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Förord 
Att genomföra denna studie har varit både utvecklande och lärorikt. En av de viktigaste 

lärdomarna har varit insikten att skolan till viss del lever sitt eget liv, att det är en helt unik 

värld med sin egen komplexitet. Skolforskningsområdet är gigantiskt, kanske för att 

utbildning är så svårt. Det innehåller så många olika aspekter och dimensioner.  Det gäckar 

oss och får oss att ständigt ställa nya frågor eftersom de vi redan ställt inte gett oss några enkla 

svar. Att arbeta med barn och ungdomar och stödja dem i deras utveckling är något av det 

mest meningsfulla man kan ta sig för. Kopplingen till en hållbar framtid är solklar.  

 

Jag vill tacka alla er som bidrar till en hållbar framtid och som gett mig möjlighet att genomföra 
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till förändringsledarna i PRIO-teamet och chefen för avdelningen för FoU på 

utbildningsförvaltningen i Landskrona. Tack alla ni som stöttat mig på olika sätt genom att 

bistå med böcker och handledning, ställa intresserade och omtänksamma frågor, eller som 

bidragit på andra sätt. Utbildning är ett teamwork, liksom genomförandet av denna studie. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att utveckla mer kunskap kring skolan som 

lärande organisation. Detta gjordes genom en kvalitativ fallstudie där 

förbättringsprogrammet PRIO och dess effekter på utvecklingsarbetet i 

Landskrona stads skolor studerades. Aspekterna implementering, 

uppföljning, avtryck av förändringsarbetet i organisationen idag, 

kvalitetsökning för eleverna samt koppling mellan skolornas 

utvecklingsområden och forskningsfältet lärande organisationer i stort 

undersöktes. Slutsatserna blev att implementeringen fungerat bra i 

initialskedet men att utvecklingsarbetet kopplat till PRIO på drygt hälften av 

skolorna sedan stannat av. Detta kan delvis kopplas till stor 

personalomsättning bland rektorerna, men också till att PRIO-arbetet i 

många fall inte varit en del av skolornas systematiska kvalitetsarbete. Man 

upplever en kvalitetsökning för eleverna men kopplingen till PRIO är inte 

helt självklar. Drygt hälften av de utvecklingsområden som skolorna arbetat 

med korrelerar med de områden som lyfts fram som väsentliga inom 

forskningsfältet kring lärande organisationer. Skolorna utvecklade en 

lärande organisation genom PRIO-arbetet men det är inte alla skolor som 

kunnat bibehålla den över tid. 

Nyckelord: Lärande organisation, PRIO, kvalitetsutveckling, utvecklingsarbete, 

skolutveckling, implementering, ledarskap 

 

Abstract 
Purpose: The purpose of this study was to develop more knowledge about 

the school as a learning organization.  

Design: A qualitative case study was conducted, where the improvement 

program PRIO and its effects on the schools in Landskrona were studied. 

The aspects implementation, long term improvement, the effects of PRIO in 

the schools today, increase of quality for the students and the connection 

between the schools' development spheres and the research field of learning 

organizations in general were examined.  

Findings: The conclusion was that the implementation was successful in the 

initial phase, but that the improvement then faded in more than half of the 

schools. This can partly be linked to large staff turnover among the 

principals, but also to the fact that in many cases the PRIO work has not been 

part of the schools' systematic quality management. The schools experiences 

an increase of quality for the students, but the connection to PRIO is not 

entirely evident. More than half of the development spheres that the schools 

have worked with correlate with the spheres highlighted as essential in the 

research field around learning organizations. The schools developed a 

learning organization through the PRIO work, but not all schools have been 

able to maintain it over time. 
Keywords: Learning organization, PRIO, quality development, improvement in 

education, implementation, leadership 
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1. Inledning 
 

1.1 Sverige och PISA-chocken; från slummerfas till uppvaknandefas 
År 2009 var ett speciellt år i skolsverige. Efter att resultaten av PISA-mätningarna hade 

publicerats stod det klart att 15-åringarna i Sverige, som sedan flera decennier hade legat i 

topp i internationella mätningar vad gäller både läskunnighet och matematiska förmågor, 

dalat från en fjärdeplats till en femtondeplats vad gäller läsförmåga. I matematik var 

resultatet ännu mer alarmerande; från en topposition till plats 20 av de 34 OECD-länderna. 

Skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever hade dessutom ökat, vilket indikerade 

att Sverige inte längre var världsbäst på att leverera en likvärdig skola (Skolverket, 2010). I 

mätningarna som genomfördes 2012 försämrades Sveriges resultat ytterligare och man 

började prata om en veritabel PISA-chock (Ringarp, 2016). Inget annat av de 33 OECD-

länderna föll i resultat lika mycket som Sverige, och man började ställa sig frågan huruvida 

den svenska skolan led av ett systemfel (Karlsson, 2013). Chockresultatet fick regeringen att 

hålla presskonferens och statsministern talade om ett nationellt krisläge (Lärarnas tidning, 

2013). 

 

 
Fig. 1 visar genomsnittspoäng för svenska elever inom respektive ämne i PISA-mätningarna från år 2000 – 2012. 

Fig. 2 visar Sveriges rang i PISA-mätningarna för respektive ämne från år 2000 – 2012. Källa: IVA.se 

 

 

Mätningar av elevers skolresultat, både nationella och internationella, har under 2000-talet 

fått allt större utrymme i skolpolitiken. OECD:s Programme for International Student 

Assessment (PISA) är fortfarande en av de mest tongivande (Ringarp, 2016). Effekten av 

PISA-chocken blev en rad förändringar och beslut på nationell nivå vad gäller både ledning, 

styrning och resultatuppföljning i den svenska skolan. Att de svenska skolelevernas resultat 

hade en negativ utveckling var känt av skolverket sedan 2004. Redan då hade man påbörjat 

ett arbete för att vända trenden. Detta ledde bland annat till politiska beslut om en reviderad 

lärarutbildning 2008, en ny skollag 2010 och en ny läroplan, som infördes 2011. Dessutom 

riktades ljuset mot begrepp som kvalitet i undervisningen och systematiskt kvalitetsarbete i 

skolan på ett helt annat sätt än tidigare (Ringarp, 2016).   

 

Frågan om en likvärdig skola diskuterades som en effekt av PISA-resultaten 2009, vilket 

ökade fokus på resursfördelningen mellan skolor samt lärarnas kompetens (Hansson & 
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Gustafsson, 2016). Systemförändringar som bidrar till att stärka lärarnas kompetens eller till 

minskad skolsegregation lyftes därför fram som viktiga, men konstaterades trots allt inte 

vara hela lösningen. För att kunna minska skillnaden mellan skolornas framgångar vad 

gäller elevernas kunskapsutveckling krävs att man förstår vad som skapar dessa skillnader 

(Jarl, Blossing & Andersson, 2017). 

 

1.2 Studier som belyser framgångsfaktorer i skolan 
Jarl, Blossing & Andersson (2017) studerar i sin bok Att organisera för skolframgång skillnaden 

mellan åtta olika svenska skolor, vilka är mer eller mindre framgångsrika vad gäller 

elevernas kunskapsutveckling. Slutsatsen av studien är att de framgångsrika skolorna 

genomsyras av ett kollegialt lärande och ett samarbete, med gemensamma normer, där 

elevernas lärande och kunskapsutveckling är i fokus. Detta synsätt är kontinuerligt och 

förändras inte över tid. Lärarnas syn på sitt uppdrag stämmer överens med de mål som 

rektor formulerat för verksamheten. I de framgångsrika skolorna har också rektorerna ett 

krav på kontinuerlig uppföljning från huvudmannens sida (ibid). 

 

Även amerikanska The McKinsey Company har i sina två rapporter om framgångsfaktorer i 

skolan försökt identifiera vad som faktiskt gör skillnad för elevernas kunskapsutveckling. I 

den senaste rapporten från 2010 studerar man vad som kännetecknar de skolsystem som på 

kort tid lyckats göra stora framsteg i de mest tongivande internationella 

kunskapsmätningarna. Man landade bland annat i följande slutsatser om framgångsrika 

skolsystem:  

1. Det har ingen betydelse för resultatet vilken nivå man startar ifrån i sitt 

förbättringsarbete 

2. Varje etapp i förbättringarna är kopplat till specifika skolreformer 

3. Att arbeta med processer är minst lika viktigt som att arbeta med resurser och 

strukturer 

4. Skolsystemets historiska bakgrund spelar ingen roll för vad som behöver göras men 

väl för hur det görs 

5. Ledarskapets kontinuitet är viktig 

6. Effektiv resursanvändning, lokal handlingsfrihet och kollegialt lärande utgör motorn 

i det kontinuerliga förbättringsarbetet 

7. Huvudmännen spelar en avgörande roll för att förbättringarna ska bli varaktiga 

(Mourshed, Chijioke & Barber, 2010). 

 

En annan studie som fick stort genomslag var australiensaren John Hatties Visible learning – a 

synthesis of over 800 meta-analyses relating to achivement. Studien handlar om faktorer som 

påverkar elevers studieprestationer, och lyfter fram lärares utveckling av undervisningen 

som ett centralt begrepp (Hattie, 2012). Hattie presenterar fungerande strategier för lärarnas 

gemensamma utvecklingsarbete. Bland annat poängterar Hattie vikten av kvalitet i 

kommunikationen med eleven, genom att se lärandet genom elevernas ögon. Han 

poängterar också vikten av att veta vilken effekt beslut på alla nivåer i skolan har på 

elevernas lärande, särskilt besluten rörande lärarnas undervisning. Hattie lyfter också fram 

vikten av gemensamma förhållningssätt och attityder hos skolpersonal samt vikten av att ha 

höga förväntningar på och bra relationer med såväl elever som föräldrar. För att nå dit krävs 

det en lärande ledare som fokuserar på att skapa tydliga processer. 
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Det har höjts kritiska röster mot såväl McKinseys rapporter som mot slutsatserna av Hatties 

stora studie. Kritiken mot McKinseys rapport är framför allt att den i vissa forskares ögon 

presenterar en ”quick fix” som bortser från den komplexitet som finns i ett klassrum samt att 

den snarare än att skapa lärande organisationer, som den utger sig för att vilja, verkar vara 

ett recept på hur man skapar toppstyrda examensfabriker (Coffield, 2012).  Kritiken mot 

Hattie bottnar i att han använt översikter av kvantitativa effektstudier (metaanalyser) som 

forskningsmetod och att detta innebär att slutsatserna endast är frukt av kvantitativa data, 

inte kvalitativa. Kritiken berör bland annat också det faktum att Hattie utgår från 

konstruktivismen som synsätt, och att slutsatserna därför begränsas av detta (Rømer, 2018). 

Hattie involverar inte heller elevernas socioekonomiska bakgrund i sin resultatanalys, vilket 

han också kritiseras för (Nielsen & Klitmøller, 2017). 

 

1.3 Tidigare studier av skolan som lärande organisation 
Den del av skolforskningsfältet som fokuserar på skolan som lärande organisation kallas 

Professional Learning Communities (PLC). Vissa forskare använder även termen Teacher Learning 

Communities (TLC). (Langelotz, 2014). Denna typ av organisationer präglas av gemensamma 

visioner och värden, kollektivt ansvar för elevernas lärande, samarbete med fokus på lärande 

samt undersökande och reflekterande lärare (Jarl, Blossing & Andersson, 2017; Langelotz, 

2014).  

