tvärtom, vad jag upptäckt med min bakomliggande kunskap. Genom att 

förhålla mig kritisk i mina analyser har jag därför kunnat upptäcka andra perspektiv som jag tidigare 

inte varit medveten om. Idag kommer den kunskap som framkommit i studien att få betydelse för mitt 

arbete och jag hoppas även för fler som ska analysera svårigheter att skapa samsyn om värderingar i en 

verksamhet. 

Etiska perspektiv och överväganden i forskarrollen 

Under mina besök på skolan har jag blivit presenterad som en arbetskamrat från en annan 

Kunskapsskola och deltagarna har uppfattat att jag haft insikt i organisering och arbetssätt. I rollen 

som forskare har det därför varit viktigt att förhålla mig kritisk till mina egna erfarenheter av mitt 

arbete i Kunskapsskolan. Det har funnits risk att jag tog saker för givet därför har mina erfarenheter i 

andra skolorganisationer varit betydelsefull för mina jämförelser och bidragit med reflektion och 

distans. Samtidigt har jag under studien upplevt ett nära samspel med de jag studerat vilket ställt höga 

krav på mitt ansvar i rollen som forskare. Det skulle ha varit omöjligt att observera och utföra 

intervjuer och samtidigt vara tydligt kritisk till lärarnas berättelser om sitt arbete. Samtidigt har jag 

varit tydlig med att jag inte varit där i rollen som arbetskamrat utan för att studera skolan i rollen som 

forskare. I all forskning finns alltid ett maktförhållande mellan de som studeras och forskaren. Det är 

ett förhållande som inte kan negligeras och forskaren har ett stort ansvar att inte utnyttja det. Det här 

förhållandet blev tydligt när två av lärarna ville få respons på observationer jag utfört av deras arbete. 

Samtidigt som jag var oförberedd på deras vilja att höra mina perspektiv blev jag medveten om den 

maktrelation som mina observationer medförde i studien och min påverkan i rollen som forskare blev 

medvetandegjord för mig. Samtidigt påpekar Denscombe (2012) att en kvalitativ forskningsprocess 

ofta leder till ömsesidig påverkan. Deltagarna har också påverkat mig och mina reflektioner vilket 

medförde att jag blev mer kritisk till mina egna tolkningar. Det har varit viktigt att hela tiden hitta en 

balansgång mellan ett etiskt förhållningssätt och ett kritiskt förhållningssätt för att hitta perspektiv på 

vad som möjliggjorde och förhindrade gemensamma värderingar att få gemensam innebörd.   

Forskarrollen innebär alltid ansvar för att den information som samlas in inte skadar och leder till 

negativa följder för de människor som ingår i forskningen. Enligt de forskningsetiska principerna så 

har deltagare rätt att veta att de när som helst kan avsluta sitt deltagande i studien vilket de också blivit 

informerade om (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuer och observationer utfördes informerade jag 

om mitt ansvar för insamlat material och att materialet enbart samlades in för studiens syfte. 

Deltagarna är också informerade om att ingen annan kommer att få tillgång till materialet. Det har 

också varit viktigt att skydda deras integritet därför har namn fingerats i resultatet. Ett stort problem 

har varit att avidentifiera skolan helt eftersom det inte finns så många Kunskapsskolor i Sverige. Om 

någon verkligen vill så finns möjlighet att identifiera skolan vilket jag gjort deltagarna medvetna om. 

Alla på skolan är informerade om problemet och om att namn fingerats i resultatet. Om jag däremot på 

grund av svårigheterna att avidentifiera skolan inte utfört studien skulle empirin i studien varit svår att 

få fram i annan skola eftersom värderingar är tydliga mål i organisationen. Samtidigt som det är ett 

krav i en forskningsstudie att läsaren får möjlighet att göra egna bedömningar och tolkningar blir det 

ett dilemma när ord och handling illustreras i redovisning av materialet (Kvale & Brinkman, 2009). 

Det finns alltid möjlighet att känna igen sina egna ord och det är svårt att helt avidentifiera händelser i 

intervjuer och observationer. Trots det uppfattar jag att kravet på deltagarnas integritet ändå uppfyllts 

då det är en roll i skolans verksamhet som deltagarna representerar, inte sig själva som personer. 

Forskare har alltid ansvar för forskningens konsekvenser, för deltagarna, men också för samhället. 

Enligt forskningsetiska principer behöver samhället tjäna på forskningen när forskning sker av 

människor och människor beteenden eftersom det är ny kunskap som eftersträvas. I rollen som 

forskare har jag därför stort ansvar för att forskningen håller god kvalitet och är moraliskt acceptabel.  
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Resultat  

Kunskapsskolans värderingar presenterades i inledningen som fallbeskrivning. I Kunskapsskolans 

interna texter berättas att organisationens värderingar sattes upp som mål 2007. Värderingarna 

presenteras i ”Lilla Blå” som en konsekvens av att det funnits svårigheter hos lärare att förstå hur den 

pedagogiska idén och förhållningssätt i arbetet hörde ihop. Det går att tolka att arbetssättet och struktur 

i skolorna diskuterats och reflekterats av ledning, rektorer och lärare under de första åren och jämförts 

med vilka mål man ville uppnå i organisationen. Med värderingar som tydliga mål ville man förtydliga 

den pedagogiska idén att erbjuda elever en personligt utformad utbildning. Konceptet har alltid varit 

en utgångspunkt men innehåll i arbetsätt och struktur i skolorna har förändrats under åren. Sedan start 

har nya regler i skollag och förändringar i läroplan även påverkat Kunskapsskolors verksamheter. 

Gamla och nya värderingar i organisationens mål som presenterats i fallbeskrivningen i inledningen av 

uppsatsen blir därför även en spegling av samhällets förändringar.  

I undersökningen är mitt syfte att studera vad som möjliggör och försvårar för lärare att samarbeta 

om gemensamma värderingar. De värderingar som finns som mål i organisationen är därför inte 

betydelsefulla i sig eftersom undersökningen handlar om att studera hur lärare samarbetar om 

värderingar. Värderingarna blir däremot intressanta att jämföra med för att se om och i så fall hur de 

kommer till uttryck i verksamheten.  

I tolkning och analys av resultatet använder jag mina forskningsfrågor som utgångspunkt. Det 

första kapitlet i resultatet handlar om vad lärare och rektor beskriver som viktigast i arbetet. Det andra 

kapitlet handlar om betydelsen av skolans gemensamma värderingar och den sista frågan vilken 

betydelse samarbetet i arbetslaget får för att utforma gemensamma värderingar. I tolkningen jämförs 

individuella uttryck med kollektiva uttryck för att undersöka likheter och skillnader.  

Faktorer som uttalades som viktiga för arbetet 

I den studerade skolan var rektor och biträdande rektor relativt nya. Rektor som jag kallar för Åsa hade 

varit rektor på flera skolor i Kunskapsskolan och hade även erfarenhet av arbete som rektor i 

kommunal skola. Hon hade varit med från starten av organisationen men på den här skolan var hon 

som sagt ganska ny. Hennes erfarenhet av att ha varit med från början fick betydelse för tolkningar i 

studien eftersom hon kunde beskriva tankar bakom organisationens idé och hur det såg ut i uppstarten 

av skolorna.  

Kunskapsskolans historia  

När organisationen startade i Sverige var utbildningsidén, konceptet, något nytt i Sverige och Åsa 

uppfattade att det var en tydlig skillnad mellan Kunskapsskolans koncept och traditionell skola. 

 

[---] MEN det skulle också vara eleven i fokus… och det var ju lite speciellt jämfört med den 

kommunala skolan … för den världen jag kommer ifrån […] så var det ju inte alltid att det var eleven 

i fokus utan det var ofta lärare som ville ha bra schema […] det var väldigt mycket önskemål av 

egenart… den delen vill ju inte vi ha in utan vi ville att man skulle vara bland eleverna hela dagarna 

…mycket glas och fönster så att man skulle också kunna slå två flugor i en smäll… med inte stängda 

korridorer där mobbing skulle föregås och så vidare … lärare skulle vara ute bland elever hela tiden… 

och det kan väl jag i efterhand tänka nu när du säger… att det var väl ändå en form av att vi… vi 
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värderade eleven ganska högt jämfört med [den traditionella skolan]… att vi vågade bryta mark och 

t.ex. att låta eleverna bestämma vad de ville göra och så vidare (Åsa). 

 

Åsa berättade att Kunskapsskolan ville bryta med traditionell struktur av roller och klasser i skolan. 

I Kunskapsskolan skulle lärare istället integrera med eleverna i verksamheten och i undervisningen var 

eleverna i centrum och styrde sin undervisning med stöd av läraren som handledare. Hennes 

erfarenheter av traditionell skola gjorde att hon jämförde med sina erfarenheter där lärarna ofta var i 

centrum genom krav på schema och villkor i arbetet. I Kunskapsskolan skulle läraren vara handledare 

och eleven vara central och enligt Åsa innehöll konceptet värderingar när struktur och arbetssätt höll 

eleven i centrum. Till en början handlade konceptet enbart om att sätta eleven i fokus, några 

värderingar diskuterades aldrig. Att lärarna skulle vara med eleverna hela skoldagen uttryckte 

dessutom värderingar som var nya. Det skulle vara en friare form av undervisning samtidigt som man 

förstod att elever som lämnades själva utan styrning kunde bli ett problem. Därför fick även rummet 

betydelse i skolornas utformning. Skolornas verksamheter utformades med öppna ytor och mycket 

fönsterglas där ingen kunde gömma sig eller riskera kränkningar.  

På skolan fanns också lärare som varit med från starten av skolan. En lärare som jag kallar för Per 

gav också uttryck för betydelsen av skolans historia. Per bekräftade att värderingar inte diskuterades i 

början utan det som betonades var synsättet på eleven. Trots det fanns samtidigt outtalade värderingar 

bland medarbetare vid skolans start.  

 

[---] vi som var med från början hade ju en liknande inställning… grundvärderingarna var ju 

desamma från dag ett… annars hade vi nog inte sökt oss hit… alltså vilken syn har vi på eleven… det 

är inte vi som står i centrum det är eleven som står i centrum och så vidare… och det hade alla som 

började jobba här… det var väldigt lätt att börja samarbeta kring någonting när man kommer … 

pionjärandan den fanns överallt… vi var exalterade att börja jobba med nånting som ingen annan 

hade gjort tidigare… så jag tror det fanns i ryggraden eller i bakhuvet nånstans dom här 

värderingarna redan innan vi ens hade satt vår fot här… och dom var gemensamma på nåt vis så det 

har aldrig varit nåt direkt problem med samarbetet att få ihop det här (Per). 

 

Det var lärare med liknande synsätt som sökte sig till Kunskapsskolan i början menade Per. Synen 

på eleven i Kunskapsskolan uppfattades som kontroversiellt och det fanns en känsla av pionjäranda 

vid starten, vilket också kan jämföras med engagemang och entusiasm. När Per beskriver 

gemenskapen i början går det att tolka att samarbetet blev centralt i verksamheten. Arbetet mot ett nytt 

gemensamt mål kändes inspirerande och gjorde samtidigt samarbetet självklart. Samtidigt när Åsa och 

Per berättar historien om hur skolan startade med ”ett nytt sätt” att se på eleven går det att tolka att det 

bidrog till en form av identitetsskapande. Att vara med om något som uppfattades som nytt bidrog till 

en vi-känsla och det skapade en identitet för lärarna och särskilde skolan från traditionell skola. 

Känslan av ett ”vi” i Kunskapsskolan och ”dom” i den traditionella skolan var en känsla som formades 

och som fortfarande kunde tolkas in hos flera av de erfarna lärarnas beskrivning av verksamheten.  

Samarbete i fokus  

Betoningen på betydelsen av samarbete återkom i flera intervjuer. Kim hade arbetat några år på skolan 

och uppfattade att samarbetet var något som påverkade alla i verksamheten. Hon berättade att 

samarbetet var självklart i arbetslaget men också i ämneslaget, samarbetet var därför något som var 

viktigt i verksamheten. I intervjun med Kim beskriver hon hur samarbetet var grundläggande för att 

hitta lösningar i arbetet. Enligt hennes beskrivning kunde samarbetet tolkas som en kultur i skolan.  

 

Jag: Pratar ni om lösningar i arbetslaget? 
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Kim: Neej… inte i ord så men vi försöker alltid hitta lösningar för elever om de har problem, då lyfter 

vi upp det i arbetslaget… ja… på morgonen… ja  

Jag: Då blir ni kanske medvetna om samarbetet också eller blir det bara självklart för er? 

Kim: Jaa… jag ser det så i alla fall, och när man kommer in här som ny lärare… fostras man in i det… 

jag tror det i alla fall… (Kim). 

 

Kim uttryckte att betydelsen av samarbete fanns underförstådd i verksamheten och att lärare 

fostrades in i samarbetet om eleverna. Kim var därför medveten om att det fanns en kultur och en 

norm som lärare behövde anpassa sig till. Det gick därför att tolka att samarbete var något som sedan 

start blivit en tradition i skolan. Kim gav också en annan förklaring i intervjun, att det var uppgiften i 

arbetet som fick betydelse för samarbetet och för hennes anpassning i verksamheten. Om hon inte 

följde den kontext hon var inbäddad i fick det konsekvenser för hennes uppgift som lärare. 

Verksamhetens mål med eleven som central krävde dessutom dialog och kommunikation med 

kollegor. Uppgiften och målet blev påverkan och en styrning för lärare att samarbeta. Kim framhöll att 

dialog och relationer tillsammans med förmedling av kunskap fick olika uppgifter i verksamheten. 

 

Dialog och kommunikation fungerar här för här tar vi oss tid och tar kontakt med varandra… och det 

är ju eleven som vi samarbetar kring… vi har ju dom tillsammans t.ex. i vårt arbetslag… alla har ju 

eleven och vi måste ju samarbeta kring dom… vi kan t.ex. sitta och prata tre lärare om en elev… där 

är atmosfären väldigt öppen… eleven kommer i första hand och kunskapen i andra hand… men 

kunskapen är det som håller ihop det (Kim). 

 

Organiseringen i skolan ställde krav på lärare att samarbeta om eleverna och jag tolkar att Kim 

uppfattade att de annars inte skulle kunna utföra sina uppdrag. Samarbete kan även tolkas som ett 

underförstått krav för lärare och uppfattas som både hinder och möjlighet. Kim uttrycker samarbetet 

som positivt, hon verkade uppfatta att samarbetet gav henne fler möjligheter i arbetet. Hon uttryckte 

också att diskussion och reflektion om arbetet och uppgiften med eleverna blev centralt och att 

kunskapen som skulle förmedlas i skolan kom i andra hand. Samtidigt utrycker hon att det var 

”kunskapen som höll ihop det”. Jag tolkar att hon menade att i samverkan mellan lärare var det 

kommunikationen om kunskapen i undervisningen som var utgångspunkten. Kim uttrycker därför 

samarbetet med uppskattning och att det inte går att vara utan samarbetet eftersom det gav stöd i 

hennes undervisning av eleverna.  

Dialog och relationer mellan lärare påverkades genom samarbetet i ämneslag och arbetslag och 

sedan möjligheten att värderingar och synsätt fick gemensam innebörd för medarbetarna. Hur den 

möjligheten skapades konkret gick att tolka in i det svar Per uttryckte när han beskrev hur samarbetet 

om eleverna ägde rum.  

 

Jag: Hur samarbetar ni då med varandra…? 

Per: Ja men arbetslagen är ju väldigt starka… om man tittar … det är ju en årskurs… och… vi har ju 

varje vecka så diskuterar vi elever… hur ska vi hjälpa den här… inte bara att dom har sen ankomst 

eller mår psykiskt dåligt eller nånting utan hur ska vi hjälpa dom här eleverna så att vi kan höja dom 

från D till C… och speciellt vi som jobbar i [ämneslaget] försöker… ok den här eleven vet vi har den 

här kapaciteten hur ska vi jobba… så vi försöker hela tiden hitta en grupp elever som ligger precis 

som du säger i den där mittfåran som man brukar tappa ibland och flytta upp dom … men då bokar 

vi in speciell undervisning med dom eller träffar dom extra mycket … så inte vi tappar dom så 

mycket … så att arbetslagen funkar[också] jättebra vi har täck… jag tycker vi har extremt bra koll på 

årskursen alltså min… och jag tvivlar inte på att de andra arbetslagen har jättekoll på sina årskurser 

också … så det här är vi jättebra på… inte bara den psykiska hälsan utan även också studiemässigt 

(Per). 
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I Pers svar uttrycktes dels att arbetet med eleverna var centralt men också att det var samarbetet i 

arbetslaget som skapade möjligheter för dem att arbeta med eleven i centrum. Per gav även uttryck för 

hur viktigt det blir för lärare att ha något att utgå från för att bedöma kvaliteten i arbetet. Han uttrycker 

att bedömningar blev verktyg för en gemensam uppfattning i arbetet. Bedömningar är en faktor som 

ger upphov till diskussion mellan lärare. Per uttryckte att elevens resultat blev betydelsefullt för 

lärarna att förstå vilken strategi som skulle väljas för att ge eleven stöd för att höja sina mål. Lärarna 

utgick från elevens kapacitet vilket betydde att lärarna behövde ha en relation med eleven. I Pers 

uttryck tolkar jag att relationen med eleven var självklar, utan en relation med eleven blir det svårare 

att förstå och bedöma elevens kapacitet. Dialog och relationer tolkade jag som något som både 

uttrycktes som betydelsefullt och självklart i verksamheten. 

En gemensam målbild  

Att arbeta efter ett koncept och en pedagogisk idé betyder att det finns ett tydligt mål i verksamheten. 

Det gemensamma målet fick betydelse för hur man samarbetade om undervisningen. När Per berättade 

hur han uppfattade konceptet i starten visade han också hur den pedagogiska idén påverkat hans syn på 

mål i arbetet. Målet i arbetet var en viktig utgångspunkt för hans undervisning och arbete på skolan.  

 

[---] och det jobbade vi mycket efter från början… personligt utformad utbildning… punkt… thats it… 

om man utgår från det hela tiden ….eleven i centrum och en personligt utformad utbildning det vill 

säga att alla lär sig olika …när man har det i bakhuvudet så kan man skapa en bra undervisning … 

och det lever ju kvar hos mig fortfarande … jag tror att de flesta nya försöker tänka så men de är 

inte där än… för de kommer från en tradition och en kultur på lärarhögskolan …där man inte… 

tänker utifrån ett målkoncept (Per). 

