
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ylva Ståhle 

Pedagogiken i tiden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2

Doktorsavhandling 2006 
 
Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för samhälle, kultur och lärande 
Box 34103 
S100 26 Stockholm 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HLS Förlag 
Högskoleförlaget vid Lärarhögskolan i Stockholm 
Box 34103, 100 26 Stockholm 
Beställningar telefon 08-737 56 62, telefax 08-656 11 53, 
e-post hls-forlag@lhs.se 
www.hlsforlag.se 
© Ylva Ståhle 2006 
© HLS Förlag 2006 
Omslag: Kerstin Öström 
Tryck: Intellecta DocuSys, Stockholm 2006 
ISBN 13: 987-91-7656-612-1 
ISBN 10: 91-7656-612-9 



 

 

 
 
 
 

Ylva Ståhle 
 

Pedagogiken i tiden 
Om framväxten av nya undervisningsformer under tidigt 2000-tal 

– exemplet Kunskapsskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLS Förlag 
Lärarhögskolan i Stockholm 

Institutionen för samhälle, kultur och lärande 

Studies in Educational Sciences 84 



 

 

Abstract 
 

Pedagogy of today 
On the development of new teaching methods during the early 2000´s. 
A case study of Kunskapsskolan. 
 
The study concerns the new educational activities that emerge within the 
deregulated school system at the beginning of the 21st century. Which ideas 
guide the work? How is the activity formed? What does one hope to 
achieve? The aim of the thesis is to explore these educational practices in 
one of the larges independent schools in Sweden – Kunskapsskolan. 

The study was based upon a sociocultural perspective on learning and on 
twenty situated interviews with seven principals. Tools central for the 
activity in Kunskapsskolan were used as basis for the interviews. A 
qualitative analysis has been used; one of the methods for analysis applied 
is phenomenography. 

The study shows how the school, with the help of centrally developed 
tools, organised the teaching and the environments for learning that were 
implemented in all schools of the company. Individually organised teaching 
is the foundation for all teaching, where the students are expected to be 
self-regulated and self-correcting and use the tools provided for their 
learning. With regards to the students’ learning, the teachers’ role is mainly 
related to individual tutorial conversations. Thereby the tools intended to 
create freedom and control for the students, also create problems and 
obstacles. Students who do not learn to use the tools have difficulties in 
managing their studies. 

The new tools also affect the teachers’ work. In comparison with other 
schools, the teachers are expected to submit to the educational model and a 
centrally controlled planning. The teaching is centrally planned in subject 
specific stages or subject integrated courses. Teachers can influence the 
central planning by working collaboratively in teacher teams but not 
individually. The main commission of the teachers is to follow the 
educational model decided by the company. 

In comparison with the traditional school, both teachers and students are 
given new roles.  When learning is individually organised for the students, 
the teachers are expected to develop their knowledge collectively. 
According to the results, both students and teachers have different 
approaches to the system – they can submit to the system or approach it in a 
more independent and reflective way. 

 
Keywords: individually organised teaching, self-regulated students, 
centrally steered teaching, independent schools, company schools.  
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Förord 
 
 
 

Skolans utveckling och dess olika tolkningar av arbetsformer och redskap 
har länge intresserat mig. Jag såg det därför som en spännande uppgift att 
få chansen att på djupet studera en nystartad fristående koncernskola som 
utvecklat en speciell individorganiserad undervisning. Eftersom metoden 
jag valt att använda bygger på samtal med skolledare har denna undersök-
ning gett mig många intressanta möten med engagerade människor i skol-
världen. Ett stort tack kära skolledare för att ni tog er tid och berättade om 
er verksamhet för mig. 

Parallellt med avhandlingsarbetet har jag upprätthållit min tjänst som 
adjunkt och studierektor vid Lärarhögskolan i Stockholm. Det arbetet har 
gett mig många möjligheter att vrida och vända på mina frågeställningar 
tillsammans med kollegor och studiekamrater. Med stöd av min handledare 
Ingrid Carlgrens fantastiska engagemang, uppriktighet, träffsäkerhet och 
kunskap blev avhandlingsarbetet en spännande men krävande resa. Tack 
Ingrid! 

Med Ingrid som handledare fick jag också möjligheten och glädjen att 
medverka i forskningsgruppen för studier av kunskapskulturer och 
läroplansteori. Jag vill framföra mitt varma tack till deltagarna Maria 
Andrée, Ulla-Brita Ekqvist, Inger Eriksson, Birgitta Hammarström- 
Lewenhagen, Magnus Hultén, Joakim Landahl, Viveca Lindberg, Max 
Strandberg och Paula Örn för att ni alla under årens lopp har läst mina tex-
ter och gett mig synpunkter. Stort tack också för att ni slöt upp och hjälpte 
mig i slutskedet. Ett speciellt tack till Inger, Vivve och Birgitta som på hel-
ger, tidiga mornar och sena kvällar alltid ställt upp för att formulera, om-
formulera, diskutera eller bara ge mig nödvändigt stöd. 

Utöver de här personerna vill jag också rikta ett tack Moira von Wright 
och Sven Hartman som läste ett sent manus och kom med värdefulla syn-
punkter. Tack också Monika Olofsson och Elspeth Randelin för hjälp med 
redigering och översättning. 

Slutligen vill jag tacka min familj, Patrick, Johan, Jacob och Henrik för 
ert stöd och tålamod. Tack Patrick för att du alltid finns till hands och hjäl-
per mig med att lösa alla tänkbara problem. 

 
Lidingö i mars 2006 
 
Ylva Ståhle 
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Kapitel 1. Skolans pedagogiska 
verksamheter förändras 

 
 
 
 

Skolans uppdrag är att fostra och utbilda barn och ungdomar till kompe-
tenta och aktiva samhällsmedborgare. Det handlar om att överföra värden, 
traditioner, språk och kunskaper från den ena generationen till den andra 
och samtidigt förbereda eleverna för att kunna verka och leva i ett framtida 
samhälle. De kunskaper som anses krävas för att kunna leva i ett samhälle 
förändras i takt med samhällsförändringar och betingelser. Skolans verk-
samhet och inre organisation kommer därmed att påverkas. 

Avhandlingens övergripande fråga handlar om vad det är för pedago-
giska praktiker som håller på att ta form i Sverige i början av 2000-talet. 
Bakgrunden behandlar samhällsförändringar under de senaste decennierna 
med betoning på decentralisering, avreglering och privatisering. För skolan 
del har det inneburit en förändrad styrning, från regel- till mål- och resultat-
styrning, där skolledare och lärare förväntas få ökat professionellt infly-
tande över verksamhetens utformning samtidigt som de fått ett större 
ansvar för att de nationella målen omvandlas till lokala mål och att de upp-
fylls. Avregleringen och privatiseringen har medverkat till ökad valfrihet 
och konkurrens samt en ökning av fristående skolor. 

Skolan påverkas också av andra förändringar i samhället t ex utveck-
lingen av tekniken med persondatorer och Internet. 

Samtidigt som skolan påverkas av yttre betingelser förändras verksam-
heterna också utifrån sina ”inre problem”. Arbetsformer och redskap ut-
vecklas och förnyas för att möta olika behov och syften. 

 

Omstrukturering av skolan 
I långtidsutredningen Utbildning för 2000-talet (Andrén, Wallin & 
Ysander, 1990), beskrivs 1980-talets skola som en verksamhet med bl a 
kraftiga kostnadsökningar, undermåliga läromedel och utarbetade lärare, 
dvs som en verksamhet som inte var rustad att möta de krav som 2000-
talets skola skulle kräva. En ny skola och en ny pedagogik eftersträvades 
och behövdes. Gamla problem i skolan skulle lösas genom omfattande 
reformer. Utbildningsreformerna beskrivs som reformpaket som utöver ny 
styrning och ny läroplan även skulle främja nytt ledarskap och ny 
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pedagogik med nya arbetssätt i klassrummet. Därtill betonas utvärdering 
och testning av resultat (Ball 1994; Dovemark, 2004). Reformerna hade 
enligt dåvarande utbildnings- och forskningsminister två motiv. Det första 
handlade om elevers och föräldrars rätt att välja skola inom och utom det 
offentliga systemet. Det andra om skolsystemets behov av utveckling 
(Unckel, 1998). Avreglering och marknadsutsättning sågs som en väg till 
en framgångsrik skola (Prop. 1992/93:230). 

Den förändrade styrningen innebar att den nationella nivån skulle for-
mulera mål för elevernas kunskapsutveckling, kontrollera resultaten genom 
utvärderingar, betygskriterier och kvalitetsredovisningar samt ställa krav på 
skolplaner (Carlgren & Hörnqvist, 1999). Avsikten med den nya styrningen 
var att ge skolans verksamhet en likartad inriktning mot samma mål med 
gemensamma bedömningsgrunder samtidigt som verksamheterna skulle 
kunna utformas på olika sätt. Eleverna förväntades utveckla samma kun-
skapskvaliteter och sträva mot samma mål men skulle erbjudas möjlighet 
till olika lärgång beroende på individuella och lokala behov och förutsätt-
ningar (Skolverket, 2003).  

Genom den förändrade styrningen fick kommunerna överta ansvaret för 
utbildningens organisation medan urval av innehåll och arbetssätt överför-
des till verksamhetsnivån. Den officiella tanken med en målstyrd, decent-
raliserad skola var att den skulle vara en självutvecklande organisation, där 
ansvaret för skolans verksamhet skulle flyttas närmare de professionella. 
Skolledare och lärare skulle ges ett ökat inflytande över verksamhetens ut-
formning och vara de drivande krafterna i förändringsarbetet eftersom de 
ansågs vara de som bäst känner de lokala förhållandena. De skulle ansvara 
för att de nationella målen omvandlades till lokala mål och att de uppfyll-
des (Klette m fl 2000; Lindensjö & Lundgren, 2000; Lindblad, 2004).  

Svensk politik påverkades av nyliberala riktningar där marknadstän-
kande och konkurrens blev de huvudsakliga redskapen för att få till stånd 
förbättringar i skolans verksamhet. En nyliberal styrningsmodell konstrue-
rades kring synen på medborgarnas valfrihet där relationerna mellan med-
borgare och experter inte ses som reglerade genom tvång utan genom 
enskilda val. Tanken var att medborgarna skulle styra sig själva och ta hand 
om sig själva och ta ett större ansvar för sin egen välfärd (Rose, 1995). 
Modellen bygger på en idé om bejakande av individernas egenintresse. 
Individerna förväntas uttrycka sina önskningar genom val där alla förväntas 
ha samma möjligheter att välja. Skolvalsfrågan var bara ett av flera projekt 
som familjer skulle engagera sig i. Individer och familjer förväntades också 
säkra sin sociala tillvaro genom att planera och investera i privata pensions- 
och försäkringssystem samt att välja bland marknadsanpassad sjukvård.  
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Inom det nyliberala tänkandet spelar valmöjligheten och mångfalden stor 
roll liksom tilltron till marknadskrafternas självkorrigerande effekter. Tan-
ken var att skolor med hög kvalitet och gott rykte skulle blomstra och växa 
samtidigt som skolor med dåligt rykte så småningom skulle avvecklas när 
elevantalet sjunker. 

Tron på att denna väg skulle kunna förbättra skolan har haft många kriti-
ker. Dessa har hävdat att utbildning borde vara skilt från marknaden och att 
det snarast är storstädernas medelklass som har tillgång till valmöjligheter 
och som kan informera sig och välja ”den rätta” utbildningen för sina barn. 
Övriga som inte har dessa möjligheter kan ses som större förlorare än vad 
de annars skulle ha blivit. Därmed finns risk för att de geografiska och 
sociala skillnaderna i samhället ökar. Marknadskrafternas stöd till de starka 
skapar enligt kritikerna fler förlorare och leder till ökad segregation 
(Nilsson, 2001; Englund, 1995). 

Omstruktureringen av skolväsendet vad gäller styrning av skolans arbete 
och införandet av marknadsinspirerande principer är inte unikt för Sverige 
utan har genomförts i de flesta västländer. Förändringen ingår i ett globalt 
policyparadigm (Dovemark, 2004) där det finns stora likheter mellan olika 
länders pågående utbildningsreformer (Ball, 1994, 1998; Carlgren, 1996; 
Hargreaves, 1998; Klette m fl, 2000; Lindensjö & Lundgren, 2000). 

 

Fristående skolor  
I samband med reformeringen av utbildningssystemet skapades möjligheter 
för andra huvudmän än kommunen, t ex kommersiella företag och ideella 
föreningar, att starta skolor genom att pengar transfererades från offentlig 
verksamhet till privat och att en så kallad skolpeng infördes (Prop. 1991/92: 
095). Denna förändring kan ses som att gränserna mellan staten och mark-
naden, det privata och offentliga började lösas upp (Nowotny m fl, 2001). 
Den officiella termen för skolor som finansieras med skolpeng är fristående 
skolor1 (SOU 1981:34). 

                                              
1 Fristående skolor beskrivs utifrån kategorierna; grundskolor, gymnasieskolor, särskolor 
och gymnasiesärskolor. De är riksrekryterande och finansieras genom bidrag från elevens 
hemkommun. Skolpengens storlek bestäms av kommunen och varierar mellan kom-
munerna. Fristående skolor får inte ta ut avgifter. De ska vara öppna för alla men olika 
intagningsregler kan förekomma. Rättslig reglering för fristående skolor är: skollagen 9 
kap. Förordningen SFS 1996:1206 om fristående skolor. Förordningen SFS 1997:702 Om 
kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Skollagen 14 kapitel om skolhälsovård. Lagen 
om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg SFS 
2000:873. Fristående skolor följer vanligtvis de nationella läroplanerna Lpo 94 och de 
nationella kursplanerna. 
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Fristående skolor eller s k privata skolor är inget nytt fenomen 
(Lundgren, 2002), men i samband med att villkoren förändrades ökade de 
kraftigt i antal. 1992/93 fanns ca 106 fristående grundskolor och tio år 
senare (2002/03) fanns det 528 verksamma skolor i Sverige (Skolverket, 
2005a).  

En avgörande faktor för expansionen var att de fristående skolorna från 
och med 1992/1993 finansierades genom kommunala bidrag samt att för-
äldrar efterfrågade fristående skolor för sina barn. Det är framför allt i stor-
städerna som fristående skolor har etablerat sig och därmed har valmöjlig-
heten främst ökat för familjer bosatta i storstadsområden. 

Fristående skolor har av tradition uppstått på grund av missnöje med den 
allmänna skolan och har främst erbjudit alternativ pedagogik/metodik och 
profiler (Lundgren, 2002). Det kunde vara speciell pedagogik (t ex Reggio 
Emilia, Waldorf eller Montessori), ämnesinriktning (t ex idrott, språk eller 
IT) eller konfessionell inriktning (bekännelsetrogna till en religion).  

Under de senaste åren har förändringen gått mot att fristående skolor 
med s k allmänpedagogisk inriktning blivit allt vanligare. Även de kommu-
nala skolorna har förändrats och är på väg att bli mer och mer olika. De 
liknar på så sätt fristående skolor genom att de erbjuder olika profileringar 
och inriktningar. Konkurrenssituationen har påverkat alla skolor och med-
verkat till ökad profilering (Skolverket, 2005b).  

En trend som blivit tydligare under 2000-talets början är att det finns 
företag vars ambition är att bli stora landsomfattande utbildningskoncerner. 
För att komma upp i volym ansöker skolföretag om att få etablera upp till 
30 skolor i flera kommuner samtidigt2. Ett annat sätt att bli stora utgörs av 
sammanslagning av skolföretag eller inköp av andra skolor3. 
Utbildningskoncernerna drivs efter en marknadsmässig modell, ofta med 
näringslivet som ägare. Denna variant av friskoleorganisation kan ses som 
ett exempel på en ny typ av skolorganisation som etablerat sig i Sverige.4 

                                              
2 T ex 2001 ansökte Kunskapsskolan i Sverige AB om att få starta grundskolor i 30 
kommuner, Framtidsskolan AB i 12 kommuner, Internationella Engelska Skolan AB i 10 
kommuner och Pysslingen Förskolor och Skolor AB i sju kommuner. År 2002 var det 
delvis samma företag men också nya som ansökte om flera tillstånd. Kunskapsskolan i 
Sverige ansökte om tillstånd i 14 kommuner, svensk Global universitet HB i 11 kom-
muner, Törnskogens Utbildning AB i nio kommuner och Rösjötorp Utbildning AB i åtta 
kommuner. Pressmeddelande 2001-04-10 ”Rekordmånga vill starta fristående skolor” 
(Skolverket, 2001) och 2002-04-10 ”Färre vill starta fristående skolor” (Skolverket, 
2002). 
3 Som exempel kan nämnas Investorägda Viviance som sålde Mobila gymnasiet till 
Kunskapsskolan i Sverige AB. (Investor säljer friskola, 2002-12-13). 
4 Denna situation har blivit möjlig genom att Sverige har haft en mycket liberal lag-
stiftning för fristående skolor i jämförelse med andra länder (Nilsson, 2000). 
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Dessa skolor utmärker sig främst genom att de har stordriftstankar och 
skiljer sig därmed från de etablerade fristående skolorna som ofta var få 
och där pedagoger och/eller föräldrar var initiativtagare och verkställare. 
Från att fristående skolor tidigare var mindre enheter där makten stod nära 
föräldrar och/eller professionella representerar dessa nya koncernskolor en 
ny typ av centralstyrning.  

 

Privata vinstintressen i skolverksamhet 
Genom avregleringen och etableringen av fristående skolor med vinstsyfte 
startade en ideologisk debatt kring skolan som en ny marknad för aktiebo-
lag. Diskussionen handlade främst om privata vinstintressen. Skulle satsade 
skattepengar i skolföretag, kunna ge återbäring men också vinst? Man 
oroade sig också för framtida intressekonflikter mellan aktiemarknadens 
förväntningar och skolväsendets roll och för att vinstintresset skulle kunna 
komma i konflikt med den pedagogiska utvecklingen samt förstärka den 
sociala och ekonomiska segregationen. Oro uttalades också för att huvud-
män som driver verksamhet i vinstsyfte kan komma i ett läge där avkast-
ningen inte blivit den avsedda och att de därmed lägger ner skolan. Detta 
skulle kunna få allvarliga konsekvenser i form av plötsliga omställningar 
för elever, föräldrar och kommun. Även Skolverket som tillsynsmyndighet 
har haft synpunkter på de fristående skolornas expansion och har lagt fram 
förslag om skärpt tillsyn samt förändringar inom en rad områden5.  

Denna debatt var inte ny utan hade tidigare förekommit i mitten av 1980-
talet i samband med att Pysslingen Förskolor AB bildades. Socialdemo-
kraterna hade då i en statsbidragsproposition föreslagit ett ökat stöd till 
föräldrakooperativa och föreningsdrivna förskolor (Prop.1983/84). I sam-
band med detta bildades Pysslingen Förskolor AB som erbjöd sig att driva 
barnomsorgsverksamhet för kommunerna. Socialdemokraterna reagerade 
kraftigt och kompletterade statsbidragsreglerna med ytterligare en lagstift-
ning som gick under namnet ”lex Pysslingen” som innebar ett förbud mot 
att företag skulle kunna driva daghem och fritidshemsverksamhet i vinst-
syfte. Inställningen vid den tiden var att dessa verksamheter inte skulle få 
rätt till statsbidrag (Ståhle, 1995). Tio år senare infördes skolpengen och 

                                              
5 Skolverket (2004) agerade genom att föreslå regeringen att tillsätta en utredning för att 
studera för- och nackdelar med olika huvudmannafrågor för fristående skolor samt att 
föreslå hur lagstiftningen behöver anpassas till de nya förhållandena t ex effekterna av 
tillkomsten av utbildningskoncerner. Även lagförändringar föreslogs som syftade till att 
överskottet i fristående skolor ska gå tillbaka till verksamheten samt förslag om rättvisare 
bidragsregler (Prop. 2001/02:35). Skolverket föreslog dessutom en ändring av skollagen 
så att de omgående skulle kunna stänga en fristående skola med allvarliga brister 
(Skolverket, 2004). 
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etableringsrätt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och debatten 
tog fart igen. 

 

Forskning kring fristående skolor  
De frågor som varit centrala både i nationell och internationell forskning 
vad gäller fristående skolor har rört segregering, fördelning av ekonomiska 
resurser, säkring av en gemensam läroplan samt balans mellan lokala skill-
nader och nationella kvalitetskrav (Nilsson, 2002). I Sverige har föränd-
ringar i samband med friskolereformen främst följts och undersökts av 
Skolverket6 som framför allt har intresserat sig för ekonomi, valfrihet, 
likvärdighet och segregering.  

De frågor som studerats i avhandlingar och rapporter är frågor om skol-
val (Kjellman, 2001; Damgren; 2002; Skawonius, 2005), vad konkurrens 
kan betyda för kunskapsnivån (Ahlin, 2005; Ds 2001:12), konsekvenserna 
av målrelaterade betyg (Wikström, 2005), varför Sverige fick en liberalise-
rad lagstiftning för fristående skolor (Johansson, 2001) samt skolföränd-
ringarna och de fristående skolornas växande antal som del i ett större 
systemskifte (Englund, 1996).  

Englund menade att det utbildningspolitiska systemskiftet som iscensat-
tes under 1990-talet påverkade skolan som i allt större utsträckning tappade 
sin demokratiska innebörd och kollektiva prägel genom att skolorna hade 
blivit produktionsenheter med produktionsmått och med konkurrens mellan 
skolorna. Han menade vidare att det skett en förskjutning från utbildning-
ens kollektiva framåtsyftande funktion till att bli ett led i att förverkliga det 
individuella livsprojektet utifrån den privata familjens värderingar. Den 
allmänna skolans grundtanke kan beskrivas som att eleverna ska ha möjlig-
het att möta olika uppfattningar och olika synsätt i skolan och genom denna 
konfrontation få möjlighet att utforma sina egna ställningstaganden och 
forma sitt eget liv. Valfriheten kan bidra till att det blir färre möten mellan 
sociala och kulturella grupperingar och att barn och ungdomar att i högre 
grad kommer att underkastas sina respektive uppväxtvillkors värderingar 
och livssyn. Den gemensamma skolan, the public good, en skola för det 
allmänna goda, hotas av ett skolsystem byggt på föräldrars prioriteringar 
och framtidsbedömningar, the private good. Englund menade att det finns 
en risk för att dynamiken i skolan på längre sikt kommer att avta och ett 
mer segregerat samhälle etableras.  

                                              
6 T ex Skolverket (1996) Att välja skola – effekter av valmöjligheter i skolan; Skolverket 
(1997) Barn mellan arv och framtid; Skolverket (2000) Nationella kvalitetsgranskningar 
2000, Utbildning på entreprenad. 
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Även internationellt har skolans funktion i relation till frågor om för vem 
och för vad skolan är till för diskuterats. Feinberg och McDonough (2003) 
problematiserar föräldrars rättigheter att välja utbildning genom att ställa 
det mot samhällets skyldighet mot framtida medborgare. Staten kan upp-
fattas både som befriare och förtryckare. Som befriare skapar skolan möj-
ligheter för barn att välja sina liv då statens mål överordnas individens. 
Som förtryckare förkunnar skolan ett innehåll som bryter mot familjens 
normer. Barnen lär sig värden som inte överensstämmer med hemmets vär-
degrund. 

Feinberg och McDonough (2003) gör en distinktion mellan privat och 
offentlig skolverksamhet för att belysa detta. Privata skolor (t ex konfessio-
nella) har individuella mål för sina skolor och står utanför statens kontroll. 
De betalar för den friheten genom att inte få statsfinansiering7. Denna skol-
form förväntas skapa vissa människor genom att skolan reproducerar attity-
der och värden till nästa generation. Föräldrar kan uppfatta det som att 
deras barn skonas från oönskat inflytande. Anhängare av denna skolform 
argumenterar för religiös tolerans, individuell frihet och ett minimum av 
statlig kontroll och inblandning samt att skolan ska kunna ha varierande 
värdegrunder och läroplaner. De önskar religiös utbildning, valfrihet och 
skolpeng.  

Offentlig skolverksamhet är tänkt att ansvara för att ge barnen möjlighet 
att skapa sig ett liv utanför föräldrarnas sfär. Offentlig verksamhet vänder 
sig till alla medborgare och är tillgänglig för inspektion samt utmanas och 
styrs utifrån politiska diskussioner. Anhängare av denna skolform argu-
menterar för att barnet ska ges möjlighet att lyftas ur föräldrarnas kulturella 
och religiösa bakgrund. En gemensam nationell läroplan ses som en garanti 
för att samhällets intressen tillvaratas (Feinberg & McDonough, 2003). 

Utbildning kan dock inte enbart uppfattas som en privat angelägenhet 
med tanke på att lagstiftning reglerar barns skolgång (Nilsson, 2000). Vad 
som komplicerar bilden är att verksamhetsnivån har tolkningsmöjligheter 
och kan skapa en verksamhet som kan komma till uttryck på olika sätt trots 
nationella styrmedel som läroplaner och utvärderingar. Frågan är om man 
kan tolka nationella läroplaner hur som helst? Kan exempelvis svenska fri-
stående skolor med konfessionell inriktning tolka styrdokumenten utifrån 
sina trosföreställningar? Det finns farhågor för att konfessionella skolor, 
även om de följer läroplanen vad gäller t ex vetenskapligt sätt att se på vår 
existens, förmedlade på ett sätt som gör att eleverna kan bli vilseledda om 
än inte vetenskapligt obildade (jfr Feinberg, 2003). Lokala tolkningar av 

                                              
7 Gäller ej svenska förhållanden. 
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läroplaner (i fristående skolor men även i kommunala) kan leda till att pri-
vata snarare än samhälleliga intressen kommer till uttryck.  

 

Förändringar i skolans inre verksamhet 
Undervisning formas inte enbart utifrån politiskt utformade regelverk och 
administrativa resurser som tolkats och anpassats till den lokala verksam-
heten. Undervisning formas och förändras också utifrån lärares och skolle-
dares ambitioner och erfarenheter. De skapar och utvecklar arbetsformer 
och redskap för att komma tillrätta med problem i sin dagliga verksamhet. 
På så vis har undervisning ständigt omskapats och förändrats.  

Traditionen lever också stark i skolan. Lärare har t ex ett inre regelsy-
stem, en inre tradition, som påverkar vad som kommer att realiseras i sko-
lan och undervisningen. På så vi förändras undervisning genom samspel 
mellan tradition och förnyelse.  

Jag ska i det här avsnittet beskriva några förändringstendenser som 
handlar om undervisningens utformning och som pågått under de senaste 
decennierna i Svenska skolor.  

 

Arbetsformer förändras 
Klassrumsstudier har visat att under de senaste decennierna har skolans 
arbetsformer förändrats både vad gäller innehåll och omfattning. Granström 
(2003) och Skolverkets nationella utvärderingar 2003 visar att individuella 
arbetsformer har ökat på bekostnad av gemensamma, kollektiva arbetsfor-
mer. Grupparbete är den arbetsform som inte har förändrats i omfattning 
över tid.  
 
Tabell I Procentuell fördelning mellan olika arbetsformer 1960-2000 
 
Granström 
20038 

Individuellt 
arbete  

Helklass- 
undervisning 

Grupparbete 

1960-talet 22% 60% 18% 
1980-talet 26% 50% 24% 
2000-talet 41% 44% 12% 

 

                                              
8 De tre mätningarna grundar sig på ett stickprovsmässigt urval av lektioner ifrån år 1 till 
år 9.  
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Tabell II  Procentuell fördelning mellan individuellt arbete och 
 helklassundervisning 1992-2003 
 
Skolverkets  
nationella 
utvärderingar, 2003  

Individuellt  
arbete,  
sk eget arbete 

Helklass, sk IRE-mönster i 
interaktionen mellan lärare  
och elev 

1992 ca 25%, ca 43%, 
1995 ca 25%, ca 39%, 
2003 ca 50%. ca 28%. 

 
Jämförelsen försvåras dock genom att innebörden i de olika undervisnings-
formerna ändrats över tid. Helklassundervisningen har idag ett annat inne-
håll än på 1960-talet. Individuellt arbete har utvecklats till flera olika 
varianter och grupparbete kan organiseras på olika sätt.  

Lindblad och Sahlström (1999) har gjort motsvarande iakttagelser utifrån 
klassrumsforskning från 1970-talet och 1990-talet. De redovisar att indivi-
duellt arbete eller arbete i smågrupp dominerar verksamheten på 1990-talet 
medan dessa arbetsformer i stort sett lyste med sin frånvaro på 1970-talet.  

 

Helklassundervisning  
Tidigare bestod helklassundervisning främst av s k katederundervisningen 
där läraren hade genomgångar, förhörde läxor, läste högt, visade bilder eller 
filmer. Klassen hölls ihop och alla deltog i samma aktivitet. I katederunder-
visningen vände sig läraren till hela klassen samtidigt, underförstått, att alla 
hade förutsättningar att följa med. Innehållet i helklassundervisningen lades 
på en s k medelnivå och uppfattades av somliga elever som triviala och 
ointressanta och obegripliga för andra (Granström, 2003). Lärarens bord, 
katedern var central och stod placerad längs fram i klassrummet ibland på 
en uppbyggd plats. Eleverna var placerade så att de satt mot läraren och 
inte mot varandra. 

Helklassundervisningen har inte bara minskat i omfattning den har också 
ändrat innehåll. Idag används helklassundervisning i allt lägre grad till den 
typ av aktivitet som innebär att hålla samman klassen på en slags medel-
nivå. Idag används tiden alltmer till administrativa och organisatoriska 
uppgifter som att t ex informera om veckans arbete, gå igenom material, 
samla in hemuppgifter etc. Lärarens roll som kunskapsförmedlare har 
minskat och rollen som arbetsledande ökat (Granström, 2003).  

Lärares och elevers relation i klassrummet har också förändrats. Den 
distans och differentiering mellan elever och lärare som fanns i 1970-talets 
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klassrum finns inte på samma sätt på 1990-talet (Lindblad & Sahlström, 
1999).  

 

Individuellt arbete  
En arbetsform som förekommit i skolan under de fyrtio år som grundskolan 
funnits är individuellt arbete. Tidigare kallades individuellt arbete för 
”enskilt arbete” och sågs som ett komplement till lärarens genomgångar i 
klassen. Läraren avsatte tid för att alla elever skulle arbeta med samma 
typer av uppgifter samtidigt. Det kunde innebära att eleverna arbetade 
vidare i arbetsböcker med det innehåll som läraren gått igenom, t ex 
matematikuppgifter, välskrivning, rättstavning eller i form av kulturella 
aktiviteter som att t ex läsa en ”bänkbok” rita eller måla (Granström 2003).  

”Beting” är en annan variant av individuellt arbete som kan ses som en 
utveckling av enskilt arbete. Eleverna fick ett antal uppgifter att arbeta med 
som skulle redovisas vid en given tidpunkt. Läraren bestämde vilka upp-
gifter eleverna skulle arbeta med och genomförde kontrollen av resultaten 
(Carlgren, 1997). 

Ännu en variant av individuellt arbete är ”eget arbete” (Carlgren, 1994, 
2005; Österlind, 1998, 2005; Eriksson, 1999; Granström, 2003; Eriksson  
m fl, 2004). Eget arbete är ett arbetssätt där eleverna planerar och arbetar på 
egen hand oberoende av övriga elever med olika uppgifter som läraren mer 
eller mindre har definierat i förväg. Uppgifterna kan ha olika svårighetsgrad 
och omfattning vilket betyder att eleverna kan välja ambitionsnivå. 
Arbetssättet ger eleverna möjlighet att välja innehåll i sina arbetsdagar 
vilket innebär att de kan arbeta i egen takt med olika uppgifter och ämnen. 
Begränsningen är att eleverna endast kan arbeta med dessa uppgifter när 
eget arbete står markerat på schemat. Lindblad och Sahlström (1999) ut-
trycker det som att elevers ökade inflytande och kontroll kan ses som en 
förändring i riktning bort från ett innehåll och arbetstakt som var reglerad i 
förväg till att eleverna själva kan påverka såväl förlopp som arbetstakt.  

Vad som förändrats under utvecklingen av individuella arbetsformer är 
att arbetet förändrat karaktär från att hela klassen utfört samma uppgifter 
enskilt och samtidigt i samband gemensam genomgång i klassen till ett 
arbetssätt där eleven planerar och genomför sina uppgifter i egen takt och i 
självvald ordning. Vad som inte har förändrats är att eleverna inte i någon 
större utsträckning kan påverka innehållet i uppgifterna. Innehållet bestäms 
fortfarande till största delen av läraren. Elever kan dock vara med och på-
verka och välja innehåll om uppgifterna är utformade så de ger utrymme 
för vissa val (jfr Eriksson m fl, 2004).  
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Eget arbete kan ses som ett exempel på en arbetsform som inte introdu-
cerades i skolan genom särskilda direktiv eller utbildningssatsningar utan 
som vuxit fram utifrån skolors behov och som svar på lösningen av verk-
samhetens problem. Det är ett exempel på att undervisning utvecklas och 
verksamheter förändras när behov uppstår.  

Arbetsformen växte bl a fram i samband med åldersintegrerad undervis-
ning. Lärare sökte ett arbetssätt där elever på olika nivåer kunde arbeta i 
egen takt (Carlgren, 1997; Granström, 2003; Eriksson, 2005). Arbetsfor-
men har även använts för att strukturera och planera arbetet vid skolor där 
timplanen inte är styrande (Eriksson 2005).  

Idag ses eget arbete som en del av skolans organisation som genomförs i 
olika omfattning. Grundskolor med inriktning mot lägre åldrar använder 
vanligtvis någon variant, när det gäller de äldre åldrarna är omfattningen 
mindre (Carlgren, 2005; Erikson m fl 2004). 

De individuella arbetssätten har även påverkat skolbyggnadernas arki-
tektur, utbildningens organisation och redskap. Vid utformningen av ny-
byggda eller renoverade skolor har utvecklingen gått från traditionella 
klassrum och korridorer till mer anpassbara lösningar som t ex rum i olika 
storlekar och utrymmen för enskilda arbetsplatser (Wallin, 2002).  

Den tidsordning som tidigare styrt skolans innehåll och organisation och 
som utgick utifrån långsiktiga och rationella principer, t ex i form av tim-
plan, raster och lektioner utmanas nu av flexibilitet och variation (Laursen, 
2004; Sundberg, 2005). Även nya redskap som stöd för elevernas egna 
arbete, t ex planeringskalendrar, har skapats (Österlind, 1998) och IT har 
bidragit till mer varierade arbetssätt och mer självständigt lärande för ele-
verna (Naeslund, 2001). Genom teknik har klassrummet som fysisk plats 
förlorat sin betydelse som dominerande i kommunikationen mellan ele-
verna och mellan elever och lärare. Eleverna behöver inte träffa lärarna 
”ansikte mot ansikte” för att få uppgifter och information. Styrningen har 
flyttats från läraren, rummet och tiden till den enskilda eleven.  

Förändringarna i skolan har även påverkat organisationen av skolämnen. 
Ämnen organiseras i teman som komplement till den traditionella organi-
sationen av skolämnen och s k elevaktiva arbetssätt som t ex problembase-
rat lärande (Egidius, 1991) och projektarbete har utvecklats. Elevaktiva 
arbetssätt har bl a till syfte att öka elevers makt över sin egen kunskapspro-
duktion samt öka motivationen. Arbetssätten förväntas medverka till att 
skapa förutsättningar för att elever ska kunna utveckla förmågor som ini-
tiativförmåga, ansvarstagande, kreativitet samt samarbetsförmåga (Scherp, 
2000). Arbetsformerna har också blivit mer uppgiftsorienterade och mer 
produktorienterade i den meningen att eleverna arbetar med att producera 
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olika texter som kan värderas ur olika perspektiv (Carlgren, 1998, 1999; 
Eriksson, 2005).  

Organisationen av elevgrupper har också förändrats. Några exempel som 
kan nämnas är åldersblandade grupper, s k syskongrupper där elever med 
olika ålder bildar en grupp/klass (t ex Sundell, 1993), eller s k spår där 
varje spår består av lärare (förskollärare, fritidspedagoger och lärare) och 
elever från förskolan till år nio.  

 

Nya betingelser för skolutveckling 
Omstruktureringen av skolan kan ses som en ny situation för skolutveck-
ling eftersom betingelserna för vad som är möjligt att genomföra i skolans 
verksamhet har förändrats. Genom decentraliseringen, avregleringen samt 
de professionellas ökade ansvar skapades möjligheter för variation vad 
gäller utformning av pedagogiska verksamheter. 

Samtidigt kan sägas att det sedan årtionden pågått förändringar i skolan 
som uppkommit ur behov av att lösa problem som uppstår i vardagen och i 
samband med att skolan fått nya arbetsuppgifter, t ex ett nytt betygsystem. 
Redskap har skapats och arbetsformer har förändrats för att möta upp mot 
elevernas och verksamhetens behov.  

Omstruktureringen av skolan kan även sägas ha skapat nya förutsätt-
ningar för förändringar men en del av de förändringar som vi ser i skolan 
idag har inte skapats genom de nya betingelserna utan har under lång tid 
byggts upp i skolans verksamheter. Enligt de tidigare nämnda nationella 
granskningar som genomförts på uppdrag av Skolverket (jfr tabell II) har de 
individuella arbetssätten, som funnits under hela grundskolans tid, ökat i 
omfattning mellan åren 1995 och 2003. Detta kan ses som ett tecken på att 
de ifrån verksamheten utvecklade och förändrade arbetsformerna och red-
skapen spreds snabbare i och med att betingelserna förändrades. Det bety-
der att de förändrade betingelserna medverkade till att öka hastigheten vad 
gäller spridning och omfattning av trender och arbetsformer.  

Särskilt intressant är de fristående skolorna som fick radikalt förändrade 
villkor genom skolpengsfinansieringen. Genom avregleringen uppstod nya 
betingelser som bidrog till att flera hundra nya fristående skolor startade i 
slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet. Mitt övergripande intresse 
gäller förändringar när det gäller pedagogiska verksamheter som pågår och 
fått fart genom de senaste decenniernas omstrukturering. Dessa föränd-
ringar kan förväntas vara särskilt tydliga i nyetablerade fristående skolor. 
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Skolor i tiden 
En aspekt som nystartade skolor i konkurrenssituation ställs inför vid ut-
formandet av verksamheten är kalkylering av ekonomisk risk. Alla skolors 
ekonomi påverkas av föräldrars och elevers val, men det blir särskilt tydligt 
i fristående skolor. Dessa är beroende av att få så många elever som de kal-
kylerat med för att få ekonomin att gå ihop och inte gå i konkurs. Skolorna 
ser helst att de har en kö av intresserade elever för att säkra ekonomin, 
eftersom elever med plats i skolan kan sluta när som helst. Men om skolan 
å andra sidan lyckas attrahera det elevantal de önskar och lyckas behålla 
dem har de säkra intäkter genom skolpengen som också kan ge företaget 
vinst. VD för Kunskapsskolan i Sverige menar att ”Affärsidén är snarlik 
vilket flygbolag som helst. Det gäller att fylla stolarna. Det är de två sista 
som ger vinsten” (Tillberg, 2001-01-31).  

I t ex koncernskolor kopplas den ekonomiska risken till sannolika kon-
sekvenser för investeringsbeslut men också till verksamhetens utformning 
och organisation. Flera av de nya fristående skolorna säger sig arbeta för 
förändring och för ett samhälle som försöker bryta med traditionen och 
därmed framstår osäkra situationer. I en situation där elever och föräldrar 
väljer skola är det av betydelse för skolföretagets överlevnad att utforma en 
verksamhet som ses som attraktiv. Det är också betydelsefullt för skolorna 
att marknadsföra sig och nå ut med sina budskap till en bredare allmänhet 
än till det närmaste området. Skolorna presenterar sig på hemsidor och 
genom informationsmaterial för att skapa intresse och dra till sig så många 
elever som möjligt. Vid val av skola måste föräldrar sätta sig in i utbudet av 
skolor och välja det som uppfattas som mest attraktivt. Val av fristående 
skola kan ses som en aktivare handling i jämförelse med val av kommunal 
skola där eleven erbjuds plats. Eftersom fristående skolor ofta har stora 
upptagningsområden som innefattar flera kommuner eller stadsdelar är det 
rimligt att anta att elever som väljer en fristående skola i jämförelse med 
elever som väljer den närmaste kommunala skolan kan få längre väg till 
skolan och kamraterna. Vad är det då för verksamhet som får föräldrar och 
elever att välja bort den eventuellt närmaste skolan och välja en fristående 
skola som kan ligga en bra bit ifrån hemmet samt att elevers kamrater inte 
endast bor i närområdet? Frågan är vad det är för skola och pedagogiska 
idéer som attraherar föräldrar, elever och lärare idag. Måste man vara 
”modern” för att locka till sig eleverna? Med tanke på att det är möjligt att 
starta skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt och att för-
äldrar och elever väljer och väljer bort skolor kan det medverka till att ele-
ver och föräldrar på ett helt annat sätt än tidigare påverkar vilken pedagogik 
och vilka arbetssätt skolor i Sverige utvecklar. Vad händer då med skolan? 
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Vad får vi då för skola i samhället? Det verkar rimligt att anta att de fristå-
ende skolorna, som måste vara känsliga för vad elever och föräldrar vill ha, 
kommer att ha ett starkare genomslag av ”tidsandan” än kommunala skolor. 

Det är framför allt inom de två koncernskolorna Vittra Utbildning AB 
och Kunskapsskolan i Sverige AB som ett systematiskt genomförande av 
”den nya pedagogiken” kan finnas. De beskriver sig på sina hemsidor som 
framtidsorienterade skolor som präglas av förnyelse snarare än av tradition. 
De säger sig främja individualisering, och elevers självständighet, infly-
tande, delaktighet och ansvar. Skolorna är s k konceptskolor där intentionen 
är att pedagogik, organisation och fysisk miljö ska samspela med varandra. 
De har utvecklat modeller och metoder som de arbetar efter och som loka-
lernas utformning är anpassade till. Modellerna i de båda skolorna har 
många likheter och utgår ifrån att eleverna har en individuell utvecklings-
plan. Eleverna börjar och slutar skoldagen med en gemensam samling och 
har dessemellan egen tid och lärarstyrd tid. De genomgår tester/diagnoser 
och arbetar i projektform mot formulerade mål. Planeringsbok och person-
lig handledning används och eleverna uppges arbeta efter egen lärstil. 
Lärarna arbetar i arbetslag.  

Jag valde att studera Kunskapsskolan eftersom jag redan hade en etable-
rad kontakt och en naturlig ingång i skolan9.  

 

Exemplet Kunskapsskolan  
I en yttre och materiell mening är det stora skillnader mellan Kunskaps-
skolan i relation till s k traditionella skolor. När man som besökare kommer 
in i skolan så är man inte riktigt säker på var man har hamnat. Skolan ger 
intryck av att i alla avseenden vara en annan skola än den mer traditionella 
skolan.  

Utifrån de texter som marknadsför skolan, (skolans hemsida 
www.kunskapsskolan.se, Rum för lärande, 2000, Kunskapsskolan, 2001 
samt en manual för lärare Kunskapsskolan 2002), kan Kunskapsskolan 
uppfattas som ett ställe där många av de förändringar som pågår i andra 
skolor är samlade och systematiskt genomförda. Skolan har utvecklat ett 
eget koncept genom att sammanföra en rad olika arbetsformer och 
arbetssätt som i och för sig kan finnas var för sig på andra skolor. 
Kunskapsskolan beskriver sig som en skola i tiden. 

 
Kunskapsskolan är en helt ny typ av skola, anpassad efter den nya tidens 
krav. Vi har en klar idé om vad vi tror att eleverna behöver i fråga om kun-

                                              
9 Jag var deltidsanställd i Kunskapsskolan under tiden augusti 2000-juni 2001. 
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skaper. Vi vet dessutom att alla elever lär på olika sätt. Så vi utformar 
undervisningen därefter. Kunskapsskolorna byggs till exempel redan från 
början runt flexibla lösningar vad gäller såväl den fysiska som sociala 
miljön (Kunskapsskolan, 2001). 

 
Kunskapsskolan beskriver sig som en landsomfattande skolaktör som star-
tade sin verksamhet i början av 2000-talet. Skolan har ambitionen att skapa 
en personligt utformad undervisning samt utveckla nya organisationsformer 
för nya läroprocesser. De driver grundskolor för år sex till nio, gymnasie-
skolor, en resursskola samt Kunskapsgårdar10. Kunskapsskolan säger sig 
följa den nationella läroplanen och det nationella betygssystemet och är 
öppen för alla elever.  

Affärsidén är att starta, utveckla och driva en kedja av fristående skolor 
som bygger på ett gemensamt utbildningskoncept. När skolan startade var 
visionen att bli Sveriges bästa skola och den marknadsledande skolaktören i 
Sverige inom gymnasieskola och grundskola före utgången av 2004. Mål 
som skolan formulerat för sin verksamhet är att varje elev ska uppnå kun-
skaper som minst motsvarar betyget godkänt i samtliga ämnen samt att 
hälften av alla avgångselever i år nio ska ha betygen VG eller MVG. Andra 
mål är att de ska ha Sveriges nöjdaste föräldrar och Sveriges bästa och nöj-
daste lärare samt visa ett positivt kassaflöde och en positiv rörelsemarginal 
om fem till sju procent.  

Kunskapsskolans har utarbetat en strategi för sin verksamhet som bety-
der att de ska ha ett gemensamt utbildningskoncept, utnyttja stordriftsför-
delar och expandera systematiskt. Tanken är att de maximalt ska utnyttja 
sin centrala serviceorganisation och de stordriftsfördelar som kedjeformen 
skapar inom utveckling och utvärdering av pedagogik, rekrytering, kompe-
tensutveckling, lokalhantering, marknadsföring och administration, samti-
digt som skolorna ska ha ett starkt lokalt resursansvar. 

Erfarenheter kring förhandlingar om ersättningsnivåer, marknadsföring 
och fastighetsprojektering ska kodifieras för att minska resurs- och tidsåt-
gång vid nyetableringar. Verksamheten beskrivs som målstyrd där målen 
förväntas vara tydliga och väl kommunicerade för såväl elevernas som 
medarbetarnas arbete. 

 

                                              
10 I december 2005 fanns 16 verksamma grundskolor år 6-9, sex gymnasieskolor, 7000 
elever och ca 600 anställda (www.Kunskapsskolan.se). 
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Avhandlingens fokus och syfte  
Fokus för avhandlingen är att studera vad det är för slags pedagogiska 
praktiker som växer fram inom ramen för den avreglerade skolan samt fris-
kolereformen i början av 2000-talet. Vilka idéer är det som styr arbetet? 
Hur utformas verksamheten? Vad är det man försöker åstadkomma? 

Mitt syfte är att studera detta genom att utforska de pedagogiska prakti-
kerna i en av Sveriges största fristående skolor. Poängen med att välja en 
fristående skola är att det är där man kan finna exempel på den mest syste-
matiskt genomförda ”nya pedagogiken”. 
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Kapitel 2. Att studera pedagogiska praktiker 
 
 
 
 

En viktig utgångspunkt för avhandlingen är ett sociokulturellt perspektiv på 
kunskap och lärande. I ett sociokulturellt perspektiv är människans förmåga 
att skapa och använda intellektuella och fysiska redskap helt centrala för 
våra dagliga verksamheter men också för vad vi lär oss och hur (Vygotskij, 
2001; Wertsch, 1998; Säljö, 1997; Säljö m fl, 1999). Med redskap menas 
de resurser, både språkliga och fysiska, som vi har tillgång till och som vi 
använder för att förstå vår omvärld och agera i den. Med hjälp av redskap 
kan vi lösa problem och behärska sociala praktiker på ett sätt som annars 
vore omöjligt (Säljö m fl, 1999; Säljö, 2000). 