 

Den internationella forskningen om Professional Learning Communities (PLC) samt Teacher 

Learning Communities (TLC) är väldigt omfattande och spänner över tre decennier (Hairon, 

Goh, Wee, Chua, Siew & Wang, 2017). Att denna form av utvecklingsarbete har effekt på 

elevernas lärande har länge varit oemotsagt, trots att de verkliga effekterna inte har 

undersökts i tillräckligt hög omfattning. Forskare är heller inte helt eniga om vad begreppet 

PLC och TLC står för. Man har dock enats om att det rör sig om en grupp människor som 

tillsammans kritiskt granskar och reflekterar över sitt arbete i ett gemensamt lärande och med 

utveckling som mål (Stoll, Bolam, McMahon, Wallace & Thomas, 2006). Att uppnå detta är 

dock komplicerat och kräver tid. Det är viktigt att arbetet inte har karaktären av projekt, utan 

att det är ett arbete som integreras i organisationen över tid.  

 

En svensk forskare som studerat skolan som lärande organisation är Hans-Åke Scherp. Han 

redovisar i sin rapport Lärares lärmiljö från 2002 resultatet av två års forskning där han studerat 

femton skolor i åtta kommuner i vilka man försökt förändra lednings- och styrningsstrategin 

i enlighet med ett lärande organisationsperspektiv. En av de många slutsatser Scherp dragit 

av studien är att lärare som anser att skolan de arbetar på har inslag av lärande organisation 

trivs bättre, upplever sig ha större påverkansmöjligheter och upplever sitt arbete som mer 

meningsfullt än lärare i andra typer av organisationer (Scherp, 2002).  

 

Langelotz (2014)  studerar effekterna av kollegial handledning. Resultatet tyder på att detta 

har en positiv effekt på relationerna i arbetslaget, men det saknas, enligt Langelotz, forskning 

som behandlar maktaspekter i skolan som lärande organisation. Man utgår till exempel ofta 

ifrån att det är en självklarhet att goda relationer präglar den lärande gruppen, och att det 
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kollegiala lärandet enbart är en positiv upplevelse, men det kanske inte alls förhåller sig så. 

Även Scherp (2002) problematiserar kring maktstrukturer genom att ifrågasätta att 

medarbetare med olika och kanske motstridiga intressen skulle vilja lära av varandra, men 

framhäver också möjligheten att man använder konfliktytan genom att skapa konstruktiva 

dialoger, vilket kan resultera i en gemensam förståelse och vision. Blossing, Nyen, Söderström 

och Tønder (2012) studerar det norska skolutvecklingsprojektet ”Kunskapslyftet – från ord till 

handling”. Projektets syfte var att stärka skolornas förbättringskapacitet. Man studerade 

skolorna utifrån fyra områden; infrastruktur, förbättringsprocesser, förbättringsroller samt 

förbättringshistoria. Resultaten presenteras genom att skapa sex olika former av ”typskolor”. 

Scherp (2013) studerar ett kursbaserat skolutvecklingsprojekt som går ut på systematisk 

kunskapsbildning där lärarna är aktiva medskapare av kunskap om lärande och 

undervisning. Resultatet var att det medförde en kompetensutveckling hos lärarna som 

varade över tid, trots utmaningar som rektorsbyten och sammanslagningar av enheter. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att utveckla mer kunskap kring skolan som lärande organisation. 

Detta sker genom att specifikt studera effekterna av förbättringsprogrammet PRIO vars 

uppgift just är att stödja skolan i byggandet av en lärande organisation.  

 
 

1.5 Frågeställningar 
 Vilka utmaningar fanns i utformningen och implementeringen av de identifierade 

förbättringarna och hur har man hanterat dessa utmaningar?  

 Vilket avtryck ser man av förbättringsarbetet som initierades genom PRIO-arbetet i 

organisationen idag? 

 Hur korrelerar de förbättringsområden som skolorna arbetade med till 

forskningsområdet lärande organisationer i stort? 

 

 

2. Teori 
 

2.1 Lärande organisationer 
Det finns ingen gemensam definition av vad en lärande organisation innebär och detta är och 

har länge varit ett problem för forskningsfältet. I arbetet att definiera begreppet väcks frågor 

som: Finns det verkligen lärande organisationer? Eller Finns det organisationer som inte lär? 

(Örtenblad, 2018). Senge (2000) beskriver den lärande organisationen som bestående av fem 

olika discipliner; personligt mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner, teamlärande 

och systemtänkande. Örtenblad (2007) menar dock att Senges definitioner är otydliga och att 

de inte avser vara en definition av en lärande organisation utan snarare drar upp riktlinjer för 

de förutsättningar som krävs för att skapa en lärande organisation. Garvin (refererad i 

Bergman & Klefsjö, 2012) har beskrivit hur man kan utveckla en lärande organisation. Han 

lyfter fram fem områden som särskilt viktiga att utveckla; systematisk problemlösning, att 
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experimentera med nya tankesätt, förmåga att dra lärdomar från sina erfarenheter, förmåga 

att lära av andras erfarenheter och framgångar, att sprida kunskap genom organisationen. 

 

När man pratar om lärande organisationer bör man skilja på begreppen lärande organisationer 

och organisatoriskt lärande. Detta är problematiskt med tanke på att olika forskare definierar 

de två begreppen på olika sätt (Örtenblad, 2009). Enligt Örtenblad kan de olika tolkningarna 

sammanfattas som fyra olika synsätt, vilka omfattar såväl lärande organisationer som 

organisatoriskt lärande. Det första synsättet lärande i arbetet är ett lärande på individnivå som 

sker under arbetets gång. Det är därmed individen som lär och inte organisationen. Det andra 

synsättet klimat för lärande innebär att det sker lärandeprocesser hos individer i organisationen 

genom ett ledarskap som tillåter lärande. Lärande struktur innebär lärande på 

organisationsnivå eftersom individerna lär varandras arbete så att en flexibilitet uppstår. 

Organisatoriskt lärande (äldre modell) är processer i organisationen som medför ett lärande på 

individnivå, men som styrs av organisationens behov och är ett medel för att organisationen 

ska kunna befinna sig i ständig förändring. Organisatoriskt lärande (ny modell) behandlar 

processerna i organisationen och är ett lärande på organisationsnivå. 

 

Driver (2002) problematiserar kring ett tudelat forskningsfält som dels använder olika 

definitioner av begreppet ”lärande organisation” och dels är oense kring värdet av en sådan. 

Den ena sidan, med Senge och Handy i spetsen, framhåller den lärande organisationen som 

en dröm för alla parter medan den andra sidan, med Coopey, Schein med flera i spetsen, 

snarare lyfter fram den som en mardröm. Senge, som representant för den positiva falangen 

definierar den lärande organisationen som ett kollektiv som tillsammans strävar mot mål som 

de gemensamt definierat och verkligen brinner för på det personliga planet (Fulmer & Keys, 

1998). Centralt i denna definition är, enligt Driver (2002), att man deltar i arbetet på frivillig 

basis. Det är en platt organisation där man delar med sig av sitt kunnande på samtliga nivåer. 

Maktstrukturerna är decentraliserade, och medarbetarna tar egna beslut och egna initiativ.  

 

Den negativa falangen menar att det faktum att man som individ förväntas omfamna 

kollektiva värderingar skapar en styrning och en kontroll på individnivå som inte är förenlig 

med de demokratiska ideal som råder i vårt samhälle (Driver, 2002). Det lärande som sker är 

ett styrt lärande och därmed ett begränsat sådant. Schein (1999) beskriver skillnaden mellan 

det organisationsdrivna individuella lärandet och det egna lärandet. Det organisationsdrivna 

lärandet kan enligt Schein ses som ett påtvingat lärande medan det egna lärandet kan vara 

kreativt och utvecklande under förutsättning att det inte styrs från överordnade. I de fall där 

det egna lärandet inte faller inom ramen för de mål eller den kultur som finns inom 

organisationen kan det egna lärandet stämplas som sabotage eller motstånd. Ahrenfelt (2013) 

poängterar tvärtemot Schein att man inte ska blanda ihop delaktighet med lydnad. 

Delaktighet innebär inte att det är förbjudet att göra motstånd. Tvärt om bör man inse 

fördelarna med ett aktivt motstånd vid förändringsarbete. Driver (2002) menar att en lärande 

organisation i rimlighetens namn inte skiljer sig avsevärt mycket från andra typer av 

organisationer vad gäller toppstyrning eller kontroll, men att en lärande organisation bör vara 

en organisation som utvecklar en större delaktighet hos medarbetare än andra typer av 

organisationer. För att nå dit behöver man finna en balans mellan individuell frihet att lära 
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och de kontrollmekanismer som är nödvändiga för att en organisation ska fungera. Den 

rådande oenigheten kring definitionen av den lärande organisationen som begrepp skapar 

behovet av att åtminstone enas kring gemensamma frågeställningar för att skapa ett 

gemensamt språk. Detta borde vara ett första steg mot att klargöra begreppet ”lärande 

organisation” inom forskningsfältet (Driver, 2002). 

 

2.2 Skolan som lärande organisation 
Som en följd av ”New public management” har intresset för att använda Total Quality 

Management (TQM) i den offentliga sektorn ökat. Detta innebär att verktygen och synsätten 

som finns i TQM även nått skolan och utbildningssektorn (Svensson & Klefsjö, 2006). En del 

menar dock att de verktyg och koncept som finns i TQM hör hemma i produktionssektorn och 

inte i klassrummet eftersom det inte är förenligt med grundläggande pedagogiska 

förhållningssätt. Många menar också att det medför en ekonomisering av utbildningssektorn. 

Även Snyder (2007) lyfter fram det faktum att det inte är helt enkelt att applicera begreppet 

kvalitet på undervisning. Vem är kunden och vad är produkten? Det finns ett visst motstånd 

mot att definiera elever och föräldrar som kunder och skolan som produkt eller tjänst. Man 

landar i att produkten blir elevernas skolprestationer medan de interna processerna och 

arbetet med att stimulera elevernas inlärning hamnar utanför fokus.  Trots de svårigheter som 

finns bedriver idag en hel del kommuner och andra huvudmän kvalitetsutveckling helt eller 

delvis baserat på TQM i sina skolor. Detta som en följd av det ökade kravet på kvalitetsarbete 

och kvalitetsuppföljning inom den offentliga sektorn som vi ser idag i Sverige (Svensson & 

Klefsjö, 2006). I boken Living on the edge of chaos: Leading schools into the global age (Snyder, 

Acker-Hocevar & Snyder, 2000) beskrivs ett projekt där författarna utvecklade ett verktyg för 

skolutveckling utifrån teorier från kvalitetsledning. Verktyget kallas Education Quality 

Benchmark System. Verktyget användes som ett stöd i att utveckla en lärande organisation i 

skolan utifrån dimensionerna ledarskap, strategisk planering, systemtänkande, 

informationssystem, medarbetarutveckling, utvecklingsinsatser samt kundnöjdhet.  