 

Att arbeta efter ett mål hade fått betydelse för Pers uppfattning om hur bra undervisning 

utformades. När Per utrycker eleven som mål i arbetet medför det att eleven blir ett subjekt. Samtidigt 

var målet i Kunskapsskolans koncept en vägledning för honom i undervisningen vilket medförde ett 

specifikt synsätt. Det var även ett synsätt som nya lärare på skolan behövde förstå. Men när målet 

skulle transformeras uppstod ibland svårigheter när nyutexaminerade lärare inte uppfattade 

målorienteringen i verksamheten som lika självklar. Per uppfattade att lärare inte fick kunskap i 

utbildningen hur arbetet sker om ett gemensamt mål i verksamheten. Det verkade vara samarbete om 

gemensamma uppgifter i arbetet som han ansåg nya lärare var ovana med. Han uppfattade att den 

traditionella synen på läraren med en autonom uppgift var en uppfattning som fortfarande levde kvar i 

lärarutbildningen.  

Vikten av att uppfatta ett gemensamt mål återkom i intervjuerna när samarbetet beskrevs. Samtidigt 

kunde jag tolka att målorienteringen inte alltid var medvetet uttalad, det var snarare något som 

formulerades som självklart i verksamheten. Eftersom Åsa fortfarande uppfattade att hon var ny i 

verksamheten kunde hon vara lite analyserande av verksamheten. Därför blev hennes uppfattningar 

stöd för tolkningar om vad lärare uttryckte som viktigt i arbetet. Åsa synliggjorde faktorer som hon 

uppfattade påverkade till en gemensam målorientering på skolan.  

 

Ja jag tycker nog att dialogen… framförallt dialog, samarbete, och viljan till samarbete är väldigt hög 

här… varje morgon träffas vi i hela huset och det är ju många lärare…[…]där vi går igenom dagen 

vilka är sjuka vilka är borta … vilka har AH (allmänhandledning) idag är det nån som är sjuk som har 

matvakten osv… och det är aldrig svårt att få folk att ställa upp när det handlar om jaha nu är 

[någon] sjuk nej men det kan jag ta … och då behöver det ju inte ens vara det arbetslaget utan man 

kan ta vilket som helst… så framförallt viljan till samarbete och att det är faktiskt ett otroligt 
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samarbete… sen är det väldigt bra stämning … och stämningen är ju… är det bra stämning bland 

lärare mellan kollegor överlag i huset… så speglar ju det eleverna … att inte det bara är strikt strikt 

utan det finns lite humor och skämt i det hela (Åsa). 

 

Att skolans verksamhet skulle fungera var en faktor som påverkade lärare att samarbeta på skolan. 

Åsa nämner inte känslan av gemensamt ansvar men det blir underförstått när hon berättar om viljan att 

ställa upp när någon var sjuk på skolan. Samarbetsviljan bidrog till en god stämning menar Åsa och 

även till goda relationer mellan lärarna. Det var inte enbart förståelsen för målet som blev 

betydelsefullt för samarbetet. Relationer blev i sin tur betydelsefulla för hela skolans verksamhet när 

Åsa uttrycker att eleverna speglade sig i lärarnas dialog. Även faktorer som humor och god stämning 

påverkade viljan att arbeta mot ett gemensamt mål och kanske att känna gemensamt ansvar. Vad som 

påverkade vad var svårt att tolka, flera faktorer verkade påverka varandra.  

Stämningen på skolan var något som jag spontant kommenterade i ett samtal med Lars. När jag 

följde Lars i hans arbete första dagen noterade jag att trots storleken på skolan verkade det vara lugn 

stämning bland eleverna. Det var tydligt att elever arbetade med sina skoluppgifter självständigt utan 

att störa varandra. På våningsplanet där Lars och jag befann oss var det öppna ytor med många elever 

vid olika bord. Äldre elever satt tillsammans med yngre elever vid samma bord och arbetade 

koncentrerat med sina skoluppgifter utan att de störde varandra. Vilket jag då påpekade för Lars som 

svarade:  

 

Men det är bra stämning på skolan sen så finns det ju vissa dagar när det är lite rörigt och så där… 

det händer ibland… men generellt… det brukar alla säga nästan som kommer utifrån… att vilken 

trevlig stämning det är … vad bra det är mellan lärare och elever… det verkar va så (Lars). 

 

Den goda stämningen på skolan var tydligen något som påpekades vid besök utifrån men när Lars 

kommenterar den goda stämningen är det inte något som bara finns där. Det behövs omständigheter 

som påverkar till att det blir en god stämning. Om lärare känner gemenskap kan det bli ett klimat som 

speglar eleverna och sedan bidrar till en bra stämning i skolan. Ett gemensamt mål är då betydelsefullt 

och det tillsammans med samarbetet var något som lyftes genom hela studien på skolan. 

Helheten betydelsefull  

I skolan fanns även tecken på att den pedagogiska idén, att utforma en personligt utformad utbildning, 

var ett mål som ställde krav på läraren. Per uppfattade att målet ställde andra krav på lärarens uppgift i 

arbetet och andra förväntningar fanns på lärarrollen i Kunskapsskolan jämfört med traditionell 

verksamhet. Pers uppfattning var att det var viktigt att förstå att det ställdes andra krav på lärare i 

Kunskapsskolan än i andra former av verksamheter. Han relaterade till sina erfarenheter när nya lärare 

kommit till skolan med andra uppfattningar.  

 

Nämen så den biten [att veta vad lärarollen innebär i Kunskapsskolan] är viktig… när man har fel 

inställning från början man tror att det är… man måste veta vad det här är när man kommer hit … 

här definitivt… så är det en enda stor levande organism den här skolan man tycker det alltid är 

rörelse … och vill man stänga in sig och va för sig själv med sin klass ja… så har man sökt sig till fel 

ställe… du måste ta emot alla (antal) elever och tänka och va öppen hela tiden och försöka skapa 

relationer och så där … det är inte alla som är beredda på att göra det faktiskt… då börjar man här 

av fel anledning (Per). 

 

Verksamheten i skolan var viktig att förstå som en helhet och Per beskriver att det fanns en 

förväntan på lärare att uppfatta ett vi i verksamheten. Han uttryckte samtidigt normen i skolans kultur. 
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Att stänga in sig i ett klassrum var inte gångbart eller produktivt, det var istället viktigt att vara öppen 

och ta emot alla elever oavsett vilken grupp eleven tillhörde. Han betonade handledarrollen i skolan 

och Pers uppfattning var att rollen innebar att fokusera på relationen, dialogen och samarbetet om 

eleverna. Hans erfarenhet var att lärare ibland kunde uppfatta de här uppgifterna som främmande. 

Under en period hade nya lärare inställningen att det var betydelsefullt att fokusera sin klass eller sin 

grupp elever. Olika värden om vad som var betydelsefullt i arbetet gav upphov till en diskrepans 

mellan lärare.  

 

[---] … det var ett tag när jag tyckte det var lite knackigt här och det är ganska länge sen… vad kan 

det va… kan det va åtta år sen kanske… nånting sånt där… där jag tyckte lärare sökte sig hit av fel 

anledning … dom fick frågan … eller dom kom hit med den inställningen att dom brinner som lärare 

jag vill jättegärna undervisa elever och så vidare … men dom ställde… fick alltid fel fråga av våra 

rektorer… varför har du sökt dig till Kunskapsskolan just… den frågan ställdes aldrig … och dom kom 

hit och trodde att det var som dom hade lärt sig på lärarutbildningen att dom fick sitt klassrum… 

dom ville undervisa ja men dom sökte sig inte till Kunskapsskolan… och det visade sig ganska snabbt 

att dom blev inte långvariga (Per). 

 

I verksamheten krävdes en lärarroll med betoning på handledning till alla elever på skolan. 

Nyanställda lärare som anställdes för att de som lärare ”brann” för sin egen undervisning fick problem 

på skolan. Det outsagda var att många lärare gärna föredrog att arbeta i sitt klassrum med sina egna 

elever. Men i Kunskapsskolan och i synnerhet i den här skolan var det centralt med lärarnas 

samarbete. Skolans verksamhet ställde krav på lärarna att samarbeta och att alla elever betraktades 

som allas elever. Pers förmedlade att skolans kontext var viktig att förstå för nya lärare. Han uttrycker 

sin uppfattning ur ett generellt perspektiv i Kunskapsskolan organisation, men hänvisar egentligen till 

sin egen skola och den kontext han känner till. Det var betydelsefullt att förstå att skolans kontext 

innehöll krav på lärare att samarbeta om hela skolans verksamhet. Samtidigt var det inte alltid så lätt 

för lärare att anpassa sig och att anamma uppfattningen att alla elever var allas elever. När flera lärare 

under en period börjat och slutat snabbt på skolan bad han rektorer att fråga lärare som sökte sig till 

skolan varför de sökte sig till just Kunskapsskolan. Han ansåg att frågan var viktig för att lyssna in om 

läraren skapat sig en uppfattning om vad arbetssättet innebar. I intervjun berättar Per att det var 

skillnad på syftet att söka sig till en verksamhet och från en annan verksamhet. Lärare som söker sig 

till en verksamhet var aktivt medvetna om vad de sökte sig till. Syftet fick sedan betydelse för lärarens 

inställning i arbetet. Det var viktigt att anställa lärare som var medvetna om vad uppgift i 

Kunskapsskolan innebar och att uppgiften kunde skilja sig från krav i andra skolor. I intervjun uttrycks 

olika synsätt på lärarrollen och att Kunskapsskolans arbetssätt ställde speciella krav på läraren.  

Lärarroll med olika uttryck 

Lärare i Kunskapsskolan pendlar mellan olika roller och uppgifter. Ibland är man kunskapsförmedlare 

och föreläser i grupporienterad undervisning ibland handleder man individuella elever i steg eller 

kursarbeten. En del av dagen är man också basgruppshandledare och har PH-samtal med elever man är 

mentor för i basgruppen. Under en observationsdag av Pia befann hon sig på eftermiddagen i 

workshop (WS). Det innebar att hon gav eleverna stöd och handledning när eleverna arbetade 

självständigt med en egen planerad uppgift. Lärarens uppgift är då att ge stöd och hjälp när frågor 

uppstår i skolarbetet och att ta emot redovisningar när eleverna är klara med ett steg. Observationen 

utfördes efter lunch och Pia och jag var på plats innan eleverna kom. Pia beskriver sin uppfattning om 

den handledande roll hon har i WS och att det var viktigt med en medveten vilja att få elever att arbeta. 

I observationen var hon hela tiden i rörelse i rummet och mycket fokuserad på att alla elever verkligen 

arbetade med ämnet som WS var inriktad på. När vi sitter ner och samtalar i personalrummet så 
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kommenterar jag hennes rörlighet när hon är i WS, att det blir ett intensivt arbete och hon svarar då: 

  

[---] och jag vet ju att flera av mina kollegor sätter sig ju mycket längre och då kanske de hinner med 

fyra medans jag hinner möta fler, jag har tagit ställning i det, det kanske blir bättre kvalitet just då 

med dom fyra när man sitter så länge men jag kan inte… stå ut med att alla i det rummet inte jobbar 

eller att dom sitter i det rummet och inte jobbar eller att dom här sitter och aldrig får återkoppling 

på sin sak (Pia).  

 

Pia var medveten om sin inställning till att handledaransvaret betydde ett aktivt ledarskap i arbetet. 

Hon ville att eleverna uppfattade att hon såg dem och hennes ställningstagande kunde också vara ett 

resultat av den självstyrande formen av undervisning som många gånger krävde att Pia synliggjorde 

eleverna. Det var nödvändigt att se eleverna och ge stöd om de hamnade ur fokus. För att tillgodose 

elevernas lärande uppfattade hon att hennes ledarskap handlade om att ge uppmärksamhet för att 

eleverna inte skulle tappa fokus i skolarbetet.  

I observationen gav Pia samtidigt uttryck för att det fanns olika åsikter i verksamheten. Alla lärare 

hade inte samma uppfattning vilket medförde att organiseringen i WS utfördes på olika sätt av lärarna. 

När Pia berättade att det fanns olika förhållningssätt gjorde hon det medvetet och öppet om att lärare 

hade olika ställningstaganden. Pia utryckte samtidigt en acceptans för att lärarna hade olika 

uppfattningar i arbetet. Oavsett olika uppfattningar utförde de arbetet i WS med samma mål. I 

observationen uppfattade jag inte att lärarna störde varandra i arbetet i workshop. De verkade istället 

komplettera varandra i mötet med eleverna. Några lärare gjorde som Pia beskrev, de satt en längre 

stund tillsammans med elever medan Pia handledde flera elever. På det viset kunde olika uppfattningar 

även stimulera i arbetet.  

Förstelärarreformen påverkar 

Bo, Per, Pia och Lars var alla utnämnda till förstelärare på skolan. I rollen som förstelärare ingick de i 

nätverk med andra förstelärare i Kunskapsskolans organisation. I nätverken studerades pedagogiska 

frågor efter intresse och personliga val. Pia uttryckte att hennes egen utveckling som lärare fördjupats i 

rollen som förstelärare och inneburit större medvetenhet i arbetet. Hon hade fått fördjupa sig i 

pedagogiska frågor vilket medförde att hon fått djupare förståelse och blivit mer medveten om sina 

handlingar i arbetet. Hon berättade att hon idag bättre kunde svara på frågan varför hon gjorde som 

hon gjorde i sitt arbete och fått större förståelse för handlingarnas konsekvenser. Studierna i nätverket 

hade även inneburit att hon blivit mer engagerad i arbetet idag.  

I observationerna uppfattade jag också att förstelärarrollen fick betydelse för lärarens identitet i 

skolans verksamhet. Per som hade varit lärare på skolan sedan start uppfattade jag som en informell 

ledare eftersom hans långa erfarenhet uttrycktes som betydelsefull på skolan. Hans identitet 

synliggjordes när jag ställde frågor om erfarna lärares roll på skolan. 

 

Jag: Du tillsammans med några andra har ju jobbat väldigt länge… har ni blivit som ledare … jag 

tänker på den här platta organisationen som verkar finnas här … man brukar prata om informella 

ledare …? 

Per: Ja… jag kan väl… jag skulle spela blygsam om jag skulle säga att det inte skulle vara så … det 

klart att har jag varit länge så vet jag att jag har… tyngd i det jag säger och dessutom har jag ju gjort 

också dom här… jag har varit med och byggt upp det här det kan jag ju hävda liksom… men det… det  

imponerar inte på särskilt många längre… men jag har också blivit [---] förstelärare också … och det 

ger ju också en tyngd i det jag säger tror jag… [---] 

Jag: Medför det ett större ansvar också…? 
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Han: JA… men jag tycker jag tar det ansvaret också… att jag … [---] det tar ju tid och arbeta sig in i 

det här… och… man blir en bra lärare kanske först efter fem år… det är ingenting som kommer det 

första året eller när man gått precis färdigt från lärarutbildningen dom kan ju ingenting… brukar jag 

ju säga kanske inte helt rättvist då men …men… det är att hjälpa in dom i systemet … [---] så att ja 

jag är väl nån form av informell ledare men… jag tror det är… jag tror inte att jag går omkring och 

tror jag är ledare på … jag gör ju inte det…(Per) 

 

Genom förstelärarreformen hade Per fått en roll som innebar ett mer formellt ledarskap. 

Meriteringen till förstelärare gav mer tyngd än tidigare och genom försteläraransvaret blev hans 

erfarenhet och kunskap formellt bekräftad. Han gav samtidigt uttryck för att inte vilja sticka ut, han 

ville inte att andra skulle uppfatta honom som ledare i första hand. Han ville främst vara en av lärarna 

som kunde ge råd och stöd till andra. Rollen bekräftade att man var en erfaren och duktig lärare och 

pedagog. Vilket även innebar ansvar för hur normer, värderingsmål och andra mål diskuterades på 

skolan. Förstelärarna på skolan fick därför betydelse för hur värderingar och normer transformerades i 

verksamheten. Per uttryckte dessutom att ansvaret i förstelärarrollen medförde en roll som 

underlättade för att få förtroende. Samtidigt när han säger att han inte gick omkring och trodde att han 

var informell ledare gav han uttryck för att det var en känslig fråga. Förstelärarrollen innebar att han 

slapp ifrån spänningar i verksamheten orsakade av jantelagen. I samarbetet med kollegorna var hans 

erfarenhet och kunskap som lärare viktigare att betona, än hans roll som informell ledare, vilket han 

uttryckte att försteläraransvaret medförde.  

Förstelärarrollen blev därför en symbol för erfarenhet och kunskap i skolan. Genom att 

förstelärarna fick ytterligare fördjupning genom fortbildning i pedagogiska frågor fördjupades och 

förstärktes deras kunskaper. Samtidigt gav det större krav på förstelärarna att vara förebilder i 

verksamheten.    

Betydelsen av skolans gemensamma värderingar  

Lärarna hade informerats om att syftet med studien handlade om värderingar och hur de samarbetade 

om värderingar. Kunskapsskolan hade utlyst att tema för läsåret var att utforma gemensamma 

värderingar. Värderingar i det vardagliga arbetet blev därför ett ämne som lärare diskuterade utan att 

jag ibland behövde ställa frågor. Det märktes att de diskuterat och reflekterat värderingar i arbetet och 

det var därför inte svårt för lärarna att diskutera värderingar. Däremot var det inte tydligt om lärarna 

uppfattade att värderingar som kom till uttryck i det vardagliga arbetet hade påverkats av 

Kunskapsskolans mål med värderingar. Det som var tydligt var däremot medvetenheten om att målen 

hade stor betydelse på organisationsnivå.  

I intervjun med Per blev hans erfarenhet av Kunskapsskolans utveckling som organisation något 

han jämförde med och han uppfattade att dagens fokus på gemensamma värderingar handlade om att 

hålla ihop skolorna i organisationen. Enligt honom var konceptet tolkat på många olika sätt i 

organisationens skolor.  

 

 [---] hur vi [Kunskapsskolan] jobbar med den enskilda eleven ska också vara så likartat som möjligt 

då… fast det ser ju väldigt olika ut beroende på vilket område man har skolan i så klart … […]och det 

kan du nog fråga de flesta som varit med från början och som har följt med Kunskapsskolan som 

företag och alla skolor som finns … har [vi] varit den som varit mest trogen konceptet från början … 

[…] många skolor arbetar som på vilken kommunal skola som helst … de har Kunskapsskolan till 

namnet men inte till konceptet (Per).  