 

Intellektuella/språkliga och fysiska redskap  
Människan tänker och handlar med och genom intellektuella redskap i form 
av språkliga uttryck t ex begrepp, instruktioner, kategorier, metaforer och 
modeller som vi tagit till oss och utvecklar i samspel med andra. Med hjälp 
av språkliga redskap kan vi definiera och lösa problem, diskutera och 
genomföra olika handlingar och agera i sociala situationer. Med hjälp av 
redskapen kan människan bilda sig en förståelse av omvärlden och ta del av 
andra människors erfarenheter. Om man t ex vid en biltur får punktering 
och aldrig tidigare har bytt däck, kan man vända sig till andra människor 
som kan utföra uppgiften och få ta del av deras kunskaper kring hur upp-
giften kan utföras. Människor med kunskap kan ge information och hand-
ledning kring vilka fysiska redskap som behövs, t ex domkraft och hjulkors, 
och hur de kan användas. I dialogen kan man också få ta del av lämpliga 
metoder och erfarenheter kring vilka problem som kan uppstå. Kommuni-
kationen medverkar till att vårt lärande inte uteslutande är styrt av vad vi 
själva kan tänka ut eller av instinkter utan vi kan få del av information, 
kunskaper och färdigheter genom andra människor. Människan kan låna 
kunskaper av varandra och använda dem som om de vore deras egna. I 
exemplet ovan medieras de språkliga instruktionerna till fysisk handling. 
Det betyder att användandet av intellektuella och manuella kunskaper kan 
vara kombinerade och integrerade i varandra, dvs de är både praktiska och 
intellektuella till sin natur. Intellektuella redskap hjälper oss att hantera 
praktiska sammanhang i vardagen. De intellektuella och manuella redska-
pen är integrerade i varandra som två sidor av samma handling.  
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Intellektuella/språkliga redskap utvecklas inom särskilda praktiker, 
likaså utvecklas särskilda sätt att benämna och kommunicera (Säljö, 2000). 
Begreppens mening är ett resultat av en social förhandling där begrepp, 
aktivitet och kultur är ömsesidigt beroende av varandra. Samma begrepp 
eller ord kan ges olika innebörd i olika praktiker. Det är kontexten som av-
gör betydelsen (Bruner, 2002). Begreppen har därmed inte en inneboende 
betydelse utan människor ger dem mening som är kopplat till ett samman-
hang, dvs de är historiskt, kulturellt och socialt förankrade. För att illustrera 
detta tar Säljö (2000) exemplet med stavningsprogrammet. Programmet är 
ett redskap som hjälper oss med språket när vi skriver texter med hjälp av 
datorn. Programmet bidrar t ex med att korrigera felstavade ord och felaktig 
meningsbyggnad, men det klarar inte av samtliga fel eftersom datorn i 
sociokulturell mening inte förstår sammanhanget för den skrivna texten. 
Programmet klarar inte att korrigera ett korrekt stavat ord i fel samman-
hang, t ex bra ut tanden (dra ut tanden). Det klarar inte heller alla ord i 
svenska språket, t ex medierande.  

Genom skriftspråket är det möjligt att lagra erfarenheter och kunskaper. 
För att kunna utnyttja texter som resurs måste vi lära oss att läsa. Förmågan 
att läsa är inte bara att känna igen bokstäver och sätta samman ljud till ord 
och ord till meningar. Att lära sig läsa handlar om att förstå mening i tex-
ten. Betydelsen finns inte bara i själva texten utan är beroende av det sam-
manhang inom vilken texten och budskapet har producerats (Säljö, 2000). 
Säljö och Wyndhamn (1996) har t ex studerat hur olika sammanhang på-
verkar tolkning och tänkande vid lösandet av problem i skolundervisning. I 
deras studie presenterades en och samma uppgift vid två olika lektioner, en 
matematiklektion och en samhällskunskapslektion. Uppgiften var att ta reda 
på portokostnader med hjälp av en portotabell. Matematiklektionen ut-
gjorde ett sammanhang och samhällskunskapslektionen ett annat, vilket på-
verkade elevernas resonemang och deras lösning av uppgiften. Vid mate-
matiklektionen var det vanligt att eleverna försökte lösa uppgiften med 
logiska matematiska uträkningar medan eleverna under samhällskunskaps-
lektionen främst använde prototabellen. Elevernas sätt att lösa uppgiften 
kunde relateras till deras antaganden om vad som var relevant i situationen. 
Forskarna tolkade resultaten som att problemlösning kan vara ett svar på 
såväl situationen som på problemet i sig.  

Människan bygger också in sina kunskaper och insikter i fysiska redskap 
– artefakter. Vi skapar artefakter som hjälp för att t ex kunna förflytta oss, 
kommunicera eller mäta, väga och lyfta olika föremål. Genom att mänsk-
liga kunskaper och kompetenser flyttas ut i fysiska artefakter. Miniräknaren 
är ett exempel. Den kan användas för att räkna ut komplicerade tal. Det är 
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också möjligt att räkna ut komplicerade tal med hjälp av andra artefakter 
som räknesticka eller med hjälp av papper och penna och matematiska 
modeller men det tar då betydligt längre tid. Vi är därför beroende av arte-
fakter då det i princip är omöjligt att utföra komplicerade matematiska ut-
räkningar i huvudet. Med hjälp av fysiska artefakter som t ex miniräknare 
och hävstänger förlängs människans mentala kapacitet och fysiska förmåga. 
På så vis kan artefakter ta oss bortom de gränser som våra biologiska förut-
sättningar sätter stopp för och medverka till att människans sätt att leva och 
fungera på förändras (Säljö, 2000).  

Miniräknare, liksom andra artefakter som datorer eller planeringskalend-
rar, kan betraktas som döda objekt om inte användaren förstår hur de kan 
användas. På så vis har artefakterna inga intressanta egenskaper i sig utan 
kräver en kompetent användare. Det betyder vad det gäller miniräknaren att 
vi i något avseende måste förstå de principer som gäller för hur matema-
tiska operationer fungerar och hur man ska tänka när man använder dem. 
Man måste också förstå vilken operation som är lämplig vid lösning av ett 
visst problem och om svaret är rimligt. Vi behöver dock inte förstå den 
underliggande tekniken för att kunna använda artefakten ( a.a.).  

Många av våra artefakter är således i en mening döda ting och samtidigt 
resurser att tänka med (Säljö, m fl 1999). Exempelvis kan miniräknaren 
både ses som en metallbit och som en resurs att använda vid multiplicering 
av fem siffriga tal. Planeringskalendern är ett redskap för minnet om den 
medverkar till att organisera vardagen och avlasta minnet. Den kan hjälpa 
oss att hålla ordning på allt vi har planerat för veckor och månader och som 
vi inte har möjlighet att komma ihåg utan hjälpmedel. Datorer innehåller en 
mängd inbyggda kunskaper och är ett exempel på att artefakter används på 
olika sätt beroende på användarens kompetens. Datorn kan t ex vara ett red-
skap för att skriva och spara texter, utföra statistiska beräkningar, skapande 
av musik, informationssökning, etc.  

Exemplen med datorn, planeringskalendern och miniräknaren illustrerar 
att kognitiva resurser inte enbart finns i det mänskliga tänkandet, utan att 
mänskliga funktioner och kompetenser byggs in i artefakter. Tänkandet 
finns inte enbart i användarens huvud eller i apparaten utan människan tän-
ker och agerar med och genom artefakterna vid användandet. Människan 
kan t ex i planeringskalendern skriva ner information som är viktig och som 
kan tas i bruk när den behövs. Vid användandet av planeringskalendern 
samspelar människan och planeringskalendern, och mening och betydelse 
går mellan användaren och artefakten vid läsandet och skrivandet. Det krä-
ver dock en kompetent användare. Exemplet visar att människans tänkande 
byggs upp med hjälp av omvärlden via redskap. Redskapen medierar verk-
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ligheten för människorna. Det betyder att vi inte står i en direkt och otolkad 
kontakt med verkligheten utan vi hanterar den med hjälp av fysiska och 
intellektuella redskap (Säljö, 2000). 

Artefakterna kan användas som redskap och är ofta både fysiska och 
språkliga/intellektuella till sin natur. Människan bygger in sin kunskap i 
någon sorts materialitet som finns utanför människans kropp och som för-
länger hennes kompetens. De fysiska artefakterna är både materiella och 
immateriella till sin natur och det finns ett samspel mellan dimensionerna.  

Men alla fysiska redskap är inte artefakter. Det kan t ex handla om att 
människan behöver ett redskap för att slå in en spik eftersom det är omöj-
ligt att göra det med händerna. Det är fullt möjligt att använda t ex en sten 
för det ändamålet. I det läget tillskriver användaren stenen speciella egen-
skaper som inte finns inbyggda i stenen. Handling och tanke går mellan 
stenen och användaren och stenen används vid detta tillfälle som det red-
skap som användaren behöver. Stenen tillskrivs därmed vissa egenskaper i 
relation till sammanhanget. Exemplet visar att människan använder redskap 
för att lösa problem men att fysiska redskap inte behöver vara en artefakt. 
Men så fort människan börjar bearbeta och förändra stenen utifrån sina 
erfarenheter då uppstår en artefakt. När människan bygger in sina erfaren-
heter i stenen och den börja likna en hammare, då börjar spelet mellan 
människan och artefakten.  

Hammaren, är således ett kulturellt, konstruerat föremål för ändamålet 
dvs en artefakt. Redskapets utformning och material är ett resultat av kol-
lektiva erfarenheter. Redskapet är utformat för att kunna utföra uppgiften så 
bra som möjligt. Det är dessutom konstruerat för att kunna lösa olika pro-
blem som uppstår i relation till spikar, dvs att både kunna hamra in och dra 
ut spikar. Artefakten med sina inbyggda resurser leder användaren till att 
agera på ett visst sätt och ger indikationer på hur den ska användas.  

Hammaren kan ju också användas i andra sammanhang utifrån använda-
rens speciella problem och kreativitet t ex som blompinne. Hammaren blir 
då ett fysiskt redskap eftersom den i det sammanhanget ”tappar” sina in-
byggda resurser.  

Människan bygger också in sina kunskaper och erfarenheter i språket i  
s k intellektuella artefakter. Ett exempel är språkliga symboler eller 
begrepp, t ex fotosyntesen, som representerar ett system av kunskaper. 
Intellektuella artefakter har i likhet med fysiska artefakter ingen tydlig 
mening i sig utan har en inbyggd mening som människan måste lära sig, för 
att förstå hur de kan användas. Det kan t ex vara symboler på kartor som 
beskriver ett geografiskt område. Symbolerna är obegripliga om inte 
människan fått ta del av symbolens mening som en intellektuell artefakt 
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(Kozulin, 2003). Intellektuella artefakter kommer till uttryck genom 
språket, både skriftligt och muntligt. Intellektuella artefakter som kommer 
till uttryck i samtal är immateriella och flyktiga till sin natur, samtidigt som 
de fortsätter att existera i kulturen efter det att människor som använt dem 
försvinner. Talat språk kan spelas in på en CD eller skrivas ner på ett 
papper och därigenom materialiseras. Skrivet språk kan ses som materiellt i 
den meningen att texter finns även om de inte används som medierande 
redskap (Wertsch, 1998). Ett exempel är övningsböcker i skolan. I 
övningsboken kan t ex information och instruktioner skrivas ner på papper 
och lagras över tid i en fysisk artefakt. Även om inte boken används utan 
står i en bokhylla någonstans finns informationen där och är möjlig att ta 
fram vid behov. Språket är en kraftfull resurs för människan. Genom 
skriftlig och muntlig kommunikation kan vi samla och dela erfarenheter 
med varandra. Språkliga begrepp och utsagor, liksom fysiska objekt 
medierar världen för oss och utgör olika aspekter av människans samspel 
med omvärlden.  

Det kan vara svårt att dra en absolut gräns mellan vad som är enbart ett 
redskap och vad som är artefakter. Kanske är det mer fruktbart att se det 
som olika aspekter av människans handlingsverktyg. Det betyder att en 
aspekt av t ex hammaren och symbolen, är att de kan ses som en artefakt, 
en annan är att de kan ses som ett redskap. Att se något som ett redskap är 
att betona funktionen. Redskapen har funktioner som hjälper människan 
och förlänger hennes kompetens. Att se något som en artefakt är att istället 
fokusera den kollektivt lagrade kunskapen. Artefakter har oftast utvecklats 
under en lång tid och representerar de erfarenheter som människan gjort i 
relation till ett problem. Artefakter används för specifika sammanhang och 
är inte utbytbara (Säljö, 2000). 

Det är inte heller fruktbart att sträva efter att göra en tydlig skillnad 
mellan fysiska och intellektuella artefakter och dess funktioner. Snarare 
tvärtom, eftersom det språkliga/intellektuella och fysiska ofta är integrerade 
i varandra. Wartofsky (1979) gör en annan mer användbar differentiering 
och beskriver artefakterna i termer av primära, sekundära och tertiära. De 
primära artefakterna ingår i den direkta produktionen av livets nödvändig-
heter. Det kan både vara relativt enkla saker, som t ex en hammare, och mer 
komplicerade saker som datorer och miniräknare. Dessa artefakter är en 
förlängning av människans kropp och underlättar människans sätt att utföra 
olika aktiviteter samt transporter. De primära artefakterna inbjuder ofta 
användaren att agera på ett visst sätt. Man kan säga att de ger indikationer 
om hur de kan användas. De är både delar av sociala praktiker och de är 
med och konstituerar dessa (Wartofsky, 1979; Säljö, 2005).  
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Sekundära artefakter är redskap som återskapar mänskliga begrepp och 
insikter och som ger oss modeller för hur vi ska tänka och handla. De är 
avsiktligt skapade för att bevara och beskriva kunskaper och färdigheter 
och styr våra sätt att agera och förstå (Säljö, 2005). Som exempel kan näm-
nas det ovan beskrivna bildäcksbytet. Om man i den situationen använder 
en instruktionsbok beskrivs där vilka primära artefakter som kan användas 
(domkraft och hjulkors) och hur man kan använda dem (Ställ domkraften 
på ett fast horisontellt underlag…..). De sekundära artefakterna är kopplade 
till primära genom att de ger vägledning om hur de kan användas och i 
vilka praktiker. Pedagogiska praktiker är främst uppbyggda kring sekun-
dära artefakter. Syftet är att stötta lärande och förståelsen genom t ex 
instruktioner kring arbetssätt och uppgifter.  

De tertiära artefakterna kan beskrivas som en slags förlängning av de 
sekundära artefakterna och deras praktiker. De har en mer indirekt koppling 
till de primära artefakterna genom att de handlar om hur man kan fram-
ställa, förstå och analysera världen (Säljö, 2005). Arkitekten och lärares 
försök att konstituera en skola som ska stimulera till ett nytt arbetssätt är ett 
exempel. Idéerna, teorierna och arkitektens modell av framtidens skolloka-
ler har inte samma direkta koppling till omvärlden som primära artefakter 
har. Däremot kan de senare komma att användas för dessa syften. Arkitek-
ten skissar på flera olika utformningar av rum där olika typer av samtal och 
arbetssätt kan förekomma. Alla idéer kanske inte realiseras men de ingår i 
skisserna av lokalerna och blir på så vis delar av primära artefakter. De ter-
tiära artefakterna är mer abstrakta och svårgenomskådliga än de primära 
artefakterna.  

Distinktionen mellan artefakterna är en fråga om hur de används snarare 
än som en kvalitet hos artefakten i sig. Ett föremål kan fungera både som en 
primär och sekundär artefakt. Det är i sociala praktiker som artefakternas 
funktioner bestäms. Lpo 94, Läroplan för grundskolan, kan tas som exem-
pel. Texten kan användas i sin primära funktion i grundskolan i relation till 
utformning av ett kunskapsinnehåll och i sin sekundära funktion i ett 
undervisningssammanhang på Lärarhögskolan. I det första fallet utgör läro-
planen en del av den produktion som sker i grundskolan. I det andra fallet 
används den för att förmedla ett sätt att beskriva grundskolan på.  

Både de sekundära och tertiära artefakterna bygger på och utvecklar 
olika slags representationella system. De medierar information om och per-
spektiv på omvärlden genom texter, diagram, bilder, tabeller och andra 
kulturella redskap som bidrar till att strukturera vad vi ser, hör och upple-
ver. 
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Att enkultureras in i en praktik  
Elever i skolan lär sig använda artefakter genom aktivitet. De utvecklar 
förmågan att använda dem genom att agera med och reagera på dem 
(Wertsch, 1998). Genom medverkan i olika konkreta verksamheter får ele-
verna möjlighet att bli delaktiga i de värderingar, normer och regler som 
omger artefakterna. De enkultureras in i en skolkultur som innehåller 
sociokulturella resurser. Med enkulturering menas att elever inte bara 
anpassar sig till omgivningen. De blir inte bara påverkade av kontexten i 
den meningen att det först finns en kontext och sedan en handling utan sna-
rare som att deltagarnas handlingar ingår i och skapar och återskapar kon-
texten (Roth, m fl, 2005). Människan blir i olika utsträckning en del av 
gruppens eller kulturens kunskap i och med att hon har möjlighet att till-
ägna sig kunskaper från andra människor i varierande samspelssituationer. 
En central del av enkultureringsprocessen är tillägnandet av redskap. Det 
handlar om att lära sig behärska redskap i den betydelsen att man kan 
använda dem i vissa situationer för vissa syften. Att tillägna sig redskap är 
inte en fråga om huruvida individen har eller inte har tillägnat sig redskapet 
eller ej eftersom t ex svårare begrepp inte låter sig förstås och användas på 
ett enkelt sätt. Det är en gradvis process genom vilken individen bekantar 
sig med och lär sig att använda intellektuella och fysiska redskap i olika 
verksamheter och där man så småningom skaffar sig allt större erfarenhet 
av hur de kan användas på ett produktivt sätt (Wertsch, 1998; Säljö, 2000). 
Nya insikter skapas också i och med att människan ser nya möjligheter i de 
redskap som de redan behärskar. Säljö (2005) illustrerar med hjälp av en 
spiral hur man kan se på förvärvandet av kulturella redskap på individnivå. 
Lärande inleds med att individen får kontakt med ett okänt kulturellt red-
skap. Individen möter redskapet i ett speciellt sammanhang och använder 
det som en resurs för en viss typ av aktivitet. Om man sedan utvecklar sin 
kontakt med redskapet följer en period av mer intensiv användning där man 
lär sig hur och under vilka villkor redskapet fungerar. Individen lär sig suc-
cessivt uppmärksamma olika funktioner som inledningsvis var otydliga. 
Sedan tillägnar man sig redskapet relativt till fullo. Det normaliseras och 
ses som en integrerad del av en speciell praktik, dvs man vet hur det kan 
användas i de praktiker som man brukar agera i. I detta skede kan individen 
förklara för andra hur redskapet fungerar. Det betyder dock inte att man har 
utforskat alla aspekter av redskapet. Slutligen kommer redskapet att natu-
raliseras. Det betyder att vi tar det för givet och ser det som en vardaglig 
del av vår omvärld. 

I ett sociokulturellt perspektiv ses inte lärande som något ”yttre” som 
kommer in i det ”inre” utan kunskaper och färdigheter utvecklas mellan 
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människor i konkreta praktiker. Lärande betraktas inte endast som ett kog-
nitivt fenomen som handlar om vad som händer och konstrueras inom en 
individ utan lärande är ett socialt fenomen där människan lär och utvecklas 
i direkt eller indirekt samspel med andra människor och redskap. Det indi-
viduella och det sociala är beroende av varandra i den meningen att läran-
det sker mellan människor i en social praktik. Det kan beskrivas som en 
dialektisk process mellan människan och sammanhanget, sammanhanget 
och människan. Kunskapen existerar aldrig i ett vakuum utan är situerad 
dvs att den är invävd i en kontext där sammanhanget och situationen ses 
som centrala.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande är indivi-
dens utveckling kopplad till individens sociala sammanhang och de redskap 
som kulturen erbjuder. Eleverna lär sig agera och uppmärksamma olika 
saker i verksamheten genom det sätt som omgivningen tillåter och upp-
muntrar. En konsekvens av samspelet mellan kunskap och det sammanhang 
där kunskapen utvecklas är att hela den praktik som skolan utgör blir en del 
i elevernas lärande. Det finns i alla sammanhang i och utanför skolan möj-
lighet för elever att ta med sig erfarenheter som de kan använda i framtida 
situationer. Det betyder att elever lär sig hela tiden i alla situationer utan att 
det behöver föreligga någon avsiktlig undervisning. Lärande ses som ett 
resultat av all aktivitet. Det handlar därför inte om att lära sig något eller ej 
utan vad elever lär sig. Att medverka i en pedagogisk praktik innebär möj-
ligheter för elever att tillägna sig de kunskaper, normer och värderingar 
som är inbäddade i kontexten men det är inte givet att de gör det. Exempel-
vis kan elever låta bli att engagera sig i de uppgifter som skolan förväntar 
sig och därför inte verka lära sig något av det som förväntas. De kan i 
istället utveckla kunskap inom helt andra områden. Det är därför inte enkelt 
att koppla undervisning till ett speciellt lärande hos eleven. Dessutom är det 
inte endast ämnesinnehåll i snäv mening som elever har möjlighet att lära 
sig. Undervisningens organisation och verksamhetens redskap utgör också 
en del av det innehåll som eleverna har möjlighet att utveckla och tillägna 
sig i skolan. Eleverna tänker med och genom de redskap som de har till-
gång till.  

Det finns olika pedagogiska traditioner som utgår ifrån olika ideal och 
som resulterar i varierande sätt att organisera undervisningen på. De olika 
skolpraktikerna skapar sammanhang för vad som bl a är möjligt att lära sig 
i just den miljön. I det här perspektivet får undervisningens organisation 
och verksamhetens redskap betydelse för vilka förmågor, kunskaper och 
hållningar som eleven har möjlighet att utveckla. Verksamheten kan bidra 
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till att eleverna t ex utvecklar en hållning att underordna sig, ta initiativ, 
följa instruktioner, skapa egna strategier, etc. 

Hur eleverna får möjligheter att skapa sig erfarenheter blir betydelsefullt 
för deras deltagande i praktiken. Elever kan guidas in i och successivt bli 
alltmer kompetenta deltagare i den nya skolkulturen (Lave & Wenger, 
1991). Exempelvis kan elever som medverkar i för dem nya skolkulturer ha 
kunskaper från andra sammanhang som gör det möjligt att ta emot infor-
mation och följa med i resonemang kring exempelvis planeringskalendern 
även om de inte har kunskaper för att kunna planera alla moment på egen 
hand. De kan behöva handledning/stöd för att kunna lära sig att genomföra 
alla led som krävs för en kompetent användning av redskapet i fråga.  

Elever kan också möta en skolkultur där de mer eller mindre slumpmäs-
sigt får försöka gissa sig till vad som krävs i relation till redskapen. De för-
väntas förstå något som de inte har erfarenhet av. Ett pedagogiskt problem 
för lärarna är att förstå vilka svårigheter redskapen utsätter en ovan brukare 
för. Lärarna kan ta för givet att eleverna vet hur de ska använda redskapen 
eller att meningen som är inbäddad i redskapen är uppenbara och därför 
inte behöver diskuteras, förklaras eller problematiseras (Kozulin m fl, 
2003).  

Så kallade inlärningssvårigheter kan i detta perspektiv ses som ett resul-
tat av att elever saknar förtrogenhet med redskapen och deras funktion i en 
speciell praktik. Elever har andra erfarenheter än de som efterfrågas i situa-
tionen och redskapet framstår som obegripligt. Det kan vara att elever inte 
är förtrogna med t ex planeringskalendern (Österlind, 1998). De behärskar 
inte de begrepp och tankeredskap som de förväntas använda när de ska pla-
nera sina studier. De förstår inte vad som ska åstadkommas med redskapet 
eller dess funktion. Elever kan få s k planeringssvårigheter (Carlgren, 
2005). Planeringssvårigheter är ett exempel på nya problem som fram-
kommit i och med att nya artefakter tillförts undervisningen. Men elever 
som har svårigheter i en situation i relation till ett redskap behöver inte ha 
det i relation till en annan situation med samma redskap – eller i relation till 
andra redskap. Elever med s k planeringssvårigheter kan mycket väl kunna 
behärska datorn eller kunna genomföra uppgifter i engelska utan större 
problem. För att förstå elevers svårigheter att lära och genomföra uppgifter 
är det därför värdefullt att studera redskapen och vilka erfarenheter som 
eleven måste göra för att kunna använda dessa. 

Resultatet av deltagandet i en pedagogisk praktik är att elever förändras 
som individer i termer av intellektuell repertoar och i behärskning av 
fysiska redskap. Lärande ses med andra ord som att elever skaffar sig för-
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mågan att handla med nya intellektuella och fysiska redskap som alltmer 
kompetenta aktörer i en ny verksamhet.  

 

Verksamhetsförändring genom utveckling av artefakter 
Idéer och kunskaper utvecklas i relation till framväxten av artefakter. Arte-
fakterna i skolan kan ses som tecken på lärarnas förmåga att samla erfaren-
heter och utveckla redskap som kan användas för vissa syften eller för att 
komma tillrätta med det som uppfattas som problem i verksamheten. 
Lärarna bygger, i sociokulturella termer, in sina kunskaper i artefakter (jfr 
Säljö, Schoultz & Wyndhamn, 1999). Som exempel kan nämnas läromedel 
med övningsuppgifter och schema för organisering av skolans ämnesinne-
håll. 

Artefakter används i olika situationer och det finns alltid en möjlighet att 
ett nytt kreativt moment ska komma in som förändrar redskapets natur och 
räckvidd. Genom det dialektiska samspelet mellan artefakten och männi-
skan finns inte bara dagens möjligheter att använda artefakten inbäddad. 
Även framtidens möjliga handlande förekommer i någon mening (Roth m 
fl, 2005). Det kan beskrivas som att gränsen för de individuella såväl som 
för de kollektiva intellektuella och fysiska förmågorna ständigt flyttas – 
artefakter liksom verksamheter förändras. Språket är en betydelsefull resurs 
som medverkar till att erfarenheter förs vidare mellan skolor och generatio-
ner.  

Sammanfattningsvis kan sägas att artefakterna och interaktionen med 
dessa är centrala för att synliggöra vilka sammanhang som eleverna deltar i. 
Elever tvingas i skolans dagliga verksamhet förhålla sig till redskapen som 
skapar förutsättningar för vad som kan göras och hur. Genom att artefak-
terna ger ramar och förutsättningar för elevers deltagande får dessa en cen-
tral roll i undervisningen och det blir avgörande för elevernas framgång i 
skolan hur de tillägnar sig och samspelar med redskapen.  

 

Ett sociokulturellt perspektiv på Kunskapsskolans 
pedagogiska verksamheter 
Att se Kunskapsskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv handlar om att 
få syn på de pedagogiska praktiker som eleverna deltar i. I de pedagogiska 
praktikerna fokuserar jag i första hand artefakterna men också på samman-
hangen för elevers lärande, som tid, rum och miljö. Genom att beskriva 
artefakterna, hur de används och dess kontext går det att säga något om 
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Kunskapsskolans speciella praktik och vilket lärande som möjliggörs och 
befrämjas.  

Ett särdrag i Kunskapsskolan är att de har lagt ner mycket arbete på att 
grundligt försöka skapa en praktik som bygger på ett individuellt arbetssätt. 
De har försökt bryta upp den lärarstyrda undervisningen och istället skapat 
redskap och strukturer för att styra och organisera utbildningen. De organi-
serar inte miljön på ett traditionellt sätt med t ex klassrum och använder 
inte heller traditionella artefakter som t ex schema, eftersom dessa främst 
används för att organisera grupper. Kunskapsskolan har i stället special-
utformat lokalerna och utvecklat redskap som kan användas för att stödja 
ett individuellt arbetssätt. Redskapen ska bidra till att eleverna ska kunna 
arbeta självständigt och strukturera sin egen kunskapsutveckling.  

Jag kommer i det här avsnittet att beskriva sammanhangen för elevers 
lärande och de redskap som är centrala i Kunskapsskolans verksamhet och 
som kan sägas utgöra själva navet i undervisningen.  

 

Sammanhangen för elevers lärande 
Rum för möten och arbete  
Samtliga Kunskapsskolor är utformade efter samma principer och möble-
rade på samma sätt. Möblerna, som främst består av bord, stolar och soffor, 
köps in centralt kan beskrivas som enkla och funktionella. Även färgsätt-
ningen av skolorna är lika. Det är ljusa väggar med inslag av blå och vin-
röda färger. 

Kunskapsskolans lokaler kan beskrivas som öppna och ljusa med stora 
glasade partier. Inga klassrum, katedrar eller korridorer finns. Eleverna är 
inte hänvisade till speciella rum och de har inte heller egna bänkar utan de 
kan välja var de vill sitta i lokalerna. Elevernas arbetsmaterial och tillhörig-
heter förvaras i skåp. Lärarna har arbetsbord som står i speciella arbetsrum 
för lärare. Personalrum för raster saknas. Lärarna är liksom alla andra i 
skolan hänvisade till skolans mötesplatser för bl a kafferaster. Skolledarnas 
arbetsrum ligger oftast i anslutning till entrén. Även dessa rum har stora 
glasade ytor så att han/hon kan se vad som pågår i lokalerna och de som 
står utanför kan se in.  

I traditionella skolor, som utformats genom klassrum, går det oftast lätt 
att se vad som utspelar sig i de olika rummen genom möblering, redskap, 
bilder och annat, t ex NO eller språk. I Kunskapsskolan är utformningen av 
rummen inte kopplad till ett speciellt ämnesinnehåll utan snarare till elev-
antal och vilken typ av kommunikation som förväntas. Rummen är utfor-
made i olika storlekar och anpassade till gruppstorlek. Rummen kallas 
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redaktionen, studierummet, kreativa verkstaden, arenan och mötesplatsen. 
Redaktionerna är öppna rum där eleverna arbetar med sina uppgifter, indi-
viduellt eller i grupp. I redaktionerna finns handledare och arbetsredskap 
som datorer. Studierummen finns i olika storlekar och används för indivi-
duella studier, diskussioner eller för basgruppsarbete. Arenan, det största 
rummet i skolan, är utformad som en amfibieteater. Där förmedlas infor-
mation och kunskap till större grupper av elever t ex föreläsningar eller 
elevredovisningar och presentationer. I verkstäderna genomförs enklare 
bild- och slöjdarbeten samt laborationer inom s k vardags-NO. Det finns 
också rum i skolan som kallas tysta rummen. Där får inga samtal före-
komma. Skolorna är organiserade i fyra större områden där eleverna i varje 
årskurs oftast håller till när de arbetar. För att eleverna skall träffas över 
åldersgränserna har skolan organiserat mötesplatser, t ex café, matsal och 
reception. Receptionen och skolans garderob finns i entrén. Där hänger 
samtliga elever upp sina ytterkläder och lämnar sina ytterskor. Receptionen 
bemannas av en s k koordinator som bl a har uppsikt över vilka som kom-
mer in i skolan och vilka som går ut.  

 
Internat 
Vissa delar av undervisningen koncentrationsläses på internat. Detta är 
inget eleverna kan välja utan veckorna är planerade centralt. Under en 
vecka per termin åker eleverna, tillsammans med några lärare, till internatet 
för att främst arbeta med de praktisk estetiska ämnena, naturvetenskap samt 
idrott och hälsa. Internatet, som kallas Kunskapsgården, ses som ett viktigt 
komplement till de enskilda skolorna eftersom det är där den tekniska ut-
rustningen finns som behövs för studier i idrott och hälsa, musik, bild, 
slöjd, hemkunskap och naturvetenskap. Tanken är att undervisningen i 
internatskolan ansluts till de kurser som genomförs i Kunskapsskolan, så 
vistelsen förbereds och utvärderas i samarbete mellan Kunskapsskolorna 
och Kunskapsgården. Speciella ämneslärare finns anställda i Kunskaps-
gården. Tillsammans med lärare från respektive Kunskapsskola ansvarar de 
för undervisning, betygsättning och för elevernas välbefinnande.  

 
Egen takt och stil 
Eleverna i Kunskapsskolan avgör själva när och hur länge de ska arbeta 
med sina uppgifter. Arbetssättet innebär att eleverna planerar innehållet i 
sina skoldagar och skapar sina individuella scheman.  

Tiden i skolan är organiserad utifrån tre principer; fast tid, bokad tid och 
egen tid. Varje dag inleds och avslutas i basgrupper, s k fast tid. Den fasta 
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tiden består av ett moment som kallas Nyheterna. Varje morgon träffas ele-
verna i sin basgrupp för att se på Nyheterna på TV eller läsa dagstidningar 
tillsammans med sin basgruppslärare.  

Den bokade tiden är individuell för varje elev. Eleven planerar själv in 
de föreläsningar, filmvisningar, kommunikationspass, seminarier, work-
shops, studiebesök och laborationer som de tror att de behöver för att klara 
de uppgifter som de arbetar med. Informationen om veckans alla föreläs-
ningar etc (tid och plats) finns tillgänglig för eleverna på en central plats i 
skolan och fungerar som ett ramschema. Eleverna planerar även in ett 
handledarsamtal med sin handledare. Den egna tiden används till att arbeta 
med egna uppgifter. 

Eleverna har stort utrymme att utforma innehållet i sin arbetsdag efter-
som den fasta tiden endast upptar en mindre del av veckans arbetstid. Ele-
verna förväntas arbeta självständigt och oberoende av andra elever med 
uppgifter som lärarna i förväg har definierat. De väljer om de vill arbeta 
enskilt eller tillsammans med någon annan elev utifrån den planering de 
gjort över veckan. Elever som inte vill jobba med många uppgifter eller 
ämnen samtidigt väljer istället att arbeta med ett begränsat område under en 
längre period. Exempelvis kan en elev koncentrationsläsa matematik under 
några veckor, vilket kan jämföras med traditionell undervisning där inne-
hållet kan växla sju till åtta gånger per dag eftersom innehållet i arbets-
dagen styrs av ett gemensamt schema.  

Eftersom eleverna skapar sina egna scheman ser dagarna och veckorna 
olika ut för eleverna inom samma årskurs. Av figur 1 framgår ett exempel 
på hur en skoldag kan se ut.  
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Mat och fikapauser är flexibla för eleverna. De sker inte i grupp utan eleverna 
väljer själva inom vissa ramar när de vill äta. Någon gång mellan kl. 11.00 och 
12.00 äter eleverna lunch. Kortare paus under dagen tar eleverna när de vill efter 
behov. I caféet kan de köpa dryck och kaffebröd. 

Kl. 7.30-8.30 Skolan öppnar. Eleverna kan droppa in när de vill under mor-
gonen fram till 8.30 då den organiserade delen av dagen börjar. 
Fram till dess kan eleverna välja, att arbeta med sina uppgifter 
eller träffa kamrater i caféet. 

Kl. 8.30 Eleverna samlas i sina basgrupper tillsammans med sin handle-
dare för att se och diskutera TV nyheterna. Efter sändningen 
bearbetas nyheterna i gruppen, t ex genom att de diskuterar 
bakgrunden till händelser, begrepp och etiska perspektiv. 
Denna basgruppssamling används också för att stämma av det 
fortsatta arbetet för eleverna under dagen. 

Kl.9.30-14.20 Eleverna sätter igång med sina uppgifter. De väljer var de ska 
sitta och arbeta i skolan. Under förmiddagen och eftermiddagen 
förekommer också föreläsningar. Eleverna väljer föreläsningar i 
relation till det steg eller den kurs de arbetar med. Lärarna är 
engagerade i föreläsningar, handledningssamtal, finns tillgäng-
lig i ”ämnesstugor” eller går runt och handleder elever i loka-
lerna. Handledningssamtal och idrott är inplanerade någon gång 
under veckan.  

Kl. 14.20 Dagen avslutas genom att basgruppen återsamlas för en kort 
avstämning. Då skriver eleverna i sina loggböcker vad de har 
gjort under dagen och hur de har arbetat. Handledaren läser 
reflektionerna och ger återkoppling. 

Kl. 14.30 Den organiserade delen av dagen avslutas. 

 
Figur 1. En dag i Kunskapsskolan (www.kunskapsskolan.se) 

 

Redskapen styr elevers arbete 
Datorn är ett centralt redskap i Kunskapsskolan eftersom elevernas och 
lärarnas dagliga arbete är beroende av dessa. Datasystemet är byggt så att 
datorkraften är samlad i centrala servrar och elever och lärare arbetar med 
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terminaler ute på skolorna. Fyra elever delar på en dator och alla har ett 
eget användarnamn och lösenord som ger dem tillgång till e-post, Internet 
samt olika datorprogram. Elever och lärare kan genom systemet logga in 
sig från vilken terminal som helst i skolan eller hemifrån.  

Kunskapsskolan har ett kunskapsinnehåll och en arbetsmodell som är 
gemensam för alla skolor och som finns tillgängligt genom datorerna. Sko-
lan har skapat ett system för detta som de kallar Kunskapsporten. Genom 
att informationen läggs ut på intranätet skapar det förutsättningar för att 
eleverna ska kunna bli självgående i systemet. Eleverna får information om 
vad de förväntas att kunna och vilka uppgifter de ska arbeta med samt hur 
de kan arbeta med uppgifterna. Där finns exempel som eleverna kan läsa 
för att få inspiration och hjälp när de ska skriva t ex en recension. Där står 
också stödfrågor som syftar till att hjälpa eleverna när de inte vet hur de ska 
arbeta.  

Innehållet i undervisningen är organiserat i två olika modeller som kallas 
steg och kurser. Den ena modellen bygger på ämnesspecifikt tänkande (ste-
gen) och den andra på tematiskt tänkande där flera ämnen integreras (kur-
ser). Båda modellerna utgår ifrån uppgifter och s k kravnivåer. Alla upp-
gifter i steg och kurser för årskurserna 6-9 finns tillgängliga för samtliga 
elever på Kunskapsporten. 

Ämnena svenska, engelska, matematik och moderna språk organiseras i 
steg. Stegen är uppbyggda som ämneskurser som sträcker sig från år 6 till 
och med år 9. Varje kurs är uppdelad i 35 moment där svårighetsgraden i 
uppgifterna ökar ju längre upp i stegen eleven kommer. Eleverna startar 
med de inledande stegen i år 6 och arbetar så långt de hinner till slutet av år 
9. Steg 1-20 motsvarar grundläggande nivå, steg 20-30 en mer kvalificerad 
nivå och de sista fem stegen, 30-35, motsvarar den mest kvalificerade 
nivån. Betygsystemet är uppbyggt i relation till dessa kravnivåer och de tre 
nivåerna motsvarar betygen godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt. 

De resterande ämnena organiseras tematiskt i s k kurser. Innehållet i kur-
serna organiseras utifrån s k uppdrag. Alla elever arbetar med samma 
grunduppdrag men kan välja olika kravnivå. Det finns tre nivåer, som kal-
las blå, röd och svart pist eller, i år 8 och 9, G-, VG- och MVG-nivå. Nivå-
erna har olika mål, omfattning och svårighetsgrad. 

Arbetet med steg och kurser är organiserat så att uppgifterna oftast kan 
lösas genom individuellt arbete eller genom arbete i grupp. Eleverna kan 
ingå i olika grupper. Dels den stora gruppen som innefattar alla elever i 
samma årskurs ca 100-120 elever, dels basgruppen med ca 20 elever. De 
kan också ingå i olika grupper när de arbetar med de ämnen som 
organiserats i steg. Dessa kan innehålla elever från olika årskurser. När 
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eleverna arbetar med kurser kan grupperna bestå av valda kamrater från 
hela årskursen eller en av läraren bestämd gruppkonstellation. 
Organisationen utgår ifrån individen men gruppen ses som stöd för 
lärandet.  

För att eleverna ska klara utbildningen självständigt har skolan skapat 
olika redskap. Redskapen är tänka som hjälp för eleverna i den schema- och 
klassrumslösa undervisningen. Centrala redskap är Loggboken och den 
individuella studieplanen där eleverna förväntas planera sin utbildning och 
arbetstid samt skapa sina egna scheman. Individuella handledarsamtal är 
ett annat redskap där eleven får möjlighet att diskutera sin utbildning med 
en lärare i skolan. 
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Kapitel 3. Konstruktion av data, bearbetning 
och analys. 

 
 
 
 

Fokus för avhandlingen är att studera vad det är för slags pedagogiska 
praktiker som växer fram inom ramen för den avreglerade skolan samt fris-
kolereformen i början av 2000-talet. Vilka idéer är det som styr arbetet? 
Hur utformas verksamheten? Vad är det man försöker åstadkomma? 

Mitt syfte är att studera detta genom att utforska de pedagogiska prakti-
kerna i en av Sveriges största fristående skolor. Poängen med att välja en 
fristående skola är att det är där man kan finna exempel på den mest syste-
matiskt genomförda ”nya pedagogiken”. 

I ett sociokulturellt perspektiv är artefakterna och hur de används av ele-
ver och lärare centrala. De bestämmer till stor del vad som är möjligt att 
göra i praktiken. En praktik kan inte finnas utan aktörer. Genom att elever 
och lärare dagligen handskas med redskap i skolans verksamhet formas 
såväl elever och lärare som praktiken. Därför kan man se elever och lärare 
som en del av den nya praktiken. Vad är det för elever och lärare som kon-
strueras i interaktion med redskapen? 

Jag har valt att studera Kunskapsskolans praktik genom intervjuer kring 
verksamhetens uppbyggnad för att komma åt vad som händer i skolorna, 
hur redskapen är tänkta att fungera och vad Kunskapsskolan vill åstad-
komma med sin pedagogiska praktik.  

 

Val av informanter 
Jag valde att intervjua skolledarna eftersom de förväntas fungera som 
bärare av konceptet samt ha ett särskilt ansvar för implementeringen av den 
pedagogiska modellen i verksamheterna.  

Kunskapsskolan är en s k konceptskola, där undervisningen förväntas 
bedrivas efter samma modell i samtliga grundskolor. Skolledarna har fått 
ett stort ansvar för uttolkning och utveckling av verksamheten. De har det 
övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten och har som for-
mella ledare en nyckelposition vad gäller strategier och prioriteringar vid 
organisation och genomförande. De har möjlighet, att inom ramen för den 
egna skolan, formulera vilka problem som är angelägna, vad problematiken 
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främst består av och vilka förändringar som är möjliga och eftersträvans-
värda.  

Skolledarna är också en del av den verksamhet som de leder och deltar i. 
De ingår både i arbetsgruppen med lärarna på den lokala skolan och i skol-
ledargruppen som har egna möten och diskussioner tillsammans med sko-
lans övergripande pedagogiska chefer. Det är rimligt att anta att de olika 
grupperna tillskriver artefakter, redskap och rutiner delvis olika mening. 
Genom att de medverkar i olika grupper har skolledarna sannolikt en bre-
dare bild av Kunskapsskolans verksamhet och vad koncernen vill åstad-
komma med verksamheten än lärarna på de lokala skolorna.  

År 2002 hade Kunskapsskolan nio verksamma grundskolor11. Samtliga 
nio skolledare informerades om studiens syfte, sammanhang, metod och 
dokumentation. Jag informerade också om intervjuernas omfattning, inne-
håll och metod för genomförande12. Skolledarna fick möjlighet att accep-
tera medverkan eller tacka nej13.  

I intervjugruppen ingår tre kvinnor och fyra män i åldrarna 35-55 år14. 
De har lång arbetslivserfarenhet från olika samhällsinstitutioner och/eller 
näringslivet. De har erfarenhet av att leda en organisation och fyra hade 
tidigare under sitt yrkesliv arbetat som lärare.  

De medverkande skolledarnas skolor låg i stora, mellanstora samt små 
städer i Sverige. Skolorna beräknas ha ca 240-480 elever fördelade på år  
6-915 när de är helt utbyggda. När intervjuerna genomfördes under våren16 

                                              
11 I slutet av 2005 har Kunskapsskolan 16 verksamma grundskolor, år 6-9, en resurs-
skola, år 6-9 och sex gymnasieskolor. 
12 Informationskravet. Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningens syfte. Även representanter från koncernledningen informerades. 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
13 Samtyckeskravet. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. (Vetenskapsrådet, 2002). 
14 För att det inte ska framgå vilka skolledare som medverkar i studien beskrivs deras 
bakgrund endast med översiktlig information. Genom att inte samtliga skolledare deltar i 
studien medverkar det till att skydda de enskilda individernas identitet. Jag förändrar 
också ord (inhemska och utländska) i de redovisade citaten som avslöjar ursprung, för att 
skydda deltagarnas identitet. Genom dessa val vill jag så långt som möjligt undvika att 
rapporteringen påverkar skolledarnas personliga anseende som skulle kunna få 
konsekvenser för deras karriärmöjligheter i och utanför Kunskapsskolan. 
(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialiteskravet. Uppgifter om alla i en undersökning 
ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem. 
15 Fyra av sju skolor saknade vid tidpunkten för intervjuerna elever i år 9 eftersom de var 
nyöppnade. Skolorna antog elever till år 6-8 första året.  
16 Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under februari – juni 2002. Endast två 
intervjuer genomfördes i augusti och september.  Anledningen var att en skolledare hade 
varit tjänstledig under den senare delen av vårterminen. 
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2002 hade skolorganisationen varit i gång i drygt två år. Tre av skolorna 
hade startat hösten 2000 och var inne på sin fjärde termin och de resterande 
fyra hade startat året efter och var inne på sin andra termin. Tre av skolle-
darna hade arbetat inom skolorganisationen i ca två år, en hade arbetat i ca 
ett och ett halvt år och de resterande i ca ett år.  

 

Situerade samtal 
En intervjusituation kan beskrivas som en situation som är lösryckt från det 
sammanhang som frågorna behandlar. Detta innebär att när intervjuaren 
ställer frågor kring en praktik handlar samtalet om verksamheten vilket är 
ett annorlunda samtal än om intervjuaren skulle medverka i praktiken och 
ställa frågor utifrån situationer som uppkommer i sammanhanget. 

Intervjusituationen kan betraktas som en konstruerad situation som i 
någon mening är tänkt att vara kontextlös men som i själva verket är en 
mycket speciell kontext där de samtalande kan tillskriva ord olika mening 
samt tolka ord och begrepp på olika sätt. En annan svårighet vid intervju-
situationer är att när människor svarar på en fråga, svarar de nödvändigtvis 
inte på det som intervjuaren avsett, utan på sin egen tolkning av frågan 
(Larsson, 1986). En möjlig väg för att de samtalande parterna i intervjun 
lättare ska kunna enas om inom vilket sammanhang samtalet förs är att 
kontextualisera intervjuerna, t ex med hjälp av kulturella artefakter. Det ger 
de intervjuande förutsättningar att förankra sina uttalanden i en kontext 
(Säljö, 1994). Ett exempel är s k stimulated-recall-interviews där forskarnas 
intresse är att synliggöra hur lärare tänker medan de arbetar. Med hjälp av 
ljudupptagningar eller videoinspelningar från lärares arbetssituation kan 
lärare intervjuas i relation till sitt eget konkreta arbete (Eriksson, 1999).  

Jag har valt att samtala med skolledarna i relation till de artefakter som 
kännetecknar Kunskapsskolan för att kontextualisera intervjun (jfr Säljö, 
Schoultz & Wyndhamn, 1999). Jag valde ut redskap som är centrala och 
styrande i Kunskapsskolans pedagogiska praktik och som dessutom repre-
senterar det nya. Redskapen medverkar till att organisera och strukturera 
skolans kunskapsinnehåll och/eller skolans arbetssätt. De exempel som val-
des ut är autentiska i den meningen att de är tagna ur Kunskapsskolans 
verksamhet.  

De intervjuer som utgår ifrån dessa konkreta underlag kallar jag situe-
rade samtal. Alla samtal är ju i någon mening situerade men jag väljer att 
benämna denna intervjusituation som situerade samtal för att poängtera att 
det är en annorlunda kommunikativ situation än en intervjusituation som tar 
utgångspunkt i någon form av intervjuguide (Kvale, 1997). De situerade 
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samtalen som forskningsmetod kan beskrivas som en kvalitativ forsk-
ningsintervju där samtalen utgår ifrån konkreta utgångspunkter snarare än 
intervjufrågor. Jag var intresserad av vilka aspekter skolledarna skulle 
lägga fokus på och hur de skulle tolka dessa när de fritt reflekterade utifrån 
redskap och texter tagna ur deras verksamheter.  

Ett problem som kan uppkomma vid intervjusituationer är att människor 
nästan alltid svarar på de frågor som ställs även om de inte har svar på den 
specifika frågan eller ens har tänkt kring den frågeställningen eftersom det i 
intervjusituationen kan vara lättare att svara på frågor än att sitta tyst (Säljö, 
Schoultz & Wyndhamn, 1999). Detta problem är mindre påtagligt vid situe-
rade samtal då den intervjuade har initiativet och väljer vad den vill tala om 
istället för att svara på intervjuarens frågor.  