 

Per Larsson beskriver i sin avhandling Förändringens villkor hur ett kollektivt lärande kan 

gestalta sig på en skola med verksamhetsinriktning, dvs. en skola där strävan efter 

verksamhetsutveckling är central för lärarna som grupp (Larsson, 2004). Lärandet sker i olika 

faser: 1) Ett individuellt lärande där individen utvecklar sin kompetens, 2) Samordning av det 

individuella lärandet i ett team som tillsammans skapar en kollektiv kompetens, 3) Bevara och 

befästa skolans kompetens genom att utveckla nya handlingsstrukturer i organisationen. Som 

kontrast till det kollektiva tänkandet bör man ha värdet av autonomi som en positiv kraft i 

åtanke (Fullan, 2017). Kollektivet kan också via sin gemensamma styrka navigera fel. 

Människan är en varelse som lätt låter sig styras av grupptryck, och detta måste man relatera 

till. Människan behöver därmed både ensamheten, med möjlighet till reflektion och skapandet 

av egna idéer, och kollektivet med dess gemensamma kreativitet och kraft. För att detta ska 

bli verklighet behövs dock ett ganska stort kollegialt utrymme, både vad gäller tid och vad 

gäller frihet att utforma verksamheten utifrån egna idéer och kreativitet på skolenhetsnivå 

(Giles & Hargreaves, 2006). Blossing (2003) menar att man bör flytta fokus från de målinriktade 

och visionsbyggande diskussionerna till att istället fokusera på ett görande, dvs. i skolans 

värld organiserandet och utförandet av undervisningen. Att pratandet har tagit över på 

bekostnad av görandet kan förklaras som ett uttryck för den isolerade och icke transparanta 
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skolkulturen. Blossing lyfter fram ett kollektivt görande kopplat till utvärderande 

diskussioner som ett konstruktivt vägval i byggandet av en lärande organisation. 

 

Det största hindret i skolornas kamp för att utvecklas som lärande organisationer tycks vara 

den toppstyrning och centralisering som allt mer sker i ljuset av den nya kunskapsekonomin. 

Trots att många skolreformer genomförts de senaste åren har mycket lite förändring kommit 

till stånd. Skolorna är i stort sett samma organisationer som innan reformerna (Harris, 2011). 

Kanske är detta en följd av att de som driver reformerna, i allmänhet politiker, ofta förväntar 

sig snabba förändringar med tydliga resultat som följd. Den typen av förbättringsarbete får 

sällan en varaktig effekt. En förutsättning för att man ska lyckas med ett utvecklingsarbete 

inom ramen för professional Learning Communities (PLC) är att skolledaren driver ett 

distribuerat ledarskap (Harris & Jones, 2010). Då skapas förutsättningarna för lärare att arbeta 

tillsammans i ett kollegialt lärande som leder till en utveckling på systemnivå, och som ger en 

långsiktig effekt på elevernas lärande. 

 

2.3 Att leda en lärande organisation 
Deming tog på 1980-talet fram en lista med 14 punkter som lade grunden för det moderna 

ledarskap som vilar på de demokratiska värderingar vi lever i idag. Deming hävdar att en 

förutsättning för att få till stånd ett varaktigt förbättringsarbete är att ledningen engagerar sig 

helhjärtat i arbetet. Många av Demings punkter berör ett ledarskap som främjar medarbetares 

delaktighet och lärande (Bergman & Klevsjö, 2012). Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är den 

lärande organisationen en nödvändighet för att arbetet med ständiga förbättringar ska kunna 

bli en naturlig del av en organisation. Begreppet ständiga förbättringar är en del av 

hörnstensmodellen som illustreras nedan. Hörnstensmodellen ligger till grund för det som 

inom kvalitetsområdet kallas offensivt kvalitetsarbete. 

 

 

         

         

 

                                                                 

 

 

 

Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012) 

I hörnstenen Arbeta med processer läggs fokus på det nätverk av sammanhängande aktiviteter 

som upprepas i tiden och som har som mål att skapa värde för kunden. Hörnstenen Sätt 

kunderna i centrum innebär att allt som sker i en organisation bör formas utifrån målet att skapa 

ett värde för kunden. Att basera beslut på fakta innebär att man kartlägger den egna 

verksamheten och grundar sina beslut på uppföljning av verksamhetens aktiviteter samt 

effekterna av dem i förhållande till värdet för kunden. Att skapa förutsättningar för delaktighet 
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ställer ett krav på ledningen som måste optimera möjligheterna för medarbetarna att delta i 

verksamhetens kvalitetsutveckling. Att arbeta med ständiga förbättringar är en förutsättning för 

att verksamheten ska kunna hålla den kvalitet som krävs för att skapa ett värde för kunden. 

För att allt detta ska bli möjligt krävs ett engagerat ledarskap. I den lärande organisationen ställs 

det stora krav på ett ledarskap som främjar lärande. Detta ledarskap bör präglas av tillit och 

förtroende gentemot medarbetarna. Det förutsätter också att medarbetarna tar ansvar för 

verksamhetens utveckling. Detta skapar ett utrymme att lära tillsammans (Granberg & 

Ohlsson, 2018). Det är också nödvändigt att ledningen har en helhetssyn med lärandet för 

ögonen samt att man har en förmåga att leda förändringsarbete. Det finns en tydlig koppling 

mellan företags lönsamhet och uppnådd kvalitetsnivå (Sörqvist, 2004). En förutsättning för att 

kvalitetsarbetet ska lyckas är att ledningen kan skapa delaktighet och motivera medarbetarna. 

Också Kline & Saunders (1995) lyfter fram triaden ledarskap – lärande organisation – delaktighet 

som en väg mot ökad vinst och kundnöjdhet. 

 

Den aspekt i rektorers ledarskap som har starkast korrelation till ökade resultat hos eleverna 

är ledningen av lärarnas eget lärande (Timperley, 2013). För att lyckas måste man som ledare 

skapa utrymme för lärarnas lärande, delta och leda lärandet samt skapa en lärande skolmiljö. 

Detta sker genom att fokusera på metodval och följa upp utfallet på elevernas lärande. Man 

bör som ledare inte tala om undervisningen i sig utan om hur den påverkar eleverna. Att 

bygga en lärande organisation är dock enklare än att bibehålla den över tid (Harris, 2018). Om 

skolan som lärande organisation ska bli en hållbar organisation krävs ett gediget engagemang 

från alla chefer och ledare inom skolan. Hargreaves (2007) definierar hållbart ledarskap i 

skolan: För att lyckas måste man skynda långsamt och inte försöka genomföra alla 

förändringar på samma gång. Dessutom bör man distribuera ledarskapet för ökad delaktighet 

i organisationen. Den gemensamma värdegrunden är också central (Snyder, 2015). Det är just 

denna som gör det möjligt att bygga en lärande, kreativ och utvecklande skolmiljö, trots en 

resultatorienterad skolpolitik med internationella jämförelser som grund. 

 

2.4 Förändringsarbete 
Behovet av förändring har alltid funnits och kommer alltid att finnas (Sörqvist, 2004). Att 

lära sig att hantera förändringar på ett konstruktivt och systematiskt sätt är därför viktigt. En 

väg till detta är att integrera förändringsarbetet som en del i vardagen. Hur förändringar tas 

emot i en organisation beror till stor del på huruvida den är önskad, nödvändig eller frivillig. 

En del människor upplever hot och olust i samband med förändringar. Detta kan visa sig 

som öppet motstånd men också som undanglidande och flykt. I en studie, som tittade på de 

vanligaste skälen till att TQM misslyckas i organisationer, konstaterades att det bland 

annat handlar om avsaknad av kvalitetskultur och ett ledarskap som stödjer 

utvecklingsarbete genom att skapa ordentliga förutsättningar i organisationen 

(Mosadeghrad, 2011). Det handlar också ofta om att medarbetare inte får en ordentlig 

utbildning samt att intresset för utveckling är lågt och att behovet av förändring inte 

kommuniceras tydligt nog från ledningens sida. Förändringsmotstånd kan ibland bidra 

till att utvecklingsarbetet inte blir framgångsrikt. Medarbetares negativitet behöver dock 

inte vara så problematisk som den kan verka i ett initialskede (Fowelin, 2012). Medarbetare 

har i allmänhet samma värderingar och synsätt som organisationens, men det innebär inte 

att man genast blir positivt inställd till en förändring. Det är tvärt om naturligt att vara 
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skeptisk i ett sådant läge. Ett verkligt stort problem däremot är om förändringsförslag möts 

av totalt ointresse eller likgiltighet. Så länge medarbetare gör motstånd finns det en energi 

som kan vändas till engagemang.  

 

Ett fenomen som ibland inträffar är att en organisation upplever en förändring, men att denna 

förändring snart planar ut och allt återgår till det vanliga. En anledning till detta kan vara att 

förändringen bara fanns på ytan och upplevdes djupare än den var eftersom det endast var 

samtalen i arbetsgruppen som handlade om ett förändrat förhållningssätt eller nya 

arbetsmetoder. Av denna anledning är det viktigt med uppföljningar och utvärderingar som 

skildrar alla parters upplevelse av förändringen, eftersom detta kan skilja sig på olika nivåer i 

styrkedjan (Ellström & Hultman, 2004). Uppföljningar och utvärderingar är för övrigt en 

grundläggande aktivitet i organisationer och bör ses som en förutsättning för att skapa lärande 

och utveckling. Lärandet kan ske på olika sätt och på olika nivåer i organisationen (Sandberg 

& Faugert, 2012). Utvärderingsprocessen kan med fördel utformas så att den främjar lärande 

och utveckling vad gäller systemtänkande. För att detta ska lyckas krävs det dock att 

ledningen avsätter resurser och tid.  

 

2.5 Att leda förändringsarbete 
Att integrera ständiga förbättringar i vardagsarbetet och få det att fungera som 

förändringsmetod i en organisation som präglas av en traditionell top-down styrning ställer 

stora krav på ledarskapet (Hart, 1999). Här behövs en styrning mot ett kollektivt lärande i 

arbetsgruppen, men också en förmåga att ta tillvara på delaktigheten hos medarbetarna för att 

driva en utveckling i olika steg. Att skapa förutsättning för lärande blir därmed en viktig 

uppgift för ledningen. Tyvärr är det ofta ledningens brist på engagemang i praktiken som är 

skälet till att förbättringsarbete ibland inte lyckas (Sörqvist, 2004). Detta grundar sig ofta på 

okunskap hos ledningen som tycks tro att det räcker att ta beslut om och kommunicera sina 

intentioner och mål och därefter delegera det praktiska arbetet till sina medarbetare. Även 

Bergman & Klefsjö (2012) lyfter fram att det är viktigt att högsta ledningen inte delegerar 

ansvaret för förbättringsarbetet och att man aktivt visar sin egen övertygelse av 

förbättringsarbetets betydelse. Fullan (2017) menar att det varken fungerar med ett system 

som driver utveckling ovanifrån eller med ett system som driver utveckling nerifrån och upp. 

Att driva utveckling uppifrån och ned i en stor organisation låter sig inte göras. Stora system 

kan inte styras från toppen. Att driva utveckling nerifrån och upp är också svårt eftersom detta 

leder till spridda förändringsinitiativ som är inriktade på specifika frågor och sällan hänger 

ihop med varandra i en större helhet. Fullan förespråkar ”mitten” som utgångspunkt. Vad 

”mitten” är varierar beroende på vilken typ av organisation man befinner sig i. Inom skolans 

värld är ”mitten” huvudmannen, dvs. kommunerna i de flesta fall. Staten utgör då toppen och 

de enskilda skolorna botten, men förflyttar man perspektivet till den enskilda skolan blir 

läraren ”mitten med rektor på toppen och eleverna på botten. När man befinner sig i mitten 

är man i bästa tänkbara position att nå förbättring (Fullan, 2017).  