 



33 

 

Per uppfattade att orsaken till att värderingarna betonades idag var att alla Kunskapsskolor inte 

arbetade efter det han uppfattade som grundtanken. Han ansåg att värderingarnas syfte var att hålla 

ihop skolorna i företaget. Men de skulle också förklara för lärare så att de förstod målet med att arbeta 

efter konceptet en personligt utformad utbildning. Det var handlingen i mötet med den enskilde eleven 

som var betydelsefullt, hur man arbetade för att möta de enskilda eleverna. Enligt Per fanns det 

svårigheter att få alla lärare att uppfatta samma värde i den handlingen. Olika förhållningssätt betydde 

också att skolorna organiserades olika och en gemensam kollektiv uppfattning hade varit svår att 

uppnå i organisationen. Skolor hade under åren översatt konceptet efter olika innebörd och när 

skolorna visade stora skillnader hade det gjort att gemensamma värderingar blivit mer betydelsefulla 

att betona. Per menade att det var viktigt att hitta en gemensam grundsyn i skolornas arbete annars 

blev det svårt att hävda skolornas likheter. Han framhöll samtidigt den egna skolan och menade att 

skolan var den enda som var trogen konceptets grundidé. Hur konceptet skulle utformas var något han 

uttryckte som betydelsefullt. För honom var det gemensamma målet alltid eleven och betydelsen av att 

alla samarbetade för att helheten i verksamheten skulle fungera.     

Mentorer förmedlar värderingar  

Kunskapsskolan arbetssätt och struktur uttrycktes ofta som betydelsefullt för alla att förstå. I skolan 

fanns därför en utformad struktur för att ta emot nya lärare. Vilket också var uttryck för att arbetssättet 

i Kunskapsskolan fick förklaras för nya lärare. Det var viktigt att nya lärare snabbt kom in i 

verksamheten därför var lärare som arbetat länge på skolan mentorer till nya lärarna när de kom till 

skolan. Per pekade på att skolans gemensamma värderingar även diskuterades i mentorssamtalen.  

[---] jag tror vi får i alla fall in dom grundläggande värderingarna just som jag pratade om … men 

också personligt utformad utbildning att vi försöker implementera det i nya lärare … nya kollegor 

som kommer in … tänk så här, tänk så här, tänk så här (Per). 

 

De grundläggande värderingar som Per hänvisar till var hans uppfattningar om hur konceptet skulle 

utformas. Syftet med mentorernas arbete var att leda in den nye medarbetaren i verksamheten. Per 

använde begreppet implementering som står för överföring av information och kunskap till andra. Jag 

uppfattar att när han uttrycker hur lärare behövde tänka visade han också förståelse för att det inte är så 

enkelt att överföra information så att den andre förstår innebörden helt och hållet. Han berättar att han 

behövde förklara hur läraren behövde tänka för att förstå arbetssättet. Förhållningssättet i arbetet 

behövde därför förtydligas för att förstå innebörden. Rollen som mentor blev därför betydelsefull för 

att få nya lärare att komma in i arbetet. Men också för att normer och värderingar skulle transformeras 

av nya medarbetare. Mentorernas uppgift var att dels handleda och ge stöd till nya lärare men också att 

överföra synsätt och ”skolans tänk” till de nya lärarna. 

Nya lärare oavsett tidigare erfarenhet fick en mentor när de började arbeta på skolan. Underförstått 

skulle mentorssystemet garantera att nya lärare tillägnade sig struktur och arbetssätt snabbt. Eftersom 

helheten i skolan betonades av deltagarna går det att tolka att nya lärare kunde bli ett hinder om man 

inte arbetade enligt rutiner och normer i det vardagliga arbetet. Mentorerna blev därför garanter för att 

nya medarbetare förstod vilka värderingar och normer som fanns i skolan. Systemet med mentorer 

uttryckte samtidigt en medvetenhet om att nya lärare behövde förstå vad uppgift och mål innebar för 

arbetet.  

 

[---] även fast man är en rutinerad lärare när man kommer hit så man kanske jobbat 10, 15 år i… 

branschen så får man ändå en mentor när man kommer hit... det är ju för att rutinerna ser 

annorlunda ut … konceptet ser lite annorlunda ut … så här jobbar vi här… det tar tid att sätta sig in i 

det som lärare och då måste man… få nån som man kan bolla idéer och tankar med … hur kan jag 
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tänka här och så där… jag mentorerar just nu (xx och xx) så att… det är mycket… [de] ställer ju rätt 

frågor hela tiden och det är ju mycket såna saker som man funderar över hur ska jag tänka här och 

ska jag tänka så här… då får [de] ju lyfta och dryfta det med mig då… en som är lite utomstående så 

där … som [de] inte träffar varje dag och det är viktigt att [de] har den möjligheten om man vill 

gnälla och klaga på nånting så ska [de] kunna göra det också utan det stannar mellan oss då … mer 

ett bollplank kan man väl säga (Per). 

 

Mentorerna blev understödjare för att transformera synsätt och tankesätt i arbetet där de bildade 

både stöd och påverkan. Stödet uttrycktes av Per som berättade att mentorssamtalen var individuellt 

utformade. När han handledde nya lärare anpassade han sig efter lärarens tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Mentorskapet kunde innebära att man träffades ofta i mentorssamtal. Behovet var 

individuellt och i samtalen fanns möjlighet att diskutera allt som läraren undrade över. I rollen som 

mentor ville Per även ge stöd när svårigheter uppstod och det går att tolka att det även skapades en 

relation mellan honom som mentor och den nya läraren. Mentorn fick därför möjlighet att bli en 

trygghet för den nya läraren på skolan.  

I diskussionen om hur man bör tänka som lärare finns normer och värderingar implicit och det går 

att anta att relationen mellan mentor och ny lärare påverkade till transformering av värderingar. Att 

berätta för nya lärare hur man behöver tänka i arbetet är också uttryck för en medveten handling, det 

blir en styrning. Det fanns även uttryck för att mentorskapet fick betydelse för den som var mentor, 

om Per får en kritisk fråga från nya lärare och själv får reflektera sitt arbete finns det också stor chans 

att han reflekterar det med andra kollegor. I Pers yttrande går det att tolka att kommunikationen mellan 

mentor och lärare påverkade på båda håll. Det fanns möjlighet för en granskning och kritisk reflektion 

med ytterligare möjlighet att leda till utveckling. 

Efter Pers uttalande i rollen som mentor blev det intressant att jämföra med en ny lärares 

uppfattningar. En av de nya lärarna som jag kallar för Anders fick frågan hur han uppfattade 

handledningen av sin mentor. I intervjun gav Anders uttryck för att han medvetet valt att arbeta på 

Kunskapsskolan eftersom han kände till skolans arbetssätt sedan tidigare. Eftersom han medvetet valt 

att arbeta i Kunskapsskolan fick mentorssamtalen antagligen en inriktning efter hans kunskaper, 

erfarenheter och önskemål. Han hade nyligen börjat på skolan och inte haft så många mentorssamtal. 

 

Mest … min handledare här […] är ju mest till för stöttning att komma in i arbetet här kan jag tänka 

mig… just för att det är så annorlunda arbetssätt … och för att jag är ny lärare också om jag har 

några frågor kring bedömningen… rättsäkerhet eller… hur man ska gå tillväga med föräldrakontakt… 

elevkontakter också egentligen eller medling i konflikter eller så där… då har jag ju möjligheten att 

prata om det […] (Anders). 

 

När Anders berättade vad han och mentorn kunde diskutera i mentorssamtalen var det frågor som 

var inriktade på uppgifter i arbetet. Men de var samtidigt komplexa frågor och inte alltid lätta att ge 

tydliga svar på även för en erfaren lärare. När Anders t.ex. tog upp frågor som bedömning och 

rättsäkerhet var det frågor som behöver diskuteras oavbrutet på en skola. Likaså hur kommunikation 

ska ske med föräldrar och elever då det är situationsbundet. Inte minst när han nämner 

konflikthantering är det något som kan bidra till diskussioner. Frågorna som han tog upp var frågor 

som gav utrymme för tankar och reflektion men också utrymme för värderingar och synsätt. Frågor 

som handlade om arbetssätt och struktur i konceptet handlade också om rutiner och normer som styr i 

verksamheten. Med andra ord hur handlingar och förhållningssätt uttrycks i verksamheten. Det går 

inte att undvika värderingar och synsätt och jag tolkar därför att mentorssystemet transformerade 

värderingar från erfarna lärare till nya lärare på skolan. Om synsätt och normer diskuterades i 
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mentorssamtalen var det omöjligt att inte avhandla värderingar. Det gav också möjlighet för 

mentorerna att utveckla ännu större och djupare innebörd för synsätt och värderingar i verksamheten.  

Spänningar och motstånd skapar diskussion 

I Kunskapsskolan ska läraren vara handledare och mentor för elever vilket innebär att ha personligt 

handledda samtal (PH-samtal). I intervjuer uttrycktes uppgiften som besvärlig ibland då det ställde 

krav på läraren att vara personlig i mötet med varje elev i PH-samtalet. Lars påpekade att det ofta 

fanns en diskussion på skolan om hur mycket stöd som en handledare egentligen skulle ge eleven i 

samtalet. Eleven behövde ju lära sig att ta eget ansvar också så hur mycket omhändertagande skulle 

egentligen handledarrollen innehålla? Det fanns en diskussion i arbetslaget om hur mycket lärare 

behövde anpassa sig efter eleverna i PH-samtalen. I intervjun synliggör han en viktig diskussion i 

verksamheten och att PH-samtalet var en central uppgift som behövde diskuteras ofta: 

   

Lars: […] en grundinställning är att jobba utifrån varje elevs liksom förutsättning och behov och så 

där… 

Jag: Men tror du att det beror på att ni pratar om varje elevs förutsättningar… att det påverkar…? 

Lars: … det tror jag definitivt… ibland dyker det upp andra värderingar som att man ska ställa krav 

att det faktiskt är deras ansvar och att vi kanske gör eleverna en björntjänst… att man curlar för 

mycket och så där… det ligger ju saker i det också men det blir ganska… det har inte så mycket 

utrymme i den här skolan känner jag… det blir snabbt till att det klart att vi ska ställa krav men vi 

måste ha överseende med behoven och… och helt enkelt utgå från att vi är här för deras skull… så… 

Jag: Det låter som att det finns en tanke att man vill ge stöd men samtidigt hör jag dilemmat… hur 

mycket ska man curla egentligen…? 

Lars: … det finns ju ett sånt… jag tror det bottnar i ett större fenomen i samhället att det är… man 

pratar om curlingföräldrar att det då flyttas över till skolan så klart… och att det då om man säger till 

en 14-15 åring i dag att du ska göra så här så är det bara… så är det inte säkert att det händer 

nånting… för ett antal år sedan så kanske det hände mer… men då får man ju inse att det här går 

inte då får man ju bygga upp… man får vara skickligare helt enkelt… mer professionell… försöka hitta 

saker som fungerar så bra som möjligt för alla... 

Jag: Du sätter fingret på väldigt mycket nu… lärarollen har ju förändrats vilket många tycker är 

jobbigt idag… 

Lars: … det förstår jag och särskilt om man då ligger kvar i tänket att det ska vara på ett visst sätt… 

att det ska vara så här… då gör man rätt… då har man problem tror jag då får man kämpa emot det i 

varenda möte man har med en elev… 

Jag: Pratar ni om de här sakerna i arbetslaget? 

Lars: … nej kanske inte om det här perspektivet men det dyker ju upp då och då  

Jag: Om lärarrollens förändring? 

Lars: … ahh sällan men det här dilemmat att curla eller inte curla om man säger så då att det kanske 

inte är så enkelt… det dyker upp ganska ofta det tycker jag (Lars).  

 

Det uppstod diskussioner om hur mycket man skulle ”curla” eleverna i PH-samtalet. Vilket pekade 

på olika åsikter i verksamheten och om olika förhållningssätt till eleverna. Jag tolkade det också som 

en diskussion om hur mycket ansvar som går att kräva av eleverna. Samtidigt verkade diskussionen 

om omhändertagande inte vara det centrala. När Lars berättar om diskussionen uttrycker han samtidigt 

en given uppfattning om att lärarens roll i skolan var att ge handledning. De olika åsikterna verkade 

därför handla om hur mycket stöd och hjälp lärare skulle ge innan det blev negativt för elevens 

läroprocess.  

Lars berättar att det var vanligt med diskussioner om dilemman i arbetet vilket är en indikation på 

att det fanns diskussioner som gjorde att de fick förståelse för varandras perspektiv även om de hade 
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olika åsikter. Uttryck för olika åsikter och om ansvar i lärarrollen blev därför en möjlighet att diskutera 

och processa värderingar i verksamheten. Lars framhöll dessutom att det inte fanns något rätt eller fel 

eller någon sanning vilket gör det viktigt att diskutera värderingar ur olika perspektiv. Istället ger han 

uttryck för att han uppfattar betydelsen av att ha en dialog med eleven och vara öppen i lärarrollen för 

nya perspektiv. 

Lars synliggjorde betydelsen av att diskutera vilka värderingar som ska styra men också om att 

ansvarstagande i skolan handlar om samhällsförändringar och uppfattningar om fostran. Diskussionen 

om curlade elever blev därför exempel på en viktig diskussion som kunde bidra till reflektion och 

medvetandegöra olika förhållningssätt i organiseringen av arbetet. Samtidigt så svarar han nej på min 

fråga om diskussioner i arbetslaget handlade om lärarrollens förändringar. Han uppfattar inte i stunden 

att diskussionen i arbetslaget om lärarens förhållningssätt i PH-samtalet, även handlade om hur 

värderingar i samhället påverkar lärarrollen. Det pekar samtidigt på hans fokus på det vardagliga 

arbetet i skolan.  

Värderingar uttrycks i arbetet 

I PH-samtalen kommer lärares värderingar även till uttryck genom utformningen av samtalet. 

Samtalen kan utformas på olika sätt och lärarens uppfattning om samtalets syfte får betydelse. I 

Kunskapsskolans mål med samtalen uttrycks att samtalet ska bygga på dialog mellan elev och lärare
15

 

där läraren ger stöd och struktur till att eleven sätter upp realistiska mål i skolarbetet. Det betyder att 

läraren ger eleven stöd för att sätta mål och hitta strategier för att nå målen samt handleder och ger 

stöd i planeringen av skolarbetet. I PH-samtalet är det dessutom mening att lärare och elev ska 

reflektera elevens lärande i skolarbetet för att stimulera eleven att utveckla sin metakognitiva förmåga.  

När eleven börjar i år sex inriktas samtalen på att komma in i arbetssätt och struktur och på stöd för 

planering av skolarbetet. Upp till år nio ska fokus sedan finnas på reflektionen och att eleven ska förstå 

sitt eget lärande. Det betyder också att läraren behöver ha förståelse för elevens utveckling och 

erfarenhet. Utifrån förståelsen för elevens som personliga förutsättningar ska läraren bedöma elevens 

behov. Läraren ska inta rollen som en coachande handledare och samtalens syfte är inte att bedöma 

eller bevaka eleven
16

.   

I samtalet skapas därför en relation mellan läraren och eleven och samtalets inriktning blir 

beroende av lärarens och elevens personlighet. Kim var en av lärarna som jag observerade när hon 

hade samtal med fem av eleverna i hennes basgrupp. Efteråt gav hon uttryck för hur hon uppfattade sin 

roll i samtalen.  

 

Som du såg i mina PH samtal… jag anpassade mig hela tiden efter deras behov allt från Asperger till 

slarvplutt till ordning och reda… hela tiden måste jag anpassa mig… det är omöjligt för mig som 

lärare att ha undervisning som är exakt likadan för var och en i [ämne] workshop t.ex.… eller PH-

samtal eller handskas med dom på samma sätt… jargongen är olika… mellan olika elever… och det 

tror jag är dynamiken här… läraryrket att vi träffar så många olika människor och vi måste typ 

situationsanpassa oss hela tiden… det gör oss väldigt mångsidiga och märker det typ att det inte 

finns ett rätt sätt (Kim). 

 

Här gav Kim uttryck för att det var svårt att uppfatta ett rätt sätt att möta elever på. Det viktiga var 

att anpassa sig efter situationen och hon var medveten om att hon var strategisk i sitt förhållningssätt. 

Därför tolkar jag att det viktigaste för Kim blev förståelsen i samtalen eftersom.  Hennes strategi 

byggde på förståelse för enskilda elevers behov. Det verkade som att samtalen blev stimulerande och 

                                                      
15 Ur Kunskapsskolans ”Lilla Blå”. 

16 Ur Kunskapsskolans ”Lilla Blå”. 
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gav henne mening i arbetet. När hon beskriver sin anpassning efter elevernas behov berättar hon att det 

samtidigt gjorde henne mångsidig som lärare. När hon anpassade sig behövde hon också vara lyhörd 

för att förstå hur eleven behövde mötas. Det blev ett lärande även för Kim vilket blev stimulerande i 

lärarrollen.  

Även Lars formade sina PH-samtal efter sin förståelse för eleverna och samtidigt uttryckte han hur 

förståelsen behövde bygga på ett syfte. Speciellt i början av elevens tid på skolan behövdes en 

balansgång mellan att hålla ett instrumentellt eller ett förståelseinriktat förhållningssätt.   

 

Jag: Nu har du inte arbetat i en skola utan PH samtal tidigare, men hur betydelsefulla tror du att de 

är för dig i ditt arbete? 

Lars: Alltså de är väldigt betydelsefulla för med vårt arbetssätt där eleverna har mycket frihet 

behöver de ju stöd och hjälp med struktur ofta ett bra tag och särskilt när de är i sexan och sjuan 

tycker jag… sexan framför allt då är det ju livsviktigt höll jag på att säga (skrattar) med samtalen… i 

nian här nu och i åttan också är det mera de får annan… liksom en annan betydelse då blir det mera 

att man bekräftar eleven… de får chansen att kolla är det något speciellt som … mår du bra liksom… 

är det några svårigheter man kan hjälpa dig att lösa… lite mer så lite mera… generell coachning om 

man kan säga så … jag tror inte man behöver ha samma sorts PH samtal i sexan som i nian 

egentligen… man kanske skulle ha två i veckan i sexan… och i nian kan man ha varannan vecka… 

kanske egentligen tror jag… eller vissa elever i alla fall… så där… men det där är ju… det är väldigt 

trubbigt att ha femton minuter per elev per vecka tycker jag (Lars). 