Även om skolledarna i sina berättelser om verksamheten utgår ifrån 
underlag som de känner till är det situerade samtalet inte en situation som 
de har erfarenhet av. Det situerade samtalet är inte ett vanligt förekom-
mande samtal för de intervjuade utan det är snarare ovanligt för dem att 
ställas inför en situation där en forskare anger ramarna för samtalet, lyssnar 
samt spelar in det på en diskett. Jag har skapat en ny situation där jag som 
samtalspartner, de utvalda exemplen, uppgiftens art och den intervjuades 
tolkning av dessa påverkar berättelserna om den egna verksamheten (jfr 
Bruner, 2002). Man kan se samtalet som ett samspel mellan de samtalande 
parterna och underlagen för samtalen.  

 

Val av artefakter för de situerade samtalen 
För att kontextualisera samtalen med skolledarna valde jag ut några arte-
fakter – centrala redskap och situationer – i Kunskapsskolan undervis-
ningspraktik17. Artfekterna består i två inspelade handledarsamtal där lärare 
handledar elever, tre av eleverna ifyllda loggböcker, två studieplaner för 
elever som var ifyllda av lärare samt två texter som organiserar innehållet i 
undervisningen i s k steg och kurser.  

Genom att jag på detta sätt använde redskap i bruk som underlag för 
samtalen medverkade några personer indirekt i studien. Dessa personer 
blev informerade om studien och tillfrågades om samtycke. Jag informe-
rade om att de skulle vara anonyma för skolledarna och vid resultatredovis-
ningen. Jag gjorde dem uppmärksamma på att möjligheten fanns att 
någon/några skolledare skulle kunna identifiera deras röster och att de där-
med skulle bli granskade på ett sätt som de måste vara medvetna om och 

                                              
17 Jag inhämtade samtycke från skolledarna för att få samla in och använda material från 
deras skolor. 
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godkänna. Även elevernas föräldrar informerades skriftligt och fick möjlig-
het att avböja deras barns indirekta medverkan18 (Bilaga 1).  

 
Handledarsamtal 
För att skapa ett underlag för samtalet med skolledarna kring hur lärarna 
handledde eleverna i relation till den individualiserade undervisningen 
ljudbandades några handledarsamtal (handledarsamtalet materialiserades). 
Jag frågade fyra lärare vid två skolor om jag fick medverka när de genom-
förde handledarsamtal med sina elever. Jag informerade om syftet och 
sammanhanget och talade om att samtalet skulle spelas in på diskett och att 
dessa samtal sedan skulle spelas upp för skolledarna. Innan dess hade jag 
lyssnat på och observerat handledarsamtal från flera av skolorna för att få 
en uppfattning av hur samtalen genomfördes. Det visade sig att själva 
strukturen var likartad. Vad som skiljde samtalen åt var hur handledaren 
hanterade situationen.  

Innan handledarsamtalet började frågade jag eleverna om jag fick sitta 
med och lyssna när de talade med sin lärare och om jag fick spela in deras 
samtal på diskett. Jag förklarade syftet för min medverkan och vad ljud-
upptagningen skulle användas till. Genom att jag satt med och spelade in 
samtalet kan det ha påverkat innehållet. Både lärare och elev kan ha försökt 
uppträda utifrån vad de uppfattade vara en s k idealsituation. Lärarna visste 
vilken dag jag skulle göra inspelningarna så de kunde ha förberett sig som 
vanligt eller på annat sätt om de så önskade. Att jag valde att sitta med var 
för att få en förståelse för sammanhanget för samtalen. 

Efter att ha lyssnat igenom de åtta inspelade handledarsamtalen valde jag 
sedan ut de två som skulle utgöra utgångspunkt vid samtalen med skolle-
darna. Det ena samtalet hade stora likheter med de sju övriga vad gällde 
struktur och innehåll. Det hade en kontrollerande karaktär. Det pågick i 14 
minuter och utgick ifrån elevens loggbok. Läraren som ledde samtalet 
ställde frågor och eleven svarade. Samtalet handlade om hur eleven valde 
arbetsplats och vilka kamrater hon arbetade tillsamman med. Läraren frå-
gade också vilka uppgifter eleven arbetade med och vilka strategier hon 
hade för sin planering. Eleven fick instruktioner kring vad som skulle stå i 
loggboken och de resonerade tillsammans om vilka hemuppgifter eleven 
kunde göra, föräldrarnas engagemang m m.  

                                              
18 Samtyckeskravet. Regel 2. Forskaren skall inhämta uppgiftlämnares och undersök-
ningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från för-
älder/vårdnadshavare (t ex om de undersökta är under 15 år). (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Det andra samtalet hade ett annat innehåll i jämförelse med de övriga. 
Det var mer av personlighetsutvecklande karaktär, där läraren ställde frågor 
utifrån elevens berättelser. Det handlade om hur en elev samarbetade med 
andra elever. I det här samtalet var det tydligt att läraren hade uppfattat att 
eleven hade samarbetsproblem vilket hon ville diskutera med eleven och 
göra henne/honom uppmärksam på. Hela samtalet varade i 35 minuter men 
skolledarna fick endast ta del av de 10 första minuterna.  

De båda handledarsamtalen leddes av kvinnliga lärare och eleverna, en 
pojke och en flicka, gick i år 7. Ett kort avsnitt av inledningen från det ena 
handledarsamtalet redovisas i figur 2. (En längre utskrift av de båda sam-
talen finns i bilaga 2). 
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Lärare; Hej Lina. Hur har terminen startat för dig då? 
Lina; Det är bra. Det har gått bra med mina mål och sånt där. Jag har jobbat väldigt bra 
de här första veckorna och de sista på förra terminen.  
Lärare; Är det något som du är speciellt nöjd med som du har jobbat med? 
Lina; Matte 
Lärare ;mm 
Lina; Jag har jobbat extra mycket med matte och det har gått bra. 
Lärare; mm. Vad är det du jobbar med just nu? Vad har du nått fram till? 
Lina; Steg 15 
Lärare; Vilket innebär 
Lina; projektprov eller projektsteg 
Lärare; mm och vad är det du ska du göra på projektsteget? 
Lina; Ett lotteri. 
Lärare; Jobbar du själv eller jobbar du med nån? 
Lina; Nej, jag jobbar med Lotta. 
Lärare; Har ni börjat så att ni har nån tanke med / 
Lina; Vi har kommit ganska långt, /.../ så, och jag tycker det går rätt bra. 
Lärare; Är det kul att göra lotteriet? 
Lina; Ja det är lite sådär, kul att göra. 
Lärare; Känner du att du att du fått användning av de kunskaper du fått lärt dig på  
stegen innan?  
Lina; Ja, det tycker jag. 
Lärare; Är det något som är speciellt viktigt när du gör lotteri? Vilka steg har du /  
steg och kunskaper har du användning av? 
Lina; Det som är sannoliksteg, Det tycker jag att jag har mest användning av. 
Lärare; Mm, Är det här någonting som du tror att du kommer få användning av i 
framtiden? Du kanske köper lotter på riktigt också? 
Lina; Nej det brukar jag inte göra. 
Lärare; Är det något ämne som har varit segande, som du känner att det här borde jag 
komma igång med bättre? 
Lina: Alltså det jag mest kommit igång med är matte och de andra ligger på samma 
nivå. Jag har inte kommit igång med svenska och engelska och spanska så himla 
mycket men det ska jag göra när jag kommer till steg 16 i matte. Men jag kör lite så 
där att först kör jag ett ämne i två veckor sedan gör jag det andra. 
Lärare: Varför gör du så? 
Lina; Om det är en dag / och sen så tänker jag att jag ska jobba med matte och sen så 
hittar jag inte någon bok, då tänker jag så här äh, då tar jag svenska och då blir det så 
här att jag går runt och letar efter svenska och sen äh, jobbar jag med spanska lite 
också. Det blir så utspritt. Då får man inget gjort på veckorna tycker jag. Det är bättre 
att jobba med matte en dag, eller ja, en vecka eller två veckor och sen när jag har nått 
upp till 16 då tycker jag att jag kan börja med någonting annat. 
Lärare; Är det här någonting som du byggt upp undertiden. Har du känt att det här 
passar dig bäst att göra så? 
Lina; Ja jag tycker det. 

 
Figur 2. Utdrag ur handledarsamtal 
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Loggbok  
För att få skolledarna att berätta om hur verksamheten organiseras dagligen 
och veckovis i den timplane- och lektionslösa skolan användes artefakten 
elevers loggböcker. Loggboken är en inköpt almanacka i A5-format. 

Exempel på loggböcker i bruk valdes ut på följande sätt. Jag kopierade 
en vecka, i mitten av terminen (vecka 40), ur sju elevers loggböcker. Jag 
valde ut tre exempel av varierande karaktär i den meningen att eleverna 
uttryckte sig på olika sätt i sina loggböcker. En elev skrev utförligare och 
mer detaljerat än de två andra. Eleverna, en flicka och två pojkar, gick i år 
7.  

En avskrift av en av de tre loggböckerna visas i figurerna 3 och 4. Den 
första sidan innehåller elevens planering över veckan. Eleven skriver vad 
han/hon ska arbeta med och tider som behöver passas. Den andra sidan 
innehåller elevens reflektioner över arbetsdagen. Den tredje och fjärde 
sidan innehåller elevens mål och utvärdering av veckan. (se vidare bilaga 3) 

 
Vecka                           Oktober 2001
  40                                        

Oktober 2001                            vecka  
                                                        40 

Måndag 
1 

Arbeta med cykeln 
Ma 10.15 31 Eng 9.15 31 
workshop 
Svenska efter skolan 
Utvecklingssamtal 16.00 

Har arbetat med cykeln och är snart klar 
med cykeln. 

Tisdag 
2 

Idrott    
Arbeta med cykeln 
Sv workshop 9.15 -10.15 
Ma workshop 13.15 – 14.15  
Bg 14.15 

Idag så har jag arbetat med cykeln 
jättemycket 

Onsdag 
3 

13.10 hs 
Cykeln 
Franska 10.15 rum 
 

Idag har jag arbetat dåligt och jag har åkt 
björk det var kul men det går inte bra med 
cykeln 

Torsdag 
4 

10.00 sv vid trapen 
Sv hela dagen 
Ta rast 
 

Varigt utte hela dagen och missat sv 
samtal 

Fredag 
5 

Ledig 
 
 

 

 
Figur 3. Loggbok, sidan 1 och 2 
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Vecka                           Oktober 2001
  40                                   

Oktober 2001                           vecka  
                                                        40 

    Mål v 40 
Ma: inget 
Eng: inget 
Sv: skriva klart berättelsen 
Idrott: gå på idrott 
B-språk: gå på B-språk 
Kurs: klar med cykeln till på torsdag 
Övrigt: vara lugn 
 
/ lärarsignatur 

Utvärdering v 40 
Ma: inget 
Eng: Inget 
Sv: ej uppnått 
Idrott: klarat 
Övrigt Klarat 
 
Visa mig manus, renskrivet på måndag 
/ Lärarsignatur 
 
               /föräldrasignatur 

 
Figur 4. Loggbok, sidan 3 och 4 

 
Studieplaner 
För att få skolledarna att berätta om hur de organiserar elevernas individu-
ella utbildning ur ett mer långsiktigt perspektiv användes artefakten elevers 
studieplaner.  

Den individuella studieplanen är konstruerad av Kunskapsskolan och är 
främst en långsiktig planering av stegämnena och kurser. Studieplanen 
innehåller rutor där elevens mål och strategier, avstämning av nuläge samt 
utvärdering ska skrivas i. Det finns också utrymme i planen för att skriva 
något om elevens inlärningsstil, övriga kommentarer samt elevens, lärarens 
och medverkande målsmäns underskrift.  

Det är lärarens uppgift att formulera och skriva ner i studieplanen vad 
elev, förälder och lärare kommer fram till vid utvecklingssamtalen. Studie-
planerna fylldes i på liknande sätt och innehöll lite text, endast några få 
signalord av liknande slag, t ex steg nio, röd pist. Jag fick ta del av 20 stu-
dieplaner och utifrån dessa valde jag två exempel, en flickas och en pojkes. 
Dessa kopierades. Det som skiljde dem åt var att en lärare skrev symboler, t 
ex ritade stjärnor. 

I figur 5-7 visas en avskrift av delar av en ifylld studieplan (figur 5-7). 
Studieplanen är för år 6 och 7 och består av en A4-sida. Exemplet visar 
planeringen av svenska, trådkursen och lärstilen. Texten är ordagrant 
återgiven (se vidare bilaga 4).  
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Ämne  År 6 ht År 6 vt År 7 ht År 7 vt 
Sv Utvär-

dering  
Steg 4 Har blivit bättre. 

Inga klara 
instruktioner. 
Har lärt sig 
grammatik.  

Har nått målet. Har nått 
målet steg 
15 

 Nu Steg 4 
förstår ej 
all gram-
matik 

Steg 6 Steg 9 Bra! 

 Mål och 
strate-
gier 

Hälften av 
steg 7. 
Behöver 
pushning. 

Steg 9. Mer hjälp 
med grammatik. 
Satsar på VG i 
9:an. 

Lämna in allt på 
steg 12 

Satsar på 
MVG  i 
9:an. God-
känd på steg 
20 

 
Figur 5. Individuell studieplan, sidan 1 

 
 

Ämne  År 6 ht År 6 vt År 7 ht År 7 vt 
Tråd- 
kurs 

Utvär-
dering  

Har samlat 
all fakta och 
är nästan 
klar med 
storboken 

 Godkänd på alla 
kurser. Har nått 
alla pistmål 

Godkänd på 
alla kurser 

 Nu Skriver rent 
och 
bearbetar 

God-
känd på 
alla 
kurser 

Jag 4 röd pist  

 Mål och 
strate-
gier 

Röd pist och 
lite svart. 

Vill 
satsa på 
svart 
pist. 

Beroende på 
målen. Röd alt. 
svart pist. Arbetar 
helst ensam med 
stora kurser. 

Beroende på 
målen. Röd alt. 
svart pist. 

 
Figur 6. Individuell studieplan, sidan 2 
 

 
 
 
 
 
 



 

 55

Inlärningsstil: vad är 
viktigt för DIG? 
Ljus, ljud temp plats. 
Läsa, se, lyssna, tala, 
händer. 
Rörelse, tid, mat. 
Ensam, par, kamrater, 
vuxen. 
Struktur, motivation, 
uthållighet, ansvar, 
inflytande. 

Ljud 
Starkt 
Varmt 
Formell 
Lite 
rörelse 
10-13 
ensam 

Ljud 
Starkt 
Varmt 
Formellt 
men mjuk 
stol 
10-13 

Helt 
knäpptyst 
Starkt ljus 
Formellt 
(mjuk stol) 
10-13 
Lite rast 

12-13 
tyst rum 
starkt ljus 
varmt  
formellt 
mjuk stol 

 
Figur 7. Individuell studieplan, sidan 2 
 
Steg och kurser 
För att få skolledarna att berätta om hur de organiserar skolans kunskaps-
innehåll användes exempel från steg- och kursorganisationen. De artefakt-
texter som valdes är tagna direkt ifrån skolans intranät såsom texterna 
används av elever och lärare i verksamheten. Inga elevarbeten ligger till 
grund.  

Steg. Skolämnena svenska, engelska, matematik och moderna språk är 
organiserade i steg. Stegen är konstruerade utifrån ett likartat arbetssätt och 
innehåller uppgifter som eleverna ska arbeta med. Jag valde att utgå ifrån 
ämnet svenska och frågade stegansvarig lärare vilka steg som var repre-
sentativa för stegkonstruktionen samt utprovade i verksamheten. Min tanke 
var att skolledarna skulle ha erfarenheter relaterade till det steg som skulle 
ligga till underlag för samtalet.  

Jag valde sedan endast ett av de tre steg som läraren nämnde eftersom 
texten kring stegen är omfattande. Artefakten, steg 13 i Svenska, bestod av 
19 sidor som innehöll olika instruktioner. Artefakten bestod av bl a en 
introduktion till stegen i svenska samt en bruksanvisning kring arbetssättet. 
Det fanns också texter med instruktioner om olika vägval kring arbetssätt 
som eleven kunde göra.  

Målen som eleverna ska uppnå i steg 13 var formulerade på en sida 
(figur 8). 
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Mål 
När du är klar med detta steg ska du: 
Skriftligt ha reflekterat över steget i början och i slutet av steget. 
Kunna identifiera budskapet i olika typer av film. 
Kunna skriva en filmanalys som du ska lägga in på webboarden eller presentera 
muntligt i något forum. 
Kunna diskutera och argumentera 
Kunna använda språket som medel för att få fram ett speciellt budskap 
Ha läst minst en skönlitterär bok. 
Kunna skriva en bokrecension på webboarden eller delta i en bokdiskussion kring den 
bok du har läst på detta steg. (http://kunskapsporten.kunskapsskolan.se/) 

 
Figur 8. Svenska steg 13 

 
De resterande sidorna var instruktioner kring hur elever kan arbeta för att 
nå målen. Det var t ex förslag på hur de kan reflektera över sina skolupp-
gifter, skriva en bokrecension eller filmanalys samt förslag på Internet-
länkar. Slutligen fanns också texter kring bedömning och utvärdering av 
steget samt några sidor som vände sig till lärare. Lärarsidorna innehöll tips 
på länkar, instruktioner och förslag på frågeställningar att arbeta vidare med 
mm. 

Kurser. De ämnen som inte organiseras i steg organiseras i kurser. Kur-
serna har olika inriktning men är organiserade efter samma arbetsgång. För 
att få skolledarna att berätta om hur de organiserat kurserna valde jag en s k 
trådkurs, med en historisk inriktning, som jag uppfattar är en av de mer om-
fattande kurserna. Jag valde kursen ”Antiken” som ligger i år 7. Det var en 
kurs som redan hade genomförts i verksamheterna en gång och som vid 
intervjutillfället gavs för andra året. När jag valde kursen fanns spår av ele-
vernas arbete kring kursen i lokalerna, både texter och illustrationer i form 
av olika material. 

Artefakten för samtalet bestod av 17 sidor som bl a innehöll en intro-
duktion till tidsperioden och vad uppgiften handlade om (figur 9). 
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Den mystiska graven 
Det trötta arkeologteamet kröp in i grottan. Äntligen hade man hittat en plats där man 
kunde slå läger för natten. Teamet hade vandrat i veckor på platser där det verkade som 
om ingen människa hade satt sin fot tidigare. Hungriga och trötta var de nära att ge 
upp, det fanns inget intressant i dessa trakter. Hoppet om att hitta ett historiskt fynd 
och drömmen om berömmelse var nära att gå i kras. /…../ 
Ditt uppdrag blir nu att tillsammans med några kamrater arbeta som ett arkeologteam 
och undersöka denna mystiska grav från antiken, samt att i slutet redovisa era fynd för 
omvärlden. För att ert arkeologiska och historiska arbete ska bli komplett och ge er 
berömmelse krävs det att ni redogör för följande: 
- Vilka fynd som fanns i graven och varför just dessa fanns där. 
- Ert arkeologteams ”grävrapport” som dag för dag beskriver hur arbetet fortskrider.. 
- En fullständig rekonstruktion av personens liv.  
- Vad det stod i pergamentsrullen. 
Rapporten ska skrivas utifrån det naturvetenskapliga arbetssättet (Hypotes- resultat- 
slutsats). Ni har åtta veckor på er, det kan låta som lång tid men det finns enormt 
mycket att ta reda på, så det är viktigt att ni sätter igång genast. (http://kunskaps-
porten.kunskapsskolan.se/) 

 

Figur 9. Antiken, trådkurs 
 

Texterna innehöll också instruktioner kring hur eleverna förväntades arbeta 
och vilka centrala begrepp som kursen byggde på och som eleverna för-
väntades kunna. Vidare fanns information om vilka mål eleverna skulle 
uppnå och hur kursen bedöms och utvärderas. Det fanns också texter som 
beskrev vilka strävansmål som kursen byggde på.  

 

Genomförande av samtalen 
Samtalen med skolledarna delades upp på tre tillfällen19 utifrån tre områ-
den. 1, utifrån inspelade handledarsamtal, 2, utifrån loggböcker och studie-
planer, 3, utifrån steg och kurser.  

 
 
 
 
 
 
 

                                              
19 En skolledare träffade jag endast vid två tillfällen. Efter första intervjun blev skol-
ledaren sjukskriven och kunde endast medverka vid ett tillfälle till. Vi det andra tillfället 
diskuterades både loggboken, studieplanen och steg och kurser. 
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Tre situerade 
samtal 

Innehåll Artefekt för samtal 

Första tillfället Skolledarnas reflektioner och 
beskrivning av redskapet 
personlig handledning. Syfte 
och arbetssätt. 

Bandinspelning av två 
handledarsamtal 

Andra tillfället Skolledarnas reflektioner och 
beskrivning av redskapen 
loggbok och studiehandledning. 
Syfte och arbetssätt. 

Kopierade sidor 
motsvarande en vecka ur tre 
elevers loggböcker. 
Kopierade studieplaner från 
två elever 

Tredje tillfället Skolledarnas reflektioner och 
beskrivning av organisationen 
av innehållet i undervisningen 
samt arbetssätt. Steg och kurser. 

Kopierade texter från ett 
steg och en kurs 
Steg; Steg 13 i svenska 
Kurs; Trådkurs Antiken 

 
Figur 10. Översikt över de situerade samtalen 

 
Det första tillfället – samtal kring handledarsamtalet 
Vid det första tillfället var handledarsamtalet utgångspunkt för samtalet. 
Disketten med de två handledningssamtalen spelades upp för varje skol-
ledare som ett exempel på hur handledningssamtal kan gå till i deras verk-
samheter. Jag uppmanade skolledaren att stanna bandet när han/hon ville 
kommentera händelseförloppet. Skolledaren bestämde därmed själv över 
vad hon/han ville reflektera över. Avsikten var att skolledaren skulle föra 
en konversation med själva händelsen och skapa mening åt olika aspekter i 
den bestämda situationen.  

Utifrån instruktionen valde skolledarna att göra på lite olika sätt. Några 
stannade bandet med korta intervaller och gav kommentarer. Andra förde 
anteckningar och stannade bandet mer sällan.  

 

Det andra tillfället – samtal kring loggbok och studieplan 
Vid det andra tillfället fick skolledarna berätta om hur de organiserar den 
timplenelösa skolan både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv dvs 
både utifrån loggböcker och studieplaner. Samtalen kring loggboken och 
den individuella studieplanen var upplagda på liknande sätt som samtalen 
med handledarsamtalet dvs skolledarna fick som uppgift att reflektera fritt i 
relation till de texter som de hade framför sig. Några höll sig mer textnära 
än andra. Ett par skolledare uttryckte också att de studieplanstexter de fick 
som underlag för samtalet var svårtolkade. De gav inte så mycket informa-
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tion pga det ordfattiga uttryckssättet. De valde istället att reflektera fritt 
kring redskapet, dess intentioner och problem.  

 

Det tredje tillfället – samtal kring steg och kurser  
Vid det tredje tillfället fick skolledarna berätta om hur skolans kunskaps-
innehåll var organiserat, dvs utifrån steg och kurser. Med utgångspunkt i de 
texter som jag valt ut, dvs steg 13 i svenska och kursen Antiken, berättade 
skolledarna. De valde att göra det på lite olika sätt. Några bläddrade 
igenom textsidorna och kommenterade efter hand. Andra lade texterna åt 
sidan och talade mer generellt om hur steg och kurser var organiserade och 
hur de tänkt kring olika ämnen, arbetssätt etc.  

Kunskapsskolans pedagogiska koncept är uppbyggt av redskap som för-
håller sig till varandra som ett nätverk i den meningen att redskapens funk-
tioner är förbundna med varandra och beroende av varandra. Loggböcker 
och studieplaner ligger t ex till grund för handledarsamtalen där elev och 
lärare planerar och talar om steg och kurser. Det betyder att innehållet i de 
situerade samtalen överlappade varandra och därmed kan ses som ett sam-
manhängande samtal där skolledarna berättade om verksamhetens redskap 
utifrån olika utgångspunkter. När t ex kursen Antiken utgjorde den artefakt 
samtalet utspann sig kring talade skolledarna om hur elever och lärare 
arbetade med kurserna, hur kurserna planerades i loggboken, vilka mål som 
skulle uppnås och som formulerades i studieplanen, hur eleven kunde bli 
handledd kring kurserna i handledningssamtalet etc.  

Genom att jag valde ut det som skolledarna skulle rikta sin uppmärk-
samhet mot styrde det deras berättelser om verksamheten och kunde också 
begränsa dem. Skolledarna hade även möjligheter, om de valde det, att 
berätta om andra redskap och sammanhang än de som stod i fokus för 
samtalet eftersom dessa kunde ha betydelse för innehållet. Exempelvis 
kunde Kunskapsgården komma på tal eftersom vissa delar av kursmomen-
ten genomförs där och skolans styrning kunde komma till uttryck i relation 
till organisationen av kunskapsinnehållet.  

De situerade samtalen genomfördes i skolledarnas skolor. Vi satt 
antingen i skolledarnas arbetsrum eller i något mindre rum i skolan. Jag bad 
skolledarna berätta om sin verksamhet utifrån de artefakter jag tagit fram. I 
samband med att vi bokade in datum för intervjuer fick skolledarna infor-
mation om vad samtalen skulle innehålla och hur de skulle genomföras. Jag 
skickade inte ut material i förväg utan de fick underlagen vid intervju-
tillfället.  

Jag uppmanade också skolledarna att göra tillägg till tidigare berättelser 
vid kommande samtal om de efteråt hade kommit på något som de ville 
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komplettera med eller utveckla. Eftersom jag transkriberade samtalen mel-
lan tillfällena hade jag också möjlighet att ställa frågor kring otydligheter. 
Det skedde vid ett par tillfällen. 

 

Bearbetning av materialet och analys 
Intervjuerna behandlades vid analyserna som en sammanhållen text då jag 
inte var intresserad av personbundna uttryck utan av skolledarnas gemen-
samma erfarenheter och uppfattningar av verksamheten. Genom att det i 
varje situation finns ett stort antal möjliga aspekter att utskilja och fokusera, 
och som dessutom kan beskrivas genom en mängd olika språkliga fram-
ställningar, ger skolledarnas berättelser tillsammans en nyanserad beskriv-
ning av verksamheten. 

De totalt 20 samtalen med skolledarna varande mellan 60 och 180 
minuter vilket motsvarade 283 transkriberade sidor (varav de transkribe-
rade texterna kring handledarsamtalet utgjorde 71 sidor, loggboken 73 
sidor, steg och kurser 139 sidor).  

Transkriberingen följde följande principer. Allt som sägs under intervjun 
är nedskrivet, även slentrianmässiga ord. Jag valde dock att inte skriva ner 
mina hummanden som har samma funktion som mina nickanden som före-
kommer växelvis under skolledarnas långa monologer och som har funk-
tionen att föra samtalet vidare. Följande är teckenförklaringar för transkrip-
tion: 

 
 (.)  kort paus på några sekunder 
’  ’  föreställer andra, t ex talar som en lärare eller som en elev 
”  ”  läser ur texter, citerar CD  
xxx otydligheter 
?  reflektion eller en fråga 
/  personen avbryter sig själv, avslutar en halv mening 
 

Jag skriver också in när skolledaren agerar i relation till de texter som de 
har framför sig t ex läser (läser), eller pekar (pekar). Även skratt (skratt) 
och när samtalet avbryts (avbrott) noteras.  

Utifrån att datamaterialet för analysen skapas i interaktion mellan skol-
ledarna, artefakterna och intervjuaren kan det verka rimligt att i redovis-
ningen av citaten spegla dialogen mellan mig och skolledaren samt mellan 
artefakterna och skolledaren eftersom artefakterna och intervjuarens bidrag 
är av betydelse för vad skolledarna berättar. I citaten som redovisas i texten 
är mina frågor endast närvarande vid några tillfällen. Skolledarna, som 
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hade initiativet vid samtalet, hade snarare en dialog med materialet än med 
mig. De hade inga problem att resonera i relation till de artefakter som jag 
hade tagit fram. Flera av skolledarna talade under större delen av tiden i 
långa monologer. Min roll var att ge förstående blickar, nickanden och 
hummanden. De frågor jag ställde var mer av utvecklande och förtyd-
ligande karaktär. Skolledarna talde främst utifrån ett skolledarperspektiv, 
dvs utifrån principer, då de inte alltid var bekanta med detaljinnehållet i 
steg och kurser.  

 

Analys av samtalsutskrifter 
Fyra analyser av samtalsutskrifterna genomfördes. Först analyserade jag 
hur skolledarna menar att redskapen ska användas och vad skolorna vill 
uppnå. Därefter vad skolledarna uppfattar som problem i samband med 
implementeringen av de centralt utformade redskapen samt förändringar i 
den pedagogiska praktiken som följd av problemen. Den tredje och fjärde 
analysen gällde skolledarnas uppfattningar av elever och lärare. 

 

Den avsedda pedagogiska praktiken, problem och förändringar 
Jag var intresserad av vad skolledarna skulle välja att tala om när de talade i 
relation till de artefakter jag hade tagit fram.  

Genom den första analysen vill jag visa hur skolledarna menar att red-
skapen ska användas och vad skolorna vill uppnå. I berättelserna om red-
skapen och verksamheten jämför skolledarna användningen av de redskap i 
bruk som de får ta del av under de situerade samtalen med vad som de ser 
som optimal funktion. Vad gäller steg och kurser (som är instruktionstex-
ter) talar skolledarna utifrån hur de uppfattar att de ska fungera. 

Under samtalen kommenterar de saker som de väljer att framhäva, 
medan andra saker lämnas okommenterade. Orsaken till att skolledarna 
väljer att tala om vissa saker men inte andra kan vara flera. Det kan handla 
om att de spontant reagerar på något, att de vill påvisa något speciellt för 
mig eller att deras position påverkar dem så att de vill försvara eller kriti-
sera något. När skolledarna talar om redskapen och därmed ger en bild av 
hur de fungerar kan de uttrycka olika funktioner och värderingar. De kan 
tala om handledarsamtalet som personlighetsutvecklande, relations-
skapande, kunskapsutvecklande osv. De kan också tala om handledarsam-
talet som rutinstyrt, tidstyrt, lärardominerat, osv. Hur skolledarna väljer att 
tala om handledarsamtalet påverkas också av vad de vill förmedla och 
påstå. De kan framställa handledarsamtalet som ett redskap som bidrar till 
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elevens utveckling eller framställa det som redskap för organisationsrituali-
sering. Skolledarna kan ha olika uppfattningar eller uttolkningar av redska-
pen så bilderna kan framträda som motstridiga trots att skolledarna fått 
samma underlag. 

Nedanstående citat är ett exempel på hur skolledare reflekterar kring 
handledarsamtalet. Skolledaren pekar ut vad han/hon finner intressant från 
ljudupptagningen. I exemplet lyfter skolledaren fram den personlighets-
utvecklande funktionen som han/hon lägger en positiv värdering på. Skol-
ledaren uppmärksammar också vad han/hon uppfattar som viktigt innehåll 
för samtalen och vad skolan vill uppnå med samtalen. I exemplet lyfts även 
den lärarroll fram som beskrivs som idealisk.  

 
Ja, det första samtalet det tycker jag är lysande. Om man skulle tala som 
förälder så att säga, att jag visste att här sitter en vuxen professionell männi-
ska som känner min son väldigt väl och som har upptäckt, kanske tillsam-
mans med mig som förälder, att ’det här känns inte bra riktigt, för han är för 
dominant va’, och så gå in och borra i det i ett sånt här samtal, det är 
lysande. Det är som ett slags behandlingsterapeut eller vad som helst. Jag 
menar att om alla tonåringar blir bemötta på det här sättet, under de här åren 
när man ska växa upp och man ska jaga sina roller och så där, då är det ju 
svårt att inte bli en god vuxen. Det här är ju väldigt viktigt för mig, och så 
ser jag på det som skolchef med. Jag är inte så orolig för plus och minus, 
som jag är för det här. /…/ jag menar, om du får en vuxen som talar med dig 
så här liksom under fyra års tid, alltså på den nivå du befinner dig, så vore 
det tusan om man inte skulle få en utveckling på det här området hos den 
här flickan, och växa upp till en klokare så att säga ung människa (Skol-
ledare 6, intervjutillfälle 1). 

 
Den andra analysen är inriktad mot vad skolledarna uppfattar som problem 
samt förändringar i den pedagogiska praktiken. När skolledarna talar om 
problem och förändringar i verksamheten associerar de fritt i relation till 
artefakten. De talar oftast inte utifrån de underlag de har framför sig efter-
som det inte utifrån dessa framgår vad som är problem eller förändringar. 
Vad gäller problem så kan skolledarna uppfatta de elevexempel de får ta 
del av som oroväckande, men större delen av de problem som skolledarna 
uttrycker uppstår som associationer under samtalets gång. Vad gäller steg 
och kurser syns varken problemen eller förändringar i det material som 
skolledarna får ta del av eftersom det inte är redskap i bruk utan instruk-
tions- och uppgiftsmaterial. Problemen som skolledarna pekar ut ligger där-
för främst utanför underlagen och är associationer som relateras till erfa-
renheter från verksamheten, elever och lärares synpunkter som skolledarna 
har tagit del av, tidigare yrkeserfarenheter etc.  
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Nedanstående exempel är typiskt i den meningen att problem oftast 
uttrycks i relation till att redskapen inte används och/eller fungerar som 
avsett. De beskrivs som ofullständiga till sin konstruktion. I citatet pekar 
skolledaren ut fel och brister i stegkonstruktionen och tar exempel från ste-
gen i franska. Skolledaren talar utifrån en uppfattning om hur stegen borde 
vara konstruerade och kritiserar konstruktionen utifrån den föreställningen. 
I exemplet nedan talar skolledaren med utgångspunkt i klagomål från lärare 
som skolledaren citerar.  

 
…helt plötsligt i franskan så kan det komma ’åh kommer det in här, men det 
klarar de ju inte för då behöver de det här’ / meningen är ju att man har en 
lärobok och att den är uppbyggd för att man ska ta kapitel för kapitel och 
påbyggnad av grammatik kommer in naturligt. Så här är det inte. Här har 
man använt olika läromedel och det märks sen i stegprogressionen. (Skol-
ledare 4, intervjutillfälle 3) 

 

Skolledarnas uppfattningar av elever och lärare 
I ett sociokulturellt perspektiv formas såväl praktiken som elever och lärare 
genom elevers och lärares handlande med praktikens redskap och den på-
gående dialektiken mellan redskapen och användarna. En viktig aspekt av 
de nya pedagogiska praktikerna är därför vad det är för elever och lärare 
som konstrueras i relation till praktiken. 

I skolledarnas berättelser framträder uppfattningar av eleven och läraren 
eftersom det inte går att tala om redskapen utan att säga något om hur de 
används av elever och lärare och hur dessa beter sig i relation till redska-
pen. I skolledarnas tal om artefakterna och verksamheten framträder några 
fenomen som berör elever och lärare. Dels handlar det om elevers förmågor 
och förhållningssätt dels om lärares kompetenser och förhållningssätt.  

För att analysera de uppfattningar som skolledarna ger uttryck för i 
samtalen väljer jag en fenomenografisk analysmetod. Fenomenografi är en 
kvalitativ analysmetod som är utvecklad för att användas för att urskilja 
kvalitativa variationer av sätt att uppfatta ett och samma fenomen. De 
skilda uppfattningar som analysen ger använder jag för att beskriva hur 
elever och lärare tar form i praktiken.  

Genom beskrivningar av olika uppfattningar får jag fram olika aspekter 
av eleven och läraren i Kunskapsskolan. Jag betraktar skolledarnas olika 
sätt att tala om elevens och lärarens sätt att hantera redskapen som att de 
tillsammans ger en bild av vad det är att vara elev och lärare i Kunskaps-
skolan.  
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Det fenomenografiska analysarbetet omfattar fyra faser såsom Eriksson 
(1999) beskriver det. 1. Läsning av intervjuerna som sammanhållen text.  
2. Analys av vad de intervjuade talar om. 3. Analys av hur de talar om 
fenomenet. 4. Gestaltandet och benämnandet av uppfattningarna. Eriksson 
betonar att faserna inte ska uppfattas som utskiljbara steg i processen utan 
kännetecknas av samtidighet genom ständiga omtolkningar och förnyade 
försök till kategorier.  

I den inledande fasen handlar det om att hantera intervjuerna som en 
samlad text. Skolledarna talade om eleven och läraren i relation till redska-
pen, arbetssättet och verksamheten. Det betyder att i stort sett hela 
intervjumaterialet är med i analysarbetet. Jag började med att sortera texten 
utifrån uttryck som på något sätt anknöt till eleven och läraren. De utvalda 
textdelarna rubricerades för att tydliggöra aspekter som fokuserades. Ana-
lysen bygger på komparationer mellan olika utsagor för att finna särskil-
jande respektive gemensamma drag.  

Efter att ha splittrat hela texten under olika rubricerade områden gick jag 
igenom texten igen för att se vad de olika områdena innehöll. Nya indel-
ningar gjordes och nya rubriker sattes. Genom uppdelningen i områden fick 
jag ett mindre och mer fokuserat material som tydligare synliggjorde vad 
innehållet handlade om. Det var en hjälp i inledningsskedet. Sedan började 
arbetet med ett fenomen i taget. Det var ett omfattande arbete att försöka 
finna uppfattningar som var kvalitativ skilda. Vid prövningen av kategori-
erna var det nödvändigt att gå tillbaka till hela texten igen för att läsa större 
textavsnitt. Berättelserna kring fenomen var invävda i sammanhang och 
betydelsen låg inte i enstaka ord och uttryck utan främst i hela textavsnitt .  

I den sista fasen av analysarbetet lyftes arbetet till en mer abstrakt kate-
gorisering och redovisas i ett s k utfallsrum. ”Utfallsrummet är den sam-
mansättning beskrivningskategorier som omfattar distinkta grupperingar av 
aspekter av ett fenomen samt relationerna dem emellan” (Marton & Booth, 
2000, s 163). Beskrivningskategorierna uttrycks genom att man omsorgs-
fullt beskriver respektive uppfattning som urskilts med sikte att lyfta fram 
det karakteristiska och det särskiljande Beskrivningskategorierna ska vara 
kvalitativ skilda och ska dessutom kunna bilda en helhet i den meningen att 
de har relationer till varandra – det s k utfallsrummet. För att kunna ringa in 
den kritiska variationen i dataunderlaget bör få beskrivningskategorier 
användas (Marton & Booth, 2000). Resultatet kan ses som giltigt när 
beskrivningskategorierna kan ses som en helhet (Eriksson, 1999).  

Vid redovisningen av kategorierna följer jag inte den strikta fenomeno-
grafiska presentationsformen utan hanterar dem mer som en beskrivning av 
de fenomen som jag studerat uppfattningarna av. I den meningen hanterar 
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jag så att säga andra ordningens perspektiv som första, dvs de under-
liggande uppfattningarna/föreställningarna om eleven respektive läraren 
som en beskrivning av eleven respektive läraren20.  

Redovisningen av kategorierna sker genom en rubrik, genom ett citat 
som illustrerar kategorin samt en beskrivning av kategorierna med exempel 
på hur uppfattningen kan ta sig i uttryck.  

 

Resultatredovisningen  

Resultaten från de fyra analyserna redovisas i kapitel fyra till sju. I kapitel 
fyra gestaltas hur Kunskapsskolans pedagogiska modell är tänkt att fun-
gera. Inledningsvis beskrivs idéerna och visionerna bakom konceptet och 
redskapen samt hur de önskar att arbetet med redskapen ska ske. Det hand-
lar om hur Kunskapsskolan organiserar undervisningen för elevers lärande 
utifrån redskap och modeller samt hur de realiserats i en praktisk verksam-
het. I kapitel fem beskrivs de problem som skolan och skolledarna har 
ställts inför i och med att den pedagogiska modellen och redskapen realise-
rats i en praktisk verksamhet samt de förändringar som skolledarna önskade 
genomföra eller som de redan hade genomfört för att komma tillrätta med 
problemen. 

I kapitel sex och sju redovisas resultaten av de fenomenografiska analy-
serna av eleven och läraren för att ge en bild av vad det är för elev och 
lärare som konstrueras i Kunskapsskolan.  

 

                                              
20 Fenomenografi är en forskningstradition som utvecklats för att beskriva variation i sätt 
att erfara fenomen. Grundläggande för ansatsen är distinktionen mellan hur något är och 
hur något uppfattas att vara. Det inte åsikter som är av intresse utan uppfattningarna, som 
kan ses som den oreflekterade grund som åsikterna vilar på. Det är en distinktion mellan 
”vad som är” och ”uppfattningar av vad som är” (första och andra ordningens perspektiv) 
(Marton & Svensson, 1978; Larsson, 1986; Marton & Booth, 2000) “A fundamental 
distinction is made between two perspectives. From the first-order perspective we aim at 
describing people´s various aspects of the world and from the second-order perspective 
we aim at describing people´s experience of various aspects of the world” (Marton 1981, 
s 177).   
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Kapitel 4. Kunskapsskolans pedagogiska 
praktiker. Organisation och redskap  

 
 
 
 

Jag är här för att det är ett högstadium som bygger på dom delar som jag 
alltid har tänkt på. Egen takt, ämnesintegration, tydliga mål och en väldigt 
bra social miljö där man byggt bort korridorer. Vi har byggt bort det som vi 
kallar för möjligheter för ungdomar att utveckla dåliga ungdomskulturer. Vi 
har byggt in vuxna och ungdomar tillsammans. Det säger ju alla att det är en 
brist i samhället att vi lever segregerat, och det gör inte vi. Det är väldigt 
svårt för en elev att här ha en attityd eller utveckla riktigt mörka sidor som 
vi alla har, för då kommer det hela tiden en vuxen. Och det är precis det 
som det går ut på i samhället. Att dom som är lite klokare och lite äldre dom 
ska hjälpa det yngre släktet och det här har vi förenat i en mix. Med tydliga 
kunskapsmål, bra social miljö, ett personligt bemötande via personliga 
handledarsamtal, där man kan överföra förväntningar från vuxna till ung-
domar, vilket alla mår bra av. Handledarsamtalen går också att relatera till 
elevens egen utveckling. Att man prickar rätt, eftersom det inte tar så att 
säga sats i kollektivet, kunskapsmässigt, vilket är ett generalfel (Skolledare 
7, intervjutillfälle 3) 
 

Kunskapsskolan organiserar en verksamhet som tar utgångspunkt i den 
enskilda eleven. Tanken är att lösa det som uppfattats som problem med 
klassorganiserad undervisning. Vad som tolkas som problem är att grupp-
organiserad undervisning styrs utifrån en föreställning om att elever arbetar 
på likartat sätt i förhållande till de uppgifter som ska utföras, men att de i 
praktiken arbetar olika fort och behöver olika mycket hjälp. De snabba ele-
verna blir otåliga när de ska vänta och de som arbetar långsamt kan tvingas 
hoppa över uppgifter eller lösa dem hemma för att det ska vara möjligt att 
hålla ihop gruppen. 

Utifrån den bakgrunden har Kunskapsskolan istället försökt att arbeta 
utifrån elevers olikheter och skapat en långtgående individualiserad och 
nivågrupperad undervisning där eleverna får välja uppgifter i förhållande 
till sin arbetstakt, sina förkunskaper och förmågor. Tanken är att eleverna 
ska utgå ifrån sina egna förutsättningar och behov och formulera egna mål 
och strategier. 

Flexibla lösningar vad gäller tid och rum, kravnivåer, arbetssätt och 
gruppkonstellationer ligger till grund för organisationen. Vad som uppfattas 
som fördel med en flexibel organisation är att eleverna exempelvis kan till-
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höra flera grupper som är tillfälligt sammansatta efter aktuella behov och 
intressen. Dessutom menar skolledarna att det är betydligt lättare att finna 
grupper för individen än att finna individen i gruppen. Elevernas egna 
arbete ses som vägen till lärande och kunskap samtidigt som gruppen ses 
som stöd för elevers lärande. 

För att kunna genomföra en individorganiserad undervisning har 
Kunskapsskolan skapat en pedagogisk modell och redskap som strukturerar 
och driver undervisningen både vad gäller innehåll och arbetssätt.  

 
Så det finns många bidragande faktorer egentligen för att komma så långt 
som den här tjejen i det andra samtalet. Det är både helheten i skolan, och 
bra kontakt med handledaren, och bra handledarsamtal och förmåga till att 
planera och strukturera med föräldrarnas hjälp, och det är ju jättemånga 
faktorer. Vi har ju pratat mycket om de olika verktygen som finns runt en 
elev, för att de ska nå framgång. Det är ju liksom allt från våran koordinator 
som ungarna älskar att sitta och babbla hos och som indirekt håller på med 
lite social handledning, det är loggboken, det är den individuella studie-
planen, det är föräldrarna, det är stugorna, föreläsningarna, det är så himla 
himla mycket, och vi ser ju ju fler verktyg eleverna tar till sig ju fortare de 
hittar vad som dom behöver, desto mer blommar dom och kommer på spå-
ret som vi säger då. ’uppe på banan’ (skratt) och olika elever behöver olika 
saker, verkligen, verkligen (Skolledare 5, intervjutillfälle 1). 

 
I det här kapitlet ska jag beskriva undervisningens uppläggning och red-
skap. Beskrivningen baserar sig på intervjuerna med skolledarna men också 
på de texter som Kunskapsskolan själv har författat. Det är dels en text som 
är skriven för lärarna i Kunskapsskolan, Manual för lärare på Kunskaps-
skolan (2002), en liten informationsbroschyr som vänder sig till allmänhe-
ten, Kunskapsskolan (2001), skolans hemsida www.kunskapsskolan.se. 
samt en beskrivning av lokalerna Rum för lärande, (2000).  
 

Undervisningens innehåll  
Läroplaner och kursplaner i centralstyrda uppgifter 
Vad som är speciellt för Kunskapsskolan är organisationen av undervis-
ningen och arbetssättet. Skolledarna menade att det är läroplanens och 
kursplanernas mål som styr innehållet i utbildningen och att de i det avse-
endet inte skiljer sig från andra skolor. Innehållet är organiserat med hjälp 
av uppgifter och kravnivåer som är lika för alla elever i alla Kunskaps-
skolor. 
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När gäller innehållet och värdet och vad vi tycker att elever ska kunna och 
vad vi vill utveckla /. Det är ju inga skillnader på hur vi tänker här och hur 
andra lärare tänker på andra skolor, utan det är snarare det att vi har gett oss 
i kast med att skapa en annan form för det här då, och tror att formen har 
betydelse för dom här sakerna. (.) Det tror väl i och för sig massor av kom-
munala skolor också, eller andra skolor över huvud taget, man behöver inte 
säga kommunala, andra skolor också, men där kanske man mera tvekar att 
ta hela steget ut och förändra hela formen på elevernas studiemiljö. Ja allt 
ifrån timplan till lokaler, så det är nog mera formen som vi tror underlättar 
grundtankarna på vad vi vill ha ut av eleverna, men jag tror inte att man 
tänker annorlunda, det gör vi inte (Skolledare 2, intervjutillfälle 3). 

 
Centralt tillsatta arbetsgrupper med ämneslärarrepresentanter från olika 
Kunskapsskolor fick på sommaren innan skolorna startade i uppdrag att 
skapa nivågrupperade uppgifter till steg och kurser. Med utgångspunkt i 
den nationella läroplanen, kursplanerna och läromedel utformades det kon-
kreta innehållet. Ämneslärarna tolkade dokumenten och skapade kriterier 
och uppgifter som anpassades till de strukturer och arbetssätt som steg och 
kurser är uppbyggda av. Tanken var att innehållet i utbildningen ska vara 
konstruerat så att eleverna når målen i läroplanen och kursplanerna om de 
följer stegen och kurserna. ”Det här har vi bestämt tillsammans. Att vi upp-
når målet i läroplan genom att göra så här” (Skolledare 1, intervju 1).  

Skolledarna talade om konceptet som heltäckande vad gäller innehåll 
och arbetssätt och att undervisande lärare ska kunna utgå ifrån att det cen-
trala tänkandet kring innehållet i utbildningen är så genomarbetat och 
genomtänkt att de ska kunna följa stegen och kurserna helt och hållet 
utifrån instruktioner utan att behöva tillägga något. Lärarna ska kunna lita 
på att när eleverna avslutat grundskolan i år nio ska målen i de olika 
ämnena som beskrivs i kursplanerna ha behandlats.  