 

En viktig aspekt i förändringsarbete är långsiktighet (Sohlberg, 2018). Om förändringarna ska 

bli varaktiga och hållbara behöver man arbeta med kulturförändring, förhållningssätt och 

synsätt. Att göra förändringar och åtgärder i delar av verksamheten ger sällan någon 
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bestående effekt. Om detta ska lyckas måste man vara en synlig ledare som agerar ute i 

verksamheten och som har förmågan att bygga tillitsfulla relationer, både till sina medarbetare 

och mellan medarbetare. Även kontinuitet i ledarskapet framhålls som en avgörande faktor 

för en hållbar skolutveckling (Mourshed, Chijioke & Barber, 2010). Det kontinuerliga 

ledarskapet säkrar prioriteringar, driv, visioner och resursfördelning i utvecklingsarbetet. De 

framgångsrika skolsystemen som studerades i rapporten från The McKinsey Company var 

mycket noga vad gäller överlämning av utvecklingsarbetet vid ledningsbyten. 

 

 För att kunna lyckas med förändringsarbete i skolans värld måste man som skolledare ha ett 

systemperspektiv. Skolan är en mycket komplex organisation. När man börjar ett 

förändringsarbete i en del av organisationen så kommer det att få konsekvenser i andra delar 

av organisationen. Här lönar det sig inte att som ledare söka efter lineära samband. Man bör 

istället fokusera på helheten (Fowelin, 2012). I en studie av vad som kännetecknar särskilt 

utvecklingsbenägna skolor (Scherp & Thelin, 2004) fann man att rektorerna på de studerade 

skolorna tycktes leda utvecklingsarbetet inifrån. I stället för att ta beslut som andra skulle 

verkställa deltog de själva i det pedagogiska arbetet på skolorna, och i utvecklingen av det. De 

hade också ett utmanande ledarskap genom att lyfta fram nya perspektiv och testa nya vägar, 

samtidigt som de upplevdes som lyhörda, engagerade och intresserade av andras perspektiv. 

På skolorna fanns också en tydlig gemensam pedagogisk ram, ofta som följd av ett 

profilarbete. De förändringar som gjordes skedde inom ramen för den gemensamma 

pedagogiska ramen. 

 

2.6 Implementering  
Det räcker inte att ha en fungerande utvecklingsplan eller kreativa idéer om förnyelse. Man 

måste ha ett övertygande och effektivt sätt att genomföra och implementera dem. Visionerna 

är väl så viktiga, men ännu viktigare är arbetet med att planera och genomföra arbetet på 

detaljnivå. Det har talats mycket om behovet av skolutveckling för att få eleverna att uppnå 

bättre resultat, men det har inte talats lika mycket om hur detta ska genomföras i praktiken. 

Ofta lanseras nya planer och policyn som får stor uppmärksamhet, men utan att rikta 

uppmärksamheten mot att de genomförs korrekt och därmed bidrar till att kunskapskapitalet 

i skolan växer är det inte sannolikt att de ger någon effekt (Harris, 2011).  

 

Gilley, Dixon och Gilley (2008) fastslog i en studie att ledarskapet i organisationen är den 

absolut avgörande faktorn för huruvida en implementeringsprocess blir lyckad eller 

misslyckad. Fyra aspekter av ledarskapet är särskilt viktiga; kommunikation, engagemang, 

förmågan att skapa motivation och delaktighet samt coaching. Två av dessa aspekter är direkt 

kritiska för framgång; kommunikation samt förmågan att skapa motivation och delaktighet. 

Kotter (2012) menar att man, för att lyckas implementera en bestående förändring, måste skapa 

en känsla av angelägenhet. Man måste bilda grupper som styr och driver implementeringen 

samt utforma och kommunicera en tydlig vision och strategi. De anställda måste ges 

inflytande och förändringarna måste förankras i den redan existerande organisationskulturen. 

Det måste också finnas en stark vi-känsla i förändringsarbetet. Om de som driver 

utvecklingsarbetet kommer utifrån kommer utvecklingsarbetets relevans att ifrågasättas 

(Alvesson & Sveningsson, 2014). Sörqvist (2004) lyfter ledningens engagemang och synlighet, 

tydliga kopplingar till verksamhetens strategier och mål, en välfungerande infrastruktur för 
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utvecklingsarbete samt medarbetarnas delaktighet som de viktigaste elementen för att säkra 

en framgångsrik implementering. Samtliga av ovan nämnda aspekter går att koppla till 

hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012) i avsnitt 2.3. I arbetet med ständiga 

förbättringar, som är en del av hörnstensmodellen, används PDSA-cykeln. Den innehåller 

faserna planera, gör, studera, lär. Den tredje fasen studera, innehåller en utvärdering av det 

förbättringsarbete man gjort där man studerar huruvida man uppnått avsedd effekt av arbetet. 

Den fjärde fasen lär innebär ett skapande av nya mål och nya områden för att driva 

förbättringsarbetet vidare (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 
 

3. Metod 
 

3.1 Vetenskapsteoretisk grund 
Den kvalitativa metoden används när man vill beskriva hur något är beskaffat eller vilka 

egenskaper det har (Olsson & Sörensen, 2011). Den kvalitativa studien kan definieras som ett 

försök att nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller hos en grupp individer (Hartman, 

2004). Man försöker förstå hur människan ser på sig själv och sin omgivning. För att lyckas 

med detta måste man tolka människors beteende och berättelser ur ett holistiskt perspektiv.  

 

Den kvalitativa studien är flexibel och dynamisk och ger därför stort utrymme för variationer 

(Backman, 2016). Ibland pågår flera olika moment parallellt och i interaktion med varandra. 

Arbetet inleds ofta med en fråga, ofta går frågan att koppla till en specifik situation. Därefter 

följer en fas med litteraturstudier. Utifrån dessa identifieras ett fall som man ska studera. Fallet 

kan vara en organisation, till exempel en myndighet, men kan också vara en händelse, ett 

begrepp eller fenomen kopplade till tid och rum. Datainsamlingen sker ofta genom intervjuer, 

men kan också ske genom enkäter eller observationer. Studien avslutas med analys, tolkning 

och rapportering (Backman, 2016). I insamlandet av empirin i den kvalitativa studien används 

ofta flera olika datakällor (Creswell & Creswell, 2018). 

 

Kvalitativa studier vilar på Hermeneutiken. Hermeneutiken studerar tolkningen av texter 

med syftet att finna en giltig och gemensam tolkning av dem. Detta omfattar inte bara 

traditionella texter utan också diskurser och handlingar (Kvale, 1997). I forskningsintervjun 

omsätts ett samtal till text. Alltså är hermeneutiken och dess begreppsliga innehåll 

grundläggande för de undersökningar som har intervjuer som grund för datainsamling.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun utgår även ifrån det fenomenologiska förhållningssättet, 

eftersom den strävar efter att synliggöra människans subjektiva livsvärld. Denna kan ställas i 

kontrast mot den mer objektiva vetenskapsvärlden (Kvale, 1997). Den hermeneutiska 

fenomenologin tar fasta på att människor kompletterar och tolkar sin erfarenhet. Genom dessa 

tolkningsprocesser skapas en förståelse för verkligheten. I studier med Fenomenologin som 

grund är det förståelsen av tolkningsprocessen som är i fokus (Hartman, 2004).  

 

I den kvalitativa metoden används företrädesvis induktiva studier eftersom det är den 

insamlade empirin som ligger till grund för teorier och hypoteser (Backman, 2016). I den 

induktiva undersökningen utgår man ifrån upptäckter i verkligheten, vilka sedan 
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sammanställs till allmänna principer (Olsson & Sörensen, 2011). Man observerar sitt 

studieobjekt utan förutfattade meningar och teorier (Hartman, 2004). Slutsatserna av studien 

dras utifrån de hypoteser man formulerat i databearbetningen och tolkningen av denna. 

 

Fallstudien utgör grunden till empirin i den kvalitativa undersökningen (Backman, 2016). En 

fallstudie innebär att forskaren följer eller deltar i ett händelseförlopp. Fallstudierna rör sig i 

tiden i meningen att de behandlar både dåtid, nutid och framtid. Antalet undersökta objekt är 

litet men antalet variabler är ofta stort (Olsson & Sörensen, 2011). I fallstudier utgår man ifrån 

helhetsperspektivet och försöker få så heltäckande information som möjligt. Fallstudier är 

därför lämpliga när man vill studera processer och förändringar. Man samlar oftast in data av 

olika karaktär. Till exempel kan intervjuer kompletteras med enkäter och observationer (Patel 

& Davidson, 2011). 

 

Denna studie är en fallstudie som belyser en arbetsprocess vilken hade som syfte att utveckla 

en lärande organisation. Det är erfarenheten och tolkningen av denna hos de människor som 

deltog i arbetsprocessen som undersöks. Eftersom författaren undersöker de deltagande 

människornas livsvärld faller studien inom ramen för den kvalitativa studien. Studien utgår 

ifrån hermeneutiken och fenomenologin eftersom författaren försöker tolka de berättelser som 

förmedlas genom intervjuer och enkätsvar. Berättelserna bygger på individernas egna 

tolkningar av sina erfarenheter. I de dokumentstudier som görs finns också en berättelse, 

eftersom dokumenten är ett resultat av de studerade människornas gemensamma arbete. Det 

är en induktiv studie då författaren tagit sig an undersökningsmaterialet helt 

förutsättningslöst utan någon forskningshypotes som grund. Däremot har några öppna 

frågeställningar utgjort underlaget för intervjuunderlag och enkätfrågor. De erfarenheter och 

upplevelser som förmedlas i intervjuerna av rektorerna och i enkäterna till medarbetarna har 

stäms av mot de erfarenheter och upplevelser som förändringsledarna i PRIO-teamet har fått 

under sina sex år av arbete med skolorna. Även viss dokumentation som tillhandahållits av 

PRIO-teamet har använts i studien. 

 

3.2 Studieobjekt  
För att studera arbetet med att bygga en lärande organisation valdes skolorna i Landskrona 

stad. Landskrona är en medelstor kommun i Skåne. I kommunen finns 13 kommunala 

grundskolor och en gymnasieskola. Landskrona har sedan 2013 arbetat med 

utvecklingsprogrammet PRIO i sina skolor. Två förändringsledare som har fått en PRIO-

utbildning i regi av SKL har lett arbetet. Förändringsledarna kallas i denna studie för PRIO-

teamet. 

 

3.2.1 Vad är PRIO? 
PRIO står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation och är framtaget av Sveriges 

kommuner och Landsting. PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja 

kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna 

processer och arbetssätt, med syftet att skapa en mer lärande organisation. Detta sker genom 

att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare, samt genom att utveckla 

arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta. PRIO har 

utvecklats med stöd av konsultbolaget McKinsey & Company och bygger bland annat på 



 

13 
  

slutsatserna från McKinseys två rapporter om framgångsrika skolsystem från 2007 och 2010 

(https://skl.se/). Hittills har omkring 400 skolor i 58 kommuner påbörjat arbetet med PRIO.   