 

Kim och Lars gav uttryck för liknande inställning. Det var elevens behov och förutsättningar som 

gjorde att de som lärare anpassade sig i samtalen. Men Lars menade att samtalen även krävde att 

läraren förstod att syftet med samtalet kunde ha olika perspektiv. Enligt honom blev samtalen mycket 

viktiga i början av elevens tid på skolan och menade att de var tvungna att forma samtalen ur ett 

instrumentellt perspektiv för annars kunde elevens skolarbete bli lidande. Anledningen var att 

arbetssättet var nytt med eget ansvarstagande och då blev det viktigt med tydliga samtal och tydlig 

handledning. Uppfattningen byggde samtidigt på att eleven behövde förstå och anpassa sig till skolans 

struktur vilket gjorde att samtalet blev instrumentellt. Lars synliggjorde samtidigt att trots att 

verksamheten uttrycker att eleven är central blir det orimligt för lärare att inte utgå från elevernas 

anpassning till skolans struktur. Lars uppfattar att det är elevens behov som är viktigt, samtidigt som 

han förstår att eleven får stora svårigheter om eleven inte förstår arbetssätt och struktur. Det är därför 

inte möjligt att enbart ha förståelseinriktade samtal. Förståelsen behöver även bygga på ett strategiskt 

och strukturellt tänkande. 

I samtalen kom värderingar till uttryck genom tal och handling i förhållningssätt. Det var lärarnas 

förståelse som fick avgöra om det var nödvändigt med ett instrumentellt eller ett förståelseinriktat 

förhållningssätt. Det ställde krav på lärare att förstå vilken strategi som var framgångsrik i samtalen 

men var samtidigt något som uttrycktes som underförstått i verksamheten.  

Personliga uppfattningar  

Lärarna som deltog synliggjorde också att arbetet som lärare i Kunskapsskolan innehöll faktorer som 

inte alla lärare var förberedda på. Det var främst PH- samtalet som var en stötesten för många lärare 

och Per menade att uppfattningar om mentors- och handledarrollen kunde skilja ut lärare från 

varandra. Lärarens personliga uppfattningar och värderingar om vad som ingick i lärarrollen kunde bli 

ett hinder för att stanna kvar i verksamheten.  

 

Just det där PH-samtalet lär ju en att komma in i den där handledande rollen… det går inte att 

komma ifrån… så jag har växt in i den rollen… jag tror inte alls det är självklart för många… [---] men 
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nya lärare tycker att det är jobbigt det hör man ju… och antingen så… det ser man … i det här 

arbetslaget som vi har nu så har … två, tre lärare slutat sen sexan… så vi har fått nya då… och det är 

ganska tydligt att dom inte har passat för handledarrollen … dom har inte kunnat hantera det… 

undervisningssituationen… alltså vanligt klassrums… alltså undervisa i svenska eller sitt ämne då… 

det ... den biten har inte varit så stort problem… men att handleda elever … och att ta det ansvaret 

att mentorera dom hela tiden… ha kontakten med föräldrarna …att se till att dom mår bra och bla 

bla bla… det  är för mycket jobb så de har valt att nej det här är ingenting för mig… men det är ju bra 

att man kan säga det också… och söka sig nån annanstans …istället för att försöka stå ut och göra ett 

halvdåligt jobb… och alla lyckas ju inte …det är självklart (Per).  

 

PH-samtalen är centrala i Kunskapsskolans arbetssätt när lärare även är mentorer till enskilda 

elever. Per menade att mentorsrollen inte alltid var en lätt uppgift, för honom tog det tid att växa in i 

mentorsrollen och i början tog det på hans krafter att ta det ansvar som mentorsrollen resulterade i. Det 

går att tolka att mentors- och handledarrollen var faktorer som delade lärare i olika läger. Enligt Per 

fick personliga uppfattningar och värderingar om krav i lärarrollen betydelse för hur lärare uppskattade 

samtalen.  

I PH-samtalen kommer lärare och elever nära varandra. Det skapas en relation som resulterar i ett 

implicit krav på ansvarstagande för läraren. I intervjun med Per uttryckte jag därför att det tydligen 

inte räckte med enbart mentorer till nya lärare för att stödja och leda in dem i arbetet på skolan. Det 

verkade även handla om att nya lärare behövde ha både inställning och personliga värderingar som 

sammanföll med den roll som förväntades för arbetet. 

 

Per: Jag skulle tro det… det spelar ingen roll … och dom… och ett par av dom som har hoppat av 

som… tycker det här är ingenting för mig … har varit duktiga lärare… ingen tu tal om den saken … 

men det har varit för mycket jobb och det har krävt för mycket och man upptäcker att … nej det här 

är inte… jag vill vara bara [ämnes]lärare eller jag vill inte hålla på med att det här … för att det tar ju 

jättemycket tid… ibland önskar jag själv att jag kan slippa den där mentorsrollen … utan bara ägna 

tid åt att undervisa i […] va skönt det skulle va… 

Jag: Varför då… vad är det som …? 

Per: Ja men det tar ju … mycket tid och kraft och det är ju … nu har jag gjort det här så länge så nu 

ligger jag inte sömnlös som jag kanske kunde göra i början ibland… men det är … det blir… jag 

förstår dom som är nya … det blir sömnlösa nätter ibland… hur ska jag knäcka det här problemet… 

och… jag har elevens problem… föräldrarna ligger på mig… ledningen ligger på mig … om att jag ska 

lösa det här och så står du som lärare ensam i mitten där och ska lösa allting och se till att alla är 

nöjda och glada … det är en jävla press på dig (Per).  

 

Per uppfattade och förstod att kraven blev stora på läraren genom den personliga relationen med 

eleven. När kravet på att ta den sociala rollen tog över fanns risk att det bidrog till en känsla av 

maktlöshet om eleven var i stora svårigheter. Per beskriver svårigheten att koppla bort jobbet när 

arbetsdagen var slut och berättar att han själv tagit med sig elevernas svårigheter hem, vilket gått ut 

över nattsömnen. När han beskriver krav som ställs genom handledarrollen ger han samtidigt uttryck 

för förståelse att alla lärare inte vill ha den rollen. Han synliggör vad lärare har att ta ställning till i 

rollen som personlig handledare i Kunskapsskolan. Samtidigt som han uttrycker betydelsen av dialog 

och relationer som en stor del av det meningsfulla i hans arbete.  

Kommunikationens betydelse 

Första dagen på skolan observerade jag Lars, som även var arbetslagsledare i ett av arbetslagen, och 

ställde frågan hur han och arbetslaget uppfattade de gamla värderingarna som nu omarbetats.  
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Lars berättar att de tycker att de nya värderingarna är bättre och stämmer mer överens med vad de 

känner. Han uppfattade de gamla värderingarna med skepsis och att de nya är mer avslappnade, att 

”de nya kanske vi kan leva upp till”.  Samtidigt uppfattar han att de dessvärre sällan pratar 

uttryckligen om värderingarna i arbetslaget (Lars).  

 

Lars framhöll att tolkningar om värderingarnas betydelse i arbetet inte påtalades tydligt och 

medvetet i verksamheten. Han uppfattade att de sällan pratade om värderingarna i arbetet, vilket 

kanske berodde på uppfattningen att de gamla värderingarna var svåra att följa. De nya värderingarna 

uppfattade han däremot som lättare att leva upp till vilket kan ha sin grund i att de nya värderingarna 

har en generell ton. Samtidigt berättar han att kommunikation om de formella värderingarna inte var så 

angelägen i skolan. Vilket var intressant eftersom jag uppfattade att många av lärarna medvetet var 

öppna med åsikter i arbetet och om vilket förhållningssätt de hade i verksamheten. Det verkade som 

att värderingar var en självklarhet i det vardagliga arbetet och något som diskuterades utan att 

kategoriseras som värderingar.  

Tolkningar och åsikter i verksamheten fick fokus när Pia uttryckte hur lätt det var att missförstå 

varandra i arbetet. Hur värderingar uppfattas och tolkas av nya lärare handlar om kommunikation 

menade Pia under en paus med sina personliga handledningssamtal (PH-samtal). Hon kom in på 

kommunikationens betydelse och hur lärare trots att man har ett gemensamt språk inte alltid lägger 

samma innebörd i olika begrepp. 

 

Eftersom hon varit med och utvecklat arbetet med stegen på Kunskapsporten är hon engagerad i 

hur man förhåller sig till elevens arbete med steguppgifterna.  ”Det är viktigt att läraren möter 

eleven individuellt i skolarbetet med stegen. Vissa elever kan sköta det själva men att andra 

behöver stöd”. Hon uppfattar att det är basgruppshandledaren som ska sköta det arbetet men alla 

har inte samma inställning. Jag frågar om de pratar om förhållningssätt till eleven. Pia svarar att det 

gör man ”men vi skulle kunna prata om det mycket mera. Vi gör ju fortfarande ganska så olika i 

huset, det är väl en utmaning för oss egentligen”…(observation av Pia i arbetslag 1) 

 

Pia hade också arbetat en längre tid i Kunskapskolan. Hon berättade att hon som ny lärare började 

arbeta i en traditionell skola men att det arbetssättet inte var något för henne. För Åsa var det centrala i 

arbetet elevens bästa vilket gav fokus på dialogen och relationen med eleven. Hon uttryckte samtidigt 

att den uppfattningen inte alltid uppnådde gemensam innebörd mellan lärarna. I arbetet med stegen 

blev lärarnas förhållningssätt konkret och hennes värderingar för hur man skulle förhålla sig i 

stegarbetet skiljde sig från de andra lärarnas uppfattningar. Därför uppfattade Pia att värderingar i 

arbetet inte alltid uppnådde gemensam innebörd i arbetet och att det var individuellt hur lärare 

uttryckte förhållningssätt till eleverna i undervisningen. Hon ansåg därför att de skulle behöva prata 

mer om förhållningssätt och om vilka värderingar som styr handlingar i arbetet.  

Pias uppfattning tillsammans med Lars uppfattning om att värderingar sällan diskuterades tolkade 

jag som att värderingar som tydliga begrepp sällan diskuterades i verksamheten. Det blev intressant 

för det fanns uttryck för att åsikter om arbetet diskuterades och reflekterades. Det verkade därför 

saknas begreppslig innebörd i verksamheten att det var värderingar i arbetet som då diskuterades. 

Olika synsätt i undervisningen 

Nya lärares tolkningar av skolans mål var en faktor som gick att tolka som både hinder och möjlighet 

för värderingar att diskuteras i skolan. I intervjun med Per hade han förklarat att nya lärare inte alltid 

var vana eller okunniga i att arbeta efter ett målkoncept. Han uppfattade att de var ovana att samarbeta 

om ett gemensamt mål och mer fokuserade på det egna arbetet. Men samtidigt berättade han att nya 

influenser och idéer var en naturlig process i verksamheten. Det blev lite motsägelsefullt vilket jag 
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tolkade som resonerande tankar men också lite osäkerhet om framtiden. Han uppfattade att 

verksamheten hade påverkats och förändrats sedan start men trots det levde grundidén fortfarande 

kvar. Per gav uttryck för att vara försiktigt positiv till nya influenser. Men hur grundidén hade 

förändrats med tiden uttryckte han diffust. Jag frågade hur han trodde nya lärare tänkte i arbetet. 

 

Jag tror man tänker mer i klassrumsmiljö och uppgifter… katederundervisning… […] men jag ska vara 

ärlig och säga att jag tycker att katederundervisning … det är nånting som jag kanske tyckte var 

dåligt för femton år sedan men jag tycker inte är så dumt idag… det beror på hur man … vad man 

lägger in för värderingar i katederundervisning då… men det finns en diskrepans mellan dom som är 

helt nya och vi som har jobbat länge i konceptet … men jag tycker inte att det behöver vara dåliga 

saker för det (Per).  

 

Per uppfattade att nya influenser innehöll fokus på klassrum och fasta uppgifter. Han förklarade 

samtidigt att förr uppfattade han katederundervisning negativt men med mer erfarenhet uppfattade han 

det även positivt. Underförstått jämförde han hela tiden med grundidéns fokus på dialog och relationer 

i undervisningen. Det går därför att anta att hans långa erfarenhet fick betydelse och gav honom en 

annan innebörd i hur olika pedagogiska synsätt kan användas i undervisningen. När han uttryckte sig 

positiv till katederundervisning fanns därför en underton av kunskap om hur han kunde förändra den 

efter individuella förutsättningar. I jämförelse med en dialoginriktad undervisning får 

katederundervisning annan innebörd och därför olika uttryck i förhållningsätt. För att förstå hur Per 

upplevde skillnader ställde jag frågan om synsätt i undervisningen och om han upplevde att 

katederundervisning kunde missa målet med en personligt utformad utbildning.   

 

Nej jag tycker inte att jag sett dom problemen… däremot blir det lite för statiskt och lite för… att 

man… är man ny och osäker då börjar man nånstans här… om jag delar ut den här uppgiften att alla 

ska göra det här… då är det lätt för då har jag kontroll och då vet jag vad dom gjort och jag vet vad 

jag ska bedöma… om jag varit rutinerad och varit med länge så… går man mer på intuition och vet 

vad som funkar och inte funkar… att man anpassar ändå… sin undervisning även fast du står framför 

en tavla kring de enskilda eleverna som är i klassrummet… ja i början i en introduktion får alla höra 

samma sak men sen… sakta men säkert får man anpassa sin undervisning till de som sitter framför 

dig så att man inte tänker på dom som en grupp eller ett kollektiv utan som enskilda… elever hela 

tiden… jag tycker inte att det är några problem att jobba så… men jag förstår att det är svårt om 

man är ny… att det är lättare att ta till den här gör den här uppgiften alla ska göra det… men det 

kommer med erfarenhet… om du läser Hattie, Williams så är det något som de gärna lyfter fram … 

när du har 10 000 undervisningstimmar… det är först då du kan gå utanför dina ramar lite grann 

faktiskt…(Per) 

 

På min fråga uttrycker Per först att han inte såg problem med att elever ska anpassas till uppgiften 

och inte tvärtom. Det märks att han uttalade sig ur den egna erfarenhet han har som lärare. När Per 

förklarade att nya lärare sökte kontroll medförde det istället att skoluppgiften blev det centrala. I hans 

svar tolkar jag därför uttryck för att när klassrumsmiljö och uppgifter blev centrala resulterade det i att 

eleven blev ett objekt i undervisningen. Per urskilde det som ”statisk undervisning” när uppgifter 

delades ut som alla skulle utföra. Uppgifterna blev då strategiska för att uppnå kontroll och för att 

lättare kunna bedöma. Han förklarar samtidigt att nya lärare var osäkra och behövde få kontroll. 

Samtidigt pekade han på att nya lärare idag inte alltid uppfattade hur katederundervisning kan gå till 

med eleven i centrum. Undervisning kräver erfarenhet som kommer med åren och lärare behöver träna 

för att få erfarenhet, vilket är en process. Jag tolkar därför att reflektionen om skillnaden mellan nya 

och erfarna lärare beror på att Per urskiljer ett dilemma. Ett koncept med eleven som central blir 
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svårare att uppnå om undervisningen förändras till en distans mellan lärare och elev. Olika 

pedagogiska synsätt innebär också olika värderingar och leder till skillnader i förhållningssätt i 

undervisningen. I intervjun med Per tolkade jag att han trots betoningen på att uppfatta helheten och 

ett gemensamt ansvar i skolan även insåg att gemensam förståelse för mål i verksamheten ibland blev 

svår att uppnå.  

Per menade att katederundervisning behövde ske med medvetenhet och startas i värderingarna med 

eleven i centrum. Jag tolkar att Per med sin erfarenhet förstod hur en katederundervisning inte behöver 

bli instrumentell. Trots ett visst frågande uttryck för vad utvecklingen innebar förklarade han att 

grundvärderingarna med eleven som central alltjämt fanns kvar på skolan som helhet. På samma gång 

pekade han på diskrepansen mellan erfarna och nya lärare på skolan. Jag tolkar att det här var frågor 

som inte alltid diskuterades och reflekterades på skolan. Brist på diskussion framstod därför som ett 

hinder för att förstå varandras uppfattningar om mål och värderingar i verksamheten. Att arbeta med 

eleven i centrum innebär ett förståelseorienterat förhållningssätt där eleven är målet. När fokus ligger 

på kunskapspaket som eleven ska ta emot innebär det att ett instrumentellt förhållningssätt intas med 

större fokus på medel än på mål. Om lärare saknar ett förståelseorienterat synsätt finns risk att lärare 

fokuserar mer på medel än på mål vilket blir ett dilemma i en pedagogisk verksamhet där eleven ska 

vara ett subjekt.  

Bildning som förhållningssätt 

I Kunskapsskolans värderingar som utformades 2007 var bildning ett mål som skulle värderas högt i 

arbetet. I de nya värderingarna är bildning ersatt med utveckling. Varför bildning förvunnit går enbart 

att spekulera i men det är ett begrepp med olika perspektiv och behöver därför diskuteras för att uppnå 

samsyn. Trots att bildning var ett begrepp som inte verkade ha diskuterats så överraskade det mig att 

lärare visade handlingar som tydde på tankar om bildning i undervisningen. Det fanns därför lärare 

som arbetade efter ett bildningsideal i skolan samtidigt som de inte medvetet diskuterade att det var 

just bildning som styrde deras förhållningssätt. Två av de observerade lärarna visade uttryck för att 

bildningsbegreppet styrde deras handlingar. Båda var förstelärare men Per uttryckte även medvetenhet 

om att arbeta med bildning som mål. Han berättade samtidigt att han uppfattade att andra lärare inte 

var lika medvetna om betydelsen av bildning i undervisningen.  

I intervjun förklarar han att det hårda arbetet i starten av skolans verksamhet hade gett belöning 

idag. Jag förstod inte vad han menade och frågade vad han menade med belöning. I hans svar 

uttrycktes bildning som synsätt och drivkraft i arbetet.    