Uppgifterna som eleverna ska arbeta med läggs ut på intranätet. Genom 
att de ligger på intranätet blir de tillgängliga för samtliga elever, lärare och 
skolledare i alla Kunskapsskolor. Det betyder att eleverna kan gå in på 
intranätet och ta del av de uppgifter som de ska arbeta med under sina fyra 
år i Kunskapsskolan. Poängen med att eleverna har samma uppgifter är att 
det ska bidra till en viss säkerhet för eleverna, genom att uppgifterna är 
formulerade utifrån flera lärares gemensamma kompetens i stället för den 
enskilda lärarens personliga tolkningar av vad eleverna ska kunna. Arbete i 
lärarlag ses som en garanti för hög och jämn kvalitet. En annan aspekt som 
uppfattas som en tillgång är att lärarna kan ta hjälp av andra kollegor när 
det gäller bedömning av uppgifter, eftersom samtliga elever arbetar med 
samma uppgifter.  

 



 

 69

Stegen – för egen takt och kontroll 
Ämnena svenska, engelska, matematik och moderna språk läses ämnes-
specifikt eftersom de anses ha en tyngdpunkt i läroplanen samt för att de är 
behörighetsgivande inför valet till gymnasieskolan.  

Ämnenas organisering bygger på idén om att det finns en viss ordning för 
lärandet. Först när eleverna har lärt sig grundläggande fakta kan de gå 
vidare till mer avancerade kunskapsfrågor och uppgifter. Eleverna ska först 
lösa uppgifterna i de 20 första stegen som är den grundläggande nivån 
innan de kan gå vidare till mer avancerade uppgifter på VG-nivå (steg 20-
30) och senare MVG-nivå (steg 30-35). För att lärarna ska kunna veta vil-
ket steg som motsvarar elevernas kunskapsnivå genomgår de olika test när 
de börjar i Kunskapsskolan. Där igenom får lärarna information om vilket 
ingångssteg eleven ska placeras på.  

Stegen är konstruerade utifrån tanken att elever behöver olika lång tid 
för att klara av vissa kunskapskrav och att kunskaper inte är bundna vid 
biologisk ålder eller årskurser. Stegkonstruktionen premierar elever som 
arbetar fort. Hastigheten ger utdelning genom att betygen baserar sig på 
antal avklarade steg. Stegkonstruktionen förväntas verka som en drivkraft 
för elever genom att deras väg är tydligt utstakad och de ges möjlighet att 
överblicka hur fort de måste arbeta för att hinna med minst 20 steg, vilket 
är gränsen för godkänt, före avslutningen i år 9.   

Hur arbetar eleverna med stegen? Eleverna börjar i år 6 på ett av de 
lägre stegen beroende på hur de lyckats i testen. Svårighetsgraden i stegen 
ökar successivt men det sker inte endast steg för steg utan flera steg kan 
ligga på ungefär samma svårighetsgrad men kan ge uttryck för olika inne-
håll och uppgifter. Liknande uppgifter kommer tillbaka regelbundet men 
kraven ökar allteftersom. Som exempel kan nämnas att uppgifter som bok- 
och filmanalyser förekommer flera gånger men att det ställs högre krav på 
analyserna ju högre upp i stegen eleverna kommer. Tanken är att en elev 
inte ska göra klart ett moment som t ex bokanalys i år 6 och sedan aldrig 
stöta på den uppgiften igen.  

Uppgifterna är utformade så att eleverna ska få möjlighet att jobba mot 
samma mål fast på olika sätt. Tanken är att elevernas olika kapacitet och 
viljor ska få komma till uttryck i stegarbetet. Eleverna kan välja att arbeta 
utifrån en styrd ”strukturerad väg” eller en ostrukturerad ”personlig väg”. 
Den ”strukturerade vägen” som beskrivs som ”säkerhetsvägen” är tillrätta-
lagd genom att det finns ett schema att arbeta efter och direkthänvisningar 
till material som ska studeras. Den personliga vägen innebär att eleverna 
självständigt söker olika former av texter och litteratur samt väljer hur de 
ska arbeta för att nå målen.  
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Stegen inleds med att eleverna läser målen. Sedan ska de skriva en 
”startreflektion” som innebär att de planerar vad de ska arbeta med och hur 
lång tid det ska ta. Reflektionerna är främst till för eleven men skrivs även 
för att ämnesläraren ska informeras om elevens förståelse av uppgiften. 
Stegen avslutas med att eleverna skriver en slutreflektion då de förväntas 
reflektera över vad de har gjort och varför det blev som det blev.  

Bedömningen av stegen sker genom att eleverna gör projektstegprov. 
Dessa genomförs när eleverna själva bedömer att de är mogna för det. Ele-
verna genomför proven som granskas och kunskapsbedöms av den läraren 
som är elevens ansvarslärare i ämnet. Kunskapsbrister kompletteras innan 
eleven går vidare till nästa steg. Skolledarna menade att arbetssättet har 
likheter med läroboken där eleverna läser olika kapitel som sedan redovisas 
i ett prov. 

När eleverna arbetar med steguppgifter kan de välja att arbeta individu-
ellt eller tillsammans med andra elever som arbetar med samma steg. Dessa 
grupper kan innehålla elever från olika årskurser. Elever som t ex arbetar 
med steg 17 kan vara elever från år 7 som arbetat snabbt, elever från år 8 
samt elever från år 9 som arbetat långsamt med stegen.  
 

Kurserna – individualisering genom kravnivåer 
En tanke som låg till grund vid organiseringen av innehållet var att försöka 
skapa en undervisning som inte endast var organiserad utifrån enskilda 
skolämnen. Ambitionen var att även en ämnesintegrerad syn på kunskap 
skulle få utrymme i undervisningen så de samhällsorienterade, de natur-
orienterade och de praktiskt estetiska ämnena organiserades i tematiska 
kurser. Kurserna läses inte i egen takt utan alla elever i årskursen läser kur-
serna samtidigt med gemensam start och avslutning. Årskursens lärar-
arbetslag leder arbetet, vilket betyder att lärarna arbetar ämnesövergri-
pande.  

Kurserna är organiserade utifrån olika inriktningar och innehåll och kal-
las trådkurser, jagkurser, Europakurser, shower, personliga kurser och 
internatkurser. I nedanstående tabell visas hur kursernas innehåll är organi-
serade och vilka ämnen som huvudsakligen ingår. Kunskapsskolan har 
också formulerat s k grundstenar. Grundstenarna formuleras i termer av 
problemlösningsförmåga, livslångt lärande, bildning, internationellt per-
spektiv samt personlig utveckling och förväntas genomsyra utbildningen. 
Grundstenarna kommer mer tydligt till uttryck i vissa kurser än andra.  
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Kunskaps- 
skolans  
kurser 

Innehåll I relation till 
Kunskapsskolans 
grundstenar 

Ämnen som ingår i 
kursen 

Tråd- 
kurserna 

Den historiska 
utvecklingen utgör den 
röda tråd som binder 
samman trådkurserna. 
Kurserna inleds med 
universums tillkomst 
(år 6) och slutar med 
framtiden (år 9). 

Kursen förväntas bidra 
till att eleverna 
utvecklar den bredd och 
det djup i kunskaper 
som utgör grunden för 
bildning. 

SO, NO, svenska, 
engelska, teknik, bild, 
slöjd och musik. 

Jag-  
kurserna 

Utgår ifrån elevens 
eget jag. Från fysiska 
(år 6) till sociala och 
psykologiska 
aspekter (år 9). 

Kursen förväntas bidra 
till elevernas personliga 
utveckling. 

Biologi, kemi, 
hemkunskap, 
samhällskunskap, 
religion och idrott 
och hälsa. 

Europa- 
kurserna 

Kunskapen om och 
kommunikationen 
med Europa. 

Kursen förväntas bidra 
till att utveckla 
internationella 
perspektiv. 

Geografi, 
samhällskunskap, 
historia och språk. 

Show- 
kurser 

Dramatisering, sång, 
musik, skapande av 
kläder, rekvisita och 
texter 

Kursen förväntas bidra 
till att stödja elevens 
personliga och sociala 
utveckling. 

Musik, bild, slöjd, 
svenska SO samt  
idrott och hälsa. 

Personliga 
kurser 

Eleverna styr själv 
över innehållet. 
Planeras i samverkan 
med handledaren. 

 Valfritt 

Internat-  
kurser 
i 
Kunskaps-  
gården 

Fördjupning i 
praktiskt/estetiska 
ämnen. 

Kursen förväntas bidra 
till att stödja elevens 
personliga och sociala 
utveckling 
självständighet och 
samarbetsförmåga. 

Slöjd, bild, musik, 
idrott och hälsa, 
hemkunskap, NO och 
sociala aktiviteter. 

 
Figur 11. Kurser – en översikt 
 
Kursernas innehåll är organiserat utifrån s k uppdrag. Uppdragen har karak-
tären av att vara vardagsanknutna och förhoppningen är att de ska uppfattas 
som intressanta och roliga (ett exempel ”Den mystiska graven” se s 57). 
Eleverna arbetar med samma grunduppdrag och det individuella är att de 
kan välja olika nivåer. Tanken är att nivåerna ska anpassas efter elevernas 
olika kapacitet. Det finns tre nivåer, som kallas blå, röd och svart pist eller i 
år 8 och 9 G-, VG- och MVG-nivå. Nivåerna har olika mål, omfattning och 
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svårighetsgrad. Det är inte uppdraget som styr kunskapsnivåerna utan 
målen. Eleverna arbetar enskilt och/eller i grupp. Alla elever inom en 
årskurs läser kursen samtidigt. Grupperna bildas utifrån elevernas egna val 
eller en av läraren bestämd konstellation. 
 
Godkänt/ 
Blå pist 

På G nivån handlar det om grundläggande begrepp. Elever ska kunna 
benämna centrala begrepp och sätta dem i rätt sammanhang t ex ”du 
skall kunna benämna fem stycken betydelsefulla personer vid franska 
revolutionen eller benämna vilka centrala byggnader i Paris som var 
viktiga att både försvara och inta” 

Väl godkänt/ 
Röd pist  

På VG nivå ska eleven klara av att göra jämförelser mellan olika 
fenomen t ex ”resonera utifrån skillnader och likheter mellan franska 
och ryska revolutionen” 

Mycket väl 
godkänt/ 
Svart pist 

På MVG nivån förväntas eleven kunna generalisera och göra djupare 
analyser av skillnader och likheter. ”Att de kan lyfta perspektivet eller 
tom lämna revolutionsperspektivet och jämföra det med andra 
händelser, med andra skeenden” 

(Skolledare 2, intervjutillfälle 3). 
 
Figur 12. Pist – karakteristiskt för betygsnivåerna inom Kunskapsskolan 
 
Kurserna har samma grundstruktur och arbetssätt. Arbetssättet är indelat i 
sex moment – upptakt, förberedande, genomförande, bearbetning, redovis-
ning samt utvärdering och bedömning. 

 
Upptakt  
 

Syfte, att väcka elevernas intresse och frågor kring det aktuella ämnet. 
Målen och uppdragen presenteras. Efter att eleverna har valt pist, svårig-
hetsgrad, ställs de inför en situation eller ett problem som är kopplat till 
ett uppdrag. 

För- 
beredelse 

Ämnesuppdelad fas. Syftet är att ge eleverna tillfälle att inhämta grund-
läggande kunskaper och färdigheter. Arbetsformer: föreläsningar, studie-
besök, laborationer, färdighetsträning, seminarier och litteraturstudier. 
Föreläsningarna tar upp centrala begrepp som ska ge eleverna den 
förförståelse som krävs för uppdraget. 

Genom- 
förande 
 

Uppdragen genomförs i grupp eller enskilt. Praktiskt arbete varvas med 
teoretiskt. Uppdragsdelen är elevstyrd och lärarens roll är av hand-
ledande karaktär. 

Bearbet- 
ning 

Bearbetningen leds av en lärare och fokus läggs på analys, diskussion 
och teoribildning utifrån de kunskaper som eleven har inhämtat. Syftet 
är att elevens kunskaper ska fördjupas. 

Redovis- 
ning 

Redovisningarna sker genom muntliga och skriftliga arbeten, t ex drama-
tiseringar, utställningar, IT-baserade presentationer. 

Utvärde- 
ring och 
bedömning 

En utvärdering av både arbetsprocess och resultat i relation till kurs-
målen ska genomföras. Eleven ska få en återkoppling av sitt arbete 
genom egen självskattning och genom lärarens omdöme. Även kursen 
utvärderas i framtida syfte. 

 
Figur 13. Kursernas grundstruktur (Kunskapsskolan, 2001) 
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Uppdragen som ofta är omfattande kan innehålla många moment. Det finns 
förutom ett grunduppdrag också s k deluppdrag som härrör från olika 
ämnen och som bedöms separat. I bildämnet kan eleverna t ex få redogöra 
för tidsepokens mest betydelsefulla konstnärer, eller inom musikämnet 
redogöra för kompositörer eller musikstilar. På betyget är inte de natur-
orienterade ämnena och samhällsorienterade ämnena uppdelade i olika 
ämnen utan eleverna får blockbetyg i dessa två ämnesområden i år nio. 

Trots att eleverna valt en nivå kan de få flera olika betyg inom ramen 
för kursen. Eleverna blir bedömda efter vad de producerat oavsett vilket 
mål de satt upp. Kursen värderas också sammantaget, dvs hur eleven utifrån 
uppdraget beskrivit innehållet i kursen t ex Antiken. Eleverna kan också 
välja olika nivåer för olika ämnen inom samma kurs.  

Vid bedömningen är det tänkt att eleven ska tränas i att kunna bedöma 
sig själv och skapa sig en självbild utifrån sina prestationer. Läraren och 
eleven ska båda göra en egen bedömning av elevens prestation innan de 
träffas och diskuterar. Eleven får först ge uttryck för sin uppfattning. Sen 
kan läraren gå in och lägga synpunkter utifrån vad eleven har sagt. 
Antingen håller läraren med om vad eleven uttrycker om sitt lärande och 
vad han/hon anser sig nått upp till för kunskapsmål eller också har läraren 
en motsatt uppfattning och då tar ju diskussionen fart.  

 

Pedagogiska redskap 
Arbetssättet bygger på att eleverna lär sig att planera och organisera sina 
arbetsdagar och lär sig uppskatta hur lång tid olika uppgifter tar att genom-
föra. De förväntas lära sig att ta hand om sig själva, kunna aktivera sig och 
hantera sin skolvardag. Loggboken, studiehandledningen, individuell 
handledning och datorerna är redskap som ska hjälpa eleverna med detta. 
Redskapen fungerar också som kontrollredskap för lärarna. 
 

Loggboken – för planering och information  
Skolledarna talade om loggboken som det redskap som ska strukturera ele-
vernas arbetsdagar i den timplane- och klassrumslösa skolan.  

 
Då brukar jag ha ett snack med de här om jag hinner. Hur viktigt det är med 
loggboken, för det är det. När vi inte har ett schema så är det den som 
ersätter det. Det är en garant för att dom klarar av utbildningen. Om att dom 
ska klara av vårt system. Det är så fritt (Skolledare 3, intervjutillfället 2).  
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Loggboken används också för att synliggöra varje enskild elev samt som en 
informationskanal mellan skola och hem. Lärare och föräldrar kan genom 
loggboken informera sig vad eleven arbetar med. 

 
Jag tycker att det ska vara elevens bok men jag tycker också att medarbe-
tarna behöver den, också som ett slags kontrollsystem. Det låter kanske illa 
men jag tycker det. Att det är ju liksom ett nav, ett av de strukturbärande 
faktorerna och den är till för båda, ’jag måste se hur du har planerat, jag 
måste se att du har planerat. Det är en del av mitt ansvar som handledare att 
du har gjort det.’ Man måste ha konkret bevis på det. ’Du kan inte bara få 
flyta omkring’ (Skolledare 7, intervjutillfälle 2). 
 

Planeringsredskap för elever 
I loggboken ska eleverna skapa sina individuella scheman efter en given 
struktur (se bilaga 3). De uppmanas att skriva mål och utvärdera veckans 
arbete i relation till målen samt bedöma sin egen prestation. Eleverna för-
väntas också skriva reflektioner kring sin planering, vad de genomfört, om 
sig själva och sina studier.  

Varje vecka består av fyra sidor i loggboken och är tänkt att användas 
på följande sätt. På första sidan planerar eleverna sin arbetsvecka. Plane-
ringen ska fungera som ett individuellt schema och som en tankestötta för 
att eleverna ska kunna komma ihåg vad de planerat, t ex när de ska gå på 
föreläsningar, lämna in arbeten, träffa andra studerande, läsa texter, vilka 
uppgifter de ska arbeta med samt var de ska sitta och arbeta i lokalerna. 
Exempelvis  
 

Jag ska sitta i språkstugan och jobba med franska. Jag ska sitta i klipp och 
klistra och skriva färdigt min berättelse till svenskan på datorn (Skolledare 5 
citerar en elev vid intervjutillfälle 2).  

 
Skolornas planering av vilka föreläsningar och lärarledda genomgångar 
som ges, vilken tid och vilken lokal finns tillgänglig på en central plats. 
Tanken är att eleverna ska gå till tavlan och ta del av den allmänna infor-
mationen för att sedan planera sin arbetsvecka utifrån de lärarledda genom-
gångar han/hon anser sig behöva medverka i. Informationen ska finnas till-
gänglig på allmän plats ifall eleverna förlorar sina loggböcker men också 
för att alla (elever, skolpersonal och föräldrar) ska kunna se helheten av 
arbetet i skolan. Skolledarna förväntade sig också att handledarna ska med-
verka till att eleverna får den information de behöver. 

På loggbokens andra sida förväntas eleven skriva reflektioner över 
dagen. 
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Jag blev så förtjust i min svenskabok så jag läste hela dagen och missade 
mattegenomgången. Men det gör ju ingenting för det kan jag göra på tisdag 
igen, /…/ Men jag har kanske lärt mig nånting i alla fall för jag läste den här 
svenskaboken. Det var i alla fall en uppgift som jag skulle göra i svenska 
(Skolledare 5 citerar en elev vid intervjutillfälle 2).  

 
Sidan 3 är avsedd för arbetsveckans mål. Där ska eleverna skriva ner vad 
de vill uppnå i de olika ämnena och kurserna, t ex arbeta färdigt med steg 
14 i Tetra B. 

På sista sidan utvärderas arbetsveckan i relation till de mål som eleven 
formulerat för veckan. Exempelvis  

 
Jag är nöjd med min insats den här veckan för jag har nått mina mål. Jag har 
lärt mig i matten att t ex 1,3 h inte är 1h och 30 min utan 1 h och 18 minu-
ter. Det roligaste den här veckan var nog matten där det gick bra. Jag är 
nöjd med min vecka (citat ur en elevs loggbok). 

 
Loggboken är även tänkt för att hjälpa eleven att skapa balans mellan pri-
vatliv, fritidsintressen och studier. Skolledarna talade om planering som en 
kunskap som anses värdefull både under skoltiden och senare i livet. Plane-
ringen i loggboken ses som en anpassning till arbetslivet.  
 

Den ska liksom vara som en filofax. Den ska man inte kunna klara sig utan 
(Skolledare 4, intervjutillfälle 2).  

 
Elevers skolsituation synliggörs  
Skolledarna betonade att varje elevs skolsituation måste vara synlig i en 
individorganiserad undervisning. Därför är det viktigt att eleverna uttrycker 
sig i loggboken så att lärare och föräldrar får tillgång till deras tankar. Ele-
vens planering får ej endast finnas i huvudet på eleven utan ska uttryckas 
skriftligt. Dokumentationen ska helst vara så informativ att lärare och för-
äldrar kan läsa sig till vad eleven arbetar med och lär sig samt deras för-
måga till reflektion. Dokumentationen i loggboken kan också användas för 
att följa elevens studier i ett längre perspektiv.  

 
Det måste vara synligt. Elevens situation måste vara synlig så att den inte 
blir studieanonym i systemet. Det är liksom Kunskapsskolans hela idé. 
Grundskolans hela idé tycker jag. Att eleven måste, / vi måste få syn på ele-
ven som studerandeperson i skolan. Hur den tänker och hur den fungerar 
och resonerar (Skolledare 2, intervju 2). 

 
Tanken är att arbetssättet ska bidra till att eleverna generellt sätt blir mer 
medvetna om sina prestationer i jämförelse med ett mer traditionellt arbets-
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sätt där eleverna inte skriftligt reflekterar över sina studier. Eleverna upp-
fattas som ärliga i sina reflektioner. De skriver t ex när de har arbetat 
ordentligt eller slarvat med sitt skolarbete. 
 
Informationskanal mellan skola och hem 
Kunskapsskolan vill att föräldrarna engagerar sig i sina barns skolgång och 
loggboken ses som ett exempel på en informationskanal från skolan där 
föräldrarna kan följa elevens skolarbete. Vissa lärare samlar in logg-
böckerna varje vecka och skriver kommentarer till elevernas texter. Sedan 
skickas boken hem till elevernas föräldrar så att de kan ta del av vad ele-
verna arbetat med under veckan och lärarens kommentarer till det. 

Skolledarna talade också om loggboken som ett redskap för att hjälpa 
föräldrar att formulera frågor kring sitt barns skolarbete. Informationen ses 
som ett bra och konkret underlag för samtal kring innehållet i skolan. 

 
Få in det här med skollivet på ett vettigt sätt i familjesituationen, om det 
går. Det är så jag säger för jag tycker att de ska vara engagerade här och jag 
tycker inte föräldrar hemma vid matbordet ska sitta och prata om liksom, 
dag ut och dag in om att skolmaten är dålig eller att lärarna är töntiga eller 
om någon kompis. Det blir fel fokus som lätt leder till att det här med sko-
lan blir mest nåt jävla ont va i stället för att vi pratar om innehållet, i det vi 
försöker lära oss, stoffet, materialet, och det kan man ju inte som förälder gå 
in i för att man vet ju knappt vad det är man sysslar med för nånting i sko-
lans värld. Men här kan man i alla fall då ta reda på att eleverna hade tänkt 
göra klart ’antiken’ och då kan man ju prata om det då. Då får man ju lite 
gratis. /…/ Vi försöker väl lite trevande nu att göra det till en familjeaktivi-
tet på söndagkvällar lite grann så här att föräldrarna har en möjlighet 
hemma om man nu har den möjligheten att kanske sätta sig ner och prata 
med sina elever om ’hur ser arbetsmålen ut för dig den här veckan?’, Man 
kan ju liksom skapa ett studieliv även i hemmet då (Skolledare 2, intervju-
tillfälle 2).  

 

Studieplanen säkerställer studietakten 
Studieplanen är tänkt att vara ett redskap för elevernas långsiktiga plane-
ring. I studieplanen formulerar eleverna sina mål terminsvis. Det sker i 
samverkan med vårdnadshavare och lärare. Målen i studieplanen följs upp 
vid handledarsamtalen och relateras till veckomålen i loggboken.  
 

Det här har man planerat tillsammans. Alla har lika stort värde i det här. Det 
är inte bara eleven som skriver på utan man har ett åtagande som skola och 
förälder. Det tycker jag är viktigt (Skolledare 3, intervju 2).  
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Studieplanen är ett redskap för att hjälpa eleverna att nå sina mål dvs vilka 
betyg de vill uppnå i år 9. Planeringen i relation till stegen utgår ifrån antal 
steg och hastighet snarare än innehåll. Eleven räknar ut hur många steg de 
måste genomföra varje termin för att nå det betyg de satt upp som mål.  

Eftersom skolan inte har någon gemensam timplan är studieplanerna 
också ett kontrollinstrument för att kunna följa elevernas arbete och säker-
ställa att alla elever har förutsättningar att nå godkändnivån i år 9. 

 
Man har ett samtal varje, man kan säga att man sitter i hösten i 6an, ’ja 
målet är att nå upp till steg 30 i svenska ja och då i 9an. Och på den här 
terminen är målet att nå upp till steg 5 kanske, och hur ska jag göra för att 
nå det här målet’. Vilka strategier har man. Och så sen när man har kommit 
till termin två då tittar man om det stämmer överens med vad man bestämt 
tidigare, då gör man en utvärdering för terminen. Hur gick det förra termi-
nen, hur ser det ut nu och var ligger du nu och sen så ska vi ha kvar steg 30 
som långsiktig målsättning hur långt ska du nå den här terminen (Skolledare 
3, intervjutillfälle 1). 

 
Även elevernas s k inlärningsstil följs i studieplanen. Inlärningsstilarna är 
relaterade till en modell som skolan använder och som utgår ifrån skolans 
fysiska sammanhang, elevernas fysiska behov, hur eleven lär sig samt hur 
eleven samverkar med andra människor (se bilaga 4). 

 

Handledarsamtal – för stöd och kontroll 
Som hjälp för att klara det självständiga arbetssättet har eleverna individu-
ella handledarsamtal. Handledningen förväntas ha både en stödjande och 
utvecklande funktion.  

 
Alla elever får en personligt utformad utbildning som utgår från hans eller 
hennes speciella förutsättningar och behov. Handledningen är nyckeln till 
Kunskapsskolans personligt utformade utbildning. (.) Först och främst 
handlar det om att läraren vet vad handledarsamtalet ska handla om, vad det 
syftar till, målet med det, och att hon har en strategi förmodligen för det, 
kring varje elev, så att hon bemöter dem på olika sätt (Skolledare 5, inter-
vjutillfälle 1). 

 
Handledningssamtalen är tänkt att fungera som ett redskap både för hand-
ledare och elever. Tanken är att eleverna ska få möjlighet att tänka och 
uttrycka sig samtidigt som lärarna får tillgång till barnets förståelsevärld. 
Skolledarna använde metaforen ”fiska ut” elevernas tankar när de talade 
om lärarnas uppgift i handledarsamtalet.  
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Lärarna ska genom samtalet kunna kontrollera om eleverna har förstått 
arbetssättet, om de kan planera och strukturera sina studier och om de når 
sina mål.  
 
Hjälp till självreflektion 
Genom handledningen ska eleverna motiveras att arbeta självständigt mot 
sina personliga mål. Förhoppningen är att eleverna inser att de sätter sina 
studiemål för sin egen skull och inte för att tillfredställa lärare eller föräld-
rar. De ska få möjlighet att diskutera sina studier, bli medvetna om sina 
styrkor och svagheter samt förstå att de kan påverka sin studiesituation. 
Skolledarna poängterade att ett viktigt inslag i handledningen är att ele-
verna kan få möjlighet att reflektera över sig själva och sitt eget lärande. 
Eleverna uppmanas att tänka utifrån hur-aspekterna, dvs hur de lär sig, 
minns, tänker och löser problem. De ska också tänka kring vilka strategier 
de har för sitt lärande. Genom handledarsamtalet kan eleverna att bli upp-
märksam på sin lärstil dvs om de kan lära sig bättre genom att lyssna på 
föreläsningar än att läsa texter, om de vill ha det kallt eller varmt i rummet 
där de studerar etc.  

Samtalen ska utformas personligt vilket innebär att lärarna inte kan 
behandla alla elever lika. Vissa elever stimuleras att höja sin ribba och 
andra att inte ställa för höga krav på sig själv. Lärarna använder olika 
metoder och förhållningssätt beroende på vilken fråga eller vilken elev de 
möter. I vissa handledarsamtal kan eleverna behöva feedback eller inspira-
tion och i andra kan veckoplaneringen vara det viktiga.  

Att samtalet är personligt innebär att eleverna ska beskriva och utgå ifrån 
sin egen situation. Vid en idealsituation formulerar eleverna sina egna frå-
gor och beskriver hur de tänker. ”När de formulerar sig tänker de på hur de 
lär sig och agerar och i och med det så växer de” (Skolledare 3, intervju-
tillfälle 1). Målet är att få eleverna att själva komma på vad de behöver 
arbeta med i stället för att läraren konstaterar det.  

 
Det är det handledarsamtalet handlar om, att få eleven att förstå. Vad behö-
ver jag? Och få dem att reflektera och tänka till. Inte att liksom säga ’Du 
ska gå dit, Du ska skriva loggboken, Du ska, utan, ’Hur skulle du vilja 
göra?’, eller, ’Varför tror du att du inte du går framåt i matte?’ Hur har du 
jobbat med matte? ’Ja, jag har försökt sitta i ’klippa och klistra’ och sen kör 
jag fast’ Ja’ tycker du att du ska sitta i ’klippa och klistra’ då? Varför sitter 
du inte i mattestugan i stället där det finns en lärare som kan hjälpa dig om 
du sitter fast?’ ’Ja just det, men det ska jag prova i nästa vecka’, ’ Ja men 
skriv nu upp det i din loggbok att du ska sitta i mattestugan,’ så, hela tiden 
få dem att själv förstå vad de behöver, också få dem själv att reflektera över 
var de jobbar dåligt och var de jobbar bra. /…/.att själv förstå att jag mår bra 



 

 79

om jag får någonting gjort. Att jag mår jättebra när jag blir klar med ett steg 
och då blir jag inspirerad av att göra ett nytt steg, t ex det kan det vara, eller, 
eller, eller, lyssna på en lärare och du har liksom tänkt. Många av de här när 
vi pratar kurser, ’jag vill göra svart pist, då är man så duktig och bra’ då har 
lärarna lyckats medvetandegöra dem, ’men ta blå i stället, gör en bra blå 
pist’ Genom såna här samtal och eleven blir så himla nöjd för att han har 
gjort ett bra blå arbete i stället för att inte ha klarat en svart. Såna här små 
saker är att komma på spåret tycker jag, att man börjar inse ’vad jag kan, 
vad jag har förmåga till’, och att man lägger sig på rätt nivå så att jag mår 
bra, varken stressar ihjäl mig eller mår dåligt av att inte göra någonting, och 
det är ju så olika på varje nivå. Jag tycker just det att Kunskapsskolan verk-
ligen lyckts ta fasta på, att hitta de här olika nivåerna hos eleverna och det 
är det som är så fantastiskt med allting vad vi gör (Skolledare 5, intervju-
tillfälle 1). 

 

Stödjer elevers sociala utveckling  
Handledningen ska inte endast vara inriktad mot Kunskapsskolans arbets-
sätt, innehåll och planering. Samtalet kan också handla om t ex kamratrela-
tioner eller personliga problem. Viktigt är att eleverna har minst en lärare i 
skolan som de känner förtroende för och som de känner att de kan vända 
sig till om de behöver. Skolledarna menade att de tar på sig ett unikt upp-
drag genom att de har ambitionen att fostra eleverna. Varken föräldrar eller 
den traditionella skolan genomför den typ av samtal som de personliga 
handledarsamtalen innebär. En förhoppning är att handledarsamtalen ska 
leda till en långsiktig, positiv personlighetsutveckling för eleverna.  
 

Handledningen, där man verkligen fostrar den här eleven till en demokratisk 
sinnad person. Det är ett unikt tillfälle. Där du, en mot en, kan sitta så här, 
och bli bemött som 12 åring då. /…/ Det är ju ett unikt tillfälle så att säga, 
att verkligen fostra unga människor till någonting mer än vanligt (Skol-
ledare 6, intervjutillfälle 2). 
 
Att han hela tiden får reflektera, att hon utmanar honom så här ’vad ska du 
ställa upp på? Vad är ditt initiativ i förhållande till kompisarna’. Det är ju 
jättebra det. Det finns ju inte någon annan stans att man pratar om sånt och 
det är ju svårt för föräldrar också att prata om det här (Skolledare 3, inter-
vjutillfälle 1).  

 

Datorer och intranät – för självständigt arbete 
Kunskapsskolans gemensamma dokument som mål, beskrivningar, före-
slagna arbetsgångar samt uppgifter kommuniceras till eleverna genom 
intranätet. Eleverna förväntas leta sig fram till vilka uppgifter de ska arbeta 
med och vilken information de behöver söka. Genom att informationen 
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kommuniceras genom intranätet i stället för genom lärare vid schemalagda 
tillfällen förväntas det skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna 
arbeta individuellt och självständigt i systemet.  

Skolledarna talade om datorerna som ett redskap för kommunikation och 
som lärarens förlängda arm. Lärarna förväntas lägga ut sina kunskaper på 
intranätet. De frågor och de texter som eleverna kan ta del av beskrivs likna 
den information som lärare muntligt ger elevgrupper i klassrum eller som 
skrivs på tavlan. ”Varför ska lärarna behöva sitta inne med dom frågorna 
när man kan lägga ut dom här?”(Skolledare 3, intervjutillfälle 3).  

 

Planering, dokumentation och rapporter 
Datorerna förväntas också fungera som ett redskap för att dokumentera och 
samla lärares erfarenheter. Tanken är att enskilda lärare ska få tillgång till 
lärargruppens gemensamma kunskaper genom att erfarenheterna doku-
menteras centralt. Datorerna ska fungera som en resursbank där lärare kan 
finna instruktioner, föreläsningsmanuskript, råd och bedömningskriterier, 
tips och erfarenheter relaterade till de uppgifter som formuleras i stegen och 
kurserna.  

Datorerna är också tänkt som ett redskap för dokumentation av elevers 
prestationer. Tanken är att skolledare och lärare ska kunna informera sig 
om hur många elever som arbetar på varje steg och kunna planera föreläs-
ningar efter det. Skolledarna menade att dokumentationen ger viktig infor-
mation om verksamheten och att den användas för att göra jämförelser 
inom och mellan skolorna.  

 
Jag kan ju se att ’hur kommer det sig att eleverna i årskurs sju i matte ligger 
på snitt steg nånstans åtta, nio, tio och i engelska ligger de på steg två och 
tre?, OK, det ger mig trots allt en möjlighet att fråga och ta reda på ’varför 
är det så här?’ /…/ Normalt sett så har jag i tidigare skolformer aldrig lik-
som kommit in i det här förrän i årskurs 8 på våren när jag har begärt in ’att 
alla ni nu som är rädda att vissa elever inte ska få betyg ska lämna in en lista 
på dem eleverna till mig’, då har jag fått nån sorts uppfattning, ’å fan, är det 
så här mycket betygsvarningar på gång,’ oj oj oj aktivitet, aktivitet, aktivi-
tet, här kan jag ju mycket tydligare och lärarna kan också mycket tydligare 
alltså de vet alltså många gånger, men liksom kommer sig inte för till 
åtgärd. Det kanske är tidspress eller annat som gör det och det tycker jag är 
jättebra faktiskt (skolledare 2, intervjutillfälle 2). 

 
Dokumentationen av elevernas prestationer ska vara så uppdaterade att 
lärarna när som helst på skolledarnas uppmaning ska kunna göra en studie-
rapportering för varje elev som de har ansvar för. Rapporteringen består av 
vad eleven hittills presterat i relation till ingångssituationen. Korrelation 
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mellan vad eleverna gick in på för nivå och var de befinner sig i nuläget 
(både som individer och grupper) ses som viktig information.  

Handledarna rapporterar elevernas prestationer två gånger om året till 
skolledaren. Denna information ligger till grund för skolans verksamhets-
plan och kvalitetsutvärdering. Elevernas progression är ett exempel på en 
indikator som ligger till grund vid koncernledningens bedömning av sko-
lans framgång och som i sin tur ligger till grund för lärarnas löneutveckling.  

 
Och dessutom då tar jag ju in det här också för att till halvårsmötena, som 
jag i min tur har med huvudkontoret. Så att det här hänger ihop i ett raster 
hur huvudkontoret jobbar mot mig. Detta leder ju mig till att göra vissa 
aktiviteter ute på skolan, för allt det ska hänga ihop i hela systemet. /…/ 
Dom vill veta det här för det ligger till grund till skolans så att säga fram-
gång. Det är ett sätt för dom att få veta statusen på enskilda skolor och hel-
heten, på våra skolor, att dom, att man via den här kunskapsproduktionen, 
på något vis kan utröna om skolan är gott gående om den fungerande när 
det gäller kunskapsarbetet på skolan. Så är det en indikator för dom då att 
följa upp. Det ligger ju också till grund för skolans resultat, som i sin tur 
ligger till grund för lärarnas lönerevision./…/ Vi har ju några sådana indi-
katorer som ligger till grund för hur mycket man får i procentpåslag till 
skolan för den lönerevisionen. Och det är alltså kunskapsproduktion, hur 
duktiga skolan är på att jobba med eleverna (Skolledare 2, intervjutillfälle 
2). 

 

Några särdrag i Kunskapsskolans pedagogik 
Jag vill avsluta kapitlet med att lyfta fram några aspekter av Kunskaps-
skolans pedagogik som är särskilt utmärkande i relation till tidigare 
traditionell pedagogik. Vad som framträder speciellt och som är en direkt 
följd av den individorganiserade undervisningen är att varje enskild individ 
synliggörs, att skriftspråket får en dominerande funktion i utbildningen och 
att elevernas valmöjligheter påverkar vilket kunskapsinnehåll de får ta del 
av. 
 

Ökad frihet – ökad kontroll  
Eleverna i den individualiserade undervisningen har stora möjligheter att 
arbeta fritt i systemet efter egen takt, vilja och motivation. De väljer var de 
vill sitta och arbeta i lokalerna och om de vill arbeta tillsammans med 
någon kamrat eller ensam. De väljer också vad de vill arbeta med för upp-
gifter utifrån sina individuella mål. Denna frihet har skapat behov av att 
synliggöra varje enskild elev. Lärarna vill ha insyn i vad eleverna gör, tän-
ker och lär sig. Genom individuella handledarsamtal och skriftlig doku-
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mentation i loggboken och studieplanen förväntas varje enskild elevs mål, 
reflektioner och prestationer bli synliga för lärarna.  
 

Skriftspråket dominerar  
Skrivna texter har generellt sett en central roll i skolor eftersom dess 
huvudsakliga innehåll handlar om att arbeta med texter (Carlgren, 1999). I 
Kunskapsskolan får skrivna texter ännu starkare betydelse eftersom det inte 
är lärare som muntligt informerar och introducerar skriftliga uppgifter och 
mål. Informationen sker skriftligt med hjälp av datorerna.  

För att eleverna ska förstå vad de ska göra, måste de självständigt kunna 
tolka de skriftligt formulerade uppgifterna och målen eftersom de som for-
mulerat frågorna inte är närvarande när uttolkningen av uppgifterna genom-
förs. Det betyder att detta arbete sker under andra villkor än när elever och 
lärare diskuterar och tolkar uppgifter tillsammans. Olika tolkningsmöjlig-
heter får utrymme eftersom elevens intresse, kompetens och sätt att skapa 
mening påverkar tolkandet. Den skriftspråkliga miljön ställer krav på att 
uppgifter och instruktioner är formulerade på ett sätt så att eleverna förstår 
(jfr Säljö, 2000). Lindblad och Sahlström (1999) beskriver att olika elever 
kan förstå instruktionerna på olika sätt, vilket betyder att de kan göra ”fel” i 
relation till de kriterier som bedömer arbetet. 

Genom att uppgifterna kommuniceras genom datorer innebär det att 
eleverna inte behöver träffa någon lärare vid ett speciellt tillfälle eller vara i 
ett speciellt rum utan det är fullt möjligt att utföra uppgifter var som helst 
och när som helst, i eller utanför skolan. Även distansundervisning är fullt 
genomförbar. 

Konsekvenserna kan beskrivas som en förskjutning i styrning från 
muntlig styrning av elevers skriftliga arbeten till skriftlig styrning av ele-
vers skriftliga arbeten. Skriftspråket blir ett dominerande medierande red-
skap.  
 

Olika kunskapsinnehåll 
Organisationen i steg och kurser skapar homogena, nivågrupperade under-
visningsgrupper. Organiseringen har likheter med tidigare nivågrupperingar 
i skolan då eleverna kunde välja mellan allmän eller särskild kurs i ett 
ämne. Fördelar som skolledarna uttryckte var att undervisningen kunde 
anpassas efter den enskilda elevens behov. De som kommit längre i sin 
kunskapsutveckling skulle inte behöva arbeta med uppgifter som de redan 
kan och de som inte har kommit så långt ska inte behöva arbeta med upp-
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gifter som de inte förstår. Organisationen bidrar till att elever som väljer G-
uppgifter i kurserna och de som arbetar långsamt i stegen får ett annat kun-
skapsinnehåll än de som väljer MVG-uppgifter och arbetar fort så att de når 
de högre stegen. Nivågrupperingen kan uppfattas som att vissa elever 
endast får grundläggande erfarenheter och kunskaper medan andra får möj-
lighet att arbeta med ett mer kvalificerat tänkande och kunskapsinnehåll. 
Genom att det är eleverna själva som väljer vilken nivå och kunskapsinne-
håll de vill arbeta med så kan det uppfattas som att det är eleverna själva 
som sorterar sig i relation till andra elever och som bestämmer sina fram-
tidsmöjligheter. Lärarna behöver inte axla den uppgiften. Detta sätt att 
organisera undervisningens kunskapsinnehåll är inte unikt för Kunskaps-
skolan (jfr Eriksson m fl 2004). Lindblad och Sahlström (1999) menar att 
eleverna har fått större möjlighet att sortera bort sig själva och därmed fått 
ökat eget ansvar för sin skolkarriär eller utslagning. De menar vidare att 
dessa processer sker något annorlunda men troligen lika effektivt som tidi-
gare.  
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Kapitel 5. Kunskapsskolans redskap i bruk. 
Problem och förändring 
 
 
 
 
I det här kapitlet beskrivs de problem och dilemman som skolan och skol-
ledarna ställdes inför när den pedagogiska modellen och redskapen skulle 
realiseras i en praktisk verksamhet. Problemen som uppstod i och med att 
redskapen implementerades i verksamheten handlade såväl om redskapens 
konstruktion som om redskapsanvändningen. Vissa problem har skolan 
funnit lösningar på och förändringar har skett, andra problem kvarstod 
2002, då studien genomfördes.  

När stegen och kurserna började användas av eleverna i verksamheten 
blev det uppenbart att de var konstruerade så att elever ibland fick svårt att 
arbeta självständigt. Det handlade både om språkliga formuleringar och om 
kursernas och stegens konstruktion. Ett annat problem var att elever och 
lärare inte alltid agerade som förväntat. Eleverna valde bort lärarledd 
undervisning och lärarna strävade mot mer kvalitativa bedömningskriterier 
samt en mer ämnesinriktad verksamhet. Vad gäller handledningen, logg-
boken och studiehandledningen visade det sig att det var för många funk-
tioner som redskapen skulle svara mot vilket ledde till att syftena ibland 
motverkade varandra. Kompetensbrister hos lärarna blev också uppenbara. 
 

Lärarna påverkade praktiken 
Från arbetslag mot lärarlag i ämnen 
Inledningsvis hade alla lärare i arbetslaget ungefär samma uppgifter. De 
planerade, genomförde och bedömde kurserna tillsammans. Ett problem 
med den organisationen var bl a att de som var ämneslärare hade andra 
bedömningskriterier än övriga. ”Den personliga handledaren tycker att en 
elev bör ligga på G och en mattelärare säger ”aldrig i livet” inte enligt min 
bedömning” (Skolledare 1, intervjutillfälle 3). Erfarenheterna visade att det 
inte var optimalt att arbeta i arbetslag där lärarna förväntas utföra samma 
uppgifter utan den ämneskompetens som finns i skolan måste kunna an-
vändas bättre. 

 
Jag tror nog att en fransklärare kan känna sig lite ringrostig när det gäller 
kurserna. Men det har ju gått. Det går ju att jobba med att alla ska klara all-
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ting men jag tror ändå att de känner sig lite otrygga (Skolledare 7, intervju-
tillfälle 3). 

 
Utvecklingen har därför gått från arbetslag mot lärarlag i ämnen.21 Ämnes-
lärararbetslagen träffas bl a före kursstart och planerar. De går då igenom 
vilka moment som deras ämne har ansvar för i kursen och hur de kan stötta 
och hjälpa varandra mellan årskurserna. Det kan vara ca 120 elever i en 
årskurs (i de större skolorna) som samtidigt läser en kurs. Erfarenheterna 
visade att det är viktigt att alla lärare i skolan inom ett ämnesområde går in 
i skolans samtliga kurser som resursförstärkning. Därför måste de olika 
kursernas början och avslutningar planeras så att de inte sker samtidigt. 
Tidigare när kurserna genomfördes uteslutande av arbetslagen för respek-
tive årskurs var det en eller två lärare med inriktning mot t ex naturoriente-
rade ämnen i arbetslaget som skulle klara det naturorienterade uppdraget 
själva. Förhoppningen med den nya organisationen är att de ska skapa 
bättre lärandesituationer för eleverna.  

Även arbetsfördelningen inom lärarlagen för respektive årskurs har gått 
mot att bli mer ämnesgrundad, dvs lärare ska undervisa i de ämnen som de 
är utbildade för. Arbetslagens sammansättning vad gäller ämneskompe-
tenser ses som betydelsefull, eftersom det är den kompetens de har att 
tillgå. När det saknas efterfrågad ämneskompetens, t ex i praktisk estetiska 
ämnen, tvingas arbetslagets lärare gå utanför sina ämneskompetensområ-
den. Hur skolledarna organiserar sina arbetslag, dvs vilka kompetenser som 
behövs, har blivit en viktig kunskap att föra vidare till nystartade skolor. 
 

Från en bedömningslogik till flera 
Bedömningskriterierna i stegen framstod också som ett problem. Stegen är 
organiserade så att betygen ska bestämmas utifrån hur många steg som ele-
ven har klarat av. Nivåerna är uttalade så att alla eleverna ska veta vilka 
betyg de avklarade stegen motsvarar. Det visade sig att lärarna inte var helt 
nöjda med den konstruktionen. De klagade hos skolledarna och menade att 
konstruktionen var en alltför enkel modell för att kunna kunskapsbedöma 
elever på ett tillfredställande sätt.  

 
Jag saknar ett direktiv i vårt företag som belyser synen på betyg, på bedöm-
ning, (.) ena stunden så säger vi väldigt hårt i våra interna direktiv att steg är 
betygsättande, är man på steg 20 så är man godkänd, men dom flesta av 
våra lärare köper inte det, av den enkla anledningen att man kan fuska sig 
till steg 20 ganska lätt. För mig är det fortfarande det här att bedömning och 

                                              
21 Ämneslärararbetslagen inbegriper alla lärare inom ett ämne/ämnesområde på skolan. 
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utvärdering måste vara baserat på en värdegrund. Vi måste bestämma oss 
vad är det vi bedömer? Vad är det vi värderar? (Skolledare 1, intervjutill-
fälle 3) 

 
Den idé som låg till grund för konstruktionen i steg (fler = bättre) visade sig 
vara problematisk. Det visade sig också att elever som arbetade långsamt 
och noggrant och genomfört färre steg kunde ligga på en högre kunskaps-
nivå än de som arbetade fort och genomfört flera steg. 
 

Det är mycket race igenom stegen. Istället för att man avverkar läroböcker 
avverkar man steg. Det blir mycket kvantitet i stället för kvalitet (Skolledare 
4, intervjutillfälle 3).  

 
Dessa erfarenheter medverkade till att bedömningskriterierna förändrades. 
Det var inte längre endast antal steg som skulle ligga till underlag för 
bedömning. Lärarna skulle även ta hänsyn till de kvaliteter som eleven 
presterat i arbetet med stegen. Dessutom kunde elever som bara kommit till 
t ex steg 17 i år 9 och därmed inte nått upp till godkändnivån på steg 20 få 
möjlighet att göra en kunskapsprövning på godkändnivån. Även nationella 
prov i år 9 påverkade betygssättningen. Lärarna kunde dessutom flytta en 
elev, dvs eleven kunde få hoppa över några steg, om läraren bedömde att 
eleven hade de kunskaper som efterfrågades.  

Skolledarna menade att de har ett stort ansvar för att få lärarna att förstå 
hur kunskaper ska värderas och hur betygssättningen ska gå till. De ser det 
som sin uppgift att diskutera med lärarna och hjälpa till med tolkningar så 
att de inte slaviskt sätter betyg i relation till antal steg. Eftersom bedöm-
ningen förändrades till att lärare även värderar hur väl eleven klarat pro-
jektstegen och att denna värdering ligger till grund vid den avslutande 
bedömningen i år 9 blev det möjligt för eleverna att höja sitt betyg om de 
visat hög kvalitet i tidigare projektsteg. Lärarna kan dock aldrig sänka en 
elev eftersom de har blivit godkänd på de steg de presterat.  

 
När man gör ett sånt här projektprov kan man göra det olika bra va, man 
kan ju göra det på G, VG och MVG i stort sett. En del kan ju ha till-
godogjort sig väldigt mycket på de här stegen och redovisar det också och 
andra ligger precis så att de har klarat sig. Och därför så har vi en instruk-
tion till lärarna att sammantaget under de här året ska lärarna dokumentera 
på vilka så att säga prestationsnivåer eleven trots allt har gjort de här pro-
jektproven på. Vi har valt att göra så istället för att göra G-, VG- och MVG-
nivå på projektstegen för det skulle administrativt bli rätt så komplicerat att 
genomföra, så skall eleven trots allt få en feedback vid projektprovet över 
på hur pass bra har det lyckats (Skolledare 2, intervjutillfälle 3). 
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Eleverna följde inte det pedagogiska konceptet 
Ett annat problem var att eleverna inte alltid använde den pedagogiska 
modellen och redskapen som tänkt. De utgick t ex inte ifrån sina individu-
ella behov i vissa avseenden utan rörde sig i grupp. De valde också bort 
lärarledd undervisning då det uppfattades stjäla tid från deras egna arbeten. 
Det fanns också elever som inte följde den pedagogiska modellen över 
huvud taget. 
 