 

Arbetet genomförs i tre faser; kartläggning, lokal anpassning och genomförande. Under 

kartläggningen ligger fokus på att samla in och sammanställa data för att få en gemensam 

bild av skolans styrkor och utvecklingsområden. I detta använder man sig av befintlig 

dokumentation, observationer av möten, klassrumsbesök, tidsloggning, och en stor mängd 

djupintervjuer. Kartläggningen avslutas med att skolledningen får självskatta skolan med 

hjälp av ett särskilt framtaget kartläggningsverktyg som baseras på rekommendationerna i 

McKinseys senaste rapport. Utifrån självskattningen väljs ett antal utvecklingsområden ut 

(https://skl.se/). 

 

Under den lokala anpassningen utarbetas konkreta målbilder för utvecklingsområdena. Nya 

arbetssätt och processer tas fram i upprepade arbetsmöten med lärargrupper och skolledning. 

Utgångspunkten är goda exempel från andra skolsystem vilka anpassas till den svenska och 

lokala skolans förutsättningar. Den lokala anpassningen utmynnar i konkreta handlingsplaner 

med tidsatta mål och aktiviteter. I genomförandefasen inför man de nya arbetssätten och 

processerna som tagits fram under de två inledande faserna (https://skl.se/). 

Utvecklingsarbetet följs upp av huvudmannen själv efter ett år samt av SKL efter två år. 
 

3.3 Arbetsprocess 

3.3.1 Förberedelser 
I ett initialt skede hölls flera planeringsmöten med förändringsledarna i PRIO-teamet samt 

ledningen på avdelningen för forskning och utveckling på utbildningsförvaltningen i 

Landskrona. Syftet med mötena var att ge författaren klarhet kring lämpligt urval, syfte, 

frågeställningar samt metodval för studien. Mötena gav också författaren inblick i hur PRIO-

arbetet i kommunen varit organiserat samt vilken dokumentation som fanns att tillgå. Även 

källor till information om PRIO som utvecklingsprogram förmedlades under mötena.  
 

3.3.2 Urval 
En lista med alla skolor som deltagit i PRIO-arbetet samt i vilken fas dessa befann sig 

förmedlades av PRIO-teamet. Författaren beslöt att undersöka samtliga skolor utom en skola 

som alldeles nyligen påbörjat PRIO-arbetet. Denna skola valdes bort eftersom det var för tidigt 

att studera effekterna av PRIO-arbetet där. Sammanlagt deltog 10 skolor i studien. Författaren 

valde att också undersöka PRIO-teamets uppfattning om effekterna av PRIO-arbetet, inte 

minst för att få en helhetssyn av arbetet från förvaltningsnivå till skolenhetsnivå. Som 

respondenter på skolenheterna valde dels rektorerna, dels pedagoger som deltagit i PRIO-

arbetet i egenskap av gruppledare eller som har insyn i skolans utvecklingsarbete idag. 

Rektorerna samt PRIO-teamet intervjuades medan pedagogerna fick svara på en enkät. 
 

3.3.3 Information om studien 
Rektorerna informerades skriftligt om studien under hösten 2018 via ett nyhetsbrev från 

utbildningsförvaltningen. I februari 2019 besökte författaren ett rektorsmöte där de flesta av 

kommunens rektorer var närvarande. I samband med detta gav författaren en ingående 

beskrivning av syfte, metod och arbetsprocess. Även representanter för huvudmannen var 

närvarande och förklarade att studien skedde i samarbete med avdelningen för forskning och 
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utveckling i staden samt var förankrat hos verksamhetschefen för grundskolorna. Författaren 

skickade också ut ett mail med information till samtliga rektorer i samband med att 

bokningstiderna för intervju skickades ut. Rektorerna ombads att förmedla namn på 

pedagoger som haft eller hade en central roll för skolans utvecklingsarbete kopplat till PRIO-

arbetet. En enkät skickades sedan till dessa personer tillsammans med ett informationsmail 

om studien. 

 

 

3.3.2 Litteraturstudier 
Litteratursökningar gjordes dels i Miuns databas Primo och Libris, dels i mer ämnesspecifika 

databaser under ämnesordet pedagogik. Sökord som användes på både svenska och engelska 

var:  

 
Databaser Sökord 

 PRIMO 

 LIBRIS 

 Eric via EBSCO 

 Eric via ProQuest 

 Academic Search Elite 

 Lärande organisation 

 Skolutveckling  

 Skolan som lärande organisation 

 PLC 

 PISA i Sverige 

 Implementering,  

 Ledaskap i lärande organisationer 

 Skolutveckling och TQM 
 

Databaser och sökord som användes i litteratursökningen 

 
 

3.4 Datainsamlingsmetod 

3.4.1 Kvalitativa intervjuer 
Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett ämnesorienterat samtal där 

två personer talar om ett ämne som har intresse för dem båda. Syftet är att intervjuaren ska få 

en uppfattning om den intervjuades livsvärld och personens relation till denna. Forskaren 

försöker sedan förstå meningen och innebörden av vad den intervjuade berättar genom att 

tolka berättelsen. Intervjuaren bör vara medveten om den mellanmänskliga dynamiken som 

uppstår i intervjusituationen och ta hänsyn till denna i sin tolkning av den intervjuades 

berättelse. Växlandet mellan helhet och delar är en grundläggande princip i hermeneutiken. 

Detta medför en cirkulär rörelse i behandlingen av den insamlade datan. Man behöver 

återkomma flera gånger till intervjuerna för att kunna tolka dem på både helhetsnivå och 

detaljnivå (Kvale, 1997). 

 

I denna undersökning användes den halvstrukturerade intervjuformen som beskrivs av Kvale 

(1997). I utformningen av intervjuunderlaget utgick författaren från de frågeställningar som 

finns formulerade i inledningen av uppsatsen. Specifika följdfrågor utformades kopplade till 

frågeställningarna, men även spontana fördjupningsfrågor ställdes ibland under intervjuns 

gång, med syftet att verkligen fånga kärnan i den berättelse som författaren fick ta del av 

genom intervjuerna. Två olika intervjuunderlag utformades, ett för rektorer (se bilaga A) och 

ett för PRIO-teamet (se bilaga B). Intervjusamtalen skedde på rektorernas arbetsrum ute på de 

olika skolenheterna, samt på PRIO-teamets arbetsplats. Intervjuerna spelades in. 
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Sammanfattande anteckningar gjordes också under intervjuernas gång, men inte i en sådan 

omfattning att det stoppade flödet i samtalet. I anteckningarna strävade författaren efter att 

fånga helheten och kärnan i de intervjuade personernas berättelser. Anteckningarna stämdes 

av mot inspelningarna för att fånga detaljer som inte fanns med i anteckningarna. På så sätt 

fullbordades den hermenutiska cirkel som beskrivs av Kvale (1997). 

 

  
3.4.2 Enkäter 
Enkäter skiljer sig från intervjuer genom att respondenterna i enkäten själva formulerar sina 

svar i skrift. Vid datainsamling via enkät blir man därför mer beroende av respondenternas 

välvilja för att få in resultaten. På så sätt är en viktig del av arbetet att motivera de svarande 

genom att poängtera hur viktiga deras svar är. För att öka svarsfrekvensen bör man också vara 

noga med frågornas utformning och omfattning (Holme & Solvang, 1997).  

 

I denna undersökning användes samma frågor i enkäten som vid intervjuerna med rektorerna. 

Respondenterna i enkäten var pedagoger på de olika skolenheterna som hade deltagit som 

gruppledare under PRIO-arbetet i genomförandefasen eller som har insyn i skolans 

utvecklingsarbete idag. En tilläggsfråga som berör de förutsättningar som ledningen skapat 

för att pedagogerna ska kunna bedriva utvecklingsarbete fanns i enkäten men inte i 

intervjuunderlaget för rektorer. Enkäten skickades till 32 personer, 19 personer svarade 

(svarsfrekvens 59 %). I det informationsmail som följde med enkäten poängterade författaren 

vikten av pedagogernas åsikter och erfarenheter, som ett komplement till rektorernas, för att 

skapa en helhetsbild av skolans sammantagna erfarenhet av PRIO-arbetet (se bilaga C). 

Påminnelsemail skickades ut efter cirka 10 dagar. 
 

3.4.3 Dokumentstudier 
Dokumentanalys kan vara av stor vikt vid fallstudier där man använder sig av kvalitativa 

intervjuer (Bryman, 2011). I den här studien är dokumentstudierna ett komplement till 

intervjuerna och enkäterna. De dokument som studerats visar när i tid de olika skolorna 

genomförde PRIO-arbetet och dess olika faser samt vilka utvecklingsområden man 

identifierade i arbetet. 

 

3.5 Databearbetning 

3.5.1 Bearbetning av intervjuer och enkäter 
I den kvalitativa studien är datamängden så stor att inte allt kan användas. Därför måste all 

data i ett initialskede gås igenom, sammanfattas och sorteras (Creswell & Creswell, 2018). 

Essensen av den måste plockas fram. Detta görs i olika steg enligt en specifik modell. I denna 

studie har modellen i Creswell (2018) följts, men den har anpassats något. De olika stegen som 

använts i databearbetningsfasen finns illustrerade nedan. 
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 Flödesschema för databearbetning fritt utifrån Creswell och Creswell (2018) 

 
 
Enligt Ryen (2004) räcker det inte med beskrivningar av intervjupersonernas upplevelser för 

att bygga teorier. Man måste förfina data för att uppnå ett analytiskt djup. Detta görs genom 

att relatera de kategorier man identifierar i intervjuerna med existerande teorier. I denna 

studie har de olika kategorierna systematiskt stämts av mot den forskning som finns refererad 

i inledning och teori med syftet att sätta de erfarenheter som kommit fram i enkäter och 

intervjuer i ett vetenskapligt sammanhang. Kategorierna och en syntes av det som 

framkommit i intervjuer och enkäter kopplat till varje kategori finns i bilaga D. 

 

 

3.5.2 Dokumentstudier 
Bryman (2011) beskriver dokumentstudier som en situation där dokumenten man tar del av 

går att läsas i en vidare mening. I denna studie består dokumentstudierna endast av en lista 

på när i tid de olika skolorna arbetat med de olika faserna i PRIO samt en tabell där skolornas 

utvecklingsområden specificerats. Det var inte möjligt att göra någon personlig tolkning av 

innehållet. Därför behandlas inte det vetenskapliga förhållningssättet kring dokumentstudier 

vidare i denna studie. 

 

Det finns ofta ett visst mått av kvantifiering i kvalitativa studier (Bryman, 2011). I denna studie 

består det kvantitativa i en redovisning av skolornas utvecklingsområden där antalet skolor 

som arbetat med ett visst utvecklingsområde definierats. En gräns har också dragits vid 30% 

eftersom många utvecklingsområden endast varit aktuella på en eller ett par skolor. Det blir 

svårt att göra en generell analys av utvecklingsområden som endast ett fåtal av de undersökta 

skolorna arbetat med. 