 

Att… att det visade sig att elevernas kunskaper… överträffade faktiskt våra förväntningar… att vi 

tycker att sättet vi har jobbat på fast det var jobbigt och svårt och vi inte alltid fick eleverna dit vi 

ville …så i slutändan …där vi ger dom ett slutbetyg i nian så hade de i alla falla väldigt goda 

kunskaper med höga betyg… sen kan ju folk klaga och säga att …men ni gav dom ju glädjebetyg… 

men jag håller inte med jag kan ju bara titta på resultaten dom hade i gymnasiet sen och hur många 

som gick vidare i och läste på högskolan från första årskullen… jag har ganska god kontakt med ett 

gäng av dom fortfarande …och dom är framgångsrika  idag… och jag tror att… många av dom har ju 

sagt att … det visar ju också … att så här… många av dom har ju sagt att … tack vare Kunskapsskolan 

… men också att dom lärde sig… många olika saker framför allt hur man kan förhålla sig till sina 

studier med studieteknik att det inte är viktigt att nöta in fakta utan hur man använder sig av fakta 

så där … och att man kan samarbeta och… att hitta goda relationer med inte bara andra elever utan 

även med vuxna …alltså så där … och det är ju en del av värderingarna också… [---] och det visar ju 

sig att … det är så många elever som kommer tillbaka och berättar … och då har vi ju lyckats med 

värderingarna att vi gjort nånting bra… inte bara att dom har trivts i skolan utan att dom …har goda 

relationer med gamla kamrater och med lärare och det var nånting bra att gå här… att man växte 
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inte bara studiemässigt och kunskapsmässigt utan även som person och människa … för det är den 

sociala biten som vi jobbar med här väldigt mycket det är den som jag tror är vår främsta styrka… 

funkar den biten så funkar studierna… 

Jag: Det är ju det vi kallar för bildning… 

Per: Ja precis… 

Jag: Men det är ju ett väldigt diffust begrepp för många… 

Per: Jag tycker bildning är viktigt och bildningsbegreppet försvann ju nån gång på 60 -70-talet 

kanske … eller redan på 60-talet… och det vill jag ha tillbaka… men då blir man ju kallad 

konservativ… jag tycker den är asviktig… [---]… det här är väl nånting som man sitter på egen 

kammare och funderar på… och jag har lyft upp det ibland med kollegorna men de är ju yngre som 

är här dom… vad pratar du om egentligen? (Per) 

 

Betydelsen av elevernas bildning kommer till uttryck när han sätter personlig utveckling och att 

lära sig att hantera sociala situationer framför repetition av kunskaper. Det var viktigt att eleverna blev 

nyfikna på att skapa ny kunskap och inte på att bekräfta kunskap. Det blir därför uttryck för ett 

perspektiv på bildning och för Per blev bildning mer explicit ju mer erfarenhet han fick som lärare.  

I intervjun var dialog och relationer med eleven något som han hela tiden återkom till. Han 

framhöll att verksamheten idag hade fokus på lärande men också på samarbete och goda relationer. 

Betydelsen av relationer tillsammans med fokus på studieteknik, mål och personliga förutsättningar 

verkade påverka hans uppfattning om bildning. Det fanns fler tecken på skolan att dessa faktorer 

påverkade lärares uppfattningar om målet med arbetet i skolan. När faktorer som personliga 

förutsättningar fick betydelse för verksamhetens inriktning verkade det samtidigt påverka lärares eget 

lärande och meningsskapande. Det gick att tolka att skolans mål att ha eleven som central skapade 

förutsättningar och utrymme för faktorer som passade in i bildningsbegreppet. Men samtidigt verkade 

det kräva längre erfarenhet i arbetet för att skapa uppfattningar och synsätt som gick i linje med 

bildningsbegreppet.  

Även Lars synliggjorde i sitt förhållningssätt värderingar som gick att likna vid uppfattningar om 

bildning som drivkraft. Jag observerade Lars när han hade tid i workshop (WS) vilket betydde att han 

handledde elever när de arbetade individuellt. I observationen synliggjorde hans handlingar 

värderingar och synsätt i undervisningen. 

 

Lars tar nu kontakt med pojken som störde tidigare i samtalet, eleven sitter vid ett annat bord 

tillsammans med kamrater och Lars säger elevens namn och pojken kommer fram till bordet. Eleven 

frågar om vad som kommer att komma på provet. Lars svarar att han vill veta vad eleven kan i 

ämnet. Pojken uttrycker sig lite osäkert vilket visar att han inte läst så mycket om ämnet. Lars säger 

”om du inte kan svara på en fråga kan du stryka en och skriva dit en annan som du tycker är 

intressantare och svara på den” (Observation av Lars). 

 

Lars gav uttryck för att det var elevens förutsättningar och personliga utveckling som var central i 

undervisningen. Trots att han såg att eleven inte läst på så mycket i ämnet kunde han uppmuntra 

eleven att tänka själv och välja ut en egen fråga i ämnet. Han gav eleven chansen att visa om han hade 

egna kunskaper i ämnet och inte enbart kunskaper som Lars valt ut att bedöma. Det gav samtidigt 

eleven en positiv känsla vilket i förlängningen kunde leda till att eleven blev mer intresserad av att lära 

sig mer. Även Lars var trygg i sin roll som lärare och hade förmåga att använda sitt ledarskap till att få 

elever att känna sig upplyfta. På samma gång synliggjorde hans förhållningssätt bildningsbegreppet 

som drivkraft. I undervisningen visade hans handlingar fler exempel: 
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En annan elev kommer fram till Lars och frågar om man bör lita på Naturvårdsverket och om det är 

”sanning det dom säger”. En elev som sitter vid ett annat bord i rummet säger ”det beror på vad du 

jämför med” det uppstår en diskussion mellan flera elever i rummet, Lars säger efter en stund till 

eleven som frågade ”välj det du tror är bäst” (Observation av Lars).  

 

När Lars säger till eleven att välja själv vad han tror är bäst gav han eleven stöd för egna 

uppfattningar, men det var också ett uttryck för att det var eleven som skulle bilda och avgöra sin egen 

uppfattning och sanning. Lars ledarskap ger eleven stöd i att reflektera och bedöma sanningsinnehållet 

ur olika perspektiv när han uppmuntrar eleven att ta egen ställning.  

Under observationen av Lars diskuterades även ett prov eleverna skulle skriva dagen efter 

observationen. Lars förklarade för mig att provet skulle genomföras på olika sätt av eleverna, några 

skulle göra provet skriftligt och andra muntligt.  

 

Jag frågar hur det går till och Lars berättar att det är han som bestämt hur eleverna ska genomföra 

provet, att det beror på hur eleverna brukar prestera ”vissa presterar bättre skriftligt och andra 

muntligt” säger han. Jag frågar om det inte blir diskussion mellan eleverna då, men han menar att 

det inte blir det. Under eftermiddagen kommer det ett par elever och frågar Lars hur de ska 

genomföra provet och han tittar på ett papper med anteckningar. En elev kommer fram och säger 

att han vill ändra till att redovisa skriftligt istället, eleven säger ”jag presterar bättre då”. Lars ändrar 

på sin lista (Observation av Lars).   

 

Först tolkade jag att Lars styrde eleverna efter sina egna åsikter och uppfattning om elevernas 

förutsättningar. Men när elever kommer fram under dagen och vill ändra redovisningssätt betyder det 

att de uppfattade sig som delaktiga och kände att de hade val att bestämma själva. Trots Lars styrning 

fick eleverna samtidigt utrymme att bilda sig en uppfattning om vad som var bäst för egen person. Jag 

tolkar därför att Lars gav uttryck för uppfattningen att kunskaper skulle leda till personlig bildning och 

att hur eleverna visade sina kunskaper inte var det viktiga. Hans uppfattningar om eleverna 

konstruerades samtidigt ur hans kunskap om elevernas personliga förutsättningar. Elevens personliga 

utveckling fick fokus samtidigt som han fick möjlighet att göra en bedömning av kunskaper.  

Ur ett bildningsperspektiv kan det diskuteras om det blev fokus på elevens personliga utveckling 

eller på prestation och bedömning av redovisade kunskaper. Det går att tolka in båda perspektiven. 

Trots det tolkar jag att Lars förhållningssätt innebar att prestationen resulterade i förståelse för egen 

personlighet. Förhållningssättet innebar mer fokus på lärande än på att redovisa en färdig sanning. Ur 

elevernas perspektiv blev det säkert enbart fokus på att visa kunskaper. Men det blev också fokus på 

förståelse och att visa vad man förstått i ämnet. Muntliga redovisningar medförde dessutom att elever i 

svårigheter fick chansen att diskutera och resonera fram sina svar vilket uppmuntrar tänkandet och ger 

möjlighet för lärare att förstå hur eleven förstår.   

Lars berättade att det hade tagit tid för honom att riktigt förstå skolans arbetssätt. Som förstelärare 

hade han fått fördjupa sig i utveckling av elevernas lärande och genom studierna hade han blivit mer 

medveten om sitt lärarskap. Efter flera år i organisationen kunde han nu forma arbetet efter egen vilja 

vilket kan förklara hans medvetna uttryck i undervisningen.  

Samarbetet i arbetslagen 

Värdet av lärares samarbete underströks av alla deltagarna under dagarna i skolan. Betydelsen av 

samarbete var därför något som upprepades och återkom i flera intervjuer. Per framhöll dessutom att 

lärare med ett annat synsätt på samarbete i lärarrollen sällan stannat kvar på skolan.  I observationerna 

kunde jag också se att samarbete mellan lärarna uttrycktes som självklart. Åsa som inte arbetat på 
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skolan så länge som rektor berättade att hon tidigt noterat hur lärarna samarbetade.  Hon uppfattade att 

samarbetet var något som blivit en kultur på skolan.  

 

Ja jag ser ju här … ett väldigt otroligt samarbete… […] och jag tror att det är det att de har fostrat 

varandra för det är en del… som sagt det är väldigt många som har arbetat länge här… och då håller 

man den kulturen levande (Åsa)  

 

Åsa uppfattade att skolan hade en form av samarbetskultur och orsaken var att flera lärare hade 

arbetat på skolan under en längre tid. Underförstått var att samarbetet i starten av skolan lagt en grund 

och det var en kultur som nu levde kvar. Äldre lärare hade idag fostrat nya lärare att samarbeta och på 

det viset formades kulturen. Samarbete var något som ”satt i väggarna” och uttrycktes idag som en 

norm i organiseringen av arbetet på skolan.  

Samtidigt visade organiseringen av arbetet att det inte var en kultur som enbart skapats av enskilda 

lärare som uppskattade samarbete i det vardagliga arbetet. Det handlade också om struktur och form i 

organiseringen av verksamheten. Organiseringen av arbetslagen utformades efter gemensamma elever 

på skolan. Arbetslagen var uppdelade årskursvis med basgrupphandledare som dessutom var 

ämneslärare för eleverna i årskursen. Organiseringen bildade därför ett stöd för lärarna att samarbeta 

om gemensamma elever.   

Både i observationer och i intervjuer uttrycktes arbetslagen som centrala i samordningen av arbetet. 

Eftersom det var i arbetslagen som samarbetet om eleverna skedde fick arbetslagen även en viktig roll 

för att skapa gemensamma värderingar i verksamheten. Arbetslagen undervisade gemensamma elever 

och det blev en naturlig samtalsplats för lärarna. Arbetslagsarbetet var därför något som Åsa uttryckte 

som betydelsefullt ur ett ledarskapsperspektiv. Hon berättar att strukturen med arbetslag hade ett tidigt 

syfte i Kunskapsskolans historia. De hade från början en central plats i skolorna och Åsa uppfattade att 

arbetslagen var garanter för att beslut blev utförda i verksamheten. Arbetslagsledarna ingick i 

ledningsgruppen på skolan och fick därför en betydande roll.  

Flera av arbetslagsledarna var dessutom förstelärare vilket Åsa uttryckte som betydelsefullt då 

uppgiften som förstelärare garanterade att man var duktig pedagog. I intervjun nämner Åsa att 

förstelärarrollen egentligen inte skulle sammanfalla med arbetslagsledarrollen men att det ändå blivit 

så, idag var flera förstelärare även arbetslagsledare: 

 

[---] vi har ledningsgrupp en gång i veckan… nu råkar alla utom en vara förstelärare… den sista kom 

nu i januari men det föreslogs ju att dom som är förstelärare ska inte vara arbetslagsledare… men 

det finns ju en anledning och det tänker jag är lite det jag sa till dig … att bra ledare blir … är också 

bra pedagoger… så det är ingen slump att det blev dom… och det bekräftar ju lite grann de som 

jag... det jag sa till dig innan… att våga hålla i taktpinnen och att våga vara en stark 

arbetslagsledare… för man driver ju ett arbete i arbetslaget för dom är ju ändå en garant för att det 

som vi bestämmer eller det jag säger eller det vi säger … sker uppe (i arbetslaget) så att inte alla går 

upp och gör var och en som den vill (Åsa). 

 

Åsa uppfattade att när förstelärarna dessutom var arbetslagsledare garanterade det att skolans 

verksamhet höll en god kvalitet. Hon ville att beslut i ledningsgruppen verkligen genomfördes därför 

var det viktigt att man inte gick ifrån ledningsgruppen och gjorde som man ville. Betydelsen av att 

uppfatta och att se skolan som en helhet underströks och att det var ett gemensamt ansvar. 

Arbetslagsledarna hade därför en viktig uppgift i verksamheten, deras roll blev att påverka och styra 

arbetslagets arbete samtidigt som de visade nya lärare till rätta i verksamheten. I Åsas beskrivning och 

uppfattning går det även att tolka att det fanns en gemensam inställning hos arbetslagsledarna om hur 

arbetet som arbetslagsledare skulle bedrivas på skolan. Trots att alla var individer med egna åsikter 
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förstod de betydelsen av att driva arbetslagsarbetet med samsyn. Helhetssynen och samarbetet på 

skolan verkade vara faktorer som påverkade uppfattningen om vikten av att arbeta tillsammans mot ett 

gemensamt mål.   

Mål i arbetslaget 

I observationen av arbetslag 2 uttryckte arbetslagsledaren Bo att ett gemensamt mål var betydelsefullt. 

Efter mötet berättar Bo om sin uppfattning att det alltid var viktigt att få arbetslaget att arbeta mot en 

målbild. När en gemensam och tydlig målbild fanns att arbeta mot blev arbetet och uppgiften för 

lärarna i arbetslaget även tydligare. Hans egen målbild som arbetslagsledare var alltid elevens bästa i 

skolan och det målet ville han förmedla i arbetslaget. Vilket han även uttryckte genom sitt språk under 

arbetslagsmötet. Under mötet påverkade och styrde han arbetslaget mot att tänka på elevens bästa i 

verksamheten.   

 

Eh ja… fokus lite grann med det här mötet tycker jag... vi måste hitta ett sätt att… vi måste börja 

avrunda... även om det fortfarande är en del veckor kvar så måste vi börja fundera på hur vi vill att 

terminen ska sluta… främst för eleverna… jag tycker man kan märka ibland när man pratar… med 

dom nu att dom är lite oroliga… är lite ängsliga lite stressade på vissa håll… vissa har det hur lugnt 

som helst men… jag tycker det är viktigt att vi börjar prata om det i arbetslaget… så att vi hittar en 

bra avslutning och en bra nivå… på terminen och året… så det kommer att vara några såna saker 

men också några praktiska delar som vi behöver bara reda ut… innan vi anser oss nöjda för året  

(Bo). 

 

Bo berättade för arbetslaget att han observerat elever som upplevde stress i skolarbetet. Han 

framhöll nu att det var deras ansvar att ge stöd för att stressen skulle minska. Det var viktigt att 

eleverna fick ett bra avslut på terminen och de behövde känna sig nöjda med arbetet när de avslutade 

terminen. Hans målbild med elevens bästa uttrycktes som ett gemensamt mål och de hade gemensamt 

ansvar för hur terminen avslutades. Hans språk var uttryck för att se framåt när han uttrycker vikt av 

att avsluta året bra och att de ska förbereda för framtiden. Ett bra avslut förebygger för en bra start. 

Tillsammans skulle de känna sig nöjda med arbetet och ”vi-känslan” var outtalad men underförstådd. 

Under mötet tolkade jag att ett gemensamt mål i arbetet blev viktigt för att uppfatta en gemensam 

uppgift som betydelsefull. Mål och uppgift i arbetet var eleverna som de samarbetade om och kände 

gemensamt ansvar för.    

Samarbetet blir centralt 

Organiseringen av det vardagliga arbetet uppfattade jag som sagt som en faktor som påverkade till att 

samarbetet blev betydelsefullt. Varje morgon träffades skolans rektorer, lärare och alla andra 

medarbetare för en kort genomgång i personalrummet. Rektorerna informerade om dagens händelser 

och frånvaro av medarbetare samtidigt togs eventuella förändringar upp som kunde påverka dagens 

arbete. Efter det träffades varje arbetslag för att gå igenom dagen innan man tog emot eleverna i 

respektive basgrupp. Under ett morgonmöte i ett av arbetslagen fanns uttryck för hur det vardagliga 

samarbetet organiserades. 

I observationen av arbetslag 1 under morgonmötet var det fem lärare och arbetslagsledaren Pia som 

deltog. Under mötet planerades dagen och lärarna diskuterade hur de skulle genomföra dagen. Pia tog 

rollen som samordnare i arbetslaget. Under observationen av morgonmötet kommunicerade hon 

betydelsen av hur man tillsammans påverkade arbetet under dagen. 

 

Pia går igenom dagen med de andra lärarna, schemat har ändrats eftersom eleverna i nian har 

nationella prov i svenska. De planerar hur de ska undervisa i olika salar. Pia berättar att på Google 
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classroom finns seminariefrågorna till de elever som ska ha kurs i NO. Hon undrar om det finns 

någon NO fråga som kan lyftas när de träffar eleverna på basgruppsamlingen på em. Frågan ska 

ställas för att eleverna ska reflektera och diskutera ämnet magnetism. Pia tar sedan upp att några 

elever inte har klarat SO provet som var för några veckor sedan.  Dessa elever ska bege sig till SO-

läraren under dagen för att samordna när de ska göra omprov. Diskussion sker nu mellan lärarna 

hur det ska genomföras och hur eleverna kommer att ta informationen. Pia uttrycker att lärarna kan 

”gärna viska lite i örat på eleverna för att boosta dem lite”. En lärare menar att det uppstår ett 

samordningsproblem då det uppstår krockar i schemat. Pia säger ”då måste vi hitta en lösning på 

det, vi kan kanske diskutera med x om att de kan komma 12.20 också. Jag mejlar till x och frågar om 

det går 12.20 också, OK?”. En lärare säger ” jag tror x är här så vi kan diskutera med honom nu”. Pia 

svarar: ”Jag går och frågar honom, är det något annat som behöver lyftas?” Matematikläraren tar 

upp sitt matteprov som ska förbereda för nationella provet i matematik och som ska ske veckan 

efter. Han menar att de behöver veta hur provet ser ut och hur eleverna ska göra med provet. Pia 

säger till de andra ”det var ett väldigt roligt prov, har ni sett att vi är med på frågorna?” De 

diskuterar med varandra. Pia frågar efter en stund om det var något mer. En lärare undrar hur de 

ska göra med matematikprovet och matteläraren menar att de kan gå igenom det när de kan. Efter 

en stund ändras tiden med mötet med SO läraren.  Pia avslutar med orden” då avslutar vi och vi ses 

i eftermiddag” (Observation av Pia och arbetslag 1). 