Eleverna rörde sig i grupp 
Erfarenheter från verksamheten visade att när det blev fler årskurser och 
elever i skolan var det svårt att genomföra helt flexibla tider vad gäller 
måltider. När eleverna själva valde tidpunkt för lunch gick de flesta till 
matsalen klockan 11. Det blev lätt kaos och därför styrdes mattiderna upp 
och valfriheten minskade.  

Det blev också svårt att avsluta den gemensamma delen av skoldagen 
samtidigt, eftersom eleverna lämnade in sina ytterkläder till en koordinator 
och tjänstgörande elever i skolans gemensamma garderob. Det blev mycket 
väntande. Det visade sig att flertalet elever valde att gå hem direkt istället 
för att, som det var tänkt, stanna kvar och gå hem efter hand. Elevernas 
beteende ledde till att basgrupperna fick sluta på olika, fastlagda tider.    

 

Eleverna valde bort lärarledda sammanhang 
Arbetssättet präglas av valfrihet med endast några få obligatoriska inslag. 
Konsekvensen av detta var att många elever valde bort lärarledda samman-
hang22. I stället för att delta i föreläsningar valde de att arbeta på egen hand 
eller tillsammans med kamrater. Eleverna valde bort föreläsningarna för att 
de uppfattades stjäla tid från deras egna arbeten snarare än att tillföra något 
som eleverna kunde behöva. Skolledarna menade också att eleverna prote-
sterade då lärare berättade om områden som inte direkt anknöt till deras 
uppgifter eftersom de ansåg att det tog onödig tid och inte heller skulle 
bedömas. 

 
Om vi har steg 20 då som handlar om mat i Europa. Om man då vill som 
lärare prata om seder kring mat eller om att handla till mat tycker eleven, 
’men vadå’, Det är inte i det här steget. Det handlar om mat. Liksom så fort 

                                              
22 Endast en timme språk per vecka samt basgruppssamlingarna beskrevs som 
obligatoriska för eleverna att delta i. Ämnet Idrott och hälsa löstes på varierande sätt i 
och utanför skolan. 
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lärarna försöker ge dom lite mer realia eller fakta eller nån spännande 
grammatik som man tycker hör ihop med mat så tycker eleven ’ det tillhör 
inte det här steget’ ’det hör inte hit’ och då blir de frustrerade för då tar det 
för lång tid. Det märker vi också att dom är otroligt mål och stegfokuserade 
(Skolledare 5, intervjutillfälle 2).   

 
Skolledarna uttryckte att det fanns en risk för att de elever som bäst 
behövde lärarledd undervisning valde bort den och att det var svårt att 
skapa s k goda lärandesituationer. De var bekymrade över att eleverna inte 
använde lärarna som diskussionsparter i önskvärd utsträckning. 
 

Ja det är det ju, tyvärr så är det svårt att få eleverna att gå på genomgångar, 
/.../ det är svårt att få dem att gå dit för de tycker att det här kan dom göra 
själv. De har inte förstått riktigt vitsen med det, och det är ju två delar. Dels 
så kanske kvaliteten på dom här genomgångarna ibland inte riktigt håller 
måttet men jag tror också att det är /. Dom tror att det tar sån tid att de läg-
ger tiden på annat. De lurar sig, och det har vi ju varit lite så hära, / (.) vi var 
lite kluvna hur vi skulle göra i början men vi var övertygade ändå att / det 
gäller att inte styra eleverna för mycket. Att man inte lägger in en närvaro-
koll och att det blir obligatoriskt så här, utan att dom ska gå på det här och 
gör dom inte det så ska dom förstå sen att ’jag måste gå på det här för det är 
bra för mig’ och det ska man få fram genom PH samtalet, att dom ska få 
den insikten i (skolledare 3, intervjutillfälle 3). 

 
Lärarna hade framfört sin oro över att undervisningen riskerade bli torftig 
utan föreläsningar och att eleverna fick ett smalare innehåll p g a den starka 
styrning uppgifterna kom att få. 

 
Det är för mycket så att det är många elever som tror att de ska klara av att 
lära sig saker och ting här utan att behöva ha en lärarkontakt. Väldigt många 
elever som inte söker sig till läraren, utan från läraren, som inte kommer till 
föreläsningar. Och vi pratar om att de förvaltar den lilla kunskap de har hela 
tiden om och om och om igen och plötsligt kommer man till en nivå i stegen 
eller kurserna då man helt plötsligt upptäcker ’O min gamla kunskap räcker 
inte längre hit’ och under vägen har det funnits lärare hela tiden som har 
velat ge dom massor, men på grund av den obligatoriska, eller ickeobligato-
riska / Det är väl det där att människan är i grunden lat så har de valt bort 
allt det här på vägen och plötsligt tar alla deras kunskaper slut./…/ ’Du kan 
studera själv på egen hand’, men vi tror ju att det blir väldigt fattigt, torftigt. 
Det blir väldig smal kunskap man får, och sen märker vi också det, att, / 
(Skolledare 5, intervjutillfälle 2).   

 
Lärarna hade också framfört sin oro kring undervisningen i moderna språk. 
De menade att det är svårt att lära sig nya språk utan lärarledd undervis-
ning. Genom att eleverna själva valde vilka sammanhang de ville medverka 
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i kunde det innebära att en elev som gått fyra år i Kunskapsskolan endast 
har talat t ex engelska vid redovisningstillfällena.  
 

Som en lärare sa idag. I värsta fall, skulle vi kunna ha en sexa här i dag sa 
hon, som när man går ut nian på steg 35, så har man endast pratat 30 gånger 
engelska under fyra år här i Kunskapsskolan och det är vid redovisningstill-
fällena för varje steg. Däremellan kanske man inte pratar nån engelska alls 
för man går inte på ’Reading and discussion’ (Skolledare 5, intervjutillfälle 
3). 

 

Från föreläsning till workshop  
En konsekvens av elevernas bristande intresse för föreläsningar var att 
skolan förändrades i praktiken. Föreläsningarna minskades i omfattning i 
svenska och matematik men förblev oförändrade i engelska. I moderna 
språk förstärktes istället den lärarledda tiden. Det visade sig att var svårt för 
eleverna att lära sig ett nytt språk själva utan lärarnas medverkan. Grund-
tanken att eleverna skulle arbeta i egen takt kvarstod men eleverna skulle 
hållas ihop bättre i nivågrupperingar. Exempelvis skulle elever som arbe-
tade på steg 6-8 hållas ihop och bilda en grupp och elever som arbetade 
med steg 26-28 en annan. Skolorna skapade s k dubbelpass där eleverna 
först medverkade i stegundervisningen och sedan i ett kommunikations-
pass.  

Även introduktionsföreläsningar inför kursstarter tonades ner. Eleverna 
förväntades istället läsa introduktionen på intranätet.  

I och med att föreläsningarna tonades ner, ersattes och/eller komplettera-
des de med s k workshops. Workshop innebär att eleverna kan söka upp 
ämneslärare när de står inför problem och behöver handledning.  

I och med att skolorna införde workshops skapades även ämnesrum, s k 
ämnesstugor och kursstugor. Genom att ämnesstugorna och kursstugorna 
hade bestämda platser i lokalerna blev det tydligt för eleverna vart de skulle 
gå för att finna en ämneslärare att diskutera med eller ämnesrelevant 
arbetsmaterial. Skolledarna betonade att förändringen var en förbättring då 
eleverna tidigare hade haft svårt att hitta ämneslärarna i lokalerna samt att 
eleverna inte heller längre behövde springa och leta efter läroböcker och 
litteratur som efterfrågades i steg och kurser  

 

Elever som inte presterade 
Det fanns också elever (skolledarna uppskattade dem till ca 10 %) som inte 
arbetade i enlighet med arbetssättets intentioner. De var inte självgående i 
systemet och presterade i stort sett ingenting. Dessa elever arbetade väldigt 
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lite i skolan och ansågs behöva ökad grad av styrning, hårdare struktur samt 
mer lärarkontakt.  
 

i- Vad skulle dom behöva då? 
Ip- Struktur, lugn och ro. Struktur kan vi ge dem genom att liksom sitta ner 
vid handledning. Kanske vid handledningstillfället och strukturera upp 
loggboken för dom. Vad de ska göra och var dom ska jobba. Men så släpper 
vi dom igen va, för vi har ingen som kan följa och se att dom gör det. Och 
då är dom där igen och sen när man påminner dom om det här ’just det ’ 
säger dom, och så går dom dit och sen är dom där en tio minuter och så kör 
man fast och så glömmer man bort igen, Vandrande pinnarna, dom är ett 
bekymmer. /…/ Då tänker man ju liksom, (.) man vill ju inte säga det men 
(skratt) han skulle ju behöva ett schema som han gick till och klockan 
ringde och han satte sig ner och jobbade med en lärare det är ju lite så. Den 
här eleven behöver det här, och det är ju det vi säger om Kunskapsskolan 
också, vi är ett alternativ. Den här eleven behöver nog en otroligt hård 
struktur från någon annan, så att han inte ska behöva bekymra sig över vad 
han ska fylla sin dag med, utan han sätter sig ner på en stol och ska jobba 
med matte. Då vet han det. Då skulle han nog komma och jobba med matte 
för han kommer ändå med cykeln, förmodligen blivit hårt tvingad till det, 
men han klarar inte av ta ansvar för den här, den här studiefriheten som vi 
erbjuder (Skolledare 5, intervjutillfälle 2). 

 
För de svagpresterande eleverna skapades det en modell vars syfte var att 
minska elevens egna val och att skapa en tydligare struktur. Eleverna fick 
ett färdigt schema där det stod angivet vilka uppgifter som skulle göras, var 
de skulle sitta, när och hur uppgifterna skulle följas upp osv. Föräldrarna 
informerades om att deras barn skulle arbeta under mer styrda former än 
vad konceptet anger. Efter ytterligare 18 veckor kunde en kurator engageras 
om inte strukturen gav resultat. Kuratorn fick till uppdrag att se över ele-
vens situation. Modellen beskrivs på följande sätt; 

 
Ip-Vi har försökt göra vad vi kallar för en sexveckorsmodell då (skratt). 
Och den ska vi köra konkret med fr o m hösten, att när man handlett en elev 
i sex veckor och det har hänt ingenting i inlärningen, då försöker man / 
I- Hänt ingenting, är det att de inte har gått framåt i några steg? 
Ip- De har inte gjort någonting, inget steg, bara drivit omkring och i princip 
inte fått nått gjort va, Då försöker vi lägga på en struktur i loggboken åt dem 
som läraren sitter och skriver, ’måndag förmiddag, svenskstuga, klart på 
torsdag med det här, redovisa då för mig’, och så, Att man gör en struktur, 
och sen nästa steg är att man kör sex veckor på det här och märker man att 
det inte fungerar så försöker vi göra ett riktigt schema, som vi förankrar hos 
föräldrarna. Så man tar hit föräldrarna i ett samtal, ’vi vill att er dotter eller 
son ska följa det här schemat nu, Man gör ett schema, ’måndag, klockan, 
rast’ och allting, och föräldrarna och eleven är med och man bestämmer 
sittplats, var eleven ska sitta. Informerar dom andra lärarna om att den här 
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eleven ska sitta i den här stugan mellan dom tiderna, så att alla vet, och så 
går sex veckor igen och nada. Då tar vi in kurator, så tre, tolv ungefär / 18 
veckor, Det är kanske lite för lång tid, men i alla fall efter 18 veckor kopplar 
vi på kurator, och då måste dom börja titta på hela eleven, liksom ’vad är 
det med den här eleven som gör att den inte kan lära sig nånting?’ vill inte 
lära sig, och då är det ju ofta, / Det är ju saker utanför skolan, och så, och så 
går man vidare då och jobbar med föräldrarna och kuratorn och handledaren 
och så kanske det slutar med soc och allt vad det kan vara, Vi har tillsam-
mans försökt göra ett trappsteg här, för att tydliggöra just för dom här /, 
Lärarna känner sig rätt frustrerade med de här eleverna , när man känner att, 
man kan ju bara göra det här sen finns det ju liksom inte så mycket mer. Jag 
försöker konkretisera det så, då blir det lättare att leva med de här barnen, 
för dom finns ju, Jag tror att vi har ungefär 25%, alltså nej, 25 elever, alltså 
10% av våra elever är i den här trappstegen lite för högt upp liksom, att det 
inte är bara vanlig handledning som gäller, jag tror 10% är ganska bra 
(Skolledare 5, intervjutillfälle 1).  

 

Kursernas och stegens innehåll och konstruktion var 
inte självklart tydliga  
Skolledarna menade att en verksamhet som är organiserad i tematiska kur-
ser ställer krav på att det finns en helhetssyn över innehållet i utbildningen. 

Eftersom det var olika lärargrupper som konstruerade innehållet i kur-
serna saknades ett övergripande perspektiv på samtliga kursers innehåll. De 
samhällsorienterade ämnena uppfattades få för stort utrymme i utbildningen 
i relation till de naturorienterade ämnena och de praktiskt estetiska ämnena 
förekom endast liten omfattning. De praktiskt estetiska ämnen fungerade 
ojämnt och uppfattades inte som tillräckligt genomarbetararbetade i steg 
och kurser. Det var t ex tänkt att musikundervisningen skulle få en framträ-
dande roll i showerna men så har det inte fungerat i den praktiska verksam-
heten. Showkurserna uppfattades som svåra att genomföra eftersom 
årskursens alla elever förväntades delta i en uppsättning där var och en 
hade en uppgift på eller bakom scenen. Tiden som stod till disposition för 
showerna uppfattades som för knapp i relation till de projekt som skulle 
genomföras.  

 
De praktiskt estetiska ämnena är ju inte heller riktigt bra utvecklade, men 
det är ju också efter lokala förutsättningar. Bild är inga problem här. (.) Vi 
har lärare som är intresserade av det / det här samarbetet med Falun då, och 
blidplanen den ser ju väldigt bra ut. (.) Musik, då är det betydligt sämre. Vi 
har ingen bra lokal för det, och då får man ingen lärare heller, och det finns 
inte i Falun heller, så det är svårare (Skolledare 3, tredje intervjutillfälle 3). 
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Instruktionerna var svårtolkade 
Skolledarna talade också om svårigheten med att försöka formulera kurser-
nas kunskapsnivåer så att eleverna förstod vad de innebar. De tyckte att 
kunskapsnivåerna var abstrakta och att de, vissa gånger, inte heller själva 
förstod vad de innebar. Även texterna och instruktionerna i steg och kurser 
uppfattades som alltför komplicerade för att eleverna skulle kunna tolka 
och förstå dem. Exempelvis förväntades trettonåringar kunna tolka vad som 
menas med att identifiera budskap och att använda språket som medel.  

 
Det märks att det här är snabbt ihopskrivet och det är (.) det är bra kvalitet 
men det är ju det är ju för teoretiskt för eleverna och det är för svårt för dom 
att förstå den här gången, det är för omfattande. Så jag tror att man ska dra 
ner lite grann på (.) all den här texten och allt det här man vill ha med och i 
stället så kanske de kan göra enklare mål, som här (..läser) ”identifiera bud-
skapet”, de ska skriva filmanalys, en filmrecension, (läser ) diskutera (läser) 
som här ”kunna använda språket som medel för att få fram ett speciellt bud-
skap”. Förstår man det här om man är 13 år? Ja, det är tveksamt mycket 
tveksamt, de är liksom vuxenskrivet, vi svänger oss lätt för att vi vill att det 
ska vara exakt och tydligt, och vi tycker att det är bra men en trettonåring 
tror jag har svårt att kunna tolka in vad som menas med språket som medel 
(Skolledare 3, intervjutillfället 3). 
 

Ökad styrning och elevanpassning 
När kurserna genomfördes var det flera lärararbetslag som inte var nöjda 
med instruktioner och innehåll och de skrev därför om texter och uppgifter. 
De ansåg att innehållet var ofullständigt och inte motsvarande vad de ansåg 
att eleverna behövde för sin förståelse av ämnet. Skolledarnas förklaringar 
till att eleverna hade svårt att arbeta självständigt var att innehållet konstru-
erades på en alltför kort tid och därmed inte tillräckligt genomarbetat. 

Eftersom lärarna inte var nöjda med kursernas utformning löste de själva 
problemen i de lokala skolorna vilket ledde till att kurserna utvecklades i 
olika riktning. Detta kunde inte accepteras av koncernledningen. Dels för 
att kursutvecklingen inte skulle ske på de enskilda skolorna utan i den 
gemensamma centralt utvalda kursgrupperna, dels för att lärarna fick en 
tung arbetsbelastning om de, utöver sina vanliga arbetsuppgifter, även 
skulle hinna med kursutveckling. Styrningen från koncernledningen ökade. 
Det skapades dock vissa möjligheter för enskilda arbetslag att kunna 
påverka en kurs men då skulle det ske kontrollerat. Förslaget måste god-
kännas av kursansvarig lärare. 

Det visade sig att arbetet med kurserna fungerade för de flesta eleverna 
så länge som de inte var för omfattande vad gäller tid och uppgifter. Åtta 
veckor visade sig vara en lång tidsperiod för en elev att planera för, så 



 

 93

lärarna gick in och styrde vecka för vecka. Trådkurserna, som är de längsta 
kurserna, fick ökad styrning med tiden.  

Även stegens struktur stramades åt eftersom det visade sig att det för 
många elever var svårt att ta sig fram självständigt i systemet. Det vanli-
gaste var att eleverna valde den strukturerade vägen framför att utforma sitt 
eget arbetssätt. Även lärarna rekommenderade eleverna att arbeta efter den 
strukturerade vägen.  

 
Det där har ju kommit lite grann per automatik eftersom vi fick / vi hade 
bekymmer det första året med att /.../ det var lite svårt för eleverna att navi-
gera sig i det här, så att det var per automatik ett sätt att möta elevernas 
behov som gjorde att vi fick dom här tydliga vägarna /.../ Organisationen 
som Kunskapsskolan står för, bidrar nog till att eleverna nog gärna hänger 
upp sig på strukturer därför att / i och med att vi jobbar inte med någon tim-
plan, ganska löst i de yttre formerna, så tror jag att eleverna, / Jag tror att det 
är mänskligt, att eleverna gärna vill hänga upp sitt liv på lite grundstrukturer 
och därför tror jag att det blir den strukturerade vägen lite mera, man får en 
given karta. /…/ Det finns annat som upptar skallen än att man ska planera 
mitt eget liv i skolan, de är unga elever och det finns mycket viktigare saker 
för dom som utanför skolan också, (.) så det tror jag är naturligt, men jag 
tycker att det är en bra, det är en väldigt bra del, att vi har kunnat skapa de 
här olika vägarna (Skolledare 2, intervjutillfälle 3). 

 
För att texterna i steg och kurser bättre ska vara anpassade till eleverna har 
lärare tagit hjälp av eleverna och lyssnat på deras synpunkter. Elevgrupper 
har fått korrekturläsa information och uppgifter för att ge sina synpunkter 
på formuleringar, uppgifternas tydlighet, layout mm. 
 

Nivåerna var otydliga 
Att konstruera en stege i 35 steg där varje steg skulle innebära kunskaps-
progression visade sig också vara svårt. Urvalet av innehåll till stegen upp-
fattades som ett hopplock ifrån olika läromedel och som ett mindre 
genomtänkt alternativ än den klassiska läroboken.  
 

Det känns för tunt. Det finns inte med. När de (lärarna) går in och tittar vad 
är godkäntnivån finns det vissa bitar dom saknar / ’När kommer det in?’ /.../ 
Om det inte gör det så måste man ta in det extra vid sidan, och det känns 
som en frustration. Och då tycker man att det inte är tillräcklig kvalitet för 
det borde ha legat i stegen (Skolledare 4, intervjutillfälle 3). 

 
Inledningsvis upplevdes kraven som ojämna. Eleverna mötte avancerade 
arbetsuppgifter redan på de inledande stegen vilket ledde till att vissa elever 
fick studiebekymmer. Genom att organisera kravnivåerna utifrån större 
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områden hoppades skolledarna att de skulle kunna komma tillrätta med 
dessa problem. Därför utvecklades s k projektsteg som utgör var fjärde eller 
var femte steg och som anger kravnivån på de steg som hör samman med 
projektsteget. 

Förutom att konstruera en stege i 35 steg upplevdes det också av lärarna 
som mycket svårt att bedöma och kunskapsplacera eleverna i relation till de 
35 stegen så diagnosticeringens betydelse tonades ner och lärarna resone-
rade istället i termer av var eleverna ungefär kunde befinna sig kunskaps-
mässigt. Inledningsvis placerades eleverna vanligtvis på första projekt-
steget. De som uppfyllde målen fick gå vidare i stegen och de övriga fick 
gå tillbaka till tidigare steg och arbeta med de moment som de inte hade 
klarat. 

 
Vi tar en elev i år åtta t ex kan på vissa delar / kan ha väldigt stora tekniskt 
grammatiska kunskaper men för den delen vara urusla skrivare för de har 
liksom inte, de har inte ett utvecklat skrivande och jobbat med skrivande i 
tillräckligt stor utsträckning och det gör ju att en elev i år åtta t ex kan ha på 
vissa delar väldigt höga kunskapsnivåer inom ramen för svenska men på 
andra delar väldigt låga, var faan befinner de sig då då rent praktiskt i en 
stege? (Skolledare 2, intervjutillfälle 3). 

 

Redskapsproblem 
Skolledarna upplevde flera problem med de centrala redskapen. Ett pro-
blem var bl a att samma redskap användes för olika syften som stundtals 
kunde vara motsägelsefulla. Problematiskt var också att det fanns elever 
och lärare som hade otillräcklig förståelse kring redskapens funktioner och 
bristande kompetens att kunna använda dem. 

 

Handledningssamtal  
Vad som framför allt uppfattades som ett problem vid handlarsamtalet var 
att handledarna hade svårt att samordna samtalets olika funktioner, utveck-
ling och kontroll. Handledarens behov av kontroll kunde motverka syftet att 
stödja elevens personliga utveckling. Skolledarna var oroliga över att kon-
trollfunktionen kunde påverka samtalet så att det snarare blev ett tillfälle 
där eleven svarade på lärarnas frågor än att få möjlighet att diskutera egna 
angelägna frågor. 
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Otydliga regler och bristande kompetens 
Skolledarna talade om spelreglerna för samtalets innehåll som otydliga. De 
beskrev att fanns olika samtalsforum beroende på vilken fråga som skulle 
diskuteras och lärarna förväntades ha olika roller vid olika typer av samtal. 
Rollen som handledare skiljer sig från rollen som ämneslärare och det är 
upp till läraren att hålla reda på vad som ska diskuteras, när och med vem. 
Ämnesdiskussioner förväntades ske med ämnesföreträdare och hörde inte 
hemma i handledarsamtalet. 

 
Jag klassar dem som helt olika typer av samtal, som jag sade förut, egentli-
gen tre typer av samtal. Ämnessamtal, personlig handledning, som det andra 
var och så det där tredje då man vill prata om nånting mera allvarligt och 
jobbigt och då tycker jag, att det ska vara ett separat samtal för det, för det 
samtalet ska få ta sin tid. Det ska inte pressas fram på en kvart. /…/ Person-
lig handledning alltså / det handlar först och främst om hela individen, det 
handlar också om att titta på målen, ’hur ligger du till med dina mål?’ ’titta i 
loggboken’, att titta hur veckan har varit, (öh) men absolut inte att gå in på 
specifikt om det inte är så att eleven är jätteolycklig för att ’jag har kört fast 
i matte’ att då vägledaren strukturerar upp eleven ’hur du ska gå vidare för 
att lösa dina matteproblem’. Men inte börja snacka om procent eller bråk 
utan mer att strukturera upp planering till skillnad mot om en elev sitter i 
mattestugan, då pratar man bråk och procent med matteläraren. Men den 
som här som handleder eleven kanske också är mattelärare men då har man 
en annan roll, som personlig handledare (Skolledare 5, intervjutillfälle 1). 

 
Samtalet styrdes både av elev- och lärarfrågor samt av checklistor. Otydlig-
heten låg i hur samtalet leddes och formades. Vissa handledare lade mer 
fokus på att förklara utbildningskonceptet för eleverna och få information 
om vad eleverna gjorde än på att ge eleven handledning. Skolledarna 
menade att när eleverna inte uttalade något speciellt problem eller när lära-
ren inte hade något speciellt som de ville diskutera med eleven fanns en 
risk för att samtalet övergick till frågor av kontrollkaraktär som ansågs som 
mer betydelsefull för läraren än för eleven.  

Alla handledare uppfattades inte ha förmågan att finna den tråd som 
kunde leda till att eleverna kände att de fått med sig något från samtalet 
som kunde hjälpa dem i deras fortsatta arbete. Skolledarna betonade att det 
var bekymmersamt när eleven inte stod i fokus för samtalet och när eleven 
inte fick utrymme att reflektera över sin lärandeprocess.  

Tiden var en annan aspekt som ansågs påverka samtalets innehåll. 
Samtalets längd, 15 minuter, ansågs vara för kort tid för att kunna reda ut 
djupare frågor vilket uttalades som ett skäl till att lärare undvek dem.  

Skolledarna talade mycket om samtalsmetodikens betydelse för hand-
ledarsamtalen. Samtalen sågs som problematiska när handledarna ställde 
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frågor som inte var utvecklande samt när handledare inte tillät eleven att 
utveckla sina tankar utan istället snabbt ledde in eleven på svaren. Ja och 
nej frågor ansågs också som problematiska då de inte uppfattades ge infor-
mation. Även retoriska frågor som handledarna redan visste svaret på, samt 
varförfrågor, som snarare uppfattades leda till försvar än information, upp-
fattades inte heller vara frågor för handledningssamtalet.  

Handledarnas brist på samtalsmetodisk kompetens, i kombination med 
en checklista eller mekaniska frågor, uppfattades motverka handledningens 
utvecklande syfte. 

Skolledarna talade också om lärarens förhållningssätt som betydelsefullt 
för handledningen som redskap. Lärare som ger eleverna dåligt samvete för 
att de inte uppnår sina mål skapar inte de samtal som är önskvärda.  
 

Jag tänker så här att om jag går till en terapeut, psykolog eller vad det nu 
kan vara, med mina problem. Om jag går dit för att få stryk varje gång, ald-
rig mer är jag i behov av en psykiater då, eller terapi, då låter jag bli att gå 
dit. Det stimulerar mig ingenting, för jag får bara dåligt samvete. Vad jag 
vill med de här samtalen är att eleverna ska längta dit för ’det är den stund 
som jag har dig för mig själv, då jag äger din tid, och jag vet att du fokuse-
rar på mig’ (Skolledare 1, intervjutillfälle 1). 

 
Moraliska dilemman 
Skolledarna önskade att eleverna skulle känna att de kan vända sig till sin 
handledare med personliga frågor eller problem som de vill tala om. Ett 
problem handlade om hur lärarna hanterade informationen de fick av ele-
verna. Speciellt yngre lärare uppfattades bli stressade av att de fick en per-
sonlig inblick i elevernas liv. De upplevde sig som otillräckliga och ställda 
inför moraliska dilemman. Dilemmat handlade om gränsdragning mellan 
lärarprofessionen och andra yrkesgrupper.  

 
Det märks också i stressen bland lärarna, som vi pratade om, / Den mora-
liska belastningen. / Det är lärare som sliter ont. Speciellt dom här som är 
unga och nyexade som får höra mycket som dom lägger på sig. Medan vi 
som har lite erfarenhet vi kan skaka av oss mera. Så här ser samhället ut. 
Det här går våran uppgift /.../Vi måste också vara medvetna om att vi tar på 
oss en stor uppgift och vi måste kunna hantera det (Skolledare 3, intervju-
tillfälle 1). 

 
Handledningssamtalen som gav lärarna information om elevernas privata 
och personliga problem har också medverkat till att flera skolor, i jämfö-
relse med andra skolor, upplevde att de hade många elever med problem. 
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Loggbok 
Loggboken köptes in centralt och presenterades för skolorna. Lärarna ansåg 
att loggbokens layout och anvisningsprinciperna inte var tillräckligt 
genomarbetade för att kunna användas. De uppfattades som torftiga och 
kritiserades för att de uteslöt innehåll som ansågs viktigt. Lärarna utveck-
lade därför strukturen i loggboken utifrån sina egna erfarenheter och kun-
skaper, vilket resulterade i att den användes på varierande sätt.  

Loggboken hade inte hög prioritet när skolorna startade. Skolledarna 
beskrev det som att det var mycket annat som skulle iordningställas vilket 
ledde till att introduktionen av loggboken till elever och lärare inte blev 
tillfredställande. De centrala begreppen i loggboken som reflektion, mål 
och utvärdering samt planering problematiserades inte i den omfattningen 
att lärarna fick möjlighet att skapa en gemensam referensram kring hur 
begreppen skulle förstås och användas i loggboken.  

Skolledarna var inte nöjda med hur loggboken användes generellt sett. 
De tolkade det som att det fanns elever som inte visste hur den skulle 
användas.  
 

Vad som irriterar mig är att jag ser att det här är nånting som på något sätt / 
att vi bara gör det för vi är beordrade att göra det och kanske vi inom led-
ning inte heller har klarat av att prioritera den här frågan (Skolledare 2, 
intervjutillfälle 2).  

 
Skolledarna ifrågasatte loggbokens värde som redskap när elevernas 
reflektioner var ytliga.  
 

Det blir nån sorts upprapningsprincip med det här. Att man ska göra lite 
eftermiddagsreflektion varje dag. Det gör att verktyget blir uddlöst i slut-
ändan. Eleverna skriver att, ’det har gått bra,’ det har gått dåligt’. (Skol-
ledare 2, intervjutillfälle 2)  
 
Inget gjort i engelskan, inget gjort i matten, ej uppnått målen här, klarat 
idrotten, klarat b-språket, kursen har han inte klarat” (Skolledare 6, inter-
vjutillfälle 2). 

 
Ytterligare ett exempel på att loggboken inte alltid fungerade som tänkt var 
att utformningen inte riktigt överensstämde med användandet. En tydligare 
struktur, som styr in eleverna på det som förväntas, efterfrågades.  

Skolledarna uttryckte också att lärarna hjälpte till att försvaga logg-
bokens funktioner. Elevernas texter i loggboken skulle, idealt sett, ligga till 
grund för handledarsamtalen. När eleverna inte skrev uttrycksfullt och 
reflekterade fanns det inte mycket att utgå ifrån. Detta ledde till att flera 
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lärare/skolor började utveckla andra redskap, s k tips, för handledarsamtal. 
Skolledarna tolkade det som att lärarna ansåg att loggboken var ointressant 
eftersom de valde att arbeta efter en generell mall snarare än att utgå ifrån 
de enskilda elevernas texter. 

Ett annat problem var att eleverna inte följde sina planer. De glömde 
bort vad de skulle arbeta med eller så läste de inte ens vad de hade planerat. 
Enligt skolledarna var eleverna oftast ärliga och redovisade i loggboken om 
de inte följt planerna, exempelvis ”Jag har varit ute hela dagen och missat 
mitt svenska samtal” (Skolledare 6, intervjutillfälle 2). Varför eleven hade 
varit ute hela dagen och vad eleven hade gjort redovisades inte. Skolledarna 
förstod det som att eleverna skrev i loggboken för det var en uppgift som 
skule göras snarare än att det var ett redskap. De uttryckte också att det 
kunde vara svårt för eleverna att få planeringen och den dagliga verksam-
heten att sammanfalla. I den dagliga verksamheten uppkom ständigt oros-
moment som eleven måste kunna hantera för att kunna följa sin planering.  

 
/.. ’ vara lugn’ vad ska jag säga om det här, det är, han har ju planerat men i 
hans fall har det inte hjälpt med planering, Här har han på morgonen skrivit 
att han ska vara klockan 10 vid trappen. Jobba med svenska hela dan och 
sen ska han ta rast och sen tog han rast hela dan. Vad spelar det då för roll 
att han har skrivit i loggboken att, / (..) men ibland är det ju så med elever 
att de sitter ner på morgonen och skriver sen går dom ut i verkligheten och 
så har dom glömt totalt bor vad de har skrivit. Trots att man säjer på mor-
gonsamlingar. ’Försök nu att fundera ut och planera vad du ska göra idag’ 
(Skolledare 5, intervjutillfälle 2). 

 
Skolledarna menade också att praktiska problem kunde påverka elevernas 
möjlighet att följa sina planer, t ex att hitta den matematikbok som krävdes 
när den behövdes. Bristen på läromedel sågs som ett bekymmer eftersom 
detta kom att styra elevernas strategier snarare än elevernas medvetenhet 
kring sitt arbetssätt.  
 
Loggboken fungerade inte alltid som redskap för information mellan hem 
och skola. Enligt skolledarna läste sällan föräldrar i den och det var sällan 
som det stod en föräldrasignatur i boken. De trodde att ca 10 procent av 
föräldrarna läste i den. En tänkbar förklaring var att den inte gav någon 
intressant information pga elevernas torftiga texter. 

 
Åter igen som förälder eller extern person så fattar man inte ett skvatt. Det 
står ju att den här personen inte gör nånting, inget, på svenskan står det 
”skriva klart berättelsen” Om inget annat, för deras skrivutveckling, tycker 
jag att man också kan säga till eleverna att man skriver så att vi förstår vad 
det är vi menar. (skratt) Vilken berättelse? ’Idrott. Gå på idrott’. Ja” /…/ 
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Föräldrarna ska läsa loggboken, handledaren ska läsa loggboken och 
begripa vad det är som händer och sker, en handledare kan ju inte begripa 
nånting när det står ’matte, inget’ och de har godkänt det, förhoppningsvis 
vet handledaren, men då vet den det p g a andra faktorer än loggboken, och 
då kan man återigen fundera på loggbokens värde (Skolledare 2, intervjutill-
fälle 2). 

 

Studieplan 
Skolledarna talade även kritiskt om studieplanens layout. Det minimalis-
tiskt utformade formatet uppfattades inte ge utrymme för att kunna skriva 
uttrycksfullt och skriva fram den information som behövdes för att kunna 
följa elevernas utveckling i skolan. Kritik utrycktes mot konstruktören som 
argumenterade för en kort snarare än för en uttrycksfull text. Detta uppfat-
tades ge dubbla budskap till eleverna eftersom det signalerade att det inte är 
betydelsefullt att uttrycka sig nyanserat. 

 
Vi är tillbaka till samma som loggboken, alltså det här blir nån sorts av till 
vem och för vad gör man det här? Gör man bara för att order är skriv en 
individuell studieplan? /…/ om du tittar på vad som har påverkat rutstorle-
ken. Det är inte ämnena utan hur många ord du måste ha för att få / mål och 
strategier medan i nuläge skulle behöva mycket utrymme att beskriva nulä-
get. Det andra kanske är lättare att beskriva med vad du är på väg. Vad är 
mål? Nu lägger man både mål och strategier i en stor ruta och här har man 
små rutor, vilket blir att det blir sånna här resultat. / Det finns ju inte ut-
rymme för att skriva därför blir det ju så här. Men frågan är vad gör jag nu i 
årskurs 9 när jag har ett antal sånna studieplaner, individuell studieplan, vad 
berättar det om historiken? (Skolledare 2, intervjutillfälle 1). 

 

Lärstilsanalysen  
Arbetssättet inleddes med en lärstilsanalys som förväntades utgöra ett red-
skap för elevernas skolarbete. När eleverna började i Kunskapsskolan fick 
de fundera över sin egen lärstil i relation till hur de bäst arbetar. Skol-
ledarna talade om den s k lärstilen i relation till generella betingelser, inte i 
relation till något skolämnesinnehåll. Eleverna fick ta ställning till om de t 
ex arbetade bäst i stora eller små rum, med musik eller utan, varmare eller 
kyligare rum etc. Lärstilsanalysen fick en nertonad roll då det uppfattades 
som svårt att tillgodose elevernas olika behov i praktiken t ex skapa kalla 
och varma rum eller att eleverna kan välja att arbeta med händerna när de 
önskar. Skolledarna talade också om kompetensbrist på området hos lärare 
och skolledare.  
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Förhoppningsvis ska vi i framtiden ha olika inlärningsmodeller och inlär-
ningsstilar, men det har vi inte riktigt hunnit med /…/ och det kräver 
mycket arbete och det kräver mycket kompetens också bland lärarna och att 
dom diskuterar det här med eleven och föräldrarna kanske i grupp och vara 
tydligare. Men vi har inte alls hunnit. Vi har inte alls satt liksom ljus på det 
här med inlärningsstilar men visst är det viktigt att man kan se hur man bäst 
lär sig. Att man reflekterar över det (Skolledare 3, intervjutillfälle 1). 

 

Ofärdig praktik 

För att Kunskapsskolans centralstyrda pedagogiska modell ska kunna fun-
gera i verksamheterna och eleverna ska kunna arbeta självständigt ställer 
det stora krav konstruktionen och implementeringen av den pedagogiska 
modellen, redskapens konstruktion och användarnas kompetens. 
 

Brister i konceptförankring 
Ett övergripande problem vid implementeringen av den pedagogiska 
modellen och redskapen var bristande kompetens när det gäller redskaps-
användningen. Tiden var knapp och det fanns inte tillräckligt utrymme för 
diskussioner. Skolledarna menade att det fanns lärare som saknade den 
kunskap och kompetens som krävdes för att kunna handleda eleverna kring 
redskapen och arbetssättet. 
 

Det är jättestor kompetensbrist på området, vi gör en massa saker inom 
Kunskapsskolan just nu som vi egentligen inte har nån riktig grundpeijl på 
varför vi gör (Skolledare 2, intervjutillfälle 3).  

 
När skolledarna talade om på vilket sätt elever och lärare har haft möjlighet 
att enkultureras in i verksamheten beskriver de att varken lärare eller elever 
generellt sett har getts möjlighet att lära sig använda redskapen såsom de 
förväntades i den här skolpraktiken. Både elever och lärare har i huvudsak 
själva fått söka sig fram till hur redskapen ska användas och varför.  

 
Man slängt ut dem i en värld där de inte har en aning om vad de ska göra. 
De har inga strategier, inga verktyg, Det är ju förödande. Det är ju som att 
skicka in dem på nattsträckan tio mil utan pannlampa. Men man har massa 
konstiga moderna ord. Dom är ointressanta om man inte gör någonting av 
dem (Skolledare 6, intervjutillfälle 2). 

 
Alla nyanställda lärare får en manual där konceptet i form av arbetssättet 
och uppgifter beskrivs. Skolledarna talade delvis om manualen som ett pro-
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blem eftersom lärarna kan ta manualen under armen och utföra vad som 
står där utan att ha en djupare förståelse kring intentionerna.  

Skolledarna beskrev det som att de kanske hade tagit för givet att lärare 
och elever visste hur de skulle använda redskapen och att den mening som 
är inbäddad antogs vara uppenbar. Det kan förstås mot bakgrund av att 
loggbok, studieplan och handledning är vanligt förekommande redskap i 
svenska skolor. 
 

Vi gav det här till ungdomarna, vi gav det här till lärarna, men vi har inte 
haft någon kurs i, alltså någon introduktion i arbetsmetodik kring, / För min 
del, eftersom jag har jobbat med loggbok i den förra skolan rättså mycket, 
tog jag förgivet att det här var begripligt för alla (skolledare 1, intervjutill-
fälle 2). 
 
Frågan är vad är en individuell studieplan är för mig och vad en individuell 
studieplan är för dig? Och där igen tror jag att i vår bransch så tar vi mycket 
för givet. /…/ Individuell studieplan tror jag att de flesta av oss vet exakt 
vad det betyder, men vi har inte en gemensam makulatur kring det här. Att 
vi använder ett namn för en sak som betyder samma för alla. Men för den 
här personen betyder det inte samma som det gör för mig. (Skolledare 1, 
intervjutillfälle 2). 

 
Lärarna hade varierande förståelse för redskapens funktioner beroende på 
vilka erfarenheter de hade med sig till Kunskapsskolan. Skolledarna ansåg 
att de lärare som varit med och diskuterat och arbetat vid implementeringen 
av Lpo 94 hade en annan förankring och en djupare förståelse kring red-
skapens möjligheter och begränsningar än de nyutbildade lärarna. Texter 
som uppfattades som vikiga för förståelsen av redskapen är de bakgrunds-
texter som skrevs i samband med Lpo 94. 
 
Tankeredskap saknas  
Kunskapsskolans verksamhet beskrevs av skolledarna som en försöksverk-
samhet med syfte att skapa en organisation som bättre stödjer elevers kun-
skapsutveckling i jämförelse med den mer traditionella undervisningsorga-
nisationen.  
 

Jag kan väl säga för min personliga del, att jag kan vara liksom prövande 
just nu för att se om det här ger mera kunskaper för eleverna. Det beror ju 
på vilken kunskapssyn man har också, i grund och botten (Skolledare 2, 
intervjutillfälle 2).  
 

Skolledarna talade om konceptet som en blandning av flera pedagogiska 
metoder och modeller. Ett problem som uttrycktes var att skolorna iscensatt 
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arbetssättet utan att ingående ha diskuterat varför de valt just dessa metoder 
och modeller. De talade om verksamheten som ”praktiskt experimente-
rande”. Idéerna uppfattades inte ha någon teoretisk förankring eller några 
uttalade teoretiska antagande. Detta sågs som ett grundproblem för utveck-
ling av den pedagogiska modellen. Skolledarna sade sig sakna tankered-
skap för utveckling. ”Det räcker inte att ha en personligt utformad studie-
väg för varje enskild elev som mål vid utvecklingsarbete av arbetssättet” 
(Skolledare 3, intervjutillfälle 2). De kände sig dåligt förankrade i teori-
resonemangen och de kände behov av att få föra pedagogiska teoriförank-
rade resonemang i högre utsträckning. De menade att även lärarna skulle 
behöva detta. Skolledarna menade att det fanns lärare som hade anpassat 
sig till konceptet utan att ställa sig frågan varför. 

 
Vi har valt ett antal metoder, men liksom det rent inlärningspsykologiska i 
det hela, varför väljer vi dom här metoderna har vi egentligen aldrig varken 
satt på pränt eller diskuterat så mycket. Det var ju liksom pang på metoden. 
Och vi har kanske inte pratat så mycket om grunden till att vi har valt just 
dom här metoderna. Och det är alltid risk med det. Det är inga bekymmer 
liksom att tala om massa metoder och sen sätter man igång med det. Men 
ska man utveckla det så tror jag att man måste, / Det är svårt för medarbe-
tare och för oss också att utveckla nånting när vi inte har djupet bakom till 
skälet till varför vi gör det här klart för oss. Då är det svårt att veta vilket 
utvecklingssteg man ska ta. Då räcker det inte bara med att ha ett mål att vi 
ska ha en personligt utformad studieväg för varje enskild elev. /…/Risken är 
att om vi ska utveckla vidare det här så vet vi inte vad avstampet egentligen 
är mer än att det är en personligt utformad utbildning för barnen. Men om vi 
ska utveckla det personliga handledarsamtalet, individuella studieplaner och 
utvecklingssamtal och de här delarna. Ja, till vad är det vi ska utveckla? 
(Skolledare 2, intervjutillfälle 2) 
 

För att kunna fördjupa förståelsen, utveckla konceptet och jämföra skolor-
nas verksamhet med varandra efterlystes fler pedagogiska diskussioner 
både bland lärarna i skolorna och inom skolledargruppen. Skolledarna 
efterlyste ”pedagogiska matcher” där lärare och skolledare kunde pröva och 
vässa argumenten. Skolledarna talade också om risker med att hålla diskus-
sionen intern i Kunskapsskolan eftersom det kunde leda till att de blev iso-
lerade och inte tog del av den pågående skolutvecklingen i Sverige.  

 
Ip- Det är inte säkert att det vi gör är speciellt dåligt. Det är kanske tvärt 
om. Jag tror säkert att det ligger ett bra tänk bakom (.) Men jag tycker 
ibland att det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan / att vi liksom för, 
för lite, / Vi har inte vässat klorna riktigt så där. Vi har inte tagit pedago-
giska matcher internt. Vi har lagt ett kort och det ligger på nåt vis va, och 
sen liksom så ger vi oss inte i kast med att ta nån inre diskussion kring det 
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hela utan det handlar om att säkerställa, kvalitetssäkra den formen vi har 
valt.  
Varför blir det så? 
Ip- Jag tror av olika skäl, för det första så tror jag att det (.) finns väl kanske 
en rädsla, inte en rädsla ska jag säga, men jag tror att man, / Det är livsvik-
tigt för det här företagets överlevnad så länge som vi ska jobba i den formen 
som vi gör nu dvs enligt ett gemensamt pedagogiskt koncept med giva 
ramar. Så då är det nödvändigt att liksom se till att konceptidén fungerar på 
ett vettigt sätt då (Skolledare 2, intervjutillfälle 2). 

 

Pedagogiska problem 
När man organiserar en praktik efter en ny pedagogisk modell är det natur-
ligt att flera områden inte är tillräckligt utvecklade. Den nya pedagogiska 
praktiken ställer nya krav på t ex målstyrning, progression i utbildningen, 
formulering och bedömning av uppgifter. Genom att Kunskapsskolan har 
organiserat undervisningen som de har gjort så har dessa problem har blivit 
tydliga.  
 
Formulering och bedömning av uppgifter 
En central del av arbetssättet bygger på att uppgifter i steg och kurser är 
självinstruerade och tydligt utformade och att eleverna kan arbeta själv-
ständigt med dessa utan lärares introduktion och bedömning av när de ska 
redovisa sina resultat. 

Formuleringen av uppgifterna visade sig vara ett komplicerat uppdrag. 
Det handlade om att lärarna hade svårt att formulera uppgifter utifrån en 
progressionstanke. Det var svårt att förhålla sig till 35 olika kunskapsnivåer 
både vad gällde konstruktion och bedömning. Nivåerna var framför allt 
svåra att formulera när de blev för detaljerade. Projektstegen, som endast 
gav uttryck för större områden, uppfattades som betydligt lättare att förhålla 
sig till. 

Ett annat problem var att det var svårt att formulera skriftliga uppgifter. 
Det abstrakta uttryckssättet gjorde att eleverna inte hade möjlighet att förstå 
uppgifterna och arbeta självständigt (jfr Lindblad och Sahlström, 1999). 
Det självinstruerade redskapets funktion försvagades.                                                                  

Formuleringen av uppgifterna och bedömningskriterierna i stegen styrde 
även elevernas beteende på ett oväntat sätt. Eleverna valde t ex bort lärar-
ledd undervisning eftersom de ansåg att de kunde nå målen och klara upp-
gifterna utan föreläsningar. De valde istället att arbeta själva för att spara 
tid och bli klara med sina uppgifter. De var inte heller intresserade av att ta 
del av något annat innehåll än det som bedömdes. Eleverna såg inte värdet 
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med att få kunskaper. Att nå målet fort var viktigare eftersom det gav ut-
delning. Kunskapsskolans målrelaterade system riskerade att medverka till 
att eleverna tävlade om vem som var snabbast och till ytkunskaper, efter-
som hastighet gav utdelning i form av högre betyg samtidigt som just detta 
underminerade lärandet. 

Ett problem som blev tydligt och som det inte uttalats någon lösning på 
är bedömning av uppgifterna. Den modell som stegen utgick ifrån byggde 
på att avklarade steg motsvarade betygsgränser. Det var tydliga gränser 
som vem som helst kunde förstå. Målen var formulerade på ett sätt så att de 
kunde prickas av efter hand som eleverna har arbetat med uppgifterna. 
Kriterierna för bedömning var godkänt eller ej godkänt.  

Lärare och skolledare var inte nöjda med det sättet att bedöma kunska-
per. De menade att det är komplicerat att bedöma elevers kunskaper och 
denna bedömningsmodell uppfattades som alltför enkelt. De ville ge ele-
verna en mer beskrivande bedömning kring kvaliteten på prestationerna. 
”…så ska eleven trots allt få en feed-back vid projektprovet över på hur 
pass bra har det lyckats” (skolledare 2, intervjutillfälle 3).  