 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Begreppen validitet och reliabilitet är traditionellt kopplade till den kvantitativa forskningen 

eftersom de relaterar till fenomenet mätning. I den kvalitativa forskningen är inte mätning av 

central betydelse och därför behöver dessa begrepp tolkas annorlunda. Man använder sig 

bland annat om begreppen extern och intern validitet och reliabilitet. Med extern reliabilitet 

avses strävan efter att göra studien replikerbar. Detta kan vara problematiskt i den kvalitativa 

forskningen. Intern reliabilitet kan uppnås genom att flera forskare kommer överens om hur 

de ska tolka det man ser och hör. Intern validitet innebär att det ska finnas en god 

överensstämmelse med det som forskaren ser och hör samt de teoretiska idéer som denne 

Transkribera 
intervjuer 

Organisera data 
intervjuer och 

enkäter 

Läsa igenom 
all data 

Formulera 
slutsatser 

Identifiera 
olika begrepp 

Bedöma data 
utifrån validitet 
och reliabilitet 

Tolka 
data 

Koda i 
kategorier 
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utvecklar. Extern validitet berör graden av generaliserbarhet till andra kontexter än den 

undersökta. Detta är problematiskt då man använder sig av fallstudier (Bryman, 2011). Enligt 

Creswell och Creswell (2018) är validiteten den starkaste aspekten i kvalitativa studier. Med 

validitet avser man då tillförlitlighet, äkthet och trovärdighet. Detta uppnår man genom att 

vidta vissa åtgärder när man genomför sin studie:  

 

1. Man bör använda triangulering, vilket innebär att flera olika datainsamlingsmetoder 

används för att undersöka samma fenomen.  

 

2. Man bör också återkoppla kärnan av sina upptäckter till personerna som deltar i 

studien för att få bekräftat huruvida dessa stämmer med verkligheten.  

 

3. Man bör vara noga med att ge utförliga beskrivningar av den insamlade datan för att i 

möjligaste mån ge läsaren möjlighet att ”möta” de personer och kontexter man 

undersökt. 

 

4. Man bör också vara öppen med den skevhet som kan uppstå i kvalitativa studier 

eftersom det är forskaren som tolkar det som de intervjuade personerna säger eller 

skriver. 

 

5. Man ska presentera hela bilden, även aspekter som ”inte passar in” eller som är 

motsägelsefulla. 

 

6. En stor förståelse och erfarenhet av det undersökta området är en fördel. 

 

7. Validiteten ökar om man bjuder in en annan person för ett ge en ”second opinion” 

kring de tolkningar man gjort samt kring studien i stort. 

 

För att säkra reliabiliteten i kvalitativa studier bör man enligt Creswell och Creswell (2018) 

bland annat vara noga med att dokumentera alla skeden i sin undersökning. Man bör också 

kontrollera sina intervjusvar flera gånger. Det är en fördel om flera personer lyssnar igenom 

intervjusvar så att man säkerställer att transkribering blir korrekt. 

 

I denna studie har ovanstående aspekter och åtgärder vidtagits i möjligaste mån. Flera 

datainsamlingsmetoder har används med samma frågeställningar. Kärnan av det som kommit 

fram i intervjuer och enkäter har återkopplats till förändringsledarna i PRIO-teamet och stämts 

av mot de slutsatser de dragit i sina uppföljningar. Undersökningen har utformats i samarbete 

med chefen för avdelningen för forskning och utveckling i Landskrona och avstämningsmöten 

har hållits under arbetets gång för att få en second opinion kring utformning och tolkningar. 

Författaren arbetar själv på en skola i Landskrona stad och har arbetat med PRIO på den egna 

skolan i egenskap av gruppledare för en av arbetsgrupperna. Författaren har därför en stor 

förståelse för vad PRIO-arbetet innebär rent praktiskt och vilka effekterna i organisationen kan 

bli. En svaghet som finns i denna studie är att författaren inte haft ”medtolkare” i 

databearbetningen. Det är alltså endast författaren som lyssnat på intervjuer samt tagit del av 

enkätsvaren. 
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3.7 Etiska aspekter 
Respekt för människor är en grundläggande utgångspunkt i all form av samhällsforskning. 

Detta innebär att vi i forskningen värnar om människors fysiska och psykiska integritet 

(Holme & Solvang, 1997). Fyra etiska principer som enligt Bryman (2011) måste följas är: 

 

1) Informationskravet, vilket innebär att berörda personer ska informeras om 

undersökningens syfte. 

 

2) Samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. 

 

3) Konfidentialitetskravet som säkrar försökspersonernas anonymitet. 

 

4) Nyttjandekravet som innebär att den insamlade informationen endast används till 

forskning. 

 

I denna studie har de forskningsetiska principerna värnats genom att avidentifiera allt 

presenterat material, så även skolenheternas namn. Personerna som svarade i enkäterna 

uppgav inte namn utan endast skolenhet. Eftersom enkäterna skickades till flera personer på 

skolenheterna gick det inte att koppla enkät till person. Författaren hade heller ingen kunskap 

om personerna i fråga och kunde därför inte utifrån andra svar i enkäten, till exempel antal 

tjänstgöringsår, koppla enkäterna till personer. Författaren har inte visat enkätsvaren för 

någon utomstående.  

 

En viktig aspekt i denna undersökning är att medverkan inte var frivillig eftersom det 

handlade om att studera effekterna av ett utvecklingsprogram som man använt i tjänsten och 

där huvudmannen har en skyldighet till kvalitetsuppföljning. Författaren informerade dock 

rektorerna om möjligheten att välja bort att bli inspelad vid intervjutillfället. Författaren har 

inte spelat upp intervjuerna för någon utomstående. Bryman (2011) poängterar att när 

intervjuer sker i tjänsten och samtyckeskravet helt eller delvis inte följs är det viktigt att de 

som medverkar i studien får så mycket information som möjligt om studien ifråga. Denna 

aspekt har författaren värnat om. Författaren har också informerat om det faktum att 

undersökningen inte är värderande, att det inte handlar om att kontrollera skolornas 

utvecklingsarbete, utan endast om att så objektivt som möjligt studera effekterna av det valda 

utvecklingsprogrammet.  

 

Författaren arbetar på en enskild skolenhet som pedagog, och är därför inte i någon 

ledningsposition i förhållande till de personer som deltagit i studien. Den skola som 

författaren arbetar på har inte deltagit i undersökningen. Materialet som framkommit i 

intervjuerna med PRIO-teamet har hanterats med särskild varsamhet eftersom personerna i 

teamet är lätta att identifiera.  
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4. Resultat och analys 
 

I det här avsnittet presenteras data från enkäter (19 stycken av 32 utskickade = svarsfrekvens 

59 %), intervjuer (11 stycken) och PRIO-teamets egen dokumentation. Avsnitt 4.1 – 4.4 

presenterar data från enkäter och intervjuer ordnade utifrån de kategorier som arbetats fram i 

databearbetningen. I bilaga D finns sammanställningen av databearbetningen utifrån 

kategorier i sin helhet. Avsnitt 4.5 behandlar skolornas utvecklingsområden och baseras på 

PRIO-teamets dokumentation samt svaren från enkäter och intervjuer. Varje skola har getts en 

egen färg för att man enkelt ska kunna följa de enskilda skolorna i de olika kategorierna. 

 

4.1Implementering, attityder och inställning 
I avsnittet nedan berörs aspekterna attityder och inställningar till PRIO-arbetet samt 

utmaningar i implementeringen. Även strategier som använts för att bemöta eventuellt 

förändringsmotstånd har undersökts med frågorna kopplade till detta område. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovan visar citat från respondenter på sex olika skolor avseende implementering, 

attityder och inställning till PRIO-arbetet. De flesta respondenter uppger att engagemanget 

och delaktigheten var stor. Samtidigt uppger många av medarbetarna att inställningarna till 

genomförandet av förändringarna var ganska blandade. Några vittnar om att det fanns ett 

”Det fanns lite motstånd i 
början men vi tryckte på 
forskning och goda exempel 
och detta vände 
inställningen. Vi har 
implementerat i långsam takt 
och detta har varit positivt.” 
(skola 5) 
 

 

”Förbättringarna 
implementerades aldrig, 
på grund av att 
skolledningen byttes ut.” 
(skola 6) 
 

 

”Det fanns ett motstånd mot PRIO-arbetet i 
början eftersom man befarade en ökad 
arbetsbelastning. När arbetet kom igång 
vändes attityden och blev positiv. Man kände 
sig lyssnad på. Det fanns inget motstånd när vi 
genomförde vårt förändringsarbete.” (skola 7) 

 

”Inställningen bland personalen var positiv. De 
flesta var engagerande men några ifrågasatte, 
särskilt den kollegiala handledningen. Vi lyfte 
fram de positiva aspekterna av att vi har 
mycket att lära av varandra.” (skola 9) 
 

 

”I början fanns det en del motstånd, men 
sedan försvann det när vi väl kom igång. 
Alla var delaktiga och engagerade. 
Implementeringen av kollegialt lärande 
var svårast. Många kände att de inte hade 
tid.” (skola 2) 

 

”Förändringarna mottogs med blandade 
känslor beroende på hur mycket tid som togs 
i anspråk. Det fanns ett visst 
förändringsmotstånd men arbetet var 
obligatoriskt. Implementeringen lyckades väl 
i början sedan ebbade det ut.” (Skola 3) 

 
 

Implementering, 

attityder och 

inställning 
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motstånd i början men att det vände när man väl kommit igång med arbetet. Motståndet 

grundade sig på flera skolor i att man upplevde arbetet som tidskrävande och att man undrade 

om den investerade tiden verkligen skulle resultera i något positivt.  

 

De strategier som användes för att möta motståndet var tydlighet i kommunikationen kring 

hur effekterna skulle bli samt kopplingar till evidens och forskning. Flera rektorer lyfter 

bottom up perspektivet som ligger till grund för PRIO som en stor framgångsfaktor vad gäller 

implementeringen av förbättringarna. Utvecklingsområdena skolorna arbetat med är 

framtagna utifrån den information som framkommit i kartläggningen som förändringsledarna 

i PRIO-teamet gjort. Därför är områdena väl förankrade i arbetsgruppen. 

Förändringsförslagen kopplade till de olika utvecklingsområdena har tagits fram av 

medarbetarna själva. Detta kan delvis vara en förklaring till att man på flera skolor upplevt att 

motståndet mest fanns i början och att det minskade efterhand som man började skissa fram 

förändringsförslag i sina arbetsgrupper. Att delaktigheten har varit stor trots upplevt 

motstånd skulle delvis också kunna förklaras med att PRIO-arbetet varit obligatoriskt för hela 

personalgruppen. Alla tillhörde en arbetsgrupp och träffarna var schemalagda.  

 

Trots att många lyft initial skepsis och förändringsmotstånd när förändringarna skulle 

implementeras tycks de flesta sammantaget ha intrycket av att PRIO-arbetet upplevts som 

något positivt och att många medarbetare känt sig lyssnade på samt att det varit värdefullt att 

fundera över hur man vill förändra skolan man arbetar på. 

 

Flera av respondenterna i studien vittnar om komplexiteten kopplad till området kollegial 

handledning. Under intervjuerna som förändringsledarna gjorde med medarbetarna framkom 

kollegial handledning som ett högprioriterat område, vilket resulterade i att samtliga skolor 

arbetade med området. Samtidigt var det svårt med implementeringen eftersom det var 

många som ifrågasatte eller kände sig obekväma. Det är endast ett fåtal av de studerade 

skolorna som fortfarande arbetar med kollegial handledning idag. Kollegial handledning har 

studerats av Langelotz (2014) som ser positiva effekter men som samtidigt problematiserar 

kring det faktum att alla kanske inte upplever kollegial handledning som något positivt. Det 

är ingen självklarhet att goda relationer präglar en arbetsgrupp. Även Scherp (2002) 

poängterar komplexiteten kring kollegial handledning och framhåller det faktum att det inte 

är någon självklarhet att människor med motstridiga intressen skulle vilja lära av varandra.  