 

Under morgonmötet i arbetslaget var samarbetet både underförstått och centralt. När planeringen 

av undervisningen diskuterades var det med fokus på samordning av salar och om elever som inte 

klarat SO provet. Diskussionen om hur enskilda elever skulle reagera på informationen om att de 

behövde göra omprov uttrycktes som viktig. I diskussionen uttrycktes lärarnas personliga kännedom 

om enskilda elever som betydelsefull och diskussionen var fokuserad på omtanke om eleverna. 

Samtidigt var synen på omhändertagande betonad och uttrycktes genom att Pia bad sina medarbetare 

att ”boosta” eleverna genom att viska uppmuntrande i örat på dem. Det var samtidigt ett uttryck för 

vilka värderingar som värdesattes. Pias värderingar genom hennes språk fick möjlighet att påverka 

lärarnas synsätt på elevernas sociala välbefinnande. I arbetslaget fick språk och kommunikation 

betydelse för vilka värderingar som uppfattades som betydelsefula.  

I ett arbetslag behöver man följa gemensamma beslut för alla elever. En gemensam uppgift och 

samarbete förutsätter samtidigt delaktighet i beslut om rutiner och struktur i arbetet. Den gemensamma 

uppgiften om eleverna skapade därför inte enbart behov av samarbete utan även att alla var delaktiga i 

de beslut som togs om det vardagliga arbetet. I arbetslaget fanns en diskussion som visade hur man 

uttryckte delaktighet och gemensamt ansvar. Pia fick som arbetslagsledare en viktig roll i att samordna 

och att låta alla komma till tals i diskussionen.  

Under mötet ställs frågan om elevernas hemgång, schemat har ändrats och eleverna slutar fem 

minuter över tre istället för tre och tiden passar inte ihop med busstider. Eleverna som missar bussen 

får vänta en halvtimme innan nästa buss går, därför har några av lärarna släppt sina elever tidigare. Det 

har inneburit att elever stört i korridorerna när de gått tidigare vilket andra lärare klagat på. Pia har 

blivit meddelad i ledningsgruppen att det här är ett problem och tar nu upp saken under mötet. Nu 

uppstår en diskussion om hur de ska göra.   

 

Pia frågar nu lärarna en och en hur de gjort i sina basgrupper och hur eleverna tagit att de måste gå 

senare. Hon styr upp lärarna i gruppen när de inte talar en i taget och visar att hon vill veta deras 

enskilda åsikter. Kollegorna beskriver dels att det uppstår tjafs med elever och dels att man anser 

att det är läraren som styr och ingen annan. Det är schemat som gäller trots att elever klagar… 

Pia: Anledningen till att jag frågar är att vi fått klagomål från åttornas elever när våra elever slutar 

springer de i korridoren och stör … jag ville lyfta det här för om det är många som tycker att … det är 

ett problem så… kanske vi kan ändra det… 
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Det blir en diskussion om schemat som några menar är ett problem. De berättar för varandra hur de 

brukar göra i respektive grupp.   

Pia: Hur tycker ni att vi ska förhålla oss till det här tycker ni… har jag tolkat er rätt som jag skrivit … 

så är det du som håller stenhårt till fem över men ni andra verkar tycka att … att hel är ok… har jag 

tolkat det rätt då? 

Lärare: Men om det stör andra i huset då är det bättre vi kör alla på fem över… 

Pia: Annars får vi lämna in en motion till dom att vi inte tycker att det är värt att våra elever får 

stanna en halvtimme och istället komma hem kl fyra som vi önskar att …hur ska vi göra… 

Lärare: Fast tre räcker… om man tänker på deras eftermiddagar så förkortar vi ju den om man 

tänker att vi promt ska hålla dom kvar här till fem över… för det är inte så många som sätter igång 

och plugga här fem över tre… innan dom ska gå… fem i halv sen… jag tror liksom inte att den tiden 

är ingen tid utan bara utfyllnad… liksom… 

Annan lärare: Jag kan också se att de som har behov får gå kl.3… alltså livet är orättvist liksom 

(Observation i arbetslag 1). 

 

Lärarnas samarbete och delaktighet i ett gemensamt beslut blev viktigt och under mötet visade de 

att de uppfattade samarbetet som viktigt. De hade olika åsikter men samtidigt gav de uttryck för 

betydelsen av att lyssna på varandra. Resultatet blev att frågan löstes genom ett gemensamt beslut att 

de skulle vara flexibla. De elever som hade behov av att gå tidigare fick gå under förutsättningen att de 

smög i korridoren. I diskussionen fick därför åter värderingar om individuella behov utrymme. När 

beslut skulle tas i gruppen blev det svårt för lärarna att inte utgå från elevernas enskilda behov. I 

diskussionen betydde samarbetet om eleverna även att delaktigheten i beslut blev betydelsefullt. 

Stöd i arbetet 

Samarbetet var dels ett gemensamt ansvar men samarbetet innehöll även att man gav varandra stöd i 

arbetet. Senare på dagen hade arbetslaget ett arbetslagsmöte där de diskuterade elever med fokus på de 

som hade svårigheter. Diskussionen om elever som inte klarat av SO provet återkom och här utgick 

åter diskussionen från lärarnas samarbete om eleverna. Pia vände sig till en kollega i arbetslaget och 

bad om stöd i arbetet:  

 

[---] Så om du hjälper oss att hålla i huvet dom här eleverna så vi ser hur vi kan hjälpa dom bättre… 

dom som inte har klarat sig nu… (upprepar namnen på eleverna) och sen då (x) som inte var där 

(Pia). 

 

På arbetslagsmötet var det tydligt att man gav varandra stöd i arbetet. Arbetslagsarbetet innehöll ett 

gemensamt ansvar om eleverna i årskursen därför var det tydligt att alla lärare kände till eleverna som 

personer i grupperna. Däremot kände man inte alla elever med namn. I diskussionen diskuterades vid 

ett tillfälle en elev som någon lärare var osäker på. Läraren frågade hur eleven såg ut och efter 

förklaring kunde läraren sedan beskriva eleven med en personlig egenskap. Vikten av att veta exakt 

vilken elev som diskuterades uttryckte också uppfattningen om att samarbetet om eleverna var en 

central uppgift.  

Under dagen som jag observerade Pia hade hon ett samtal med Mikael i arbetslag 1. I samtalet 

mellan dem visades hur man gav aktivt stöd till varandra när problem uppstod i arbetet med eleverna. I 

diskussionen fanns uttryck för hur stöd och värderingar kom till uttryck genom uppfattningar om ett 

gemensamt ansvar. Här var åter eleven den gemensamma uppgiften.    

 

När vi kommer upp i lärarrummet är Mikael där. Han är bekymrad över att en elev i hans grupp 

bestämt sig för att sluta. Eleven har gått alldeles för kort tid för att komma in i arbetssättet menar 
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Mikael. Han är bekymrad för att eleven inte vill stanna kvar och ge skolan mer chans. Samtidigt 

förklarar han att eleven vill gå i en skola där kamraterna går. Mikael är bekymrad för han ska nu vara 

ledig och han vill att de andra i arbetslaget ska ta hand om eleven de två sista dagarna på skolan. ”Vi 

gör ett bra avslut och två bra dagar för eleven” säger Pia, och ”sen är det ju viktigt också att man 

inte tar det personligt!”, ”nej” svarar Mikael ”men nu är det två stycken på kort tid i min grupp”. Pia 

svarar att ”det har absolut ingenting med dig att göra”, Mikael svarar ”nej, det förra var väl ett bra 

beslut egentligen”. De fortsätter att diskutera och Pia betonar att man inte kan påverka allt 

(Observation av Pia och Mikael i ett samtal). 

 

I samtalet fanns uttryck för att det fanns ett öppet klimat som gjorde att de kunde ge varandra öppet 

stöd när det uppstod svårigheter i arbetet. När lärarna gav uttryck för att de tillsammans skulle ge 

eleven ett bra avslut pekade de samtidigt på det gemensamma ansvarstagandet. Jag uppfattar att om 

det inte funnits en gemensam uppfattning om ansvar för eleverna skulle det varit svårare att ge 

varandra stöd i situationen. Pia gav stöd till Mikael som uppfattade sig som ansvarig. Hon visade 

förståelse för att det kändes svårt när Mikael uttryckte dåligt samvete för att han inte skulle vara på 

skolan de sista dagarna som eleven skulle vara kvar. Pia menade att det var en självklarhet att eleven 

var ett gemensamt ansvar. Hon försökte få Mikael att förstå att han inte var personligt ansvarig. 

Uppgiften med eleverna var ett gemensamt ansvar och man lyckas inte alltid.  

 Under arbetslagsmötet på eftermiddagen togs ärendet upp igen. Nu vände Pia på diskussionen som 

nu handlade om hur de skulle organisera arbetet med nya elever under deras första tid på skolan. 

Mikael gav under mötet åter uttryck för dåligt samvete över att han inte gjort tillräckligt för eleven. Pia 

uttryckte under mötet sitt ledarskap genom att styra och samordna. Samtidigt underströk hon 

betydelsen av att de i arbetslaget skulle ge varandra mer stöd i arbetet. Under mötet uttrycktes åter 

uppgiften med eleverna men nu handlade det om att organisera för nya elever så att de på ett tryggt sätt 

kom in i verksamheten. Men nu var perspektivet hur de skulle ge varandra stöd för att lyckas i det 

arbetet. 

 

Nej men det är viktigt att vi… däremot har vi ju försökt… och det kan vi ju hjälpas åt med alla ännu 

mer när det kommer in nya … hitta lite punkter under dagen där vi stöttar dom extra mycket… 

liksom om ett PH-samtal går bort… att vi kan ju… man kan ju göra så där att… jag tror det var du som 

gjorde det när du var sjuk eller vabbade att man bara mejlar och säger att om det är nån som kan 

prioritera den här eleven för då brukar man ju kunna lösa det… men ibland när någon är borta så är 

det så svårt att tänka på den gruppen för man har så mycket i huvet… men om nån bara säger eller 

mejlar och säger att kom ihåg det här och det här… då blir det gjort… så det… självklart hjälps vi åt… 

om man är ledig eller borta (Pia under arbetslagsmöte i arbetslag 1) 

 

I arbetslaget uttrycktes en aktiv diskussion om hur de skulle ge varandra stöd i arbetet. I diskussionen 

uttrycktes värderingar när de samtalade med varandra vilket samtidigt medförde reflektion. Det var 

säkert inte första gången som lärarna inte hann med allt som krävdes i det vardagliga arbetet. När Pia 

gav uttryck för att ”man har så mycket i huvet” var det uttryck för att inte alltid komma ihåg allt som 

behövde göras i arbetet. Trots att någon var sjuk eller frånvarande behövde arbetet med eleverna 

fortgå, Pia poängterade därför att det var viktigt att de tänkte på att påminna varandra om specifika 

elever. Jag tolkar det som ett uttryck för vikten av att ge varandra stöd genom samarbete. Det blev ett 

exempel på en viktig diskussion där värderingar fick möjlighet att uppnå gemensam innebörd i 

arbetslaget.   
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Diskussion 

I diskussionen gör jag först en sammanfattning av resultatet där mina forskningsfrågor alltjämt ligger 

som bakgrund. Vad beskrivs som viktigast i arbetet? Hur beskriver lärarna skolans gemensamma 

värderingar och vilken betydelse har samarbetet i arbetslaget för utformningen av gemensamma 

värderingar? I resultat uttrycks sociala processer som centrala i verksamheten och jag diskuterar därför 

kollektiva och individuella faktorer som möjliggör eller förhindrar gemensamma värderingar i arbetet. 

Sist i kapitlet diskuterar jag vad som möjliggör för värderingar att bli gemensamma. Jag avslutar med 

hur kunskap från studien kan överföras till praktiken och tankar om fortsatt forskning. 

Att utforma gemensamma värderingar  
I Kunskapsskolans interna texter uttrycks att organisationens formella värderingar ska vara ett stöd för 

lärarnas förhållningssätt i arbetet. Målet med värderingarna är att vara ett verktyg i arbetet och blir en 

form av formell etisk kod i organisationen. Enligt Colnerud och Granström (2012) kan en etisk kod bli 

ett stöd i lärarens arbete och användas som stöd för förhållningssätt. Trots det saknades tydliga uttryck 

i den studerade skolan att de formella värderingarna användes som stöd i lärarens arbete. När de gamla 

värderingarna diskuterades framhöll lärarna att man förstod målet med värderingarna men att 

värderingarna sällan blev konkreta i arbetet. Värderingarna uppfattades som betydelsefulla för att 

understryka den pedagogiska idén i Kunskapsskolan. Det blev uttryck för uppfattningen att 

Kunskapsskolor ska förvalta en viss kultur i organisationen vilket också är syftet med värderingarna. 

Deltagarna var därför medvetna om organisationens vilja att skapa en kultur och visade respekt och 

förståelse för det. Däremot när lärarna beskrev det viktigaste i arbetet var det främst samarbetet i 

arbetslagen som framhölls.  

I den studerade skolan var det påtagligt att strukturen i organiseringen, med arbetslag i varje 

årskurs, fick betydelse för lärarnas arbete och för samarbetet. Det fick också betydelse för hur kultur 

och klimat utformades i skolan. När den språkliga kommunikationen på skolan analyserades 

framträdde samtidigt värderingar i språk och handling. Enligt Granberg och Ohlsson (2005) påverkar 

kommunikation, språk och handlingar i verksamheten uppfattningar om uppgift och arbete i en kontext 

(Granberg & Ohlsson, 2005). I verksamhetens inre arbete synliggjordes värderingar i uppfattningar 

och åsikter, bakom ord och handling. De formella värderingarna speglades ibland i handling och 

ibland inte, men sällan språkligt. Det blev tydligt att påverkan av Kunskapsskolans start av ett nytt 

pedagogiskt koncept i Sverige uppfattades som viktigt att förklara och när värderingarna beskrevs av 

lärarna kopplades de till konceptet med en personligt utformad utbildning. Samtidigt blev det viktigt 

att särskilja skolan från andra Kunskapsskolor. Det blev tydligt när det påtalas att den egna skolan är 

den enda som fortfarande är trogen konceptet. Skolans kontext uttrycktes då som unik vilket innebar 

att lärarna i skolan skapade en unik kontext trots gemensam struktur och arbetsätt med andra 

Kunskapsskolor. När lärarna gav uttryck för det viktigaste i arbetet var det därför faktorer i skolans 

specifika kontext som framhölls och diskuterades. Lärarna framhöll att samarbetet var viktigast och en 

rimlig tolkning blir därför att den egna skolans verksamhet fick stor påverkan på uppfattningar och 

värderingar.  Skolans specifika kontext påverkade därför mer än organisationens mål med formella 

värderingar.  

I skolan var det påtagligt att gemenskap var viktigt i arbetet, ofta påtalades betydelsen av samarbete 

och att tänka på skolan som en helhet. Samarbetet på skolan framhölls som viktig av alla lärare som 

deltog och rektor framhöll också skolans samarbetskultur. Samarbetet kunde därför beskrivas som 
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specifikt för skolans klimat och kultur. Samarbete är annars något som Pareja et al. (2013) påpekar 

inte alltid är självklart för alla lärare. Samtidigt var det tydligt att skolans organisering av arbetslagen 

påverkade uppfattningar om samarbetets betydelse. Ståhle (2006) påpekar att Kunskapsskolan tidigt 

formade arbetslag i skolornas organisering. Den studerade skolan var med från start vilket rektor 

menade fått betydelse för samarbetskulturen. När skolan organiserade arbetslagen per årskurs blev 

samarbetet mellan lärarna samtidigt en förutsättning i undervisningen av eleverna. Vilket kan jämföras 

med Ellström (2013) som påpekar betydelsen av att lärmiljöer behöver organiseras för att tillgodose 

samarbete och utveckling. I skolan blev samarbetet en del av arbetsvillkoren men på samma gång 

uttryck för skolans samarbetskultur (Hargreaves, 1998). I den studerade skolan resulterade samarbetet 

i en gemenskap som uttrycktes som stöd i arbetet med undervisningen. I arbetslagen fanns diskussion 

och reflektion om det vardagliga arbetet vilket skapade förutsättningar för lärarnas gemensamma 

förståelse och lärande (Dixon, 1999, Ohlsson, 2004, 2013, 2014). I verksamheten påtalas dessutom 

arbetslagens självständighet vilket enligt Meirink et al. (2010) påverkar till arbetslag som ger varandra 

stöd i arbetet och utvecklar ömsesidigt beroende. Samtidigt synliggjordes i resultatet att gemensamma 

uppfattningar blev beroende av lärares enskilda åsikter. När nya lärare inte uppfattade skolans norm 

eller värderingar blev det ett hinder i arbetet. Mentorer organiserades på skolan och blev garanter för 

att nya lärare snabbt skulle komma in i skolans kontext.  

Ett fungerande samarbete kräver även ett gemensamt mål och en gemensam uppgift att samarbeta 

om (Ohlsson, 2004, Granberg & Ohlsson, 2005, Ohlsson, 2004). Det var betydelsefullt att lärarna 

uppfattade skolan som en helhet och ett gemensamt ansvar. I arbetslagen diskuterades mål och 

uppgifter varje morgon när lärarna organiserade undervisningen och arbetsuppgifter för dagen. På 

morgonmöten och under arbetslagsmöten diskuterades och reflekterades därför det vardagliga arbetet. 