Den officiella tanken kring bedömning kvarstod men olika bedöm-
ningslogiker kom till uttryck i verksamheterna. Det rådde oklarheter kring 
vad som skulle bedömas och hur. Mot den bakgrunden är det rimligt att 
skolledare uttryckte en viss frustration över hur de skulle tolka uppdraget.  

 

Förändringar i verksamheten 
De förändringar som skett i verksamheten är till viss del en tillbakagång till 
mer traditionell undervisning. Det kan ses som att konceptet urholkas och 
att skolan har abdikerat på några områden. Det gäller t ex skolans syn på 
ämneskompetens. Inledningsvis skulle alla lärare i arbetslaget arbeta med 
samtliga uppgifter. Utvecklingen har gått mot att ämneskompetenta lärare 
har övertagit huvudansvaret för planering och bedömning av ämnesinnehåll 
i kurserna. Även rummens funktioner förändrades. Från att det tidigare var 
varierande typer av kommunikation som präglade rummen, t ex små-
gruppssamtal eller föreläsningar, organiserades rummen istället utifrån 
innehåll, s k ämnesstugor, där eleverna kan möta ämneskompetenta lärare 
och diskutera med dem. Rummen utrustades också med läroböcker i ämnet. 

Förändringen gällde även elever som inte presterade i den självstyrda 
verksamheten. De fick möta en pedagogik som bröt mot Kunskapsskolans 
visioner kring elevens inflytande och ansvar och som mer liknade den tra-
ditionella skolans undervisning.  
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Förändringar har också skett pga praktiska problem. Lärstilsanalysen 
fick en nedtonad roll i konceptet eftersom valmöjligheterna sågs som orea-
listiska i relation till praktiken. Exempelvis kunde en elev inte välja att 
arbeta ensam i ett varmt rum med musik i en mjuk fåtölj. 

Andra förändringar var att valfriheten vad gäller lunchtider begränsades 
och att man införde andra tider för när skoldagen skulle avslutas. 

 

Centralstyrd frihet 
Skolledarna var medvetna om brister i konceptet och utbildningen. De 
beskrev t ex att de praktiskt estetiska ämnena inte var tillräckligt represen-
terade i utbildningen vad gällde innehåll, kompetens eller material. Vidare 
saknades studie- och yrkesvägledning för eleverna och kurserna var 
outvecklade. För att komma tillrätta med problemen hade skolledarna fram-
fört sina synpunkter till bolagets överordnade pedagogiska chefer men 
skolledarna uppfattade att kritiken inte alltid mottogs på allvar. De beskrev 
maktlösheten i att stå vid fronten som ledare för skolan och ta emot klago-
mål från föräldrar men inte ha någon möjlighet att agera i frågan då befo-
genheterna låg på övergripande nivå.  

 
Ibland kan jag tycka att det är / att det slätas över när vi är oroliga över att 
det finns inget bra musik, det finns inget SYO tänk, (.) det finns inget 
showtänk så här, och så får man tillbaks det här att ’ jo men det är så här’ 
men det kommer inte något direkt ut./…/ Det är mycket vi som får stå till 
svars för musiken, t ex så här, och det kan vara väldigt stressande (Skol-
ledare 3, intervjutillfälle 3). 
 

I förhållande till de problem som uppstod i praktiken har även lärare 
försökt att lösa problemen lokalt vilket i sin tur gav upphov till reaktioner 
från Kunskapsskolans ledning. Konceptet ska vara centralstyrt så 
förändringar i redskapen ska ske genom centralt organiserade grupper och 
inte av lärare i verksamheterna.  

Att lärarna och skolledare försökte lösa problem som uppstod i de 
enskilda skolorna kan ses som rimligt med tanke på att undervisningen 
drivs av redskap och uppgifter och därför måste problemen lösas ganska 
omgående för att undervisningen ska kunna fungera. Alternativet är att 
eleverna tolkar uppgifter och använder redskapen på olika sätt. Vissa elever 
kan finna lösningar andra vet inte alls hur de ska hantera otydliga uppgifter 
och redskap. Det kan också finnas de som löser situationen genom att göra 
helt andra saker t ex driva omkring.  
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Otydlig konstruktion öppnar för olika tolkning 
Eftersom vissa redskap uppfattades som outvecklade till sin konstruktion 
och otydliga i förhållande till hur de skulle användas i praktiken öppnade 
det för tolkningar trots centralstyrningen. Det gällde bl a betygskriterierna, 
föreläsningarnas värde och funktion, hur uppdragen i kurserna skulle ut-
formas och elevernas val av nivåer. 

När skolledarna talade om betygskriterier i steg och kurser framkom 
dels en gemensam officiell version (att de följde principen som innebar att 
antal steg bestämde betyget) och dels olika versioner av krav på 
kompletterande kriterier för de olika betygsstegen.  

Bilden av hur eleven valde nivå i kurserna var också otydlig. Även i de 
berättelserna fanns både en gemensam, officiell version och en varierande. 
Det framkom t ex att några skolor inte hade ett gemensamt uppdrag för de 
tre olika nivåerna. De hade istället formulerat olika uppdrag för de olika 
nivåerna. Det fanns också berättelser som innebar att elever kunde välja 
olika nivåer i relation till ämnen i samma kurs. ”Jag tror på matte, NO så 
jag försöker jobba på MVG-nivå. Men när det gäller SO så nöjer jag mig 
med VG-nivå” (Skolledare 3 citerar en elev vid intervjutillfälle 3) 

När skolledarna talde om förändringen från föreläsningar till workshops 
framkom att alla hade genomfört förändringen men att det fanns olika upp-
fattningar om föreläsningarnas betydelse. De fanns de som uttryckte 
bekymmer över att det fanns få lärarledda sammanhang för eleverna.  

Vad gäller redskapen handledning, loggboken och studieplanen var 
skolledarnas beskrivningar överensstämmande men det fanns olika uppfatt-
ningar om huruvida det var förenligt med konceptet att skapa nya redskap 
som t ex s k lathundar för att komplettera redskapens brister. 

 
Frihet – styrning 
Vad som framgick i skolledarnas berättelser var att det fanns olika uppfatt-
ningar kring hur elever lär och hur undervisningen kan och bör organiseras 
och genomföras. De olika uppfattningarna handlar om elevens frihet i rela-
tion till pedagogikens struktur och ramverk. Det handlade om elevens 
inordnande i den gemensamma strukturen kontra en egen, personlig struk-
tur, obligatoriska tillfällen kontra egna val och frivillighet, egen planering 
kontra styrt schema. Intressekonflikten handlade om hur långt elevens 
ansvar kan få sträcka sig och hur långt lärarna ska våga släppa kontrollen 
över eleverna.  
 

Å ena sidan eftersträvas en gemensam Layout av loggboken. Å andra sidan 
uppfattas den gemensamma arbetsmetodiken som individuellt hämmande 
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för vissa elever. Vissa elever är motsträviga till att arbeta med loggboken i 
de former som föreskrivs. De vill ha det på sitt sätt och lägga upp sitt skol-
liv i loggboken utefter sitt stuk (Skolledare 2, intervjutillfälle 2).  

 
Konflikten kan uppfattas gälla generella principer kring hur undervisningen 
bör utvecklas i relation till att det finns en strävan mot att skapa en organi-
sation som tydligare svarar mot individernas olikheter och behov, dvs en 
organisation som både tillåter stor frihet och/eller ökad styrning, både själv-
styrt arbete och/eller lärarledda sammanhang.  
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Kapitel 6. Eleven i Kunskapsskolan  
 
 
 
 

Vad är det för slags elever som konstrueras i 
Kunskapsskolan? 
I det här kapitlet redovisas resultaten av de fenomenografiska analyserna av 
skolledarnas uppfattningar av eleven i Kunskapsskolan. Skolledningens 
uppfattning kan antas spegla situationen i Kunskapsskolan och därigenom 
ge en bild av vad det innebär att vara elev i denna skola. Jag har försökt att 
urskilja kvalitativt skilda sätt att tala om eleven som tillsammans ger en 
bild av vad det innebär att vara elev i Kunskapsskolan. Resultaten har blivit 
två typer av beskrivningar. För det första i termer av vad är det för slags 
förmågor eleverna förväntas ha eller som de har möjlighet att utveckla 
genom att vara elever i Kunskapsskolan. För det andra i termer av vilka 
olika förhållningssätt som de uppvisar i relation till den nya praktiken.  
 

Elevernas förmågor 
Eleverna enkultureras in i och formas av de särskilda sätt som skolan orga-
niserar sin undervisning på, dvs genom handledningssamtal, den skrift-
språklighet som präglar arbetssättet, planeringskalendrar, studieplaner etc. 
Genom medverkan i praktiken skapas möjligheter för eleverna att utveckla 
särskilda förmågor. Framför allt är det tre förmågor som har kommit fram i 
analysen och som av skolledarna ses som speciellt önskvärda: självidentifi-
ering, självstyrning och självkorrigering. 

 

Självidentifiering – förmåga att bedöma vem man är och vad 
man kan 

Det är viktigt för eleven att liksom få syn på sig själv och sitt eget liv 
(Skolledare 2, intervjutillfälle 2). Alltså för eleven att kunna beskriva sig 
själv då, som den vill bli sedd (Skolledare 1, intervjutillfälle 1).  

 
Varje elev förväntas få syn på sig själv som individ och kunna beskriva 
vem han/hon är och vilka möjligheter det kan finnas att utveckla förmågan 
till självidentifiering. Eleverna förväntas kunna bedöma sin egen kunskap 
och kapacitet, och förstå vad de kan klara av i relation till nivåer i steg och 
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kurser. Det handlar om att lägga sig på ”rätt nivå” och välja uppgifter och 
mål som är lagom utmanande.  

I nedanstående exempel illustreras hur eleverna förväntas kunna 
bedöma sin kompetens i relation till olika ämnen.  

 
Eleverna kan välja för det första svårighetsnivå, dvs på vilken svårighets-
nivå de väljer att jobba med den här kursen, det kan vara på G-nivå, VG-
nivå eller MVG-nivå, och det (.) styr eleven själv, utifrån så att säga målen 
för kursen. Det kan då innebära också att en elev går in i en kurs att ’nja jag 
tror att på matte. NO så försöker jag jobba på MVG-nivå men när det gäller 
SO så nöjer jag mig med VG-nivån (Skolledare 2, intervjutillfälle 3). 

 
Eleverna förväntas skapa sig en tydlig självbild vad gäller sina studier och 
göra en realistisk bedömning av sina prestationer, dvs kunna se sin 
begränsning och acceptera den eller förstå att de kan prestera bättre. ”I 
slutändan skulle vi helst vilja att de kunde sätta betyg på sig själva” (Skol-
ledare 2, intervjutillfälle 3).  

Följande exempel illustrerar hur eleverna kan reflektera kring sina för-
mågor och sina kunskaper vid val av kursuppgifter. Exemplet visar hur ele-
ven väljer mellan den nivå eleven helst skulle vilja prestera och den som är 
mer rimlig i relation till elevens kunskaper och förmåga.  

 
’Jag vill göra svart pist, då är man så duktig och bra’ Då har lärarna lyckats 
medvetandegöra dem, ’men ta blå i stället, gör en bra blå pist’ Genom sånna 
här samtal och eleven blir så himla nöjd för att han har gjort en bra blå 
arbete i stället för att inte ha klarat en svart. Sånna här små saker är att 
komma på spåret tycker jag, att man börjar inse ’vad jag kan, vad jag har 
förmåga till’, och att man lägger sig på rätt nivå så att jag mår bra, varken 
stressar ihjäl mig eller mår dåligt av att inte göra någonting, och det är ju så 
olika på varje nivå (Skolledare 5, intervjutillfälle 1). 

 

Självstyrning – förmåga att styra sig själv och sin egen 
utbildning 

Men i alla fall, sen det slår ju mig att den här killen har ju hittat sin strategi, 
hur han ska jobba. Han jobbar liksom med matten en hel dag /…/ Så han 
har hittat sin strategi. Hon går inte in och försöker styra det utan säger ’men 
va bra liksom att du hittat din modell’. Det tycker jag är, det är verkligen 
individuellt. Anpassning. När man ser att en elev går fram och att de har 
hittat sin modell och kör matte en vecka och svenska en vecka så accepterar 
man det som lärare, det tycker jag är jättebra (Skolledare 5, intervjutillfälle 
1). 
 



 

 110

Genom att eleverna förväntas planera sitt arbete och använda planerings-
redskap antar man att de har möjligheter att utveckla förmågan till själv-
styrning. Självstyrning handlar att styra sig själv och sin egen utbildning 
samt att kunna hitta sin egen väg i systemet. Ovanstående citat är ett exem-
pel på hur elever, som följer sina egna strategier, kan arbeta. 

Självstyrande elever förväntas instruera sig själva och agera utifrån det. 
”Han har bra koll på hur han ska jobba. Han visste exakt hur han ska pla-
nera” (Skolledare 4, intervjutillfälle 1).  

Följande exempel illustrerar hur elever resonerar när de leder sin egen 
utveckling i relation till sin självbild eller målbild. I citatet illustreras hur 
elever kan planera arbetet i skolan samt hur de väljer arbetssätt och meto-
der. De väljer självständigt utifrån sina egna behov och följer inte kamra-
ternas val.  

 
’När jag gör min individuella studieplan kring det här är när jag börjar titta 
på hur jag lägger upp arbetet, alltså när jag börjar titta på vad jag ska göra. 
Precis som det är med svenska. Jag har ett mål och jag ska nå dit. Min kom-
pis kommer göra så att han går på alla föreläsningar medan jag väljer att 
inte gå på föreläsningar för jag har hittat ett annat sätt att ta tillvara och 
inhämta kunskaper’ (Skolledare 1 citerar en elev vid intervjutillfälle 2). 

 

Självkorrigering – förmåga att kunna korrigera sig själv när man 
avviker från sin tänkta målbild 

’På det här momentet konstaterar jag att det var helt åt fanders att ta den här 
metoden’ eller ’helt fel av mig och inte gå på den här föreläsningen’ eller 
’det var helt fel av mig att inte lyssna på de varningar jag fick under vägen. 
Det är det som gör att jag inför nästa steg istället vill pröva att göra så här’. 
Det är för mig en individualiserad process där start och slutreflektion är de 
viktigaste verktygen. Det andra är korvstoppning (Skolledare 1, intervju-
tillfälle 3). 

 
Självkorrigering kommer till uttryck genom att eleverna är självkritiska och 
funderar över sitt handlande, vad som hänt och varför, samt hur arbets-
veckan har varit. Eleverna förväntas lära sig att förstå konsekvenserna av 
sitt tillvägagångssätt och justera sitt agerande utifrån de insikterna. Det kan 
handla om att eleverna behöver gå på fler föreläsningar, läsa mer litteratur 
eller, som i exemplet nedan, be om hjälp eller bromsa sig själv när de dri-
ver sig själva för hårt. 
 

Hon måste själv se till att fråga när hon inte förstår någonting (Skolledare 4, 
intervjutillfälle 2). Jag har för höga ambitioner. Det känns för jobbigt 
(Skolledare 7, citerar elev vid intervjutillfälle 1).  
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Att kunna korrigera sig själv handlar om att lära sig av sina erfarenheter 
och se effekter av vad man gör. Eleverna förväntas reflektera över sitt 
arbete och hur de lär sig samt över redskapens funktioner. När eleverna 
avviker från sin tänkta målbild förväntas de ingripa mot sig själva och 
inhämta de kunskaper och erfarenheter som de anser sig behöva. Genom att 
eleverna förväntas ta lärdom av sina erfarenheter, korrigera sitt beteende 
när de upptäcker att de kan arbeta bättre, eller lära sig mer genom att välja 
andra alternativ, finns det möjligheter att utveckla förmågan till självkorri-
gering. 
 

Elever med olika förhållningssätt till den nya praktiken 
Även om Kunskapsskolans praktik förutsätter och anses möjliggöra ut-
veckling av förmågor som självidentifiering, självstyrning och självkorri-
gering, är det långt ifrån alla elever som utvecklar dem. Dessa förmågor ses 
som något att sträva efter, men motsvarar inte det eleverna faktiskt utveck-
lar, eftersom de inte responderar på samma sätt i relation till redskapen. 
Beroende på hur eleverna lär sig använda redskapen utvecklas olika för-
hållningssätt. Så när skolledarna talar om eleverna talar de om elever som 
förhåller sig på olika sätt i relation till den nya praktiken och på så vis upp-
står olika förhållningssätt. På basis av analysarbetet har jag konstruerat 
följande kategorier av elever: de som använder systemet, de som följer 
systemet, de som bryter mot systemet, de som flyr undan systemet och de 
som lämnar systemet. 
 

De som använder systemet – ”idealelever” 
Alltså jag skulle säga att det är högst 2-3% som väljer personlig väg, och 
det är de här allra, allra duktigaste eleverna. Dom här som har full koll och 
vet precis. Dom börjar med att läsa målen och då vet dom vad dom ska 
göra, och några sånna har vi ju, / inte i nian, men några sjuor och åttor har 
vi faktiskt som är så pass duktiga ( Skolledare 5, intervjutillfälle 3). 

 
De elever som är systemanvändare är elever som är självgående och som 
kan hantera systemet och använda redskapen efter sina behov. System-
användarna behärskar strategier för lärande och kan gå direkt på kun-
skapsinnehållet. Ett exempel är en elev som väljer den personliga vägen i 
arbetet med stegen. Den personliga vägen innebär att eleverna själva väljer 
hur de ska gå tillväga för att lösa uppgifterna i relation till målen. ”Han 
verkar inte ha något problem, han har hittat sitt system” (Skolledare 4, 
intervjutillfälle 1).  
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Elever som använder systemet självständigt blir Kunskapsskolans 
idealelever. ”Jag tycker att det var en fantastisk elev alltså, hon var otroligt 
verbal och visste precis” (Skolledare 1, intervjutillfälle 1). Systemanvän-
darna uppfattas ha förmåga att kunna överblicka sin studiesituation och 
använda redskapen utifrån sina egna intressen och behov. De kan påverka 
sin studiesituation genom att de har lärt sig att planera, prioritera, formulera 
mål, tolka texter, ta egna beslut, samt välja arbetsplats, tidsplan och metod. 
De kan också reflektera över sig själv och sina uppgifter. Systemanvän-
darna kan utbilda sig själva och arbeta fort igenom systemet om de vill.  

Följande citat illustrerar hur självgående elever agerar i verksamheten. 
Eleverna är inte bara flexibla i relation till systemet utan också till sin egen 
planering. De vet vad de behöver och väljer vilket innehåll de vill arbeta 
med i sina skoldagar.  

 
’Jag blev så förtjust i min svenskabok så jag läste hela dagen och missade 
mattegenomgången men det gör ju ingenting för det kan jag göra på tisdag 
igen’(Skolledare 5 citerar en elev vid intervjutillfälle 2). 

 
Elever som använder systemet uppfattas ha en tydlig självbild vad gäller 
sina studier och ses som kompetenta att bedöma sina egna prestationer. I 
nedanstående exempel beskrivs dessa elever som trygga elever med gott 
självförtroende. De vågar tänka självständigt och formulera sina egna slut-
satser. De lär sig inte bara utantill utan försöker förstå innehållet i relation 
till sina erfarenheter och kunskaper.  

 
Och skulle det vara någon elev som är otrygg och som känner sig hotad 
eller som inte mår bra så har ju inte den samma förutsättningar att lära sig. 
För det är alltså grunden att vara trygg, att ha en bra självkännedom, och att 
våga prova lite nya saker, ha bra självförtroende, för det är först då som 
man kan tänja gränserna, och lära sig lite som sitter, inte bara utantillin-
lärning. Och det är ju det som är tanken med kurserna också, att man ska 
borra lite grann och man ska göra det till sitt eget. Vi ska ju lyfta upp bild-
ningsdelen och då måste man våga gå lite grann utanför ramarna (Skol-
ledare 3, intervjutillfälle 1). 

 

De som följer systemet – "vanliga” elever  
Hon har förstått att det viktiga är att jag gör en veckoplanering. ’Att jag pla-
nerar veckan och så tänker jag ämnena och sen så skriver jag ner det jag vill 
i de olika ämnena den här veckan, och då blir det lite mål och lite metod’. 
Men huvudsaken är att det görs en planering (Skolledare 3, intervjutillfälle 
2). 
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De elever som tillhör denna kategori är de som inte är självgående och som 
ännu inte lärt sig att hantera arbetssättet självständigt. De har heller inte lärt 
sig att reflektera över sitt lärande och sina strategier. Dessa elever följer 
systemet och lär sig bli självstyrande genom görandet som väg till själv-
reflektion. Genom arbete lär de sig veta hur, var och när. Ovanstående 
exempel visar att elever tränar sig på att planera genom att följa instruktio-
ner. De övar sig på alla de moment som ingår i planeringen av veckan. För 
elever i den här kategorin är det viktigt att lära sig att använda redskapen 
som en väg till självständighet och självvärdering. 

 
Det verkar inte vara en äldre elev som planerat länge för det är så där lite 
strikt skrivet, men jag tycker det är helt OK. Det är ju nånstans i den där 
fasen så här blir det ju och det kan ju vara ett embryo till att man så att säga 
lär sig att ta hand om sig själv och hantera sin skolvardag och placera in det 
kanske på olika tider och så där (Skolledare 6, intervjutillfälle 2). 

 
Systemföljarna följer instruktioner, svarar på det som efterfrågas och gör 
det som förväntas av dem, men oftast inte mer. De kan ses som anpassade 
till systemet genom att de följer de anvisningar som finns. Systemföljarna 
är de som t ex väljer den strukturerade vägen i stegen. ”Nu har jag läst 
målen och så väljer jag strukturerad väg för jag är en sån vanlig elev” 
(Skolledare 5, intervjutillfälle 3).  

De som följer systemet kan göra det mer eller mindre frivilligt. Det finns 
även elever som uppfattas som motvilliga. De kännetecknas av att de gör så 
lite som möjligt men lär sig så småningom att klara av arbetssättet. 
Exemplet nedan illustrerar en elev som går till avtalat möte men som inte 
förbereder sig. Eleven har inte tänkt igenom vad den skulle vilja diskutera 
med läraren utan går dit och svarar på lärarens frågor. Eleven är följsam 
men tar inga egna initiativ, vilket förväntas vid handledning. 

 
Det är ju dels en kille som inte har så mycket tid för sånt här, han svarar på 
frågorna och hon får dra ur han och hon. Jag skulle önska att dom hade, att 
han kommer bättre förberedd, men jag vet också att han är en kille som ja, 
kanske inte reflekterat så mycket över det här, han kommer dit och ja för-
väntar sig att hon ska ha initiativet. Och då gör hon det (Skolledare 3, inter-
vjutillfälle 1). 

 
Följande citat exemplifierar en elev som har förmåga att klara arbetssättet 
och uppgifterna men som inte har tillräcklig drivkraft och motivation för att 
självständigt styra sitt eget arbete. 
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Det framkommer också lite annat i den här också då, att det är en elev som 
behöver muntras upp rätt mycket, behöver rätt så mycket lite sparkar i rum-
pan för att prestera och göra. Jag tror att det är en elev som inte kanske tar i 
allt vad den orkar och trots att den kan så här. Den har lätt för inlärning, 
över huvud taget med skolämnena (Skolledare 2, intervjutillfälle 2). 

 

De som inte klarar systemet – ”svaga” elever 
Det känns som om den här eleven bara lärt sig skriva en loggbok för att vi 
ska göra det men den har för fasiken ingen som helst nytta för honom 
(Skolledare 5 intervjutillfälle 2). 

 
Elever som har svårigheter med systemet är de elever som verkar sakna de 
kunskaper och förmågor som krävs för att klara det självständiga arbets-
sättet. Det kan t ex handla om läsförståelse, tolkning av uppgifter, eller 
brist på självdisciplin eller koncentration. Elever kan också uppfattas ha 
problem med att formulera sig eller att planera sin arbetsvecka. De skriver 
inte något som kan förstås som värdefullt i loggboken, de bara ”kladdar” 
och ”får inte ner något på pappret”. Ovanstående exempel illustrerar att 
loggboken inte fungerar som ett redskap för dessa elever.  

Nedanstående citat visar att elever som har problem med läsförståelse i 
relation till skolans texter kan få problem i det självstyrande arbetssättet. 
Tanken är att eleverna ska kunna läsa sig till och förstå vad det är för upp-
gifter de ska genomföra, vilka mål de ska uppnå och hur de kan gå tillväga. 
Goda kunskaper i svenska språket blir betydelsefulla för att klara systemet. 

 
En del elever har svårt att läsa målen. De har svårt för att se vad det är de 
ska göra. Dom måste få förklarat för sig trots att det står inne på portalen, 
’vad är det det här, steget innebär?’ Och när de då har fått klart för sig vad 
det innebär då har de lättare att sätta mål för dom har svårigheter att gå in 
och läsa de här målen. Det är jättesvårt för väldigt många /…/ de får ju även 
hjälp med hur, dom ska göra, vad innebär det? För en del kan det vara t o m 
svårt att kunna identifiera budskapet i olika typer av film. Om har man 
svenska 2 problematik kan det vara svårt. Det ser ju jag, att de få elever som 
vi har som är svenska 2 behöver ju hjälp i princip hela tiden med vad texten 
betyder. /.../ ’plugga hemma och be om hjälp’, be om hjälp vet jag ju vad 
det betyder. Jag pratade med X. Vissa elever har ju svårt att be om hjälp, 
men man har kommit överens om att hon måste själv se till och fråga när 
hon inte förstår nånting, och den här flickan förstår ju inte vad som skrivs 
ner så hon måste få hjälp med lite av varje. ’Vad är det du ska göra?’, och 
då är det ju viktigt att hela arbetslaget känner till att den här flickan behöver 
ju extra hjälp, så då hjälper de henne att punkta upp (Skolledare 4, intervju-
tillfälle 2). 
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De som bryter mot systemet – ”vandrande” elever 
De här eleverna är ju sånna som t o m skiter i handledningstillfällena också 
(Skolledare 5, intervjutillfälle 1). Jag ser honom snurra runt väldigt mycket. 
Han har inte loggboken med sig (Skolledare 4, intervjutillfälle 1).  

 
Elever som agerar mot den pedagogiska strukturen och som inte följer 
systemet utvecklar egna strategier istället för att följa skolans pedagogik. 
Det kan t ex handla om att redskapen inte används alls eller på ett sätt som 
inte överensstämmer med redskapens tänkta funktioner. Det kan också 
handla om att elever är rädda för att visa sina brister och därför inte ber om 
hjälp. Arbetssättet förutsätter att eleverna är ärliga och blottar sina svaghe-
ter och söker upp lärare när de har problem i skolarbetet. 

Följande exempel illustrerar hur elever, som inte följer systemet, kan 
agera. I nedanstående exempel följer eleven inte sin planering. Han väljer 
bort arbetsuppgifter till förmån för lek och egna aktiviteter. 

 
Han har ju planerat men i hans fall har det inte hjälpt med planering. Här 
har han på morgonen skrivit att han ska vara klockan 10 vid trappen, ’jobba 
med svenska hela dan’ och sen ska han ta rast och sen tog han rast hela dan. 
Vad spelar det då för roll att han har skrivit i loggboken (Skolledare 5, 
intervjutillfälle 2). 

 
I nästa exempel illustreras att det finns elever som inte alls anpassar sig till 
arbetssättet.  
 

Men sen är det ju jobbigt med vissa elever. Jag menar, vi har några elever 
här där lärarna har vänt ut och in på sig själva, försökt handleda, vägleda, 
och schemalägga och det händer ingenting. Då måste man till slut koppla på 
kurator, föräldrar och hemmet, och det är ju så tror jag, med vilka skolor 
som helst va, att hur man än handleder, hur man än pratar, hur man försöker 
så kommer man ingenvart, så är det (Skolledare 5, intervjutillfälle 1). 

 
Elever som inte följer systemet och som inte får någonting gjort i skolan 
benämns som ”speciella”, ”annorlunda” eller som ”vandrande pinnar”. 
Vandrande pinnar är elever som leker eller som vandrar planlöst omkring i 
lokalerna istället för att arbeta.  

 
Jo det är en sån som går runt och letar efter nånting som tycker det är jätte-
roligt och vara här och trivs som tusan, /.../ de som går här nu, de är typiska 
för vandrande pinnar, /…/ dom går runt och ler, de ser glada ut. Dom stör 
inte speciellt mycket men dom kanske gör högst ett steg per termin, /…/ 
Just för att det är kul att vara i skolan, Det var det inte på förra stället för-
modligen, men bara för det är kul här, man lär sig inte nånting, (.) och jag 
känner att vi har inte resurser för dom här vandrande pinnarna och det är 
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jättetråkigt. Jag vet att skulle nån sätta sig ner och börja jobba med dom så 
skulle de faktiskt kunna prestera nånting (Skolledare 5, intervjutillfälle 2). 

 

De som lämnar systemet – ”avvikande” elever  
Och det kan vara en elev som är duktig i skolan eller som har svårt i skolan 
och som ändå kan gå in och värdera och bedöma. ’Jag trivs inte att jobba i 
det här’. Det är framför allt strukturen, det sätt vi arbetar på som är det man 
inte tycker om då av olika skäl. Många elever som är självkritiska som slu-
tar dom säger så här ’jag kommer aldrig kunna lära mig någonting i den här 
skolformen. Om en lärare talar om för mig vad jag ska göra från A till Ö då 
lär jag mig i alla fall någonting, här kommer jag inte att lära mig ett skvatt’ 
(Skolledare 2, intervjutillfälle 3). 

 
De elever som lämnar Kunskapsskolan är sådana som menar att de inte 
kommer att anpassa sig till skolans pedagogiska modell och tar konsekven-
serna av det. Det gemensamma för dem som slutar är, enligt skolledarna, 
att de inser att Kunskapsskolans självstyrande arbetssätt inte passar dem 
och därför byter de skola. De som slutar kan både vara elever som uppfat-
tas vara studiemotiverade och studieomotiverade elever. Det ovanstående 
exemplet illustrerar att eleverna kan vara självkritiska och ha en uppfatt-
ning om hur de trivs med och klarar av det självständiga arbetssättet. 
Nedanstående exempel illustrerar att en elev kan sluta för att han inser att 
han alltför lätt dras med i kamraternas lek istället för att arbeta med 
skoluppgifter.  
 

’Varför går du och sätter dig där, när du sagt att du inte skulle göra det?’ Då 
kan det vara kompisarna som drar en till fel ställe. För så var det med den 
pojken som slutade idag att han var studiemotiverad och duktig kille men 
kan inte säga nej till kompisarna som är vandrande pinnar och då blir det så 
att han är med och vandrar runt med dom, och mår jättedåligt av det för han 
vill egentligen inte göra det men har inte kraft nog att säga nej, Vad kan vi 
här i skolan göra för det? Det är jättesvårt (Skolledare 5, intervjutillfälle 2). 

 

Att vara elev i Kunskapsskolan 
I flera avseenden är eleverna i Kunskapsskolan likadana som elever i andra 
skolformer. Men för att kunna vara en välfungerande elev i den här speci-
ella praktiken efterfrågas vissa särskilda förmågor. Eftersträvansvärda för-
mågor för att klara det självständiga arbetssättet är självidentifiering, att 
bedöma vem man är och vad man kan, självstyrning, att styra sig själv och 
sin egen utbildning och självkorrigering, att kunna korrigera sig själv när 
man avviker från sin tänka målbild.  
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Elever som har dessa förmågor framstår som ”ideala” elever och de ele-
ver som håller på att utveckla förmågorna ses som utvecklingsbara, funge-
rande elever. Genom medverkan i praktiken och användandet av redskap 
förväntas de tillägna sig dessa förmågor. Genom att använda redskapen och 
utnyttja strukturen förväntas eleverna under sina år i skolan träna sig i att ta 
ett allt större ansvar för sina studier och sin personlighetsutveckling. 

Idén bakom en långt driven individualiserad organisation är att elever 
ska vilja arbeta självständigt och ta egna initiativ. Elever som varken kan 
eller vill anpassa sig till den pedagogiska modellen eller använda redskapen 
bryter därför mot hela undervisningssystemet. De elever som har svårighe-
ter med att klara det självständiga arbetssättet är sådana som t ex har pro-
blem i relation till svenska språket. Den skriftspråkliga miljön ställer stora 
krav på eleverna som förväntas att läsa och skriva mycket. Andra problem 
kan vara att elever saknar de erfarenheter som krävs för att de ska kunna 
använda artefakterna som redskap. De elever som inte har utvecklat kom-
petens i relation till redskapen handskas med dessa utan att förstå syftet 
med dem. Exemplet nedan illustrerar att artefakterna uppfattas som ”döda” 
för eleverna i den meningen att de inte har någon som helst nytta av dem. 
Frågan är vad som styr elevernas arbete om några eller om flera av de red-
skap som förväntas styra undervisningen slås ut? 
 

Eleverna har liksom inte riktigt tror jag alla gånger förstått att det här är till 
för dom, och förstår de inte riktigt varför det är till för dom, då är det frågan 
varför vi ska hålla på med det. Återigen någonting som skolan sysslar med 
som eleven inte riktigt /…/men som sagt, tendensen, varningsklockan, lik-
som, repetition ständigt, ingen utmaning, bla, bla, bla, man bara skriver ner 
dom här sakerna för att få det gjort, bara därför systemet säger att vi ska 
göra det, inte för att det har något värde i sig (Skolledare 2, intervjutillfälle 
2). Alltså, det känns som om den här eleven bara lärt sig skriva en loggbok 
för att vi ska göra det men har för fasiken ingen som helst nytta för honom, 
så är det ju (Skolledare 5, intervjutillfälle 2). 
 

De elever som bryter mot systemet arbetar inte med uppgifterna utan flyter 
omkring i lokalerna. Westlund (2002) har noterat samma fenomen i skolor 
med ökat inslag av eget arbete. Hon kallar dessa elever för ”vandrarna”, en 
beteckning för de elever som har svårt att komma till arbetsro och kon-
centrera sig på en uppgift och som istället går runt och ser vad kamraterna 
gör. Det kan ses som att dessa elever har möjlighet att fly skolans krav men 
ändå finnas kvar i skolans lokaler (jfr även Lindblad & Sahlström, 1999). 
Man kan förmoda att dessa elever finns i alla skolformer men att de blir 
särskilt synliga i denna praktik då kontrollen av de enskilda elevernas pre-
stationer förväntas vara aktuell och tydlig samt att eleverna inte är bundna 



 

 118

till undervisning i särskilda rum utan har möjlighet att röra sig fritt i loka-
lerna.  

Elever som inte kan eller vill följa systemet presterar föga och når inte 
förväntade mål. Det finns också elever som inte presterar någonting alls. 
Åtgärder ifrån skolans sida består i sådana fall av att skapa en pedagogik 
som bryter mot Kunskapsskolans visioner kring elevens inflytande och 
ansvar och som mer liknar den traditionella skolans undervisning. Dessa 
åtgärder är inte unika för Kunskapsskolan utan förekommer även i andra 
skolor utan timplan där samma problem uppstår (Westlund, 2005). Att 
vissa elever möter ett mer lärarstyrt arbetssätt uppfattas som olyckligt men 
ses som nödvändigt. Elever som har en inre disciplin kan släppas fria i 
systemet medan de andra måste styras hårdare (jfr även Carlgren, 2005; 
Eriksson, 2005; Westlund, 2005). 

Avstegen ifrån konceptet innebär att eleverna förväntas följa innehållet i 
steg och kurser men är fråntagna möjligheten att besluta över t ex vilka 
uppgifter de ska arbeta med, var de ska sitta, när de ska redovisa, dvs lära-
ren övertar stora delar av elevernas planeringsarbete och disciplineringen 
av eleverna. Bekymren kan förstås som att eleverna har s k planerings-
svårigheter eller brist på självdisciplin med det kan också vara helt andra 
erfarenheter som eleven saknar som medverkat till att eleverna inte kan 
arbeta i systemet. Om elever har problem i relation till artefakterna i den 
meningen att de saknar de erfarenheter som krävs för att kunna använda 
dem, får en mer styrd pedagogik kanske inte så stor effekt. Eleverna kan 
snarare behöva hjälp med att tillägna sig de erfarenheter som efterfrågas i 
relation till redskapen. Men frågan är vilka erfarenheter som behövs? Vad 
är det som eleven förväntas kunna för att klara av det som förväntas? Rim-
ligtvis kan elever behöva hjälp med att enkultureras in i praktiken och suc-
cessivt få möjlighet att tillägna sig Kunskapsskolans redskap under hand-
ledning. Att elever börjar vandra runt i skolan eller göra helt andra saker 
kan ses som ganska naturligt om de inte har förstått hur de ska arbeta i 
systemet, hur redskapen ska användas och hur instruktioner till uppgifter 
ska tolkas osv.  

Att eleverna har olika erfarenheter i relation till redskapen visar sig i 
deras studieresultat. Elever som kan använda de resurser som står till för-
fogande och arbeta självständigt kan ta sig snabbt fram i systemet och få 
höga betyg. Elever som har svårt att förstå hur de ska ta sig fram arbetar 
betydligt långsammare. Det betyder att spännvidden av elevers prestationer 
är stor. Exempelvis har eleverna redan efter några veckor på i Kunskaps-
skolan redovisat olika många steg.  
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De sprider sig extremt fort, ja, det går väldigt fort. Det går bara på några 
veckor. Så börjar det på att urskilja sig vissa förmågor och kanske framför 
allt intressen. Det som börjar urskilja eleverna det är ju framför allt 
intresseområden. De som är intresserade av svenska, tycker om att skriva 
läsa och jobba dom får en bra skjuts i början så att säga till skillnad från de 
som kanske har ett mindre intresse och har svårt att sätta sig ner och läsa 
och skriva eller drar sig för det. Det är inte så att de har svårt för det men de 
är inte intresserade av det helt enkelt så att (..) Där är det ju också en risk då 
naturligtvis då, för det är inte säkert att det representerar en låg kunskaps-
nivå för eleven bara för de inte är intresserade av att jobba med det (Skol-
ledare 2, intervjutillfälle 3). 

 
Kunskapsskolan ser sig själv som ett alternativ till den traditionella skolans 
arbetssätt och att elever och föräldrar som väljer denna arbetsform helst ska 
vara insatta i vad pedagogiken innebär eftersom arbetssättet inte anses 
passa alla elever. Skolan är till för elever som redan är eller som kommer 
att bli självstyrande i systemet.  

 
Då tänker man ju liksom, (..) man vill ju inte säga det men (skratt) han 
skulle ju behöva ett schema som han gick till och klockan ringde och han 
satte sig ner och jobbade med en lärare. Det är ju lite så. Den här eleven 
behöver det här, och det är ju det vi säger om Kunskapsskolan också. Vi är 
ett alternativ. Den här eleven behöver nog en otroligt hård struktur från 
någon annan, så att han inte ska behöva bekymra sig över vad han ska fylla 
sin dag med, utan han sätter sig ner på en stol och ska jobba med matte. Då 
vet han det, då skulle han nog komma och jobba med matte för han kommer 
ändå med cykeln, förmodligen blivit hårt tvingad till det, Men han klarar 
inte av ta ansvar för den här. Den här studiefriheten som vi erbjuder, /…/ 
Jag känner att vi har inte resurser för dom här vandrande pinnarna och det 
är jättetråkigt, jag vet att skulle nån sätta sig ner och börja jobba med dom 
så skulle de faktiskt kunna prestera nånting. (Skolledare 5, intervjutillfälle 
2)  
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Kapitel 7. Läraren i Kunskapsskolan 
 
 
 
 

Vad är det för lärare som konstrueras i 
Kunskapsskolan? 
Det är inte bara eleverna som formas i relation till den verksamhet de ingår 
i. Även lärarna formas i relation till den individorganiserade undervis-
ningen genom att Kunskapsskolans artefakter och elevers agerande ställer 
särskilda krav på dem. I det här kapitlet redovisar jag resultaten av de 
fenomenografiska analyserna av läraren. Inledningsvis ger jag en bild av 
vilka olika förhållningssätt som lärare har möjlighet att utveckla i relation 
till praktiken. Sedan beskriver jag vad det är för kompetenser som lärarna 
förväntas ha för att kunna fungera i Kunskapsskolan. Avslutningsvis dis-
kuterar jag lärarrollen i en centralstyrd verksamhet. 
 

Kunskapsskolans lärare är centralstyrda 
Jag sitter just med [anställnings-]intervjuer och jag är rätt tydlig med det 
här. Att det autonoma arbetssättet där man har ett klassrum där man får köra 
efter egen pipa, det finns ju inte här. Utan här får man ju /. Här måste man 
underordna sig systemet./…/ När jag rekryterar /…/ så tittar jag mer på hur 
man ser till / ja, varför man har blivit lärare och att man vill jobba med barn 
och ungdomar / mer än att man kanske så brinner för ämnet då, för då tror 
jag att man har svårare att underordna sig den här tydliga strukturen som vi 
har (Skolledare 3, intervjutillfälle 3). 
 

Det allra viktigaste för en lärare i Kunskapsskolan är att följa konceptet. 
Konceptet är skriftligt utformat och uppfattas som en auktoritativ text som 
vänder sig till samtliga lärare i samtliga skolor. Lärarna tolkar konceptet 
och handlar därefter. De förväntas tolka begreppen, redskapens användning 
och visionen på ”rätt sätt”. Det handlar om att det endast finns en riktig ut-
tolkning.  

Lärarna förväntas agera som koncernmedarbetare, där innehåll och 
arbetssätt utformas gemensamt men styrs centralt. Koncernmedarbetare 
arbetar inte som solister i systemet utan som arbetslagsrepresentanter där 
ansvaret är kollektivt. De förväntas inordna sig i den gemensamma tolk-
ningen och strukturen samt kunna samverka med kollegor. Lärare som trivs 
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med yrket och ungdomar väljs framför de som har ett starkt ämnesintresse 
eftersom de förstnämnda förväntas ha lättare att underordna sig arbetssättet. 

Utifrån de texter som beskriver konceptet förväntas lärarna vägleda ele-
verna genom steg och kurser. De kontrollerar att eleverna följer den peda-
gogiska modellen och når sina mål. Läraren är en ledsagare som förevisar 
systemet för eleverna. Deras förhållningssätt i relation till eleverna är upp-
muntrande och stödjande. 

 
Läraren kommer med lite tips och idéer om hur han kan göra då, men hon 
försöker aldrig pådyvla honom någonting utan hon låter honom hela tiden 
tänka efter och själv fundera (Skolledare 5, intervjutillfälle 1). 

 
Lärare som inte är beredda att följa konceptet finns inte kvar. De nämns 
inte i skolledarnas berättelser. Rimligtvis var de lärare som inte velat 
anpassa sig till arbetssättet de lärare som avslutat sin anställning. Arbets-
sättet är inte förhandlingsbart utan förväntas fungera likartat i alla skolorna 
– det är en förutsättning för att vara lärare i Kunskapsskolan. Utifrån ana-
lysarbetet har jag konstruerat följande förhållningssätt till hur man kan 
underordna sig systemet, som reflekterande systemföljare och som aukto-
ritetsbundna systemföljare. Den reflekterande systemföljaren ses som före-
dömlig medan den auktoritetsbundna ses som mer problematisk. 

 

De reflekterande systemföljarna – ”ideala” lärare  
Hon gör bara klart spelreglerna. Jag tycker att hon styrt det här samtalet hit-
tills på ett väldigt skickligt sätt. Jag tycker att hon sammanfattar, hon kon-
fronterar, hon vinklar perspektiven för eleven och det gör hon på ett skick-
ligt sätt. Hon kan våra tekniker kring det här. Om hon vet begreppen kring 
dem vet jag inte men hon använder dem, på ett bra sätt hittills och det är en 
trevlig ton också i samtalet. /…/ Handledaren påminner också eleven om 
vilka möjligheter eleven har att göra mera praktiskt arbete på hemmaplan 
om han skulle önska det. Han säger att han skulle vilja ha lite mer här men 
när hon säger att han kan göra det vänder han lite grann fot och säger att 
han kan göra lite mer teoretisk arbete på hemmaplan. Men hon ger möjlig-
heterna och påvisar vad han kan göra om han önskar mer praktiskt arbete 
(Skolledare 2, intervjutillfälle 1). 
 

De lärare som uppfattas som ideala arbetar utifrån de tekniker, begrepp och 
förhållningssätt som kännetecknar Kunskapsskolans arbetssätt. Ovan-
stående citat illustrerar hur en lärare handleder en elev på ett föredömligt 
sätt. Skolledaren beskriver läraren förtjänster. 
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De ideala lärarna ses som reflekterande systemföljare i den meningen att de 
engagerar sig i att förstå den pedagogiska modellen och reflekterar över 
redskapen. De engagerar sig i arbetssättet och lyfter fram problem som 
uppstår, t ex i relation till bedömning eller konstruktionen av uppgifter. 
Lärarna förväntas diskutera konceptets utformning och koncernbeslut men 
de har inte möjlighet att i handling agera självständigt mot den pedagogiska 
modellen. Följande citat är ett exempel på lärare som diskuterar koncern-
beslut. Koncernledningen beslutade att godkäntgränserna skulle sänkas för-
sta året eftersom skolan var ny och arbetssättet ej var inarbetat. När kon-
cernledningen även år två började förhandla om nya gränser sade lärarna 
ifrån. Protester kan leda till förändrade koncernbeslut men det är inte givet. 

 
Det är ju fortfarande så att vi har sagt att det är steg 14, / Vi sänkte gränsen 
för att det var första året. Ny skola och våra åttor klarade inte av kraven. Då 
sänkte man stegen lite. Man skulle ha lite fingertoppskänsla, som X (peda-
gogiska chefen, koncernnivå) sa. Då sänkte man till steg 11 i julas för att 
man räknade med att de behövde ha en längre startsträcka och då fick dom 
ju godkänt. De flesta av eleverna som fick godkänt då fick inte godkänt nu, 
därför de hade inte tagit igen den där startsträckan för nu var det ju steg 14 
som gällde. Och då sa X (pedagogiska chefen, koncernnivå) att det måste 
man titta på. Men då sade mina lärare nej. Nu måste man liksom räkna med 
vad som gäller. Nu måste man gå ut med dom här delarna (Skolledare 4, 
intervjutillfälle 3). 
 

Reflekterande systemföljare analyserar innehållet och kvaliteten i steg och 
kurser och bedömer om uppgifterna omfattar det som de anser att eleven 
behöver för sin förståelse av ämnet och för att kunna uppnå målen. De 
reflekterar också kring uppgifterna i enskilda steg och i relation till hel-
heten. 

 
’Det känns för tunt. Det finns inte med’. När de (lärarna) går in och tittar 
vad är godkäntnivån finns det vissa bitar dom saknar / ’När kommer det in?’ 
/.../ Om det inte gör det så måste man ta in det extra vid sidan, och det känns 
som en frustration. Och då tycker man att det inte är tillräcklig kvalitet för 
det borde ha legat i stegen (Skolledare 4, intervjutillfälle 3). 
 

Som reflekterande systemföljare förväntas lärare se individens behov och 
handleda elever ifrån konceptets intentioner när de bedömer att någon elev 
behöver det. Lärarna förväntas dels styra mot en fastare struktur när de 
möter elever som inte presterar någonting och som inte kan eller vill bli 
självständiga i systemet. Dels förväntas de handleda eleven mot att arbeta 
med vissa uppgifter som ligger utanför stegen och kurserna när de bedömer 
att eleverna är svaga. Citatet nedan illustrerar hur lärare förväntas förhålla 
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sig till systemet – dvs att i handledningssituationen inte låsa sig av systemet 
utan att kunna uppfatta var det finns frirum och också utnyttja dem. 
 

Kunskapsmässigt också, nu pratar jag mycket kunskapsmässigt. ’Hur lär jag 
mig’ Alltså om jag är på steg 4 eller steg 6 och fortfarande är en väldigt 
dålig läsare, men ändå hackar mig fram, kämpar mig fram, ja, då är det en 
god lärande situation att göra ett avsteg från steg 4 och 6 och sätta mig ner 
som pedagog och driva läsutvecklingen vidare, fast det inte står där. Och 
där tror jag vi har riskerna med hela stegprogrammet. Vi är så fokuserade på 
den väg som vi har startat upp så ibland missar vad är det här barnet kom-
mer med och vad är det behöver (Skolledare 7, intervjutillfälle 3). 
 