 

En aspekt som också lyfts fram är tidsbrist. Många skolor arbetade med kollegial handledning 

under en begränsad period men arbetssättet blev aldrig implementerat ordentligt och blev 

därför inte en del av skolans rutiner och arbetssätt därför att man hade svårt att skapa 

tidsutrymmet i sitt schema. Larsson (2004) beskriver det kollektiva lärandet i skolan som 

indelat i tre olika faser. De tre faserna kan ses som olika steg i en implementeringsprocess 

kopplat till en lärande organisation. I den första fasen ”individuellt lärande” sker en 

utveckling hos individen. Skolornas arbete med kollegial handledning tycks i de flesta fall ha 

stannat i den första fasen. Endast ett fåtal skolor verkar ha gått vidare till den andra fasen 

”samordning av det individuella lärandet” samt den tredje ”bevara skolans kompetens genom 

att utveckla nya handlingsstrukturer” vad gäller arbetet med kollegial handledning. 

 

Ledarskapets roll i implementeringsprocessen lyfts också av flera av respondenterna. Gilley, 

Dixon och Gilley (2008) fastslog i sin studie att ledarskapet i organisationen är den absolut 
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avgörande faktorn för huruvida en implementeringsprocess blir lyckad eller misslyckad. Man 

poängterar att kommunikation samt förmågan att skapa motivation och delaktighet är två 

aspekter som är direkt kritiska för framgång. Även Hart (1999) lyfter utmaningen för ledare i 

att skapa engagemang och delaktighet med syftet att skapa ett kollektivt lärande. Det är tydligt 

att den arbetsmetod som används inom PRIO har förmågan att stärka dessa aspekter. 

Ledarskapet ligger dock på förändringsledarna i PRIO-teamet i de faser där detta märks 

tydligast. Ledningsnivån inom skolan finns på tre nivåer; pedagognivå, rektorsnivå och 

huvudmannanivå (Fullan, 2017). För att förändringsarbetet ska få genomslag krävs arbete på 

alla nivåer. I PRIO-arbetet har arbetet skett på alla dessa nivåer, men i många fall endast i de 

initiala faserna (förberedelsefasen, kartläggningsfasen och anpassningsfasen) i den fjärde och 

sista fasen (genomförandefasen) drar sig förändringsledarna på huvudmannanivå tillbaka. I 

många fall har arbetet på de enskilda skolenheterna då stannat av. Detta har fått negativa 

konsekvenser för implementeringen av förändringarna.  

 

Bottom up-perspektivet som finns i PRIO gynnar delaktigheten hos medarbetare. Flera 

respondenter poängterar detta faktum.  Hur förändringsarbete tas emot i en organisation 

beror till stor del på huruvida det är önskat, nödvändigt eller frivilligt (Sörqvist, 2004). 

Eftersom det förbättringsarbete som drivits på skolorna berört områden som varit önskade av 

medarbetarna borde detta underlätta implementeringen och borga för att medarbetarna bidrar 

till att arbetet växer in i organisationen. Det är endast ett fåtal skolor som beskriver PRIO-

arbetet som ett förändringsarbete som vuxit in i den redan existerande organisationen. 

Troligtvis beror detta på att man i många fall inte hållit liv i förändringsarbetet över tid. Detta 

är ett ansvar som ligger på ledningsnivå. Kotter (2012) talar om vikten att skapa en känsla av 

angelägenhet, att man måste bilda grupper som styr och driver implementeringen samt att 

man bör utforma och kommunicera en tydlig vision och strategi. Det måste också finnas en 

stark vi-känsla i förändringsarbetet. Slutligen måste förändringarna förankras i den redan 

existerande organisationskulturen, något som också lyfts av Sörqvist (2004). Ledningens 

ansvar för att driva och stärka dessa processer är en avgörande faktor för resultatet. Arbetet 

med PRIO har utformats i enlighet med medarbetarnas önskemål vad gäller 

förändringsområden och konkret utformning av förändringarna, men arbetet har inte varit 

frivilligt. Eftersom endast en medarbetare har kommenterat detta faktum är det svårt att 

analysera huruvida detta varit problematiskt i skolornas arbete, eller om det varit negativt för 

implementeringen av förbättringarna.  

 

Förändringsledarna i PRIO har upplevt ett visst motstånd hos vissa medarbetare i 

kartläggningsfasen, men motståndet har i allmänhet lagt sig efterhand som arbetet kommit 

igång. Denna bild bekräftas av flera av respondenterna både i intervjuerna och i enkäterna. 

Alvesson & Sveningsson (2014) menar att förändringsledare som kommer utifrån i många fall 

blir ifrågasatta vad gäller förändringsarbetets relevans. I denna studie har flera respondenter 

tvärt om tyckt att det varit positivt med förändringsledare som kommit utifrån. Kanske kan 

detta bero på att förändringsledarna kommer utifrån i förhållande till den enskilda 

skolenheten men att de arbetar på huvudmannanivå, och alltså tillhör samma organisation, 

det vill säga utbildningsförvaltningen i Landskrona stad. 

 

 



 

22 
  

4.2 Uppföljning, utvärdering och personbundenhet 
I avsnittet nedan berörs aspekter kopplade till uppföljningsarbete samt följderna av att 

personalomsättningen på samtliga nivåer i skolans organisation, från lärare till rektorer och 

ledare på huvudmannanivå varit stor i Landskrona stad under de år som PRIO-arbetet 

fortgått. Förändringsledarna i PRIO-teamet har varit desamma i Landskrona till skillnad från 

situationen i många andra kommuner som arbetat med PRIO. 

 
 
 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I figuren ovan syns citat från sju olika skolor avseende uppföljning, utvärdering och 

personbundenhet. Ungefär hälften av skolorna uppger att det finns brister i uppföljning och 

utvärdering av PRIO-arbetet. Några av rektorerna anser att anledningen till detta är att man 

inte skrivit in målen kopplade till PRIO i STRATSYS, som är skolornas verktyg för systematiskt 

kvalitetsarbete. Därigenom har PRIO-arbetet blivit ett parallellspår. I STRTSYS finns en 

systematik med mål kopplade till aktiviteter och indikatorer som studeras för att se effekterna 

av aktiviteterna. Varje rektor gör årligen en uppföljning av aktiviteterna i STRATSYS. Då 

aktiviteterna kopplade till PRIO i många fall inte funnits med i STRATSYS har man missat att 

följa upp dessa. Huvudmannen har heller inte efterfrågat uppföljningar av PRIO, men väl av 

aktiviteterna i STRATSYS. 

 

PRIO-arbetet innebär en tydlig arbetsprocess som leds av specialutbildade förändringsledare. 

Detta borde vara en garant för att arbetet genomförs korrekt. I många fall har förändringarna 

Uppföljning, 

utvärdering & 

personbundenhet 

”Arbetet rann ut i sanden 
pga. rektorsbyte. PRIO-
arbetet syns inte i 
organisationen idag och har 
inte följts upp.” (skola 2) 

 

”Vi har nu hunnit fram till en punkt 
där det känns viktigt att utvärdera 
våra insatser. Vi måste bli bättre på 
att mäta. Utvecklingsarbetet har 
varit personbundet. Det krävs ett 
inifrån-engagemang som är svårt 
för utomstående att ta över.” 
 (skola 6) 
 

 

”Mycket av förbättringarna har 
försvunnit igen, förmodligen pga. 
rektorsbyte och ny personal. Vi 
pratar inte längre om PRIO på 
skolan. Jag anser att PRIO-arbetet 
varit personbundet.” (skola 1) 
 

 

”En vinnande strategi är att 
ständigt hålla 
förändringsarbetet vid liv 
och skapa förutsättningar 
för det. Rektor föregick med 
gott exempel.” (skola 5) 
 

 

”PRIO-arbetet borde skrivas 
in i STRATSYS. Då 
säkerställs uppföljningen av 
arbetet.”  
(skola 9) 

 

”Skolledningen har varit 
densamma från att PRIO-
arbetet startade och ett par år 
framåt, men PRIO-arbetet har 
ändå stannat av. Detta hade 
troligen inte varit fallet ifall 
PRIO-områdena hade varit 
inskrivna i STRATSYS.” 
 (skola 10) 
 

 

”Upplever att förbättrings-
arbetet delvis varit person-
bundet. Det har påverkat 
mycket att rektor slutade.” 
(skola 4) 
 

 

”Skolledningen tog inte 
tillvara på de förslag som 
grupperna arbetade fram. 
Arbetet har heller inte följts 
upp och utvärderats 
ordentligt.” (skola 10) 

 



 

23 
  

dock runnit ut i sanden på grund av bristande uppföljning på ledningsnivå. En hög 

personalomsättning bland rektorer kan delvis förklara fenomenet, men en del av 

respondenterna vittnar om att arbetet på flera skolor stannade av även med den rektor som 

deltog i PRIO-arbetet. Harris (2011) problematiserar kring det faktum att man ofta talar om 

behovet av skolutveckling men att det sällan talas om hur arbetet ska bedrivas i praktiken och 

på detaljnivå. Hon pekar på fenomenet med nya planer och policys som lanseras med stor 

uppmärksamhet men som sedan inte följs upp för att säkerställa att de genomförs korrekt.  

 

Även Timperley (2013) lyfter fram ledningens ansvar vad gäller uppföljning. Hon menar att 

den aspekt i rektorers ledarskap som har starkast korrelation till ökade resultat hos eleverna 

är ledningen av lärarnas eget lärande. För att lyckas måste man som ledare skapa utrymme 

för lärarnas lärande, delta och leda lärandet samt skapa en lärande skolmiljö. Detta sker genom 

att fokusera på metodval och följa upp utfallet på elevernas lärande. (Timperley, 2013). 

Timperley talar inte bara om uppföljningen utan också om vikten att skapa utrymme för 

lärarnas eget lärande. Harris & Jones (2010) lyfter fram det distribuerade ledarskapet som en 

möjlig väg för att skapa förutsättningar för det kollegiala lärandet. 

 

Många av respondenterna i denna studie berör indirekt det faktum att brister funnits vad 

gäller skapandet av förutsättningar för förändringsarbetet. Under kartläggningsfasen och 

anpassningsfasen har det funnits schemalagd tid för intervjuer och arbetsgruppsträffar, men 

när skolorna gått över till genomförandefasen har många upplevt svårigheter att få tiden att 

räcka till. Mosadeghrad (2011) menar att det faktum att förbättringsarbetet ibland rinner ut 

i sanden beror på en avsaknad av kvalitetskultur och ett ledarskap som stödjer 

utvecklingsarbete genom att skapa ordentliga förutsättningar i organisationen.  I denna 

studie har de skolor som lyckats bäst med till exempel kollegial handledning skapat utrymme 

i schemat för detta. Skola 5 är ett exempel på skola där rektor lyfter fram skolledningens ansvar 

i att skapa rimliga förutsättningar för förändringsarbete. 

 

Utvecklingsarbetet på de studerade skolorna har i många fall inte har följts upp av rektorerna. 