Samtidigt uttrycktes målfokus med det gemensamma målet elevens bästa. Men Kunskapsskolans 

koncept är att erbjuda elever en personligt utformad utbildning. Målet hade därför omformats från att 

erbjuda en personligt utformad utbildning till att fokusera på elevens bästa. Om det är en skillnad kan 

diskuteras men omformningen blev uttryck för en transformering av målet där skolans kultur och 

klimat med fokus på omtanke, dialog och relationer med eleven påverkade transformeringen (Dixon, 

1999, Ohlsson, 2004). En rimlig tolkning blir därför att en skolas kontext med kultur och klimat ger 

tolkningsföreträde för hur mål och formella värderingar tolkas och uppfattas och sedan uttrycks i en 

skola. I skolan blev organiseringen av arbetet, samarbetet i arbetslagen och den ömsesidiga förståelsen 

för mål betydelsefulla faktorer för inbördes värderingar. Möjligheten att utforma gemensamma 

uppfattningar och värderingar blev samtidigt beroende av kollektiva och individuella faktorer.  

Kollektiva möjligheter och svårigheter 

Sedan Kunskapskolans start har arbetslagen haft en betydande roll i organiseringen av skolorna 

(Ståhle, 2006). Läraren som varit med från starten av skolan berättar att arbetslagen var ”starka” och 

självständiga i verksamheten. Vilket enligt tidigare forskning av Meirink et al. (2010) är en faktor som 

får möjlighet att skapa ett samarbete med hög kvalitet och innovativt lärande. Det får också möjlighet 

att leda till ömsesidigt beroende i arbetslaget eftersom man delar med sig av sina problem i arbetet. 

Självständiga arbetslag förutsätter också att rektor på skolan uppfattar behov och visar förtroende för 

arbetslagens arbete (Ohlsson, 2013). Samtidigt innebär det att rektorer ställts inför krav att förstå hur 

gruppdynamik och kollektivt lärande fungerar i verksamheten (Dixon, 1999).  

I den studerade skolan ingick arbetslagsledarna i ledningsgruppen där beslut togs om 

verksamheten. I ledningsgruppen samordnades verksamhetens arbete och rektor betonade i en intervju 

att det var viktigt att arbetslagsledarna följde gemensamma beslut och inte handlade på egen hand. 

Arbetslagsledarna fick därför en viktig funktion som samordnare mellan ledningsgrupp och lärare i 

arbetslagen. Det gjorde att arbetslagsledarrollen blev betydelsefull i verksamheten men också att 



51 

 

arbetslaget blev beroende av arbetslagsledarens tolkning av mål och uppgifter som diskuterades i 

ledningsgruppen. Det var i arbetslagen som beslut, mål och uppgift sedan förhandlades och genom 

diskussion och reflektion transformerades till handling. Vilket också gav möjlighet till kollektivt 

lärande i gruppen (Dixon, 1999, Ohlsson, 2004).   

De flesta arbetslagsledare var förstelärare och deltog i olika utbildningar. De två arbetslagsledarna 

som intervjuades uttryckte att studierna fått betydelse för deras pedagogiska förståelse i arbetet. De 

gav uttryck för att vara medvetna strategiska ledare vilket visade att de hade förståelse för sin roll som 

ledare. Under de arbetslagsmöten som jag studerade hade arbetslagsledarna ett underförstått mål i 

diskussionerna oavsett om det diskuterades vardagliga uppgifter eller personliga känslor i arbetet. Här 

var det eleven som uttrycktes som centralt mål i arbetet och arbetslagsledarna styrde samtalen mot mål 

samtidigt som de la vikt på dialog och utveckling av arbetet. Tidigare forskning pekar däremot på 

svårigheter för lärare att arbeta med ett gemensamt mål (Pareja et al., 2013). Här skapade 

arbetslagsledarna medvetet möjligheter för lärarna att dela problem och svårigheter i undervisningen 

under de möten som observerades. Det gav förutsättningar för ett öppet och tillåtande klimat i 

arbetslagen (Ohlsson, 2004, 2013, 2014). Enligt Ohlsson (2004) innebär ett arbetslagsledaransvar att 

se till att alla i gruppen får utrymme, känner delaktighet och lär i arbetslaget. Arbetslagsledaren blir 

därför betydelsefull för det klimat som uppstår i gruppen (Granberg & Ohlsson, 2005, Ohlsson et al., 

2011, Ohlsson, 2004). Känslan av delaktighet var märkbar i diskussionerna i arbetslagen, när t.ex. 

dagens planering diskuterades varje morgon var delaktigheten i beslut om dagens arbete väsentlig. 

 

 

   

                                          
 

 

 

 

 

Figur. 2. Sammanfattning av villkor som möjliggör för att utforma gemensamma värderingar i arbetslaget. 

 

Enligt Meirink et al. (2010) leder hög gruppsammanhållning till välutvecklat samarbete med 

lärande som ger stöd i det individuella arbetet. Det går att jämföra med den studerade skolan när en 

lärare i ett av arbetslagen uttryckte att han hade problem i arbetet. Läraren visade sina känslor öppet 

om hur han uppfattade problemet och arbetskamraterna visade självklar förståelse och gav stöd till 

läraren. Det innebar också att en enskild lärares problem blev lärande för hela gruppen. Ett samarbete 

som leder till gemensam förståelse skapar dessutom synergieffekter som bidrar till kollektivt lärande i 

gruppen (Ohlsson, 2004, s 48). Samarbetet i arbetslaget gav möjlighet att skapa ett gemensamt synsätt 

och ett kollektivt tankesystem med gemensam handlingsrationalitet i arbetslaget (Granberg & Ohlsson, 

2005, Ohlsson, 2004, 2013).  

  Lärarna återkommer ständigt till samarbetet som betydelsefullt för deras arbete. I resultatet uttrycks 

också öppet och medvetet att det finns olika uppfattningar och åsikter i verksamheten. Olika åsikter 

synliggjordes t.ex. om hur mycket elever ska ”curlas”. Det gick därför att tolka tecken på att olika 

uppfattningar var öppet tillåtna i verksamheten. Öppenhet för olika åsikter innebär också att man 
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synliggör och medvetandegör olika värderingar i gruppen vilket även gynnar möjligheten att skapa en 

lärmiljö som är utvecklingsinriktad (Ellström, 2013). Trots spänningar och olika åsikter i 

verksamheten fanns därför tecken på gemenskap och betydelsen av delaktighet. Det går därför att tolka 

att det fanns ett teamtänkande i arbetslaget. Känslan av att vara ett team bidrar även till att skapa 

samsyn (Ohlsson, 2004). När det finns ett klimat med teamkänsla finns också uttryck för öppenhet och 

kritiskt tänkande (Granberg & Ohlsson, 200, Ohlsson, 2013). Det kräver att man visar förståelse för 

varandras åsikter men också att man visar förståelse och ger varandra stöd för varandras individuella 

arbete. Att uppskatta och uppmuntra varandra i arbetslaget blir också en viktig faktor för att forma 

gemensamma värderingar.  

När samarbete och delaktighet betonades i skolan uppstod också en gemensam vilja att bidra till 

utveckling av skolan som helhet. I skolan uttryckte lärare betydelsen av att uppfatta hela skolan som 

ett gemensamt ansvar och nya lärare fick problem om de fokuserade på det egna arbetet och inte på 

skolan som helhet. Det kollektiva arbetet i arbetslagen påtalades gång på gång och en ny lärare pekar 

på arbetslagets betydelse för att lära och förstå organisering av arbetssätt och struktur. Det kan också 

uppfattas som styrning och påverkan från skolans sammanhang. I skolan fanns därför krav på 

delaktighet och gemensamt ansvar för skolan. När lärarna ofta påtalade vikten av samarbete blir en 

rimlig tolkning att lärarna uppfattade kraven som meningsfulla i arbetet. Påverkan uttrycktes som 

positiv av lärarna och jag uppfattar att det var känslan av gemenskap i gruppen som styrde uttryck för 

en positiv känsla. Vilket Meirink et al. (2010) framhåller när de beskriver hur ett beroende av varandra 

växer fram som en positiv känsla i ett arbetslag. En stark gruppkänsla betyder också att enskilda 

lärares uttryck i gruppen får inflytande eftersom en fungerande grupp består av individer som trivs 

tillsammans och ger varandra utrymme (Ohlsson, 2013). Det blev tydligt i resultatet att individuella 

lärare både kunde möjliggöra och förhindra känslan av gemenskap och hur samarbetet utformades i 

gruppen. Vilket sedan påverkade om värderingar blev gemensamma. 

Individuella möjligheter och svårigheter 

Kommunikationen mellan lärare i Kunskapsskolan utformas efter begrepp och uttryck i arbetssättet. 

Nya lärare utan erfarenhet av organisationens arbetssätt får svårt i början när de inte förstår vad uttryck 

och begrepp i arbetssättet står för. Förståelsen för arbetssätt och struktur blir därför ett villkor och 

förutsättning för att förstå kommunikationen i skolorna. En erfaren lärare uttryckte att det tog tid för 

honom att riktigt förstå betydelsen av arbetssätt och struktur i arbetet. Det går att tolka att arbetssättet 

fick större mening och innebörd för honom med tiden. Ståhles (2006) avhandling tolkar jag som ett 

exempel på att den progressiva inriktningen i Kunskapsskolans pedagogiska idé inte alltid var lätt att 

förstå för lärare. Den nya idén med ett individuellt synsätt på eleven gav problem för lärare i starten av 

Kunskapsskolan och det uppstod problem i skolorna när lärare försattes i situationer de inte var vana 

vid. Enligt Ståhles (2006) studie blev resultatet att eleverna blev osäkra och oroliga. Det medförde 

troligtvis problem i organiseringen av arbetet i skolorna vilket 2007 resulterade i att värderingar 

utformades som stöd för lärare att förstå arbetssättet. Det kan betyda att det var svårt för lärare att 

betrakta eleven som mål och ett subjekt i undervisningen. När lärare ville utforma undervisningen ur 

ett grupperspektiv där alla skulle utföra samma uppgift var det uttryck för att betrakta eleven som 

objekt. 

Lärarna som deltog i studien uttryckte att dialog och relationer var centralt i organiseringen av 

arbetet med eleverna. Nya lärare behövde förstå och anamma handledarsyn, dialog och omtanke i 

lärarrollen för att uppfylla verksamhetens krav på läraruppdraget i skolan. Dialog och relationer med 

enskilda elever i de personligt handledda samtalen (PH-samtalen) var en ny rutin för många lärare. 

Omtanke och social inriktning i arbetet ställer samtidigt höga krav på lärare vilket kommenterades av 

en erfaren lärare i skolan (Ohlsson, 2004, Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, 1976). Läraren berättar 
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att nya lärare inte alltid uppskattar arbetssätt och uppdrag i skolan och avslutar sin anställning. Det 

blev ett problem som synliggjorde att synsätt och värderingar om vad som tillhör lärarrollen särskiljer 

lärare från varandra. Enligt Landahl (2006) har lärare alltid haft olika åsikter om vad som ingår i 

lärarrollen. Antingen uppfattar lärare att dialog och relationer i en handledande roll ger mening i 

arbetet. Eller uppfattas det inte tillhöra lärarrollen, som istället betyder att det ska finnas ett 

avståndstagande mellan elev och lärare (Gustavsson, 2011, Biesta, 2011).  

 

 

 

 

                                                                     
 

 

Figur. 3. Sammanfattning av villkor som den individuella läraren behöver uppfylla i gruppen för att utforma gemensamma 

värderingar  

 

I den studerade skolan går det att tolka att lärarens handledande roll samtidigt ställer högre krav på 

ett fungerande samarbete mellan lärarna. I handledningen av elever kommer lärare nära eleven och 

förstår hur eleven lär. Det blir information som även hjälper andra lärare i arbetet. Samarbetet blir 

därför ett viktigt stöd i arbetet med undervisningen. I skolan hade ibland nya lärare andra 

uppfattningar i lärarrollen och ville istället arbeta självständigt. Men lärare som inte samarbetade med 

kollegorna bröt mot arbetsätt och struktur och mot gruppens förväntan att följa normen med synsätt, 

tankesystem och värderingar i arbetet. Nya lärare hade slutat som antingen inte förstod eller kunde 

acceptera de krav som ställdes på lärarrollen i skolan. När det hänt för ofta bad en lärare rektor att vara 

tydlig med villkor i arbetet och att ledningen skulle ställa rätt frågor till nya lärare. Det var viktigt att 

veta vad arbetet innebar i Kunskapskolan menade läraren. Vilket var uttryck för att alla hade en viktig 

funktion som blev betydelsefull för helheten i skolan. I arbetslaget blev ett fungerande samarbete 

därför ett tydligt tecken på att alla hade en viktig roll i verksamheten (Pareja et al., 2013, Meirink et 

al., 2010). När samarbetet uttrycktes som meningsfullt går det också att tolka att lärarna fick en 

betydelsefull identitet i arbetslagen. 

För att hjälpa nya lärare att förstå Kunskapsskolans arbetssätt hade skolan organiserat erfarna lärare 

som var mentorer på skolan. Mentorerna gav handledning till alla nya lärare på skolan oavsett tidigare 

erfarenhet. Deras roll underströk betydelsen av att förstå arbetssätt och struktur i arbetet och att nya 

lärare behövde stöd för att snabbt komma in i verksamheten. Läraren som var mentor uttryckte t.o.m. 

att han talar om för nya lärare hur de skulle tänka i arbetet. Det pekade på uppfattningen att det fanns 

ett tankesystem i verksamheten som var viktig att förstå. En rimlig tolkning blir att nya lärare som inte 

förstod skolans tankesystem kunde uppfattas som ett hinder och påverka arbetet negativt. Mentorerna 

blev på det viset understödjare för verksamheten. Skolans helhet uppfattades som betydelsefull och 

man ville undvika sådana problem. Mentorerna blev därför garanter för verksamhetens fullföljande.  
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Hur värderingar blir gemensamma  

Tidigare forskning visar att det finns svårigheter för lärare att skapa samsyn om värdegrunden och att 

lärare har svårt att använda värdegrunden i undervisningen (Assarson et al., 2011, Kjellgren, 2012, 

Sjögren, 2012). Forskningen konstarerar att värdegrundsmål och kunskapsmål särkopplas i 

undervisningen därför får undervisning och värdegrund inget sammanhang. I forskningen studerades 

värdegrunden som utgångspunkt och mål och uppgift i undervisningen fanns som en underförstådd 

självklarhet i lärarens arbete. Forskningen påpekade att lärarens egen undervisning fokuserades i 

arbetet och att värdegrunden fick en underordnad roll. Skolledarskapet hade dessutom svårigheter att 

samordna värdegrundsarbetet på skolan vilket resulterade i att enskilda lärares värderingar fick för 

stort utrymme i undervisningen (Asarsson et al., 2011).  

Att undervisningen är det viktigaste för läraren i arbetet konstaterar även Ohlsson (2004). Men när 

lärarna i den studerade skolan beskriver det viktigaste i arbetet fokuserar de inte på det egna arbetet 

med undervisningen utan först och främst på samarbetet i arbetslaget. Anledningen var tydlig och det 

var att samarbetet gav stöd för läraren att organisera den egna undervisningen. Samarbetet blev dels en 

förutsättning för undervisningen men det formade också uttryck för gruppdynamikens styrning och 

påverkan. Om arbetslaget inte bjuder in och erbjuder villkor som ger stöd för att samarbeta om 

undervisningen blir inte läraren som individ intresserad. Samarbetet i skolan uttrycktes som ett 

meningsfullt stöd i det praktiska arbetet. Men det handlade också om positiva processer som att 

gemensamt lärande bidrog till utveckling i arbetet. Vilket går att jämföra med forskning som påtalar 

sociala processers betydelse som betydelsefull för utveckling och lärande i verksamheten (Ohlsson, 

2004, Pareja et al., 2013). 

I tidigare forskning påpekas att kommunikationen och skolans kultur får betydelse för hur arbetet 

uppfattas och för uttryck i lärarrollen (Landahl, 2006, Colnerud & Granström, 2012). Det går att 

jämföra med kommunikationen i den studerade skolan, här har skolans organisering av arbetslagen 

sedan start kommunicerat att eleverna är centrala i arbetet. Konceptet en personligt utformad 

utbildning blev svårare att arbeta efter utan samarbete mellan lärarna om eleverna. Organiseringen 

påverkade därför både till en samarbetskultur men också till att en gemensam uppgift och ett 

gemensamt mål ofta kommunicerades (Hargreaves, 1998). Tidigare forskning om värdegrundsarbetet i 

skolan tar inte tydligt upp synen på mål i verksamheten. I den studerade skolan beskrevs målet som 

betydelsefullt av lärarna och en arbetslagsledare uttrycker vikten av att alla arbetar efter målbilden 

elevens bästa. Trots olika åsikter om hur mycket elevens bästa skulle styra omtanke och handling i 

praktiken uttrycktes målet som ett tankesystem som styrde gemensamma handlingar. Målet kunde 

därför tolkas ha en kollektiv handlingsrationalitet i undervisningskulturen (Granberg & Ohlsson, 2005, 

Hargreaves, 1998, Ohlsson, 2004). Vilket fick betydelse för både kommunikation och samarbete i 

skolan. 

Samtidigt var det organiseringen av arbetslagen som blev ett tydligt villkor för samarbetet. 

Organiseringen i arbetslagen möjliggjorde för att en lärmiljö skapades och det formade också en 

gemensam förståelse för mål i arbetet (Ellström, 2013). Det möjliggjorde också ett gemensamt lärande 

som skapade ett gemensamt tankesystem på skolan. En rimlig tolkning blir att organiseringen, 

samarbetet och en gemensam uppfattning om mål i arbetet blev faktorer som även påverkade till att 

skapa gemensamma värderingar. I tidigare forskning om samarbete om värdegrunden blir faktorerna 

inte förenade eller sammankopplade (Assarson et al., 2011, Kjellgren, 2012, Sjögren, 2012). Att skapa 

samsyn om värderingar i arbetet vill jag förklara som en process där organiseringen, samarbete och 

samsyn om mål utgör betydelsefulla villkor. Det behövs en organisering som ger stöd för ett bra 

samarbete och det behövs en gemensam förståelse för mål i verksamheten. När ett gemensamt mål i 

arbetet diskuterades i ett av arbetslagen blev samtidigt värderingar diskuterade och reflekterade. Det 

möjliggjorde dessutom för en kritisk reflektion av arbetet vilket Skolinspektionen efterlyser i sin 
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sammanställning av skolors värdegrundsarbete (Skolinspektionens Rapport, 2012:9). I diskussionen 

skapas samtidigt en kollektiv förståelse och ett gemensamt tankessystem får möjlighet att bli ett stöd i 

det individuella arbetet (Dixon, 1999, Granberg & Ohlsson, 2005). 