De auktoritetsbundna systemföljarna – ”problematiska lärare”  
Alla nya lärare får ju en manual som heter Kunskapsskolans manual eller 
vad den heter. Manualen för kunskapsskolan. Och där står ett antal saker 
som man ska göra. Ja, man kan ta den under armen och göra dom sakerna. 
Men ska vi utveckla dom här sakerna, de här olika begreppen och om 
handledarsamtal ska kunna utvecklas ja då måste man återigen, / Det är pre-
cis som trådkursen då måste vi gå tillbaka i historien och titta ’varför ut-
vecklingssamtal?’ Eller varför, / vad är vitsen att följa elevernas kunskaps-
utveckling, vi har ju valt att lägga in det i form av handledarsamtal och vi 
har ju ett begrepp för det, och då måste vi gå in och titta på det, varför gör 
vi det? Varför kan vi inte bara ta en massa prov? Va faan ge eleverna prov. 
Då vet vi ju vad de kan och inte kan. Nej, läroplanen säger att vi inte ska 
göra det. Vi ska samtala med eleverna för att få syn på deras kunnande och 
träna eleverna att liksom i samtal beskriva sina förmågor och vad de bör ut-
veckla (Skolledare 2, intervjutillfälle 3). 
 

Lojala koncernmedarbetare som följer konceptet förvandlas till problema-
tiska lärare när de helt underordnar sig konceptet i den meningen att de inte 
reflekterar över vad de håller på med och varför. Ovanstående exempel 
illustrerar att lärare kan följa manualen utan att sätta sig in i intentionerna 
bakom den pedagogiska modellen.  

Lärare ses som problematiska när de inte engagerar sig i att förstå arbets-
sättet och konceptets visioner och när de håller sig avvaktande inför ansva-
ret för utbildningens innehåll och struktur. När de inte känner sig delaktiga 
i konceptet och därmed inte tar det ansvar som konceptet trots allt erbjuder 
utan hänvisar till att det är någon annan, någon överordnad som har tänkt 
och beslutat om innehåll och form. ”Jag kan frapperas över deras oförmåga 
eller ointresse av att fråga Varför då då?” (Skolledare 2, intervjutillfälle 1). 
Dessa lärare beskrivs som utförare som inte reflekterar över hur de ska ut-
veckla och uttrycka sitt kunnande och sin kompetens i relation till den 
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pedagogiska modellen och eleverna. Följande exempel illustrerar hur lärare 
mekaniskt kan följa konceptet. 

 
Till vem och varför gör man det här? Gör man bara för att ordern är ’skriv 
en individuell studieplan’? /…/ Den här lappen är som jag ser det är nånting 
man har blivit påtvingad. Man ska göra det och så gör man det. Jag skulle 
hellre vilja att den här läraren inte gjort det. Alltså trotsa i stället, för att 
göra på det här sättet. För det här är farligt för den som läser det här måste 
tycka att vårt koncept är en sak vår verksamhet är nånting helt annat. Vi 
pratar om individuell studieplan och så, ja det här är det inte (Skolledare 1, 
intervjutillfälle 2).  
 

De auktoritetsbundna lärarna kan beskrivas som regelstyrda. Nedanstående 
citat illustrerar hur handledare fullföljer sina arbetsuppgifter enligt manua-
len, som i det här exemplet betyder att handledarsamtalen ska ta en viss tid. 
Att följa instruktionerna i manualen blir viktigare än innehållet och samta-
let får karaktären ”huvudsaken är att tiden går”.  
 

Det finns ett fiskande i det hära samtalet, ganska så planlöst vad de ska 
prata om utan det finns några huvuddrag här i samtalet, ”hur är läget?” Hur 
ser det ut just nu för eleven och hon får reda på en hel del saker av eleven 
genom att bara ställa frågan så öppet och låta eleven prata, men nu går hon 
vidare på förra veckans mål och det känns lite grann som en sån här nöd-
grej, att man har tid som man måste prata bort, Det vet i faan om hon inte 
skulle avbryta samtalet nu (Skolledare 2, intervjutillfälle 1). 

 

Kunskapsskolans lärares kompetenser 
Den fenomenografiska analysen resulterade i några uppfattningar som 
sammantaget ger en bild av vilka kompetenser som efterfrågas hos 
Kunskapsskolans lärare: lärare som ledare, lärare som ämnesexperter och 
lärare som kan leda elevers personliga utveckling. 
 

Lärare som ledare 
Vissa kompetenser måste läraren i Kunskapsskolan ha oavsett ämnesprofil. 
Två olika uppfattningar av kan utskiljas; lärare som kan leda lärandepro-
cesser och lärare som kan leda elever i Kunskapsskolans verksamhet. 

 

Lärare som kan leda lärandeprocesser 
Det här är ju jättesvåra grejer för våra lärare att utbilda eleverna i det. Man 
behöver ha mycket kännedom om hur eleven lär sig, och om eleven, och om 
hur man sätter mål och hur man utvärderar. Vi har ju en del gymnasielärare 
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här och det är ju ett stort steg för dom att jobba med målsättning för elever 
som går i 6an och reflektion kring det här. Så det behövs mycket diskussio-
ner och mycket lärande i det här (Skolledare 3, intervjutillfälle 2). 

 
Lärarna förväntas ha kunskap om lärandeprocesser och handlingsberedskap 
för att lära eleven att lära. De handleder eleverna i vad lärande och under-
visning är och hur de självständigt ska kunna driva sin egen kunskaps-
utveckling. Lärare som har kunskap om lärandeprocesser kan använda sina 
kunskaper om lärande och undervisning både som medel i relation till ele-
verna samt som kunskapsinnehåll. Ovanstående citat illustrerar att lärare, 
förutom kunskaper kring lärande, förväntas ha kunskaper om barns och 
ungdomars utveckling, om undervisningens innehåll samt om hur de kan 
anpassa sina kunskaper om lärande till varje enskild elev. 

Lärare med kunskap om lärandeprocesser förväntas veta hurdana frågor 
de kan ställa som bidrar till att öka elevens medvetenhet kring sitt lärande i 
relation till skoluppgifterna. Det handlar om att handleda eleverna så att de 
får insikt i sina svagheter och styrkor, hur de agerar och tänker när de löser 
uppgifter. Följande citat illustrerar hur ett handledarsamtal, som är inriktat 
mot att få eleven att reflektera över sitt eget lärande, kan utspela sig.  
 

Det är det handledarsamtalet handlar om att få eleven att förstå, ’vad behö-
ver jag?’, Och få dem att reflektera och tänka till. Inte att liksom säga ’du 
ska gå dit, du ska skriva loggboken, du ska, utan, ’hur skulle du vilja göra?’, 
eller, eller, ’varför tror du att du inte du går framåt i matte?’ Hur har du job-
bat med matte? ’Ja jag har försökt sitta i klippa och klistra och sen kör jag 
fast’ Ja’ tycker du att du ska sitta i klippa och klistra då? Varför sitter du 
inte i mattestugan i stället där det finns en lärare som kan hjälpa dig om du 
sitter fast?’ ’Ja just det, men det ska jag prova i nästa vecka’ ’ ja men skriv 
nu upp det i din loggbok att du ska sitta i mattestugan,’ så, Hela tiden få 
dem att själv förstå vad de behöver. Också få dem att reflektera över var de 
jobbar dåligt och var de jobbar bra, `’ok, vill du jobba bra eller dåligt?’ ’jag 
vill jobba bra, ja men sätt dig då i mattestugan om du vill jobba bra för du 
vet att där jobbar du bra’ (Skolledare 5, intervjutillfälle 1). 

 

Lärare som kan leda elever i Kunskapsskolans verksamheter 
Jag måste kunna skicka in vilken lärare som helst i en basgrupp och prata 
med vilken elev som helst. Man måste känna igen strukturen och veta hur 
man ska använda den (Skolledare 5, intervjutillfälle 2).  
 

Lärarna förväntas ha den kompetens som krävs för att kunna hjälpa ele-
verna med vilket problem som helst i relation till den pedagogiska model-
len både vad gäller redskapen och innehållet. Denna kompetens ses som 
gemensam för alla lärare vilket betyder att läraren är utbytbar.  
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Den gemensamma lärarkunskapen kan beskrivas som kunskaper i rela-
tion till redskapen t ex handledning, samtalsmetodik, målformulering, pla-
nering och utvärdering. Den består också i att handleda elever när de får 
problem med uppgifter i steg och kurser. ”Även om du inte är specialist på 
matte kan du ändå vara en vuxen som handleder i hur man skulle kunna 
tackla problemet” (Skolledare 1, intervjutillfälle 1). Följande exempel illu-
strerar att lärare antas ha den kompetens som krävs för att kunna handleda 
eleven i relation till steg och kurser. 

 
I det här fallet är det så att man väljer ett uppdrag och sen så väljer man pist 
utifrån, / Man kan också gå in och titta på på / Nu finns det med i början. 
Här finns det ju strävansmål också men det ska ju bort för det är för svårt 
för eleverna att tolka in. Man kan gå in på bedömning och utvärdering och 
titta på vad är uppnåendemålen, och vad de förväntar sig kunna här. Och så 
är det ett samtal med sin personliga handledare, också. För dom är alltid 
insatta i det här, för de är ju lärare i arbetslaget (Skolledare 3, intervju-
tillfälle 3). 

 
Den gemensamma lärarkunskapen består också av att läraren kan handleda 
eleverna i relation till de förmågor som krävs för att klara ett självständigt 
skolarbete. Nedanstående exempel illustrerar hur läraren förväntas disku-
tera med eleverna kring förmågor som t ex motivation och självdisciplin. I 
samtal med handledaren kan eleverna diskutera hur de ska klara av att 
motivera sig och hur de ska lära sig handskas med uppgifter och situationer 
som uppfattas som tråkiga.  

 
Vi har nåt exempel nu på vår skola där en handledare samlar ett par elever 
kring begreppet – vad tråkigt. ’Jag vill inte göra det här. Hur gör man då när 
det är tråkigt och ändå måste göras?’ Och jag tror att om man går i den rikt-
ningen med vissa PH-samtal att man diskuterar så att säga hur man gör 
saker, när det är tråkigt. Att man lär sig känna igen det och hur man hanterar 
det. Precis som man måste göra som vuxen i vardagen hemma. Man vet att 
även om det är tråkigt så är det vissa saker som man måste göra, och det 
måste man försöka hitta på elevnivå (Skolledare 6, intervjutillfälle 1). 

 

Lärare som ämnesexperter 
Lärarna ses som specialister i relation till de ämnen som de företräder. Två 
olika uppfattningar av lärarkompetenser kan urskiljas, lärare som kan for-
mulera innehåll i uppgifter kollektivt och lärare som kan bedöma elevers 
kunskaper. 
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Lärare som kan formulera innehåll i uppgifter kollektivt 
Därför är det här ju tilltalande i det här systemet att det är en grupp lärare 
som sätter samman det här då, så att man hinner med om det blir någon 
tankevurpa någon stans. Det är väl det viktigaste och det är väl det som är 
bra med att jobba i arbetslag och grupper över huvud taget (Skolledare 2, 
intervjutillfälle 3).  
 

Ämneslärare förväntas att, tillsammans med andra ämnesexperter i lärar-
laget, utforma innehållet i utbildningen utifrån en given ram. Arbetet sker i 
centralt tillsatta grupper och utifrån gemensam kompetens där lärarna ut-
forma uppgifter och mål i kurser och steg. Kvaliteten förväntas bli högre 
när fler lärare arbetar tillsammans än om en lärare arbetar själv. Formule-
ringen av ämnesinnehållet ses som ett kollektivt ansvar som handlar om att 
alla elever har rätt få en likartad undervisning. De ska inte behöva vara 
hänvisade till en enskild lärares kompetens.  
 
Lärare som kan bedöma elevers kunskaper 

Jag kan säga så här att målen för kursplanen i svenska, den nationella kurs-
planen i svenska är (.) ju inte så extremt distinkta, exakt vad eleven skall 
kunna. Utan om man tittar på det där, begrepp som skrivförståelse eller läs-
förståelse så, så, ger inte kursplanen läraren några distinkta mätnivåer om 
hur bra skall man egentligen ska läsa, (.) utan (.)det blir vissa gånger / kan 
det hamna i godtyckliga situationer där läraren gör en bedömning att ’det 
här är good enough’ för den kunskapsnivån som gäller, och det tycker jag 
att det kan vissa gånger va svårt / det kan skilja mellan lärare så att säga 
inom ramen för svenska vad man bedömer som bra eller inte bra. (Skol-
ledare 2, intervjutillfälle 3). 

 
Ämneslärare ses som experter i relation till de ämnen som de företräder. 
Exemplet illustrerar att lärarens uppdrag är att kunna identifiera elevers 
kunskaper utifrån en professionell kunskapsbas eftersom de nationella 
kursplanerna inte uppfattas ge tydlig vägledning.  

 

Lärare som kan leda elevers personliga utveckling  
En av delarna är relationen mellan elev och lärare och en förståelse för hur 
eleven utvecklas och vad elevens behov är. Var eleven befinner sig både 
känslomässigt, personligt men också den personliga utvecklingen, men 
också relaterat till skoluppdraget. Det är viktigt att det hänger ihop (Skol-
ledare 7, intervjutillfälle 1). 

 
Lärare ses som vägledare av elever i frågor kring livet i och utanför skolan. 
Det handlar om frågor som rör elevens personliga och sociala utveckling, 



 

 128

idag och för ett framtida liv. Lärarna förväntas se eleven som en helhet och 
förstå att elevens hela utveckling och situation har betydelse för lärandet. 
Utbildning handlar inte bara om ämneskunskaper utan också om att lägga 
grunden för den personliga utvecklingen. Läraren förväntas lära känna 
varje elev och vägleda honom/henne utifrån individuella behov. ”Vi har ju 
anlagt en ton här att vi vill lära oss mycket om eleverna” (Skolledare 2, 
intervjutillfälle 1). 

Lärarna använder handledarsamtalet som ett redskap för att skapa per-
sonliga relationer till eleverna. Genom att eleverna initierar frågor av privat 
karaktär, som inte har med skolarbetet att göra, får lärarna inblick i deras 
personliga situation och problem. Genom dessa samtal har handledarna 
möjlighet att skapa en bild av eleven som sträcker sig utanför ”skoleleven”.  

 
Jag tror det här att man följer en elev från det den kommer hit tills den går 
härifrån. Att samma person lär känna och utveckla en relation. Då växer 
förtroendet för läraren, och eleven vågar därför. Jag tror att det är därför vi 
har så mycket problem här. Det är inte för att vi skapar dem utan för att vi 
får ungarna att prata om dom. Vi har ganska stor pejling på vilka skilsmäs-
sor som är på gång och som varit nyligen och elevernas känslor kring det 
(Skolledare 1, intervjutillfälle 1). 
 

Som vägledare och fostrare förväntas lärare engagera sig i barnens sociala 
utveckling. Lärare bemöter varje barn individuellt och diskuterar barnets 
beteende och förhållningssätt i relation till andra människor.  
 

Det är ju ett jobbigt samtal att prata om samarbete och när man ska tala om 
för någon att ’det här har du inte gjort tillräckligt bra’ (Skolledare 5, inter-
vjutillfälle 1).  
 

Samtalen mellan handledare och barn ses som mycket värdefulla för bar-
nets utveckling och det finns en övertygelse om att samtalen kommer att ha 
betydelse för barnets framtida liv. ”Vi lägger grunden för något som kanske 
blommar ut långt senare” (Skolledare 5, intervjutillfälle 1). Följande exem-
pel illustrerar hur lärare aktivt kan gå in och påverka barns beteende när de 
uppfattar att det som sker inte är acceptabelt. 

 
Det här är ju så centralt just nu för den här flickans utveckling att handleda-
ren kommer åt den här frågan. Om hon inte kommer åt den nu och det här är 
en tjej i 7:an så kommer den här tjejen att utveckla någon slags odräglighet i 
9:an och inte kunna. / alltså om hon inte får det här nu så blir hon ingen god 
vuxen i den här frågan tror jag. Så jag tycker att hon sätter in en bra stöt 
handledaren. Det är jättebra. Väl använd tid./…/ Jag menar att om alla ton-
åringar blir bemötta på det här sättet, under de här åren när man ska växa 
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upp och man ska jaga sina roller och så där, då är det ju svårt att inte bli en 
god vuxen. Det här är ju väldigt viktigt för mig, och så ser jag på det som 
skolchef med. Jag är inte så orolig för plus och minus, som jag är för det 
här. (Skolledare 6, intervjutillfälle 1). 

 
Exemplet nedan illustrerar hur lärare aktivt medverkar till att barnen får 
lära sig att arbeta tillsammans med olika barn och i olika sammanhang och 
att de förväntas reflektera över sina relationer med andra människor. 
 

Som jag kallar socialiseringsprocess. Som ibland kan vara elevstyrt och 
ibland tycker jag /. Inte bara ibland. Jag menar att det också ska vara 
vuxenstyrt för att utsätta eleven för olika situationer. Dom måste ju visa 
prov på att klara av att jobba även med människor som dom inte kanske är 
förtjusta i men dom måste kunna reflektera kring den situationen och vad 
som uppstår (Skolledare 1, intervjutillfälle 3). 
 

Att vara lärare i Kunskapsskolans centralstyrda 
verksamhet 
Lärarrollen i Kunskapsskolan påverkas av den pedagogiska modellen och 
redskapen som styr verksamheten, samtidigt som lärarens agerande också 
påverkar vad det är för pedagogisk modell som konstitueras. Några kom-
petenser verkar vara nödvändiga för att kunna fungera i denna praktik.  

Lärarna förväntas vara ämneskunniga i den meningen att de tillsammans 
med andra lärare ska kunna formulera uppgifter och kunna bedöma elevers 
prestationer. Samtidigt förväntas de kunna fungera som utbytbara vuxna 
som kan hjälpa eleverna med alla sorters frågor i relation till den pedago-
giska modellen. Att däremot kunna hålla föreläsningar samt att leda grup-
per verkar inte vara centrala kompetenser den här praktiken. 

Vidare förväntas lärarna ta ansvar för elevens personliga utveckling och 
en förhoppning är att eleverna ska känna att de har minst en lärare i skolan 
som de kan vända sig till om de har problem. Att vägleda elevers person-
liga utveckling uppfattas problematiskt och lärare kan hamna i moraliska 
dilemman i och med att de får inblick i elevernas privata värld.  

Kunskapsskolans idé bygger på att lärare ska arbeta i lärarlag. Samarbete 
och kollegialitet framställs som dygder och som särskilt fruktbara vägar för 
att skapa lärarutveckling. Skolledarna menar att lärare genom samarbete 
kan komma längre i sitt arbete än med enbart personliga reflektioner. I 
arbetslagen förväntas lärarna dela med sig av sina kunskaper och utvecklas 
i gemenskap. På det sättet slipper de beroendet av experter utifrån och lär 
istället av varandra. 
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De som är särskiljande för kraven på Kunskapsskolans lärare är att de 
ingår i en centralstyrd verksamhet. Lärarnas arbete definieras i den manual 
som styr arbetssättet. I manualen kommer Kunskapsskolans tolkning av 
läroplanen till uttryck. Tolkningen sker på central nivå och inte bland de 
enskilda lärarna. Genom det centralstyrda konceptet har möjligheterna till 
egna bedömningar begränsats. Lärarna kan t ex inte beskrivas som kon-
struktörer av lärandemiljöer eftersom redskapen, miljön och arbetssättet 
styrs centralt. De kan inte heller beskrivas som lokala läroplansmakare som 
har fått ta ansvar för att de nationella målen omvandlas till lokala mål samt 
möjlighet att anpassa ämnesinnehållet till eleverna i de enskilda skolorna. 
Det går inte att säga att lärarna i Kunskapsskolan fått ökat ansvar för 
undervisningen eller ökad frihet att själva bestämma hur och med vad de 
skulle arbeta för att nå målen (jfr Klette & Carlgren, 2000).  

Det viktigaste för lärare i Kunskapsskolan är att följa konceptet men att 
detta ska ske på ett reflekterat sätt.  

När lärarna underordnar sig systemet i den meningen att de följer in-
struktioner utan att ha tillägnat sig intentionerna bakom redskapen och den 
pedagogiska modellen eller tar hänsyn till elevernas individuella behov 
uppfattas de som problematiska.  

Lärares beteende som auktoritetsbundna systemföljare kan vara ett ut-
tryck för att lärare som inte har tillägnat sig redskapen blir osäkra på hur de 
ska agera och hellre låter bli att göra något eftersom det kan uppfattas som 
avvikande från systemet. En konsekvens är att lärarna slutar att dela med 
sig av sina kunskaper till eleverna. 
 

Jag tror inte att man ska kalla det för att göra avsteg från konceptet, men 
dom är nog väldigt rädda för att göra avsteg från konceptet. Och det här har 
de gjort i alla år i alla sammanhang och så plötsligt så serverar vi ett kon-
cept och så vågar de inte använda de det faktiskt kan. /…/ Jag tror också att 
vi är för rädda för att låta lärare leda elever, alltså den här berättande lära-
ren, läraren som kommer med någonting som eleven egentligen inte har 
frågat efter och som eleven först upptäcker är intressant när den försätter sig 
i situationen. Det är inte helt oväsentligt. Det kan ju faktiskt öppna nya 
portar, även om eleven inte har frågat efter det just då (skolledare 7, 
intervjutillfälle 2 och 3) 

 
Var går gränsen mellan att vara systemtrogen och systemöverskridare? 
Lärarna förväntas följa systemet samtidigt som de förväntas vara reflekte-
rande professionella lärare. De förväntas följa instruktionerna noga samti-
digt som de uppmanas att bryta mot systemet när elever inte presterar. 
Dilemmat kan illustreras genom nedanstående citat. I exemplet förväntas 
läraren bedöma om instruktionerna ska följas eller om individuella avvikel-
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ser får ske. Frågan är hur mycket och när eleven får avvika från modellens 
instruktioner. I exemplet talar skolledaren för att eleverna ska få utrymme 
att skapa ett individuellt arbetssätt samtidigt som de förväntas följa de reg-
ler som finns. Kunskapsskolan har inte uttalat några instruktioner kring hur 
lärarna ska förhålla sig i relation till dessa dilemman. Gränsdragningarna 
blir individuella bedömningsfrågor för lärarna i situationen.  
 

Men samtidigt så kan det bli individuellt hämmande för eleverna. Och det 
har vi märkt att vi har vissa elever som är väldigt motsträviga till att gå in 
och jobba med loggboken i vissa former. De har den på sitt sätt, så att säga, 
med sina grejer, och lägga upp sitt skolliv i loggboken utefter sitt stuk. Och 
där tror jag / Vi står väl just nu ingenstans i vad man tycker och tänker om 
det här. Jag hoppas bara på att dom skickliga handledarna /, att handledarna 
kan ändå liksom avgränsa det som är regelverk kring en loggbok, så att den 
ändå fungerar för individen. För individen måste trots allt gå före regelver-
ket (Skolledare 2, intervjutillfälle 2). 

 
Rädslan för att göra ”fel” och bli ombedd att sluta kan vara ett skäl till att 
lärare blir auktoritetsbundna systemföljare och underordnar sig redskapen 
och modellen.  
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Kapitel 8. Nygamla arbetsformer och 
omkastade roller 
 
 
 
 

Hur ny är egentligen Kunskapsskolans pedagogik? 
Under slutet av 1900-talet omstrukturerades skolsystemet vilket skapade 
möjligheter för att nya skolor med varierande undervisningspraktiker skulle 
kunna växa fram. Företrädarna för de nystartade skolorna talade om dem 
som nya och moderna. Kunskapsskolan kan ses som ett exempel, dels 
genom att de försöker utforma en verksamhet som skiljer sig från traditio-
nell undervisning, dels genom sin marknadsföring där de presenterar sig 
som en ”modern” skola. De presenterar sig genom att visa att de skiljer sig 
från den ”traditionella” skolan vilket är ett vanligt sätt att formulera sin 
vision på (Börjesson, 1997). I kontrast mot den traditionella skolan presen-
terar sig Kunskapsskolan som en modern skola i början av ett nytt sekel. 

 
Kunskapsskolan är anpassad efter nya tidens krav. Och då räcker det inte att 
komma i tid, sitta still på stolen och lyssna på läraren. Vi vill uppmuntra 
eget tänkande och kreativitet. /…/ Den gamla skolans uttryck med likfor-
miga klassrum utlagda på en rad längs en utsträckt anonym korridor, mot-
svarar på inget sätt den följsamhet som krävs för den nya skolans uppdrag 
(Kunskapsskolan, 2000). 

 
Det är inte första gången i historien man talar om en ”ny, modern skola”. 
Vid förra sekelskiftet var kritiken stark mot den ”gamla” skolan och refor-
mer välkomnades då av många. I USA kallades reformrörelsen ”progres-
sive education”, ”new education”, ”child-centered education” och ”modern 
education”. Genom att formulera sig som ny och modern markerade det ett 
uppbrott från något gammalt och förlegat.  

Reformpedagogerna försökte förändra skolan genom att erbjuda alterna-
tiva undervisningsmetoder. De sökte nya sätt att både välja ut och organi-
sera skolans kunskap samt flytta undervisningen fokus från läraren och 
innehållet till barnet. I USA beskrivs reformpedagogiken främst av Dewey. 

Reformpedagogik var inte endast av intresse i USA. Det fanns många 
europeiska samtida försök. Så var t ex Maria Montessori i Italien, Adolphe 
Ferière i Schweiz, Célestine Freinet i Frankrike, Elsa Köhler i Österrike och 
Ester Hermanson i Sverige (Arfwedson, 2000).  
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Att presentera sig som modern 
Kunskapsskolan är en helt ny skola, anpassad efter nya tidens krav. Vi har 
en klar idé om vad vi tror att eleverna behöver i fråga om kunskaper. Vi vet 
dessutom att alla elever lär på olika sätt. Så vi utformar undervisningen där-
efter (Kunskapsskolan, 2001, s 1). 

 
Kunskapsskolan beskriver sig som en skola som har ambitionen att ut-
veckla arbetsformer som är mer anpassade till dagens samhälle och syn på 
lärande. Strävan är att driva utvecklingen bort från den traditionella skolan 
och utveckla nya organisationsformer för nya läroprocesser. Med hjälp av 
”moderna” begrepp som t ex studieplan och handledning signalerar de att 
de använder ”moderna” redskap i undervisningen.  

Kunskapsskolan använder ord som är tagna ur andra praktiker än skol-
praktiker när de beskriver sin verksamhet. Det kan vara spännande men 
också förvirrande då orden för tankarna till andra sammanhang än just 
skola. Begrepp som t ex ”nyheter”, för tankarna till media, ”pister” används 
vanligtvis av skidåkare för att beskriva en backes svårighetsgrad och 
”loggbok” används ofta för att benämna dagboksanteckningar i båt och 
fartygssammanhang. Dessa begrepp måste förklaras för att en förståelse för 
vad de innebär i denna skolpraktik ska bli möjlig. 

Vanliga skoltermer som klassrum, korridorer, aula, musiksal, labora-
tionssal används inte. Rummen kallas istället ”redaktionen, studierummet, 
kreativa verkstaden, arenan och mötesplatsen” vilket ger en bild av vad 
som förväntas äga rum. Skolans rum har fått namn med inspiration från 
arbetslivet och ger snarare intryck av att det är en tidningsredaktion än en 
skola. Genom att skolan lånar begrepp från andra praktiker skapas ett in-
tryck av att det är en annorlunda skola där andra förmågor, förhållningssätt 
och arbetssätt kan utvecklas. Genom att finna särskiljande ord för sin sär-
skildhet talar de om för omgivningen att de inte är en kopia av något gam-
malt. 

Kunskapsskolan har ett personligt och marknadsmässigt budskap i sina 
texter. Exempel på uttryck som används: ”Vi ger eleverna de redskap och 
den struktur som behövs för att självständigt bearbeta och ta till sig ny kun-
skap – även utanför skolan” (Kunskapsskolan 2001, s 3) ”Kunskapsskolan 
kommer göra sitt yttersta för att föräldrarnas förväntningar uppfylls” 
(Kunskapsskolan, 2002, s 20). Skoltiden beskrivs som en investering och 
erbjuder eleverna som väljer Kunskapsskolan stora möjligheter både i rela-
tion till tiden i skolan och för framtiden. Skolan vill ge intryck av att de 
genom den utbildning de erbjuder ger eleven en grund för god konkurrens 
på den nationella och internationella marknaden.  
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Våra elevers framtid känner inga gränser. Att leva i ett globalt samhälle 
kräver inte bara gedigna språkkunskaper utan också en vana att verka och 
vistas i internationella miljöer och sammanhang (Kunskapsskolan 2001, s 
3). 

 
Kunskapsskolan vill vara en skola för individen. Det är individens behov 
som sägs stå i centrum, inte gruppens. Eleverna har individuell studiegång, 
personliga handledarsamtal, individuella studieplaner och står inför den 
personliga utmaningen.  

 
Den personliga handledningen är nyckeln till Kunskapsskolans personligt 
utformade utbildning (Kunskapsskolan 2001) 

 
Eleverna framställs som individer med olika behov och intressen. I den 
moderna skolan ska eleverna finna former och aktiviteter som passar just 
den enskilde samtidigt som eleven förberedas för att delta och verka i ett 
alltmer globaliserat samhälle. 

Eleven beskrivs som aktiv med handlingsmöjligheter, och med ”vilja och 
beredskap att ständigt lära nytt”. Synen på individen som handlingskraftig, 
motiverad och med förutsättningar att skapa sig sin egen kunskapsresa 
framstår tydligt. Passiva elever utan egen drivkraft passar inte in i synsättet 
utan framställs snarast som ett resultat av ”den gamla skolan”. 

Synen på människan som en aktiv varelse som själv väljer sin framtid 
framkommer även genom att de uttrycker att skolan är till för de elever och 
familjer som väljer den. Eleverna och familjerna förväntas välja den skola 
och den undervisning som passar den enskilda eleven bäst.  

 

Individen i centrum 
Att tala om individen i centrum och aktiva elever är inte något nytt. I 
Framtidens skolor av John och Evelyn Dewey (1917/18) beskrivs en skola 
som i flera avseenden påminner om Kunskapsskolans sätt att tala om sin 
verksamhet. I texten om framtidsskolorna framkommer ett synsätt som 
innebär att varje elev har en utpräglad individualitet som läraren måste ta 
hänsyn till och organisationen av undervisningen skulle utformas på ett sätt 
så att den passade alla barn. I ett exempel från paret Deweys framtidsskolor 
beskrevs att skoldagens innehåll skulle styras av barnens förutsättningar 
och kunskaper, vilket innebar att de kunde arbeta hur länge de ville med ett 
ämne eller lämna det helt. Barn som hade problem i relation till ett ämne 
kunde få läsa det i en lägre klass och barn som uppfattades som duktiga 
kunde följa undervisningen i en högre klass.  
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Skolorna organiserades i klasser med en indelning som baserade sig på 
”snabba, medelgoda och långsamma arbetare” (Dewey, J. & Dewey, E. 
1917/18, s. 143). Eleverna förväntades att ta ansvar för sitt arbete under 
skoldagarna. Om elever tappade intresset för skolan skulle de inte straffas, 
utan läraren skulle ta reda på vad de var bra på och intresserade av så att de 
kunde få arbeta med något som de var positivt inställda till och på så sätt 
skapa ett intresse för skolan. Ett gemensamt arbetsprogram gjordes var 
annan månad men varje elev kunde förändra sitt arbetsprogram när som 
helst.  

I texterna om dessa framtidsskolor beskrivs tre olika former av indivi-
dualisering: nivåindividualisering, hastighetsindividualisering och inne-
hållsindividualisering.  

Individualisering har på motsvarande sätt också betonats i de svenska 
läroplanerna sedan grundskolan infördes men innebörden har förändrats 
under åren. Förändringen har gått från att undervisa individer i nivågruppe-
ringar till att handleda individer som tar ansvar och styr sig själv. 

I Lgr 62 framställdes individualiserad undervisning som lösningen på 
problemen med att eleverna har olika behov i de heterogena elevgrupper 
som införandet av grundskolan ansågs ha skapat. Genom att dela upp ele-
verna i grupper, t ex i allmän och särskild kurs i en del ämnen samt inrät-
tande av specialklasser, skulle elevernas olika begåvningsmässiga nivåer 
och/eller förutsättningar hanteras. Eleverna fick genom gruppindelningen 
olika studiegång. I och med Lgr 80 skulle inte längre individualisering ske 
genom uppdelning i grupper utan inom ramen för den sammanhållna klas-
sen. Eleverna skulle erbjudas en gemensam utbildning men i en individuali-
serad form. I Lpo 94 har eleven rätt att forma sin egen utbildning. Viktiga 
utbildningsmål är att eleven ska ges ökat inflytande och ansvar för sin 
inlärning och för sitt arbete i skolan. Genom att skapa mer elevstyrda sam-
manhang och individuella arbetssätt förväntas eleverna kunna ges möjlighet 
att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande.  

 

Kunskapsskolans arbetsformer – ett konglomerat av nya 
arbetsformer och pedagogiska trender 
Kunskapsskolans pedagogik är således inte ny. Bortsett från hur man talar 
om skolan och sin verksamhet använder Kunskapsskolan arbetsformer och 
arbetssätt som har rötter såväl i reformpedagogiken som i den svenska 
grundskolan. Man kan också finna de arbetssätt och arbetsformer som finns 
i Kunskapsskolan i en mängd skolor idag dock inte så systematiskt genom-
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fört och i en sådan koncentration. (jfr Eriksson 2006, jfr även skola 2000 
http://www.skola2000.se/).  

 
Individualisering och ämnesintegrering  
Utvecklingen av och intresset för såväl individorganiserade som ämnes-
integrerade arbetssätt har pågått ganska länge. När kommuner anmälde sitt 
intresse för att medverka i försöksverksamheten med utbildning utan natio-
nell timplan i grundskolan (Utan timplan – oförändrat uppdrag) som star-
tade år 2000, var motiven att de önskade 1. öka den individorganiserade 
undervisningen, 2. öka ämnesintegreringen eller 3. både öka den individ-
organiserade undervisningen och ämnesintegreringen (SOU 2004:35) 

Kunskapsskolan utformar sin verksamhet utifrån liknande strategier och 
organiserar en timplanelös verksamhet utifrån individorganiserad undervis-
ning och ämnesintegrering. Individorganisering och ämnesintegrering, dvs 
formen och metoderna, framstår som centrala och organisationen i steg och 
kurser representerar ett synsätt där arbetssättet inte är beroende av ämnes-
innehållet. Stegen har en struktur och kurserna en annan oberoende av 
ämne och innehåll. Relationen mellan innehåll och arbetssätt verkar 
oproblematiskt.  

I den tidigare traditionella helklassundervisningen, där styrningen av 
ämnen skedde genom timplanen, utgjorde ämnena en utgångspunkt vid 
planeringen. Det tycks som om organisationen vid ämnesintegrering blir 
tvärtom med utgångspunkt i formen.  

Steg. Arbetssättet med steg har vissa likheter med bl a Daltonplanen som 
skapades av Helene Parkhurst i början av förra sekelskiftet i USA. Metoden 
grundade sig på individuell undervisning i form av större beting. Elever 
kunde på eget initiativ gå till ämnesrum eller ”laboratorier” för att arbeta 
med graderade uppdrag/uppgifter i sin egen takt i ett individualiserat pro-
gram (Brooks, 1998). 

Att Kunskapsskolan har organiserat undervisningen i steg är i linje med 
hur tänkandet kring individualiserad undervisning har utvecklats i andra 
skolor i Sverige under de senaste decennierna. Carlgren (2005) har i en 
undersökning från 1987 om eget arbete beskrivit hur lärare organiserade 
undervisningen för att åstadkomma individualiserat lärande. Lärarna talade 
om att eleverna skulle ta sig fram ”steg för steg” i en organisation som 
grundar sig på idéer om kunskapshierarkier där man först tillägnar sig fakta 
och därefter går vidare mot förståelse och andra, ”högre” kunskapsformer.  
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Ett exempel på individorganiserad undervisning som liknar Kunskaps-
skolans steg utvecklades på Institutet för individanpassad skola.23. I Lpo 
och Lpf i våra klassrum eller den meningsfulla skolan (Järbur, 1995) orga-
niseras ämnesinnehållet i s k kunskapskedjor (jfr stegar). Kedjorna bygger 
på idén om att kunskap utvecklas från det enkla till det mer komplicerade 
och att det är möjligt att formulera kunskapen i små enheter som kan mätas. 
Uppgifterna är inte relaterade till ålder eller årskurser utan till elevernas s k 
nivå. Tanken är att eleverna ska arbeta med uppgifter som de har möjlighet 
att lyckas med och för att öka motivationen ska dessa vara vardags- eller 
verklighetsanknutna. Eleverna får betyg i relation till redovisade uppgifter 
och genom uppgiftskonstruktionen kan föräldrar och elever se vad eleverna 
arbetat med och hur långt i kedjan de kommit.  

Den traditionella klassföreståndaren är avskaffad och ersatt av en studie-
handledare med ansvar för en grupp elever. Studiehandledarens ansvar är 
att alla elever ska utveckla sin förmåga att lära. 

Idén om kunskapstillägnelse genom steg är en slags maskinmodell för 
lärande. Tanken är att om man stoppar in något i ena sidan av maskinen så 
förväntar man sig att det ska komma ut något förutbestämt i den andra. Om 
eleverna slussas in i ena änden av stegen och följer instruktionerna noga 
förväntas de komma ut i den andra änden med de kunskaper som målen har 
definierat. Tankefiguren kring elevers lärande kan ses som att processen 
fram till att bli kompetent och kunnig på ett område sker genom att kun-
skapsbitar läggs samman i steg som ordnas hierarkiskt. Redovisning sker 
efter varje steg för att garantera att eleverna lärt sig det som förväntas innan 
de går vidare till nästa. Risken med ett sådant arbetssätt kan vara att det för 
eleven kan det bli viktigare hur långt man hinner än vad man gör (Carlgren, 
1994; Österlind, 1998; Eriksson, m fl 2004; Bergqvist, 2005). 

Att Kunskapsskolan valde att organisera svenska, matematik, engelska 
och moderna språk ämnesspecifikt i steg motiverades av att tre av ämnena 
är behörighetsgivande för de nationella programmen i gymnasieskolan. 
Stegen uppfattades bli dominerande och det fanns skolledare som talade om 
organisationen som ett sätt att förverkliga en treämnesskola. Talet om en 
treämnesskola är inte unikt för Kunskapsskolan utan kommer även till ut-
tryck i andra timplanelösa skolor (Eriksson, m fl 2004). 

Kurser. De ämnen som inte organiserades i steg organiserade Kunskaps-
skolan i ämnesintegrerade kurser. Även ämnesintegrering och projektfoku-
sering där lärarrollen förväntas vara handledare och eleverna aktiva kun-
skapssökande har en lång historia (Arfwedson, 2000). 

                                              
23 Håkan Järbur var vid tillfället chef för institutet för Individanpassad Skola och spred 
sina idéer genom skrifter, studiedagar, kurser mm.  
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Kunskapsskolans ämnesintegrerade arbetssätt kan liknas vid s k pro-
blembaserat lärande, ett arbetssätt som förekommit i Sverige under de 
senaste decennierna (Hård af Segerstad m fl, 1997). Vid problembaserat 
lärande utgår man inte ifrån ämnen utan från problem, uppgifter eller före-
teelser som kan väcka nyfikenhet och som eleverna kan vilja ha en för-
klaring på. Lärararbetslaget formulerar problem eller vad som i Kunskaps-
skolan benämns som uppdrag24 i relation till utbildningsmål. Uppdragen 
ska vara formulerade på ett sätt så att eleverna kan få möjlighet att träna 
och nå uppställda mål i fråga om kunskaper, färdigheter och förhållnings-
sätt. Samtidigt gäller det vid formuleringen av problem att få med olika 
riktlinjer som eleverna förväntas behandla i arbetet, t ex aktivt kunskaps-
sökande, internationalisering, träning i samverkan i grupp osv. I Kunskaps-
skolan är det de s k grundstenarna (problemlösningsförmåga, livslångt 
lärande, bildning, internationellt perspektiv samt personlig utveckling) som 
formuleras in i uppdragen. 

Eleverna har inte gemensamma läroböcker utan använder litteratur, 
Internet länkar, uppslagsböcker, läroböcker mm som stöd för lärandet i 
relation till de uppgifter som de ska redovisa. 

När elever arbetar utifrån ett problembaserat arbetssätt eller med 
Kunskapsskolans kurser följer de en speciell arbetsgång uppdelad i 
moment. Eleverna följer instruktionerna moment för moment från upptakt 
och identifiering av uppdrag/problem till redovisning och utvärdering. 
Gemensamt för problembaserat lärande och Kunskapsskolans kurser är 
också att centrala begrepp i relation till kursen lyfts fram särskilt då de 
beskrivs som nödvändiga för förståelsen.  

Vid problembaserat lärande förväntas eleverna så långt som möjligt ges 
ansvar för genomförandet av arbetet. Individuella studier och arbete i grupp 
ses som arbetsformer som ska svara mot självständigt lärande. 

Även Kunskapsskolans kurser är upplagda som grupparbete och indivi-
duella studier. Grupparbetena kan fungera på olika sätt och inte alltid som 
gemensamt arbete utan snarare som individuellt. Arbetet i gruppen kan t ex 
handla om arbetsdelning dvs att eleverna inte löser gruppuppgifterna till-
sammans utan några elever arbetar med uppdraget/uppgifterna och de andra 
kan ägna sig åt andra aktiviteter. Det kan också handla om att gruppdelta-
garna delar upp uppgifterna och arbetar individuellt. Resultatet består då i 
att eleverna antingen häftar ihop sina olika skriftliga delar till ett dokument 
eller att de muntligt redogör för var sin del. Inte heller dessa sätt att arbeta i 

                                              
24 jfr ”Den mystiska graven” s 57. 



 

 139

grupp är unikt för Kunskapsskolan utan har iakttagits i andra skolor (jfr 
Granström, 2003). 

Vid individorganiserad undervisning ges litet utrymme för ett lärande i 
samspel med andra. Den relation som i klassundervisningen finns mellan 
det gemensamma samtalet och de enskilda uppgifterna försvagas eller går 
förlorade (jfr Carlgren, 2005). Eleverna ges inte stora möjligheter att delta i 
kollektiva samtal där de kan ställa frågor och diskutera högt inför varandra 
och tillägna sig kunskap i dialog med sina kamrater och lärare. De erbjuds 
inte möjligheter att tänka tillsammans med andra och bli medvetna om att 
det finns olikas sätt att erfara världen på (Perkins, 1998).  

 
Progressiva arbetssätt i ny inramning  
Kunskapsskolan har skapat en pedagogisk praktik som i flera avseenden 
påminner om tidiga progressiva arbetssätt men med hjälp av moderna red-
skap, (handledning, loggbok och studieplan). Liknande arbetssätt har också 
vuxit fram i andra skolor i Sverige under de senaste decennierna. Vad som 
kan uppfattas som nytt är att skolan har skapat en sammanhållen pedago-
gisk modell kring redskapen och ämneskonstruktionen och att de har gått 
längre än de flesta när det gäller elevernas självständiga arbete25.  

Vad som utmärker Kunskapsskolan är att de har organiserat en verksam-
het helt utan timplan. De har inte ett gemensamt schema med positioner av 
eget arbete utan det individuella arbetet omfattar i stort sett hela arbets-
veckan och inkluderar samtliga ämnen. Den gemensamma obligatoriska 
tiden består endast av att eleverna samlas i sina basgrupper tillsammans 
med sin handledare och inleder och avslutar sina arbetsdagar. Kunskaps-
skolan har lämnat den gemensamma timplanen och istället övergått till 
individuella timplaner som eleverna själva skapar i sina loggböcker (jfr 
Westlund, 2005). Eleverna förväntas planera hela skolarbetet både vad 
gäller vilka uppgifter de ska arbeta med och tidsåtgång. Eleverna har fått 
stort ansvar för sin studiegång och det ställs större krav på förmågor som 
planering, självdisciplin och egen drivkraft i jämförelse med skolor där den 
individuella tiden är mindre.  

 

                                              
25 Kunskapsskolans arbetssätt kan jämföras med de försöksverksamheter som 
medverkade i timplanefri skola (SOU 2005:102) där den egna tiden kunde variera från 50 
minuter/veckan till 9 timmar/veckan (Sternudd-Groth, 2005), eller organiseras till en dag 
i veckan eller till ett par veckor under terminen (Eriksson, 2005) Resultaten visade också 
att eget arbete inte omfattade alla ämnen. 
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Vari består det individuella? 
Kunskapsskolans elever erbjuds troligtvis mindre valfrihet vad gäller 
arbetsformer än vad elever i mer traditionella skolor möter. I skolor som 
inte har utvecklat självständigt arbete så långt är det troligtvis en annan 
balans mellan helklassundervisning och självständigt arbete. 

Individualiseringen i Kunskapsskolan verkar vara en paradox i den 
meningen att arbetsformerna varken är valbara eller individuella. Det kan 
uppfattas som motsägelsefullt att en generell och styrd arbetsgång utveck-
lats i en organisation som säger sig värdesätta individuellt arbetssätt. Ele-
verna kan inte arbeta på sitt eget sätt utan är snarare tvungna att arbeta 
självständigt och följa de kurser och steg som föreskrivs samt använda de 
centralt utformade artefakterna och redskapen..  

Genom Kunskapsskolans pedagogiska modell styrs eleverna mot under-
kastelse i ett system som ställer krav på och antas främja självständighet.  

Individualiseringen i Kunskapsskolan handlar om att eleverna har infly-
tande över fem olika områden. Hastighetsindividualisering, när de ska ut-
föra uppgifter och hur lång tid dessa får ta. Nivåindividualisering, vilken 
kravnivå eleven vill arbeta på. Platsindividualisering, var i lokalerna eleven 
vill sitta och arbeta. Metodindividualisering, (gäller arbetet med stegen) 
efter instruktioner eller egna val och slutligen arbetsformindividualisering, 
om de vill arbeta ensamma eller tillsammans med kamrater. I alla dessa 
avseenden måste eleverna välja. Att välja att inte ta ställning till hur, när, 
var, med vem och på vilken nivå de ska arbeta förefaller inte vara ett möj-
ligt val (jfr Eriksson, 2005).  

Däremot tycks inte eleverna ha större ansvar eller inflytande över inne-
hållet i undervisningen och uppgifterna än vad som redovisats i forskning 
från andra skolor kring eget arbete. De har heller inte större inflytande över 
de bedömningskriterier som deras arbeten bedöms i relation till (Jfr 
Carlgren, 1994; Österlind, 1998 & 2005; Eriksson, 1999 & 2005; Lindblad 
& Sahlström, 1999; Granström, 2003) Det kan snarare antas att elever i 
Kunskapsskolan kan ha mindre inflytande över uppgifterna eftersom de inte 
formuleras tillsammans med lärare på den lokala skolan utan formuleras 
centralt. Genom att uppgifterna formuleras centralt är det inte heller möjligt 
att låta elevernas erfarenheter och kultur få genomslag i innehållet. 

Individualisering kanske snarare handlar om att välja skola och därmed 
välja pedagogik och arbetssätt. Kunskapsskolans utgångspunkt beskrivs 
som att föräldrar förväntas välja den rätta skolan för sina barn och att alla 
elever inte passar och trivs med de individuella och självstyrande arbetssätt. 
Det är dock föräldrarnas sak att sätta sig in i vad olika skolor erbjuder och 
utifrån det välja en skola som passar deras barn bäst. Det finns elever som 
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slutar Kunskapsskolan för att de inte trivs med arbetssättet. De finns också 
elever som väljer att stanna kvar men som inte anpassar sig eller klarar sig 
speciellt bra. 

 

Elever är självständiga medan lärare underordnar sig kollektiva 
beslut 
I Kunskapsskolan förväntas eleverna fungera som självständiga individer 
som har ansvar för att skapa och styra sig själva. Lärarna ses däremot som 
en del av ett kollektiv som ska underordna sig centrala beslut. I jämförelse 
med den tidigare helklassundervisningen har elever och lärare bytt arbets-
villkor. 

 
 Lärande Arbetssätt Styrs av Kännetecken 
Elev Eleven lär 

individuellt 
genom eget 
arbete men 
med gruppen 
som stöd. 

Individuellt 
arbete. 
Flexibla grup-
per. 

Sig själv. 
Texter, uppgifter 
och instruk-
tioner. 
Artefakter. 

Självständigt 
arbete.  
Eget ansvar. 
Egna initiativ. 
Ej underordna 
sig gruppens 
förväntningar. 