 

 
Figur 4. När organiseringen ger stöd för samarbete finns möjlighet till gemensam förståelse för mål och ur en gemensam 

målbild finns möjlighet att utforma gemensamma värderingar. Processen börjar sedan om…  

 

Faktorerna ovan (figur 4) samverkar därför och påverkar möjligheten att utforma gemensamma 

värderingar. När Kunskapsskolans formella värderingar ska vara ett stöd för lärarens förhållningssätt 

blir förhoppningen att de ska tjäna som en etisk kod i arbetet (Colnerud & Granström, 2012). Men när 

resultatet analyseras upptäcker jag att om ett gemensamt mål i det vardagliga arbetet aldrig diskuteras i 

skolorna kommer värderingar inte heller att reflekteras. Då får inte heller en etisk kod något innehåll. 

Värderingar utan ett mål att utgå ifrån och jämföra med får risk att bli tomma ord och kan inte bli 

något verktyg och stöd för förhållningssätt i arbetet. Det är målet i verksamheten som behöver 

diskuteras och reflekteras för att transformeras i gruppen, det möjliggör sedan för lärare att diskutera 

och skapa gemensamma värderingar (Colnerud & Granström, 2012, Dixon, 1999). Diskussionen leder 

till en kritisk reflektion som också synliggör om formella värderingar levandegörs i verksamheten.   

Enligt Ohlsson (2004, 2014) blir resultatet förlorat lärande när mål och processer i verksamheten 

aldrig diskuteras och reflekteras. När arbetet diskuteras och jämförs med mål följer också en kritisk 

reflektion som leder till diskussion om värderingar i förhållningssätt. Det stimulerar till kollektivt 

lärande och verksamhetens utveckling. Däremot uttryckte lärarna i den studerade skolan att man sällan 

hade en diskussion om värderingar i arbetet. Det var då de formella värderingarna man refererade till, 

samtidigt var det tydligt i resultatet att värderingar ofta diskuterades när målet i arbetet diskuterades. 

Det var då värderingar kopplade till det vardagliga arbetet i skolan som diskuterades. Här var det 

värderingar som diskuterades i relation till arbetet och det mål som arbetslagsledaren drev i 

arbetslaget. Det blev en form av informella värderingar som styrde handlingar och förhållningssätt i 

det vardagliga arbetet. De var värderingar som togs för givna och var inte medvetandegjorda som 

värderingar som styrde handling och förhållningssätt i arbetet. Eftersom diskussioner i det vardagliga 

arbetet är kopplat till det mål som uppfattas i arbetet uppstår värderingar därför kopplade till det 

vardagliga arbetet, målet och de kollektiva uppgifterna. För att Kunskapsskolans formella värderingar 

ska få ett djupare innehåll behövs därför en diskussion där lärarna jämför mål i koncept och arbete 

med de formella värderingarna. De vardagliga värderingar som styr i arbetet får då också möjlighet att 

bli medvetandegjorda i jämförelsen. 
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I forskningen om framgångsrika skolor framstår faktorer som påverkar effektivitet och 

kvalitetsarbetet handla om att skapa gemensamma värderingar (Rothstein, 2012). Därför uppfattas 

värderingar i skolans kultur som betydelsefull för kvalitetsarbetet i en skola. Det här kan förklara 

Kunskapsskolans medvetenhet och vilja att skapa en kultur med gemensamma värderingar i 

organisationens skolor. Forskningen påpekar också att gemensamma värderingar påverkar lärare att 

uppfatta skolans helhet som central (Rothstein, 2012, Ohlsson, 2014). Lärarna i den studerade skolan 

uppfattade skolans helhet som betydelsefull men det var samsyn om målet som fick betydelse för 

värderingar som blev gemensamma. Det grundläggande var samtidigt organiseringen av arbetslagen 

som gav stöd för ett meningsfullt samarbete. I jämförelse med Kunskapskolans vilja att skapa 

skolkulturer med samsyn om värdering skulle det betyda att skolorna i organisationen behöver 

organisera för samarbete om målet med eleverna. Det betyder också att vara tydlig med vad målet i 

konceptet betyder. En gemensam uppfattning om målet med den pedagogiska iden resulterar i att 

värderingar diskuteras i arbetet och ger samtidigt möjlighet för formella värderingar att få ett innehåll. 

Bildning eller utveckling - målbild eller resultatbild 

I Kunskapsskolans gamla värderingar fanns bildning som mål, de har idag ersatts med utveckling. Det 

kan vara ett exempel på lärande som gått förlorat i organisationen. Om lärare i Kunskapsskolan valt 

bort bildning och ersatt begreppet med utveckling i de nya värderingarna tolkar jag att det beror på att 

begreppet inte diskuterats tillräckligt i skolorna. Att bildning försvunnit blev extra intressant när lärare 

i den studerade skolan gav uttryck för bildningens betydelse i sitt förhållningssätt i arbetet. Det var 

lärare med lång erfarenhet i verksamheten som gav uttryck för bildning och jag uppfattar att orsaken 

var påverkan från verksamhetens pedagogiska synsätt och tankesystem. Bildningsbegreppet är starkt 

förenat med eleven som subjekt. I en verksamhet med betoning på handledarrollen får dialog och 

omtanke fokus. Lärare och elev får möjlighet att båda bli subjekt i relationen men det betyder också att 

läraren fokuserar på eleven som ett subjekt i arbetet (Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, 1976). Ett 

förhållningssätt som fokuserar på personlig utveckling får också möjlighet att skapa relationer vilket 

dessutom finns som implicit mål i ett mål med en personligt utformad utbildning. Men om lärare i 

Kunskapsskolan inte får möjlighet att diskutera och reflektera villkor för bildning i undervisningen blir 

det förståeligt att det blir ett diffust begrepp.  

Bildning har ett tydligt pedagogiskt perspektiv och uppfattas sannolikt som diffust ur ett 

rationalistiskt perspektiv (Gustavsson, 2011, Biesta, 2011, Englund, 1995). Utveckling blir då mer 

angeläget än bildning eftersom utveckling går att mäta som ett resultat. Det leder också till att 

personlig utveckling blir mätbar och till ett resultatinriktat synsätt i undervisningen (Gustavsson, 2011, 

Biesta, 2011, Englund, 1995). Då uttrycks dessutom eleven som ett objekt och bildning är svårare att 

gestalta i undervisningen. Ett resultatinriktat synsätt leder ofta till att kunskap får stå för en sanning 

om vad som är rätt och fel och eleven får sämre möjlighet att utveckla ett eget perspektiv på 

sanningen. Det senare är syftet med bildning och om personlig utveckling ska utvecklas (Gustafsson, 

2011, Biesta, 2011). Om elevens resultat ska fälla omdöme om eleven leder det till ett dilemma som 

lärare behöver hantera när de ska följa Kunskapsskolans mål i konceptet. Olika tolkningar om mål i 

konceptet hör också ihop med vilket pedagogiskt synsätt som fått tolkningsföreträde i verksamheten. 

Det kan också förklara att målet i konceptet uttrycks på olika sätt i organiseringen av skolornas arbete i 

organisationen.  

Mål i arbetet får ett pedagogiskt perspektiv  

I resultatet blev det tydligt att mål i lärarens arbete hör ihop med pedagogiska perspektiv och synsätt i 

arbetet. Eftersom undervisningen är viktigast för läraren blir undervisningen en faktor att utgå ifrån 

(Ohlsson, 2004). Hargreaves (1998) påpekar att det finns en lärkultur och en undervisningskultur i 
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skolans verksamhet. Lärkulturen handlar om sociala processer som sker när lärare diskuterar och 

reflekterar undervisningen med varandra och delger sina perspektiv. Vilket innebär att 

undervisningskulturen även påverkas genom lärares sociala processer. Hur undervisningen ska 

bedrivas i en skola transformeras mellan lärare där det finns möjlighet att påverka och påverkas av 

varandras uppfattningar. I den studerade skolan fanns olika åsikter om undervisningen. Lärarna 

uttryckte trots det eleven som centralt mål i undervisningen vilket gav möjlighet att påverka till ett 

gemensamt tankesystem och värderingar i verksamheten.  

I resultatet synliggörs samtidigt att flera pedagogiska perspektiv på eleven förekom. Olika åsikter 

om undervisningens innehåll synliggjorde att det fanns olika åsikter om vad elevens bästa innebar. 

Lärares handlingar visade att eleven kunde vara ett subjekt där elevens personliga utveckling fick 

fokus men också uppfattningar om att elevens eget ansvar var centralt. I ett förmedlingspedagogiskt 

eller utvecklingspsykologiskt perspektiv fokuseras villkor för elever att tillägna sig kunskaperna med 

betoning på elevens eget ansvar att vara motiverad att konstruera det egna lärandet. Läraren uppfattar 

och förhåller sig egentligen till eleven som ett objekt trots att man tror att eleven blir ett subjekt 

(Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, 1976). I ett dialogpedagogiskt perspektiv uppfattar läraren att 

målet med elevens bästa handlar om omtanke om eleven som person och att det är elevens personliga 

erfarenheter och kunskaper som är centrala. Det medför att läraren behöver förstå eleven och upprätta 

en dialog och relation, annars blir det svårt för läraren att kunna tillgodose elevens personliga 

utveckling. Läraren handleder och förhåller sig till eleven som ett subjekt men blir även själv ett 

subjekt i relationen (Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, 1976). Värderingar i arbetet blir därför synliga 

när förhållningssätt analyseras. 

Trots att det fanns en diskrepans mellan olika synsätt i den studerade skolan styrde inriktningen 

med dialog och fokus på relationer till ett signifikativt synsätt i skolans undervisningskultur 

(Hargreaves, 1998). Det var skolans helhet som uttalades som ett gemensamt ansvar och målet med 

elevens bästa uttrycktes trots olika åsikter som ett gemensamt mål där eleven oftare uttrycktes som ett 

subjekt. Men under ytan går det att se att det trots synlig överenstämmelse fanns olika uppfattningar 

om mål och uppgift i arbetet. När det exempelvis diskuterades hur mycket elever egentligen skulle 

curlas indikerade det att elevens bästa hade olika perspektiv. Några lärare menade att ”curling” ingick 

i målet med konceptet, andra att det resulterade i en björntjänst för eleverna som behövde lära sig att ta 

eget ansvar. Pedagogiska skillnader synliggjordes och om det hade diskuterats mer kunde det 

tydliggöra perspektiv och utveckla språk och kommunikation om mål och vilka värderingar som styr 

målet i arbetet (Colnerud & Granström, 2012).  

Synsätt på undervisning och pedagogik speglas i kommunikationen mellan lärare och påverkar 

sedan tolkningar om mål och uppgift i arbetet (Hargreaves, 1998, Ohlsson, 2004, 2013, 2014). Skolans 

pedagogiska klimat får därför inte förringas i diskussionen om hur värderingar blir gemensamma. I 

undervisningskulturen finns pedagogiska uppfattningar som styr ett pedagogiskt klimat och sätter sin 

prägel på verksamheten (Ohlsson, 2014). Svårigheter att synliggöra pedagogiska synsätt uppstår då 

lärare inte har teoretiska perspektiv att jämföra med i verksamheten. Tidigare forskning framhåller att 

ett professionellt yrkesspråk kan bidra till att begreppsliggöra arbetet och bidra till att utveckla 

läraryrket (Colnerud & Granström, 2012). Skolans lärare behöver därför få diskutera arbetet ur ett 

teoretiskt pedagogiskt perspektiv för att synliggöra värderingar i arbetets förhållningssätt.  

När resultatet analyseras överraskar det mig att trots betydelsen av värdegrund och värderingar i 

skolans arbete betraktas skolans verksamhet sällan som en institution med uttryck för pedagogiska 

värdehandlingar (Englund, 1995). Orsaken kan vara att skolan idag betraktas som en organisation och 

att pedagogiska synsätt blir specifikt för skolans verksamheter. Istället har organisatoriska villkor med 

tekniskt rationella perspektiv fått tolkningsföreträde när organisationsledningar vill implementera nya 

idéer och inriktningar i en skolas verksamhet (Jo Hatch, 2007). Formella värderingar får då risk att få 

en instrumentell ton och svårare att uppnå innebörd och förståelse om för lite hänsyn tas till det 
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vardagliga arbetet. Studien visar att värderingar hör ihop med uppfattningar om målet i verksamheten 

men också att pedagogiska synsätt i undervisningen används när målet i arbetet ska tolkas. Om 

Kunskapskolans formella värderingar inte diskuteras i jämförelse med målet i konceptet, den 

pedagogiska idén, blir det svårare att utforma gemensamma värderingar och skapa samsyn i arbetet.  

Överföring av kunskap till praktiken 
Om värderingar i en skola ska kunna bli kollektiva behöver verksamheten organisera för ett bra 

samarbete mellan lärare och arbeta med ett gemensamt mål i undervisningen. Målet behöver sedan 

diskuteras ur ett pedagogiskt perspektiv för att klargöra om förhållningssätt och mål i arbetet följer 

varandra. Det blir en process som ständigt behöver levandegöras där målet behöver jämföras med 

förhållningssätt i verksamheten. I jämförelsen blir värderingar diskuterade och reflekterade. I en skolas 

verksamhet har mål och pedagogiska värderingar en viktig koppling i organiseringen av arbetet. 

Undervisningen i det vardagliga arbetet är viktigast för läraren och det blir viktigt med ett gemensamt 

mål i undervisningen om gemensamma värderingar ska skapas.  

Det blir tydligt i den studerade skolan att det vardagliga arbetet styr hur en organisations formella 

värderingar transformeras i en verksamhet. Informella värderingar i det vardagliga arbetet får större 

påverkan på kommunikation, handlingar och förhållningssätt på grund av att de hela tiden processas i 

arbetet. Om värderingar ska få möjlighet att bli gemensamma är organiseringen för samarbete mellan 

lärarna grundläggande. Ledarskapet i skolan, både rektor och arbetslagsledare behöver också vara 

medvetna om att både kollektiva och individuella faktorer påverkar gruppdynamiken. Grupper som 

utvecklar teamkänsla ger varandra stöd i ett meningsfullt samarbete vilket möjliggör ett gemensamt 

tankesystem med gemensamt utformade värderingar och utsikter för utveckling (Ohlsson, 2004, 2013).  

Det vardagliga samarbetet mellan lärare kretsar kring processen mål och uppgift i arbetet. Formella 

värderingar utan tydligt mål att jämföra med får inget innehåll. Värderingar behöver diskuteras för att 

få kollektiv innebörd och det blir svårt att diskutera värderingar i arbetet utan att jämföra med ett mål i 

arbetet. I en diskussion om hur verksamheten arbetar med mål i det vardagliga arbetet synliggörs även 

förhållningssätt och värderingar. Det ger möjlighet till en kritisk granskning för att se om handlingar 

och förhållningssätt har förutsättningar att leda till målet. Det betyder också att om ett mål aldrig 

diskuteras i en verksamhet finns små möjligheter att uppnå gemensamma uppfattningar eller förståelse 

för gemensamma värderingar. Samsyn om mål, oavsett om målet uttrycker eleven som objekt eller 

subjekt, får betydelse för de värderingar som utformas. Olika synsätt på eleven grundläggs i 

pedagogiska värderingar som leder till olika förhållningsätt till eleven.   

Fortsatt forskning  
Kunskapsskolan har sedan start haft ett tydligt koncept med en pedagogisk idé och nu varit etablerad i 

Sverige i snart sjutton år. Trots det finns få studier av arbetssätt, struktur och pedagogisk inriktning i 

skolorna. Den pedagogiska verksamheten blir intressant att studera för att undersöka hur målet i 

verksamheten inverkar på lärarroll och verksamhet. Resultatet visar att målet trots tydligt koncept får 

risk att bli underförstått och omformas så att det passar in i skolans kultur. Enligt Englund (1995) är 

det dessutom skillnad på att fokusera på mål eller på resultat i en skolas verksamhet och det påverkar 

sedan till olika förhållningssätt i verksamheten. Det ställer nya frågor om hur Kunskapsskolan och 

skolornas ledarskap arbetar med målbilden i skolornas kultur. Hur påverkas sociala processer i 

skolorna om målet har fokus på elevens resultat istället för målet med elevens personliga utbildning? 

Nya frågor väcks om hur lärares sociala processer påverkas av målet i arbetet.  
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Bilaga 1.  

Missiv                        

                                                                                                                                                2015-03-05 

Hej! 

Jag heter Ylva Zeller Tiilikainen och är specialpedagog på Kunskapsskolan i Saltsjöbaden. 

Under våren skriver jag en master-uppsats i pedagogik på Stockholms universitet och syftet 

med uppsatsstudien är att studera hur värderingar och värdegrund får betydelse för lärares 

arbete. I Kunskapsskolans finns värderingar som vision och mål i arbetet men att arbeta med 

värderingar och värdegrund är ett arbete som många gånger är svårt att beskriva och sätta ord 

på. Mina frågeställningar är: 

Hur får värderingarna betydelse för lärarens vardagliga arbete? 

Vilken betydelse får samarbete i arbetet med värderingar och värdegrund? 

Hur samarbetar man om gemensamma värden? 

Studien innebär att jag kommer att vara på er skola en dag i veckan, förslagsvis torsdagar, jag 

kommer då att observera och ställa frågor när det passar. Jag vill inte vara i vägen utan mer 

vara en ”fluga på väggen”.  

Enligt Vetenskapsrådets etiska principer gäller att deltagandet är frivilligt och ni kan när som 

helst avbryta ert deltagande. All information som jag samlar in kommer att behandlas 

konfidentiellt och ingen koppling kommer att kunna göras till någon skola eller person. 

Insamlat material kommer endast att användas till studien och kommer att förstöras efter 

studiens avslutande.  

 

Med vänliga hälsningar!  

 

Ylva Zeller Tiilikainen  

Mobil: 070-3504084 

Mejl: ylva.zellertiilikainen@kunskapsskolan.se 
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