Lärare Läraren lär i 
samverkan 
med andra. 
De delar med 
sig av sina 
kunskaper och 
utvecklas i 
gemenskap. 

Arbete i 
ämnesgrupper 
och arbetslag. 

Lokal läroplan 
på central nivå. 
Pedagogiska 
modellen i före-
skriven form 
med bl a arte-
fakter, texter, 
instruktioner. 

Arbete i grupp. 
Gemensamt 
ansvar. 
Underordna sig 
konceptet, cen-
tralstyrningen 
och lärarlaget. 

 
Figur 14. Lärar- och elevroller i Kunskapsskolan 

 
Nya elev- och lärarroller – en del av samhällsförändringen 
Ett sätt att förstå elevernas nya roller och de förändringar som skett i skolan 
är att relatera till samhällets utveckling. Människor tillägnar sig normer och 
förhållningssätt genom att leva i ett visst samhälle en viss tid och skolan 
liksom andra etablerade samhällsinstitutioner kan knappast undgå att låta 
sig påverkas av tidens omvälvningar då de också är en del av den. De indi-
viduella arbetssätten kan ses i ljuset av individualiseringsprojekt, som en 
integrerad del av en övergripande samhällstendens (Beck, 1996; Giddens 
1996, 2003;, Hargreaves, 2004). Eget arbete, egen planering, individuella 
planer och eget val är exempel på skolans medverkan till utvecklingen av 
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moderna människor i ett senmodernt samhälle (Österlind, 1998). Eleverna 
förväntas genom individuella arbetsformer styra sig själva på ett annat sätt 
än tidigare. Arbetsformerna har bidragit till en förflyttning från yttre till 
inre disciplin för eleverna (Österlind, 1998; Carlgren, 2005). Begreppet 
individualisering kan användas som en sammanfattande term på de föränd-
ringar som medverkat till en ökad fokusering på individen och dennes möj-
lighet att själv styra över sitt liv. 

Skolans utveckling mot ökad individualisering kan ses som en del av 
samhällsutvecklingen som rör relationen mellan medborgare och stat. Indi-
vidualisering är tecken på att industrisamhällets normer och roller håller på 
att upplösas. Människorna förväntas själva i högre grad forma, iscensätta 
och lappa ihop sina liv. Från att ha haft en mer eller mindre utstakad livs-
bana ställs individen inför egna ställningstaganden och livsval (Beck, 1996; 
Giddens 1996).  

Giddens (1996) diskuterar hur förändringarna i samhället påverkar indi-
viden. Han beskriver det senmoderna samhället som ett samhälle fullt av 
valmöjligheter där vi översköljs av information som påverkar våra val och 
där det inte längre finns tydliga ramar kring hur vi ska vara och bete oss 
utan att som individ formar man själv sin identitet. En rad självklara val 
försvinner och vi blir mer och mer lämnade till oss själva. Vi tvingas att i 
allt större utsträckning leva med osäkerhet och förändringar och där vi för-
väntas kunna handla i nya situationer där vi inte helt kan använda oss av 
tidigare erfarenheter. Giddens menar vidare att människorna i dagens sam-
hälle blir mer och mer reflexiva, i den meningen att de reflekterar och för-
handlar kring det mesta. En reflexiv hållning är svar på en ökad osäkerhet 
och behov av meningsskapande. Reflexiviteten har förstärkts genom de 
många kommunikationskanalerna som vuxit fram och som överbryggar tid 
och rum. Samhällen förändras och med tillgång till global information ställs 
krav på rationellt och kritiskt tänkande. Kunskap har blivit mer relativ och 
människan tvingas att själv reflektera och utvärdera sin omgivning utifrån 
egna erfarenheter och kulturella värderingar (Beck, 1996).  

Genom de förändrade villkoren i skolan har även lärarrollen förändrats. I 
den traditionella helklassundervisningen var det läraren som var den som 
planerade, organiserade och ledde undervisningen. Till lärarens ansvar har 
även hört att organisera den fysiska miljön och upprätthålla ordning. I hel-
klassundervisning agerade läraren oftast ensam i relation till en grupp ele-
ver. 

I Kunskapsskolan och andra skolor där arbetssättet utgår ifrån elevens 
egna arbete och planering kan lärarens roll inte längre beskrivas på detta 
sätt. Införandet av elevstyrda arbetssätt har konsekvenser för såväl elever 



 

 143

som för lärare. I Kunskapsskolan är det inte lärarens individuella uppgift att 
planera och organisera undervisningen. Elevernas arbete styrs istället av 
centralt formulerade uppgifter och arbetssätt som förväntas framkalla själv-
utbildande aktivitet där lärande är konsekvensen.  

Det finns även uppgifter som läraren tidigare förväntades utföra som till 
stora delar har överförts till eleverna (jfr Bergqvist, 2005; Carlgren, 2005; 
Eriksson, 2006). Exempelvis förväntas eleverna själva upprätthålla ord-
ningen i skolan genom att ta ansvar för sig själva och styra sig själva.  

Vad blir då kvar av lärarens uppgifter? Lärarens uppgift är att ägna sig åt 
eleverna. Vad som framstår som lärarens huvuduppgift är att handleda de 
enskilda individerna genom systemet i relation till uppgifter och metoder. 
Läraren förväntas ha en stödjande funktion och utgå ifrån de enskilda ele-
verna och deras frågor.  

I Kunskapsskolan framstår lärarnas generella kompetenser i relation till 
den pedagogiska modellen och redskapen som centrala. Alla lärare ska 
kunna handleda eleverna i relation till den pedagogiska modellen. Modellen 
och metoderna verkar viktigare än ämnesinnehållet vilket kom till uttryck 
genom att alla lärare förväntades kunna handleda elever i relation till nästan 
vilka frågor som helst oavsett ämneskompetens. 

Ämneskompetens ses främst som viktig i relation till bedömning av ele-
vers prestationer. Lärarnas ämneskompetens behövs också vid utformning 
av de centralstyrda uppgifterna. Men eftersom uppgifterna formuleras kol-
lektivt, i ett arbete där alla lärare inte deltar behövs inte så många ämnes-
kompetenta lärare för den uppgiften. 

Läraren i Kunskapsskolan ses som en del av lärarkollektivet som arbetar 
i arbetslag och som lär och utvecklas genom samarbete. 
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Summary 
 
 
 
 

The overall objective of this thesis is to examine the pedagogical practices, 
which are developing in Sweden at the beginning of the twenty-first 
century. Previous decades have witnessed societal changes that have 
emphasised decentralisation, deregulation and privatisation. It is these 
changes, which provide the background for this study. As far as schools are 
concerned these changes have led to a change in direction, from rule till 
goal-and-result steering in which the principal and staff are expected to 
have increased professional influence over how their school operates while 
at the same time they have a greater responsibility to assure that the 
national goals are converted to local goals and that they are met. 
Deregulation and privatisation have contributed to freedom of choice and 
competition, which has led to an increase in the number of independent 
schools where various authorities and varying pedagogical activities have 
emerged. 

Exterior conditions as well as internal problems affect the school cause 
changes in the activity. Teaching methods and tools develop and are 
replaced in order to meet different needs and purposes. For example it can 
be seen that since compulsory education was introduced, forms of 
individual work have increased at the cost of common, collective work 
forms (Lindblad & Sahlström, 1999; Granström, 2003; Skolverket, 2003). 

The reformation of the school has led to a new situation for school 
development as conditions for what is possible to accomplish within the 
schools’ activity has changed. For example the independent schools were 
given radically changed terms as a result of implementing educational 
vouchers. New conditions appeared through deregulation, which 
contributed to the establishment of several hundred new independent 
schools at the end of the 1990’s and the beginning of the 2000’s. 

The thesis focuses upon the type of pedagogical practices, which become 
evident within the frame of the deregulated school system and the 
independent school reform at the beginning of the 21st century. Which ideas 
have guided the work? How has the activity developed? What does one 
hope to achieve? What is constructed for both students and teachers in 
relation to practice? The aim is to study these questions through the 
investigation of the pedagogical practices in one of the largest independent 
schools in Sweden – Kunskapsskolan. The fact that independent schools are 
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particularly sensitive to the demands of both parents and students and 
should, therefore, provide the clearest example of systematically applied 
modern pedagogy is the main reason for the selection of this particular 
school. 

 

The study of pedagogical practices 
An important starting point for this thesis is the sociocultural perspective as 
applied to knowledge and learning. In a sociocultural perspective it is not 
only the human ability to make artefacts and use intellectual and physical 
tools that is central to our daily activity but also for what we learn and how 
(Vygotskij 1934/2001; Wertsch, 1998; Säljö et al., 1999). However, tools 
refer also to those resources, both verbal and physical that we have 
available and which we use in order to understand the world around us and 
how to react in this world. With the help of these tools it is possible to solve 
problems and control the social practices in a way which otherwise would 
have been impossible (Säljö et al., 1999; Säljö, 2000). 

In order to look at Kunskapsskolan from a sociocultural perspective it is 
necessary to examine the pedagogical practices in which students are 
involved. Of those pedagogical practices I primarily focus on the artefacts 
but also on the contexts for students’ learning related to time, space and 
environment. By describing the artefacts and how they are used in context, 
it is possible to draw certain conclusions concerning Kunskapsskolan’s 
specific practice and what learning is made possible and promoted. In the 
school’s daily activity, the student has to relate to and manage the tools that 
create the preconditions for what can be done and how. Due to the fact that 
artefacts provide a framework and presuppose student participation, they 
are given a central roll in teaching. A student’s ability to assimilate and 
understand these tools can be crucial to that student’s success in school. 
 

Construction of data, revision and analysis 
In order for it to be possible to understand what happens in schools, how 
tools should work and what Kunskapsskolan aims to achieve with its 
pedagogical practices, I chose to interview principals. Principals are 
expected not only to lead the way with regard to the actual idea but also 
carry a special responsibility for the implementation of the pedagogical 
concept in the school’s activities. 

During 2002 Kunskapsskolan had nine operational compulsory schools, 
each with its own principal. Seven of these nine are included in the 
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interview group. The schools involved are to be found in large, reasonably 
large and small cities in Sweden. The schools have between 240 and 480 
students, which are divided between the 6th and 9th26 grade when the 
schools are fully operational. At the time the interviews were carried out 
(during the spring27 2002) Kunskapsskolan as a school organisation had 
been in operation just over two years. Three of the schools had started in 
the autumn 2000 and, at the time of the interviews, were in their fourth 
term while the remaining started the following year and were therefore in 
their third term. 

Three of the principals had worked within the organisation for 
approximately two years; one had worked for approximately 18 months and 
the remainder for approximately one year. 

In order to situate the interviews, discussions with the principals were 
conducted from those artefacts, which characterise Kunskapsskolan (cf. 
Säljö, Schoultz & Wyndhamn, 1999). I selected the tools, which are both 
central and also play a governing roll in Kunskapsskolan’s pedagogical 
practice and those, which moreover represent the new aspects of 
educational practice. Chosen examples are representative to that degree that 
they are taken directly from Kunskapsskolan’s activity. It is based upon 
two recorded tutorial conversations where the teacher works with students, 
three logbooks – filled in by students, two study plans for students, filled in 
by the teacher and two texts which organise the teaching content in so 
called stages and courses. 

Due to fact that principals were interviewed in relation to the different 
artefacts it was possible to conduct what I have called situated interviews. 
These situated interviews, when used as a research method, can be 
described as being a qualitative research interview. The discussion has a 
concrete starting point instead of various interview questions. I was 
interested as to which aspect the principals would focus upon and how they 
would interpret them when able to freely reflect in relation to the tools and 
texts taken from their activities. 

Discussions with principals took place on three occasions. 1. from 
recorded tutorial conversations, 2. from logbooks and study-plans, and 3, 
from stages and courses. 

                                              
26 At the time of the interviews, four of seven schools did not have students in grade 9 as 
the only recently had started. During their first year, the school accepted students to the 
grades 6-8. 
27 The bulk of the interviews were conducted between February and June 2002. Only two 
interviews were conducted in August and September.  The reason for this being that one 
of the principals was on leave of absence during the latter part of the spring term. 
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The transcribed interviews when analysed, were treated as one coherent 
text. Four analyses were carried out. Initially I analysed how the principals 
had envisaged that tools should be used and what the schools will achieve. 
Secondly what the principals regard as problematic in connection with the 
implementation of the central, formulated tools as well as the changes 
which occurred in pedagogical practices as a result of the problem. 

The third and fourth analyses concerned how principals conceptualise 
students and teachers in Kunskapsskolan. For analysing these perceptions 
as described by the principals I chose a phenomenographical approach 
(Marton & Svensson, 1978; Marton, 1981; Marton & Booth, 1997). 
Phenomenography is a qualitative method of analysis that has been 
developed in order to identify qualitatively different ways of 
conceptualising the same phenomenon. I have used these varying 
conceptions afforded by the analysis to describe how Kunskapsskolan’s 
practice affects both students and teachers. The various ways in which 
principals described how teachers and students applied the tools provided a 
picture of what it is to be student or teacher in Kunskapsskolan. 

 

Kunskapsskolan’s pedagogical practice. Organisation 
and tools  
The basis for Kunskapsskolan’s idea of organising teaching is student 
heterogeneity. With this as a starting point, Kunskapsskolan have attempted 
to create a far-reaching individualised and tracked way of teaching groups, 
where the student is able to choose tasks with regard to pace of work, 
previous knowledge and ability. Their idea is that students formulate their 
own goals and strategies and proceed from their own needs and 
requirements. 

Flexible solutions in regard to time and room, level of demand, teaching 
(work) methods and group constellations form the foundation of the 
organisation. What can be regarded as an advantage with flexible 
organisations is that students can belong to more than one group that may 
be operational, (albeit it is temporarily) to satisfy a current need and 
interest. Moreover principals find it easier to find a group for an individual 
than to find the individual in a group. Students’ independent work is seen 
as the way to learning and knowledge while at the same time the group is 
seen as support for the students’ learning. 

How the teaching content should be organised, while working methods 
and tools should be adopted is decided centrally and formulated in a 
pedagogical model. Varying groups of teachers were then given the job to 
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formulate subject matter content and information in so called stages and 
courses that should be the same for every student in every Kunskapsskola 
and also to ensure this information is obtainable via their Intranet. 

The subjects Swedish, English, Mathematics and Modern Languages are 
organised in stages. The stages are built up in subject-courses from grades 
6-9. Subject courses are divided into 35 elements with a progressive degree 
of difficulty – the higher the stage, the more difficult the subject matter 
content. Students begin with the first stage in grade 6 and work as far as 
they are able up until the end of grade 9. Subject organisation is based upon 
the idea that learning follows a pattern. Only when the student has learnt 
the fundamental facts is it possible to proceed to what can be interpreted as 
more advanced questions of knowledge and information. Stages 1-20 
represent the basic level, stages 20-30 a more qualified level and the final 
five stages, 30-35, represent the most qualified level. These three stages are 
equivalent to the grading: Pass, Passed with Distinction and Passed with 
Great Distinction. 

It was hoped that a subject-integrated view of knowledge would find its 
way to teaching so the society orientated, nature orientated and the practical 
aesthetic subjects were organised into thematic courses. Subject matter 
content in these courses was organised with regards to assignments. 
Students work with the same basic assignment, but individuals may, 
however, choose different levels of standard. There are three different 
levels entitled blue, red and black piste or, in grades 8 and 9, Pass, Pass 
with Distinction and Pass with Great Distinction. The levels have different 
goals, extent and difficulty. The courses are taken not at the student’s own, 
individual pace but rather all students, in every grade, take the courses at 
the same time with a common start and finish. Each grade’s teacher-team 
heads the course-work, which in turn means that teachers’ work embraces 
all subjects. 

This teaching method is based upon students learning to plan and 
organise their working day and to estimate the length of time required to 
successfully complete different tasks. They are expected to learn to be 
motivated and have control over their working day. To assist students with 
this they have the following tools: the logbook, the study-plan, individual 
tutorial conversations, and computers while at the same time these assist 
teachers in their work to ensure that each student is working effectively. 

The logbook is a tool which gives the student’s working day a structure 
in a school with no timetable and no classrooms. In this book the students 
are to work out their individual timetable. Here they are to record their 
individual goals and to evaluate the week’s work in regard to these goals. 
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The students must assess their own performance. The students are also 
expected to write down their own reflections on their planning, their work, 
on themselves and on their studies. The logbook is designed to make each 
individual student visible while at the same time providing an information 
channel between school and home. 

The study-plan is designed to be a tool for the students’ long-term 
planning. In this the students are expected to formulate goals for a whole 
term. These goals are first discussed by the student, teacher and the 
student’s custodian together and it is hoped that all are in agreement 
regarding these goals. The goals formulated in the study-plan are followed 
up during individual tutorial conversations and are compared with the 
weekly goals in the logbook. 

Individual tutorial conversations is a tool for both tutor and student. The 
supervising teacher meets the student individually to discuss the student’s 
development both academically and personally. These sessions are 
expected to be seen as offering both support and control. The support 
function means that the student can feel that not only there is help available 
to solve potential problems but also help to understand what they are doing 
and for their personal development. The control function means that the 
teacher is able to follow the student’s performance and his/her ability to 
understand the working method and the extent to which the student is able 
to plan and structure his own studies. 

That which has become most apparent, as a direct result of this 
individually organised teaching, is that the individual student becomes 
visible, the written language is given a dominant role in teaching, and that 
giving the students choice has influenced what content matter that they get 
access to. 

 

Kunskapsskolan’s tools in operation. Problems and 
change 
Unfortunately not all teachers have the skills or the competence to 
implement this program and are therefore unable to supervise student’s 
tools or working methods. When the principals talked about how students 
and teachers had been given possibility to, what in sociocultural terms can 
be described as become enculturated into the activity, they admitted that in 
general, neither the students nor the teachers had been given opportunity to 
learn how to use the tools. 

A central aspect of Kunskapsskolan’s working method is that the tasks 
within stages and courses are self-instructive. The layout must therefore be 
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uncomplicated in order for the students to be able to work independently 
and without a teacher led introduction or teacher judgement as to when it is 
appropriate to present results. Difficulties, which arose in connection with 
the implementation of the tools in the activity, concerned not only the 
construction of the tools but also the way in which the tools were used. 

Another problem which arose was that students and teachers did not 
always react in the expected manner. Students did not work from what the 
principal understood as the student’s individual needs, but instead followed 
a group. There were also students who didn’t follow this pedagogical 
model at all. Teachers found the intended relation between stages and 
grading unsatisfactory and therefore strived towards more qualitative 
criteria for grading in stages. Considering another of the intentions with the 
models and tools, they also worked towards an increased subject-
orientation. 

The study-plan, the logbook and the individual tutorial conversations 
with a supervisor revealed that there were too many functions for the tools 
and this led, on occasion, to contradictions between the tools and their 
function. Even the logbook and the design of the study-plan were seen to be 
inadequate. Another problem concerned the teachers’ not having the 
expected competence.  

Those changes which occurred in the activity can, in part, be seen as a 
return to more traditional teaching. This was interpreted by principals as if 
the concept has been undermined and that the school has abdicated 
responsibility in several areas – for example the way the school regards 
subject competence and the function of the various rooms. The changes 
also concern students whose results are not satisfactory in this self-
regulated activity. These students have come, after some time, to 
experience an education that is closer to traditional teaching than to 
Kunskapsskolan’s visions of student impact and responsibility. 

Changes have also been brought about through practical problems. The 
analysis used for learning style was toned down because a choice was 
regarded as unrealistic, times for lunch were limited and new times for the 
end of the school day were introduced. 
 

Kunskapsskolan’s students 
Students in Kunskapsskolan can be described in different ways. Partly in 
terms of the ability students are expected to have or have the possibility to 
develop through attendance in Kunskapsskolan and partly in terms of the 
different attitude that students have towards the new practice 
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Those abilities, which students are expected to develop are: 
 
• Self-identification – the ability to judge who you are and what you 

can achieve. 
• Self-steering – the ability to steer yourself and your own education. 
• Self-correcting – the ability to correct yourself when you deviate 

from the pre-planned goals. 
 
These abilities are seen as something to strive towards but are not what 
every student actually achieves as not every student responds in the same 
way. When the principals speak of students, they are referring to students 
who approach the new practice in varying ways: students who use the 
system, students who follow the system, students who do not manage the 
system, students who avoid the system and students who leave the system. 

Students who use the system – are students who are able to self-identify, 
self-steer and self-correct and are seen as working well or ‘ideal’ students. 
Abilities named above are, in all likelihood, worth striving for even in other 
types of schools but in Kunskapsskolan they are highlighted as prerequisite 
to being able to follow the independent working method. The ideal students 
are those who can be regarded as self-propelled in as much as they are able 
to handle the system and use the tools available as they are needed. System-
users have control over learning strategies and can therefore proceed 
directly to subject matter. 

Students who follow the system – are students who are in the process of 
developing these desired abilities and are therefore regarded as developing 
and functioning, working students. Because they follow the system and use 
the tools it is probable that these students will acquire these abilities in 
time. It is expected the proper use of tools and structure will ensure that 
students will be able to take a greater responsibility for their own studies 
and their own personal development. 

Students who do not manage the system – are students who seem not to 
have the knowledge and ability needed for making use of available tools or 
working independently. It can, for example, concern an inability to 
formulate goals and thereafter plan their work and time accordingly. It can 
however also concern reading comprehension, interpretation of what the 
work entails or a lack of concentration and self-discipline. 

Students who avoid the system – are students who react against the 
pedagogical structure and, instead of following the school’s pedagogy, 
develop their own strategies. For example, the tools may not be used at all 
or are used in an unconventional way with regards to their intended 
function. It can also be that the student avoids asking for help in order not 
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to thereby revealing personal weaknesses. This working method requires 
that students understand when they encounter a problem with the 
schoolwork, can admit that this is the case, and ask for help. Students who 
are unable to do this are called “special”, “different” or “nomads”. These 
are students that play or wander aimlessly around the buildings rather than 
sit down and work. 

Students who leave the system – are students who feel they are unable to 
adapt to or manage the schools pedagogical model and feel that they must 
face the consequences for this inability. Common for all students who 
choose to change schools is that they all understand that they are unsuited 
to the Kunskapsskolan’s individually organised working methods. Those 
who discontinue can be students regarded as both motivated and 
unmotivated. 

 

Kunskapsskolan’s teachers 
It is most important for a teacher in Kunskapsskolan to follow the concept. 
The working method is not negotiable and it is expected to operate 
similarly in all schools. However, a teacher can subordinate to the system 
with various approaches: as reflective followers of the system or as 
authority-dependent followers of the system. 

A reflective follower of the system is interested in understanding the 
pedagogical model and reflects over the tools. They are involved in the 
working model and are able to highlight problems which occur in the 
activity. Teachers are expected to discuss the design of Kunskapsskolan’s 
concept and the decisions of the company but they may not operate 
independently in ways that are not in accordance with the pedagogical 
model. However, loyal employers who follow the concept become 
problematic teachers when they unreflectively subordinate to the concept 
without giving a thought to what they are doing and why – the authority-
dependent followers of the system. These teachers are described as 
performers who do not reflect over how they should develop and express 
their ability and their competence in relation to the pedagogical model and 
the students.  

The qualities required within Kunskapsskolan are: teacher as a leader, 
teacher as an expert in their subject, and teacher as tutor and supervisor 
for students’ personal development. 

Teachers as a leader – concerns the teacher’s ability to lead the learning 
process. They are expected to have knowledge of the learning process and 
what is required in order for a student to learn. They guide students in what 
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learning and teaching is and how the independent student is able to further 
their own learning development. They can lead students within 
Kunskapsskolan’s activity and are competent to help students with common 
difficulties in relation to the pedagogical model and in regard to both tools 
and subject matter. 

Teachers as experts – concerns the teacher’s ability to in their subject 
design assignments with regards to subject matter upon a given framework 
together with other subject experts in the teacher-team. They can also grade 
student’s abilities from a professional knowledge base.  

Teacher as tutor and supervisor for students’ personal development – 
concerns the teacher’s ability to guide and supervise students in relation to 
issues concerning the student’s personal and social development. Teachers 
are expected to have a holistic way of conceiving the student as a person 
and thereby understand that the student’s development together with the 
situation in which the student finds himself have a significant influence on 
learning. Education is not only subject knowledge, it also lays the 
foundation for personal development. 

 

Regulated freedom 

Kunskapsskolan’s teaching is founded on individually organised teaching 
and encompasses many of the working methods, tools, organisations of 
time, room and subject etc. which have been developed during the last few 
decades and therefore reflect contemporary thinking. The pedagogical ideas 
and thoughts are however not new and have their roots in reform pedagogy 
from the last century. Together with the introduction of Swedish 
compulsory schooling in the 1960’s, it was stressed, once again, the need to 
offer students individualised schooling. What is new for Kunskapsskolan is 
that it has united all trends and tools and created a pedagogical model. 
Teaching is organised individually – the student are expected to work 
independently within the system. 

Teaching is organised by artefacts or tools – they regulate what becomes 
possible to do within the practice. Students and teachers relate to and 
operate these tools in different ways. It is possible to either subordinate to 
the framework and tools or not to become limited by them. 

Within the Kunskapsskola the student is seen as an individual with the 
responsibility to regulate him-/herself. The teacher, on the other hand, is 
seen as one of a team who is committed to centrally made decisions. In 
comparison with the earlier whole-class teaching the student and the 
teacher have changed roles. 
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Bilagor 
Bilaga 1. 

 
Till föräldrar med elever i Kunskapsskolan. 

 
Under våren 2002 genomförs en studie vid Lärarhögskolan i 
Stockholm som har till syfte att undersöka det pedagogiska arbetet i 
Kunskapsskolan samt hur skolcheferna leder det. Undersökningen 
baserar sig på intervjuer med skolcheferna. Som utgångspunkt för 
intervjuerna kommer några elevers arbeten att ligga till grund t ex 
genom ett par kopierade sidor ur loggboken och handledningssamtal. 
Naturligtvis kommer eleverna ifråga att tillfrågas och ge sitt 
godkännande. Elevarbetena kommer att vara anonyma så skolledarna 
inte ska kunna identifiera vilken elev det är. Det kommer inte heller att 
framgå i redovisningen vilka elever eller vilka av Kunskapsskolan 
skolor som arbetena kommer ifrån. Förhoppningsvis kommer denna 
undersökning att bidra till en utveckling av Kunskapsskolans 
pedagogik 

 
Om du inte vill att ditt barn ska medverka i undersökningen genom 
något av sina arbeten i Kunskapsskolan ber vi dig att skriva under 
denna information och skicka tillbaka den till x ( lärare i 
Kunskapsskolan) senast den 2 februari 2002. 

 
Har du några frågor är du välkommen att ringa Ylva Ståhle tel, 737 56 
36  

 
 

Med vänlig hälsning 
Ylva Ståhle     
Lärarhögskolan i Stockholm  
 
 
 
 
Jag vill inte att mitt barn medverkar i undersökningen genom något av 
sina arbeten i Kunskapsskolan. 
 
Namn ___________________________________________ 
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Bilaga 2.  
 
Delar av handledarsamtalen som skolledarna fick lyssna till  
 
Lärare; Hej Lina. Hur har terminen startat för dig då? 
Lina; Det är bra. Det har gått bra med mina mål och sånt där. Jag har 
jobbat väldigt bra de här första veckorna och de sista på förra 
terminen.  
Lärare; Är det något som du är speciellt nöjd med som du har jobbat 
med? 
Lina; Matte 
Lärare ;mm 
Lina; Jag har jobbat extra mycket med matte och det har gått bra. 
Lärare; mm. Vad är det du jobbar med just nu? Vad har du nått fram 
till? 
Lina; steg 15 
Lärare; Vilket innebär 
Lina; projektprov eller projektsteg 
Lärare; mm och vad är det du ska du göra på projektsteget? 
Lina; ett lotteri 
Lärare; jobbar du själv eller jobbar du med nån? 
Lina, nej, jag jobbar med Lotta. 
Lärare; Har ni börjat så att ni har nån tanke med 
Lina; vi har kommit ganska långt, /../ så, och jag tycker det går rätt 
bra. 
Lärare; Är det kul att göra lotteriet? 
Lina; ja det är lite sådär, kul att göra 
Lärare; känner du att du att du fått användning av de kunskaper du fått 
lärt dig på stegen innan?  
Lina; ja det tycker jag. 
Lärare; Är det något som är speciellt viktigt när du gör lotteri? Vilka 
steg har du steg och kunskaper har du användning av? 
Lina: Det som är sannoliksteg, Det tycker jag att jag har mest 
användning av. 
Lärare, mm, Är det här någonting du tror att du kommer få användning 
av i framtiden? Du kanske köper lotter på riktigt också? 
Lina, nej det brukar jag inte göra. 
Lärare; är det något ämne som har varit segande då som du känner att 
det här borde jag komma igång med bättre? 
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Lina: Alltså det jag mest kommit igång med är matte och de andra 
ligger på samma nivå. Jag har inte kommit igång med svenska och 
engelska och spanska så himla mycket men det ska jag när jag 
kommer till steg 16 i matte, Men jag kör lite så där att först kör jag ett 
ämne i två veckor sedan gör jag det andra. 
Lärare: Varför gör du så? 
Lina; Om det är en dag / och sen så tänker jag att jag ska jobba med 
matte och sen så hittar jag inte någon bok, då tänker jag så här äh, då 
tar jag svenska och då blir det så här att jag går runt och letar efter 
svenska och sen äh, jobbar jag med spanska lite också. Det blir så 
utspritt. Då får man inget gjort på veckorna tycker jag. Det är bättre att 
jobba matte en dag, eller ja, en vecka eller två veckor och sen när jag 
har nått upp till 16 då tycker jag att jag kan börja med någonting annat. 
Lärare; Är det här någonting som du byggt upp undertiden. Har du 
känt att det här passar dig bäst att göra så? 
Lina; Ja jag tycker det. 
Lärare; Ja det är bra, det är ju det som är målet att man gör det som 
man känner passar just för dig. Hittar du arbetsro och sådär i skolan? 
Funkar det att sitta ihop med de där grabbarna som du har varit ihop 
med? 
Lina; Ja, han jag jobbar med nu, han tycker jag att det funkar med. Det 
går bra. Men det är svårt att hitta nått ställe som är tyst. Man får gå 
runt och leta efter smårum. 
Lärare; jag vet att du vill sitta i smårum. Varför vill du sitta där? Även 
om det är tyst i en sal varför / Vad är det som är så speciellt med 
smårummen som gör att man vill sitta där. 
Lina; Dom gånger som jag tycker att jag har jobbat bäst då har jag 
suttit i smårum. Och om jag jobbar i ett stor rum då kanske det sitter 
några personer och jobbar och så jobbar jag också men så kanske jag 
lyssnar på nåt dom säger eller nånting sånt där, jag blir störd av dom 
Lärare. Jaha, ok. 
Lina; Ja, Det går bra att jobba i stora rum också men bäst i smårum. 
Fast det värsta är att det inte finns så mycket smårum 
Lärare; ja, ja det vet jag. 
/…/ 
Lärare; Annars då, känns det ungefär som vanligt att vara i Falun? 
Lina; Ja, fast lite mindre kul nu, för nu har man varit där många 
gånger, Fast inlärningen är kul. 
Lärare; Ämnena är roliga där uppe? 
Lina; ja det är roligt. 
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Lärare; Vad är det som känns mindre, sådär mindre spännande nu då? 
Lina; det är inte så nytt längre, man kommer dit och gör det man / 
slöjd och sådär, sen åker man hem. Det vore nog lite roligare om man 
hade mer lektioner här i skolan också med slöjd och så. Istället för att 
ta allt på en gång. 
Lärare; du kan ju välja och ta personliga kurser 
Lina, Ja fast det känns bäst att jobba steg och sånt där då. För då 
känner jag verkligen att jag får något gjort. 
/…/ 
Lärare; Målen förra veckan, eftersom jag var borta förra veckan, hur 
kändes det där då? 
Lina; Det kändes bra. 
Lärare; Du nådde det du hade tänkt? 
Lina; ja. Det gick bra att jobba den veckan. 
Lärare; Om vi tittar på dina mål då. Det har vi pratat med din pappa 
och mamma om att du ska skriva lite tydligt ”spanska, jag ska 
redovisa”. Vad skulle du redovisa? 
Lina: spanska. 
Lärare, Men vad i spanska? 
Lina; steg 5 
Lärare; som handlar om? 
Lina; som handlar om, göra en bok? 
Lärare; ja 
Lina; som handlar om familjen och så där. 
Lärare; det skulle man kunna lägga till när man skriver målen, så att 
mamma och pappa eller nån annan som kanske vill titta i den kan 
förstå, så kan det vara bra att det står. Det har vi pratat om förut. Och 
hemläxa ”jag ska läsa färdigt” Vaddå för nåt? 
Lina; öhh, jag skulle läsa färdigt en engelskabok 
Lärare, Det kan man lägga till det också. 
Lina; Där skrev jag det. 
Lärare, Ja där har du skrivit det på utvärdering. Där kanske du kan 
tänka till skriva lite mer berättande. 
Lina: det här blir lite mer tid då (Planeringssidan) 
Lärare: Men ska vi titta lite mer på vad du skrivit den här veckan då? 
Lina; Ja 
Lärare; är det mamma som har skrivit det här, eller?  
Lina; öhh, /…/ ja men det är jag som bestämmer målen 
Lärare; (skratt) Ja, vad har du tänkt att göra den här veckan då? 
Lina; Jag har tänkt att jobba färdigt med steg 15 i matte och sen 
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redovisa. Och i spanska så hade jag tänkt att träna, repetera, kläder, 
färger och tiotal. 
Lärare; ja det är ju jättebra mål. Det förstår man ju vad det är. Bra. 
Lina; och i engelska ska jag göra en bokrecension.  
Lärare; på vilken bok? 
Lina; en engelskabok som jag läser 
Lärare; som är på vilket steg 
Lina; som är på steg 13 
Lärare; ja du vet att det är steg 13 så då räcker det så. Ja 
Lina; svenska ska jag göra en filmrecension, på steg 13 
Lärare; vad är det för film då? 
Lina; Sagan om ringen. 
Lärare; jaha, har du vart och sett den? 
Lina, ja ett par gånger. 
Lärare; OK. Då kanske man kan skriva till det. ”Filmrecension på 
Sagan om ringen”. Du vet var du ska skriva det nånstans och så? 
Lina, jahadå, på ’frågor och svar’ på portalen. 
Lärare; kan du skriva till det. Fast det är mamma som har skrivit kan 
du tillägga det.(skratt) /.../ du skriver ju mycket klarare nu och 
ordentligare. Så det har ju blivit / Rom byggdes ju inte på en dag, eller 
hur?  
Lina; nej. 
Lärare; Här står det något om hemläxa 
Lina. ja 
Lärare; det är bra, det är något som du skrivit till. Det är något som du 
gör.  
Lina; ja 
Lärare; är det något du har kommit överens med föräldrarna om det? 
Lina; Ja, jag tycker det känns bäst sådära i slutet av dagen. Då kan jag 
titta i min loggbok, ’det kan jag göra’, i stället för att gå runt efter 
skolan och tänka på vad man ska göra för hemläxa och inte komma på 
nåt. Så då är det bättre att skriva så att föräldrarna vet och så kan man 
titta där. 
Lärare; ja det är ju jättebra. Det är ju tydligt vad du har tänkt att göra 
hemma. Och så har du sånna mål att du behöver jobba hemma. Dina 
långsiktiga mål.  
/../ 
Lärare; Det här med medeltiden, har du funderat nånting på vilken 
pistnivå du ska satsa på? 
Lina; jag tänkte röd pist. Det vore bra. 
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Lärare; ja, det har vi ju också pratat också om tidigare. Det är nog bra 
att jobba med röd pist innan man går på svart pist. 
Lina; så man lär sig lite på röd pist så att man kan, ja, / 
Lärare; Lära sig att jämföra och analysera, innan man drar de riktigt 
stora slutsatserna. 
Lina; ja 
Lärare; hur känner du, nu är det ju uppdelat väldigt tydligt i den här 
kursen nu som det är i åttan när du får betyg i SO och NO, Känns det 
bra att det är så, att det är så tydlig skillnad? 
Lina; ja det känns bra eftersom det är / det känns mer strukturerat. 
Lärare; känner du vilket ämne som tilltalar dig mest eller tilltalar de 
dig lika mycket? SO eller NO. Vilken? 
Lina; Jag tycker det är mest SO 
Lärare; ja, det är min bild också, (skratt) det kan jag ju säga men man 
vet ju aldrig. Vi har ju inte haft NO på samma sätt heller. Tycker du att 
det har varit svårt men NO delen med kemi och fysikfrågorna och det 
ni har haft? 
Lina; nej inte så särskilt. 
Lärare; det är inte så intressant för dig. 
Lina; nej det är mer baskunskaper. 
 
Det andra samtalet var 35 minuter långt och skolledarna fick ta del av 
de 10 första minuterna. Detta samtal hade en mer 
personlighetsutvecklande karaktär. Innan samtalet hade elev och lärare 
haft mailkontakt så båda var förberedda på vad samtalet skulle handla 
om.  
 
Handledarsamtal nummer två. 
Lärare; Jag funderade på om vi skulle tala om ditt mail till mig? 
Pelle; OK 
Lärare; Där du har skrivit om hur du tycker att du har fungerat i 
samarbete med de andra eleverna i landgruppen. 
Pelle; ja. det tänkte jag också att vi skull kunna snacka om. Jag vill 
veta vad du har för svar på det för du har inte svarat. 
Lärare; Vad bra, Nej, jag har inte gjort det. Jag tycker att vi gör så här. 
Jag talar om vad jag tycker att jag har sett. 
Pelle, Ja 
Lärare; Jag har inte handlett er grupp någonting, jag vet inte om ni har 
haft någon handledning. 
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Pelle; Jo Lotta har hjälpt till lite och Stina. Vi har diskuterat med 
Stina, jag och Kalle t ex. 
Lärare; ja. Om vi säger så här. Tomme var med i din grupp va? 
Pelle; Nej 
Lärare; Felix? 
Pelle; Nej 
Lärare; Var ingen av dem med i din grupp. Hur kommer det sig att du 
berättade för mig att de kunde så mycket efter det att du hade förhört 
dem? 
Pelle; Jag har ju förhört dem? 
Lärare; ja 
Pelle; Jag har hjälpt dem mycket med hur dom ska arbeta. Tomme t ex 
hade en landet bredvid oss typ och han frågade oss, och han var 
botaniker också som mig, så då har jag hjälpt henne mycket med det. 
Och Felix har också undrat, ’Hur ska jag hitta alla fakta och så där, 
och då har jag hjälpt henne med det. Så där, visat var han kan leta, vad 
han ska leta efter och sånt där, och på det sättet har jag lärt mig massa 
saker om deras länder också och sen när jag har förhört dem då har jag 
lärt mig ännu mer och då har märkt att de också har kunnat mycket, 
om just det där som de skulle kunna så då, ja. Jag tycker liksom / jag 
har för mig att du sa förut i början av kursen att / jag frågade ’vad ska 
hända för att man ska få IG?’ Det är när man inte har arbetat nånting, 
men har man arbetat och har man lärt sig saker, då kan det inte bli IG. 
Och ändå har Felix och Tomme fått IG. 
Lärare; Ja, men är det så / Kriterierna är ganska tydliga (..) för IG. Då 
står det att man gissar, att man gissar väldigt mycket och att man inte 
kan förklara nånting och att man knappt har koll på detaljerna. 
Pelle; men det vet jag att de hade, båda två. Att de har kunnat förklara. 
Men de fick IG båda två och jag förstår inte det. 
Lärare; Nej, jag vet, och du kom till mig och pratade med mig om det. 
Så därför tänkte jag att vi skulle utgå ifrån det lite grann. Du hjälper 
dem ganska mycket. 
Pelle, Ja 
Lärare; När ni hade seminariet så berättade du för mig hur du hade 
gjort också, när du hade ställt fiffiga frågor som du tyckte att du ville 
ha sen och sen så fick inte du de där frågorna sen. 
Pelle; det var inte riktigt så, Det var så att jag hade lyssnat på vad de 
andra fick för frågor och så hade jag ställt frågor själv för att hjälpa de 
andra, /xxx/ och då tänkte jag att då kan de säkert det, och dom hade 
glömt bort, och då försökte jag med det där, och så sen, det var då när 
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jag hade sån där, ja, sen när jag själv skulle ha redovisning och tänkt ut 
så här att den där frågan kan jag också svara på men sen när jag hade 
redovisning så glömde jag bort det, och det har med det att göra att 
nästan de flesta jag har pratat med glömde bort när det var deras tur att 
redovisa. De var så nervösa så att de fick inte fram allting 
Lärare; nej. Och det är vi ju medvetna om och både Tomme och Felix 
får ju chans att redovisa flera gånger så att vi sett att de kan så, men 
det är egentligen inte det som är problemet. 
Pelle; jo, När de har jobbat så här mycket, jag skulle bli helt kränkt om 
jag fick IG fast jag hade jobbat. 
Lärare; Är det ditt ansvar? 
Pelle; Nej, men jag vet, alltså att de blev jätteledsna liksom 
Lärare; Ja,  
Pelle; Fast det tycker jag liksom, ja irriterande, Jag vet dom som inte 
har jobbat lika mycket och kanske kunde mer på redovisningen men 
som har fått G t ex. och då blir det liksom ’jaha’ 
Lärare; men det är nånting som vi tar till oss till utvärderingen av 
kursen vad som händer också när vi har seminarier på det här viset. 
Det som händer då är det att de som tycker att det är lätt att prata i 
grupp inte har några problem men de som tycker att det är jobbigt att 
prata på det där sättet kommer att få problem. Så det måste vi ju göra 
någonting åt och vi måste se till att de får en möjlighet till, men, Pelle, 
hjälpa. varför hjälper du andra så himla mycket? 
Pelle; Därför att jag kan. och jag gillar att hjälpa andra så att de också 
förstår. 
Lärare; Förstår man på bästa sätt om någon annan berättar för en? 
Pelle; Alltså, om jag förklarar, ’Så här kan du göra för att förstå det’, 
eller om de inte förstår till slut kan jag säga så här, Nej men ’om det är 
så där visst borde det vara så’ så då får de tänka ut själva varför det är 
så, jag försöker hjälpa så mycket som möjligt.(..) Det är kul liksom när 
de plötsligt ’jahja det är det så’ och så där. 
Lärare; Det låter precis som du inte är student här. När du berättar så 
där. Vad skulle hända om du satsade den där energin på dina egna 
studier? 
Pelle; Men jag satsar ju energi på mina egna studier också. Men jag lär 
mig ju när jag lär andra. 
Lärare; just det. Du lär dig när du lär andra.  
Pelle; Jag hjälper mig själv att komma ihåg de där sakerna också 
Lärare, ja det gör du. 
Pelle; Det är lättare att komma ihåg om man går igenom dem. 
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Lärare; Ja, det stämmer. Kriterierna för MVG som du tycker att du ska 
ha i samarbete. 
Pelle; ja, jag har förklarat varför jag tycker att jag ska ha det. 
Lärare; ja, jag har läst det, Jag har det här,  
Lärare; Kriterierna säger;’du har tagit stort ansvar att ditt uppdrag 
skulle bli bra utfört. Du har gjort allt du kunnat för att dela med dig av 
vad som ska kunnat och t o m läst in dig på de andras rollers resurser 
Pelle; Ja det har jag gjort 
Lärare; Du har sett till att alla har varit bra för gruppen och gjort så att 
gruppen har gjort ett bra arbete. Du har varit samarbetsvillig och varit 
beredd att ta ledning i gruppen när det har varit bra för gruppen men 
har också kunnat lämna över till någon annan när det har behövts. 
Pelle; Det tycker jag att jag har gjort. 
Lärare; När har det behövts att någon annan har fått bestämma i din 
grupp? 
Pelle; t ex Charlotte, hon var geolog som hon kunde mer om just de 
grejerna, så när skulle t ex göra ön. Hon visste vad vi skulle ha för 
berg och så och då lämnade jag över till henne. 
Lärare; Vem var det som utsåg dig till ledare i gruppen? 
Pelle; Jag tror ingen gjorde det. Jag tog mitt ansvar, jag tyckte att när 
jag kunde så skulle jag dela med mig och så kom jag på förslag t ex 
hur ön skulle se ut eller hur vi skulle jobba med ön. ’kan vi inte göra 
så’ Det var liksom förslag som jag tyckte själv var bra, och så frågade 
jag de andra varför de tyckte det eller om de också höll med och det 
gjorde dom, och då gjorde vi på det sättet. Det tycker jag är att ta 
ledningen lite men ändå kunna samarbeta.  
Lärare; det låter inte riktigt så när jag läser ditt mail, Det låter som du 
har kört. 
Pelle; va? 
Lärare; det låter som du har kört då. 
Pelle; kört över de andra? 
Lärare; nej kört i gruppen, som du har lett väldigt mycket i gruppen. 
Du har gjort större delen av klimatologins arbete eftersom hon 
hoppade av. Varför hoppade hon av? 
Pelle; Det får du fråga henne om. I början var hon sjuk och kom inte 
igång med sitt arbete och för att vi skulle hinna då liksom då var det så 
här, jaha då får vi göra det här i alla fall vi måste ju hinna med arbetet 
även fast inte hon är här så då gjorde vi mycket av arbetet och när hon 
kom tillbaka var vi nästan klara med ön och då tror jag att hon inte 
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tyckte att det var speciellt kul och då ville hon göra sitt eget arbete, 
tror jag. 
Lärare; Var hon en aktiv medlem i gruppen från början? 
Pelle; Nej 
Lärare; ” jag har försökt att göra så att alla har fått göra det arbete som 
passat dem bäst” Vad betyder det? 
Pelle; Det är liksom, Jag vet inte vad jag ska säga, jag visste inte hur 
jag skulle formulera det, men jag och Anna ex har tagit på oss mycket 
ansvar för hur ön skulle se ut. Alltså vi har ju bett de andra om hjälp 
och de har ju hjälpt till också, vissa, (fniss) men sen har dom, vad ska 
man säga, det är svårt, jag vet inte hur jag ska förklara det, men (..) 
Lärare; Vem är det som har bestämt vad som passar dom bäst? Dom 
andra? 
Pelle; Jag har sagt till men det har ju dom andra också ’Det här skulle 
jag gärna vilja göra för jag tycker om att göra det här, jag är så bra på 
det’ Även om det låter så i mailet är det inte jag som delat ut rollerna. 
Det är dom själva, (.) mycket. Man jag har kunnat säga, ’kan inte du 
hjälpa till med det här då eftersom om du är bra på det’ och så där. 
Lärare; Vet du Pelle, jag är övertygad om att du är en kanonresurs i 
varje grupp som du är i, du är så himla duktig och du är så väldigt 
gullig och trevlig, men ibland så tror jag att du kanske tar över lite för 
mycket. 
Pelle; Ja, jag vet, 
Lärare; Det kanske är därför som Tomme och Felix kanske inte 
självständigt kunde berätta vad de kunde, för du kanske har hjälp dem 
för mycket. Tänk om du har det? 
Pelle; Men de kunde berätta det för oss. de har visat det för mig. 
Lärare; Men det är ju inte du som ska bedöma dem. 
Pelle; Nej jag vet man jag tyckte det var konstigt att de fick IG. 
Lärare; Ja det är helt OK , men du engagerar dig så vansinnigt mycket 
i vad dom ska osv. Om du tänker lite grann på hur jag handleder. Hur 
förhåller vi oss lärare här. Vi är väldigt mycket inne på att det är 
jätteviktigt att man bestämmer sig själv för att man vill lära sig en sak, 
att man vill kunna det, och att man sätter igång och lär sig det där. Du 
lär dig jättemycket när du berättar. Det har du sagt flera gånger. Du lär 
dig hemskt mycket och det är ett sätt för dig att lära dig. Men frågan är 
hur bra det är för alla andra om du gör så hela tiden? 
Pelle; Men jag gör bara det när de ber om hjälp. 
Lärare; mm Hur många av er skulle vilja att vi gav direkta svar på era 
frågor, när ni kommer och frågar? 



 

 171

Pelle: Rättså många. 
Lärare; ja, Varför ger vi inte svar på era frågor när ni kommer och 
frågar? 
Pelle; För att man ska lära sig själv. Jag vet det där och när jag / ibland 
så pratar jag bara för att jag glömmer bort det. Men ofta när jag 
kommer på det försöker jag fråga varför istället. Då försöker jag göra 
så i stället. Men det är inte alltid jag kommer ihåg det. Det vet jag 
själv. 
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