Detta kombinerat med avsaknad av strukturer som skapar förutsättningar för 

utvecklingsarbetets kontinuitet samt utöver det en situation där sju av tio rektorer slutat på 

skolan inom loppet av ett fåtal år har säkerligen påverkat genomslaget av PRIO-arbetet 

negativt. Vikten av att följa upp utvecklingsarbetet för att skapa en hållbar förändring lyfts 

fram av Ellström och Hultman (2004). De beskriver ett fenomen som ibland inträffar där en 

organisation upplever en förändring, men att denna förändring snart planar ut och allt återgår 

till det vanliga. Av denna anledning är det viktigt med uppföljningar och utvärderingar som 

skildrar alla parters upplevelse av förändringen (Ellström & Hultman, 2004). Den uppföljning 

som ligger inom ramen för PRIO speglar både rektorernas och medarbetarnas upplevelse av 

förändring, men det är inte förändringsledarna i PRIO som ansvarar för att driva det fortsatta 

utvecklingsarbetet på skolorna. Sandberg och Faugert (2012) menar att uppföljningar och 

utvärderingar är en grundläggande aktivitet i organisationer och bör ses som en förutsättning 

för att skapa lärande och utveckling. Det faktum att skolorna brustit i sitt uppföljningsarbete 

motverkar därmed utvecklingen av en lärande organisation, det vill säga just det som är syftet 

med PRIO-arbetet. 
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4.3 Avtryck av PRIO-arbetet i organisationen idag 
I detta avsnitt berörs de långsiktiga effekterna av PRIO-arbetet. I frågorna som lyfter fram 

denna aspekt undersöktes hur man bedriver arbete inom de utvecklingsområden som 

identifierades genom PRIO på skolorna idag. En del av de respondenter (mestadels 

rektorer) som svarat har inte varit involverade i PRIO-arbetet som bedrevs i 

arbetsgrupperna, utan kommit in i organisationen i ett senare skede.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Ovan finns citat från samtliga skolor beträffande avtrycket av PRIO-arbetet i organisationen 

idag. Sju av tio skolor har rektorer som inte deltagit i PRIO-arbetet eftersom de tillträtt efter 

att genomförandefasen var avslutad. En rektor deltog i arbetet som medarbetare och blev i ett 

”Arbetet är fortfarande levande. 
PRIO-arbetet har blivit en del av 
våra mål i STRATSYS” 
 (skola 7) 

 

”Det finns inget kvar av 
PRIO-arbetet idag.” 
(skola 6) 

 

”PRIO-arbetet är fort-
farande levande på vår 
skola. Ledningsgruppen 
är densamma och håller 
förändringsarbetet vid 
liv. Man kallar det dock 
inte PRIO längre. Det har 
växt in i organisationen.” 
(skola 5) 
 

 

”Vi arbetar fortfarande 
med många av de 
områden som 
startades med PRIO” 
(skola 4) 

 

”En del förändringar har 
helt runnit ut i sanden 
medan andra lever kvar i 
muterad form.” 
 (skola 3) 

 

”PRIO-arbetet var 
osynligt i organisationen 
när nuvarande rektor 
började. Arbetet verkar 
ha runnit ut i sanden när 
PRIO-teamet drog sig 
tillbaka. Syftet med 
arbetet var oklart. Man 
såg det som ett 
tidsbegränsat projekt.” 
(skola 2) 
 

 

”En del av 
förbättringsarbetet finns 
kvar annat har 
försvunnit.” (skola 1) 
 

 

”Arbetet med PRIO 
har stannat av. Inget 
arv fanns när nya 
rektorn tog vid.” 
(skola 10) 

 

”Man arbetar fortfarande 
med de områden som 
identifierades genom 
PRIO men det tar avstamp 
från ett nuläge och inte 
ifrån PRIO-arbetet.”  
(skola 8) 

 

”PRIO-arbetet lever 
kvar än idag.” (skola 9) 

 

Avtryck av 
PRIO i 

organisationen 
idag 
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senare skede rektor för skolan. Två av rektorerna deltog i arbetet i egenskap av rektor. 

Förändringsledarna i PRIO-teamet har kontaktat nya rektorer för att presentera det 

genomförda arbetet med syftet att hjälpa rektorn att värna om kontinuiteten i arbetet. Trots 

det upplever man på sex av tio skolor att PRIO-arbetet helt eller delvis stannat av. Några av 

rektorerna på skolorna uppger att man fortfarande arbetar med enstaka områden fast i 

muterad form. De kan dock inte direkt relatera arbetet till PRIO utan uppger att de identifierat 

ungefär samma utvecklingsområden som man arbetade med i PRIO fast i sitt eget 

utvecklingsarbete som rektorer. Medarbetare på samma enheter ser dock i vissa fall en 

koppling till framför allt strukturer och rutiner som tagits fram genom PRIO.  

 

Det är tydligt att de skolor som har rektorer som deltagit i PRIO-arbetet har en helt annan 

kontinuitet i arbetet. På dessa skolor uppger medarbetare att vissa områden lagts på is, till 

exempel kollegial handledning, men att många andra fortfarande är levande. På en skola hade 

rektorn ganska nyligen slutat och haft en gedigen uppföljning av PRIO-arbetet under de år 

som följde efter genomförandefasen. Den nya rektorn upplever att PRIO-arbetet fortfarande 

är levande och medarbetarna instämmer. Några av medarbetarna på skolorna anser att PRIO-

arbetet blev ett startskott för ett generellt förbättringsarbete och att detta sedan har fortsatt fast 

frikopplat från PRIO. De rektorer som funnits med sedan genomförandefasen av PRIO anser 

att arbetet vuxit in i organisationen och är en naturlig del av denna. De flesta anser att PRIO-

arbetet varit personbundet och att personalomsättning på både lednings- och medarbetarnivå 

varit destruktivt för arbetet. 

 

Det faktum att så stor del av skolledarna inte deltagit i PRIO-arbetet är en viktig aspekt när 

man analyserar resultaten av denna studie. Kontinuitet i ledarskapet framhålls som en 

avgörande faktor för en hållbar skolutveckling (Mourshed, Chijioke & Barber, 2010). Det 

kontinuerliga ledarskapet säkrar prioriteringar, driv, visioner och resursfördelning i 

utvecklingsarbetet. Det finns dock undantag. I studien av det kursbaserade 

skolutvecklingsprojektet som gjordes av Scherp (2013) såg man att skolorna där utvecklades 

trots utmaningar i form av stor personalomsättning. Förändringsledarna i PRIO-teamet har 

kontaktat nya rektorer för att säkra kontinuiteten. Detta är ett sätt att värna om att ett 

överlämningsarbete kommer till stånd, även om det inte sker mellan den avgående och den 

nya rektorn. De framgångsrika skolsystemen som studerades i rapporten från The McKinsey 

Company var mycket noga vad gäller överlämning av utvecklingsarbetet vid ledningsbyten.  

 

Många av respondenterna lyfter fram avsaknad av engagemang hos ledningen som 

bidragande orsak till att utvecklingsarbetet helt eller delvis stannat av. Engagemanget tycks i 

de flesta fall ha minskat när förändringsledarna dragit sig tillbaka, det vill säga i 

genomförandefasen. Att bygga en lärande organisation är enklare än att bibehålla den över 

tid (Harris, 2018). Om skolan som lärande organisation ska bli en hållbar organisation krävs 

ett gediget engagemang från alla chefer och ledare inom skolan. Ofta är det just ledningens 

brist på engagemang i praktiken som är skälet till att förbättringsarbete ibland inte lyckas 

menar Sörqvist (2004). Enligt honom grundar sig detta ofta på okunskap hos ledningen som 

tror att det räcker att ta beslut om och kommunicera sina intentioner och mål och därefter 

delegera det praktiska arbetet till sina medarbetare. Även Bergman och Klefsjö (2012) lyfter 

fram att det är viktigt att högsta ledningen inte delegerar ansvaret för förbättringsarbetet och 

att man aktivt visar sin egen övertygelse av förbättringsarbetets betydelse.  
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En fråga man bör ställa sig är också huruvida utformningen av PRIO som arbetsmetod 

motverkar ett engagerat ledarskap. Fenomenet att medarbetare arbetar i olika arbetsgrupper 

och därefter presenterar färdiga förändringsförslag har på vissa skolor inneburit att rektor inte 

aktivt deltagit i arbetet. Sohlberg (2018) poängterar vikten av att vara en synlig ledare som 

agerar ute i verksamheten om man vill att förändringarna ska bli varaktiga och hållbara. Man 

behöver arbeta med en generell kulturförändring och inte bara göra förändringar och åtgärder 

i delar av verksamheten. I PRIO arbetar de olika grupperna med olika förändringsprojekt. 

Ingen person är med i alla grupper. Därför blir det extra viktigt att rektor håller ihop arbetet 

och integrerar det i ett större system. Fowelin (2012) lyfter fram detta faktum och menar att 

man som skolledare måste ha ett systemperspektiv. När man gör förändringar i en del av 

organisationen får det verkningar i andra delar, eftersom skolan är en så komplex 

organisation. Scherp och Thelin (2004) fann i sin studie att rektorerna på de framgångsrika 

skolorna tycktes leda verksamheten inifrån genom att själva delta i det pedagogiska arbetet. 

Detta bekräftar ytterligare vikten av att som rektor delta i allt utvecklingsarbete. Hargreaves 

(2007) menar att om ett hållbart ledarskap i skolan ska lyckas måste man skynda långsamt och 

inte försöka genomföra alla förändringar på samma gång. Detta innebär ett långsiktigt 

uppföljningsarbete som bara rektor kan ansvara för. Det faktum att PRIO-arbetet helt eller 

delvis inte finns kvar på skolorna efter några år vittnar om att en sådan gradvis process inte 

ägt rum. Samtidigt vittnar de skolor som har kvar samma rektorer som när PRIO-arbetet 

inleddes samt en som ganska nyligen bytt rektor om att just en sådan process skett på skolan.  

 

4.4 Kvalitetsökning för eleverna 
I detta avsnitt undersöks effekterna av PRIO-arbetet avseende kvalitetsökning för eleverna. 

Kopplat till denna aspekt fanns frågor som direkt berörde huruvida man kunde se en 

kvalitetsökning för eleverna och i så fall på vilket sätt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Kvalitetsökningen för eleverna syns framför allt i den formativa bedömningen samt genom ett 
tvålärarskap, som är en följd av den kollegiala handledningen.” (skola 3) 

 
 

”Kvaliteten för elever har ökat i form av evidensbaserade metodval. Lärare har förmåga att 
kritiskt granska sina egna metodval.” (skola 4) 

 

”Kvaliteten för eleverna har definitivt ökat men det är svårt att endast relatera detta till 
PRIO-arbetet.” (skola 9) 

 

”Kan inte se hur kvaliteten för eleverna ökat genom PRIO” (skola 1) 

 

”Eventuell kvalitetsförbättring går ej att koppla till PRIO.” (skola 6) 

 

”Kvaliteten för eleverna har inte ökat. Vi fortsätter att arbeta för ökad kvalitet men 
personalomsättningen ger en negativ påverkan på resultaten.” (skola 10) 

 

”Ett utvecklingsarbete har skett inom de utvalda områdena men det är oklart huruvida detta 
går att koppla till PRIO eller om det skulle ha skett ändå.” (skola 8) 
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Ovan återges citat från sju olika skolor avseende huruvida en kvalitetsökning skett för 

eleverna genom arbetet med PRIO. De flesta anser att kvaliteten för eleverna har ökat, men i 

många fall har man svårt att koppla detta direkt till PRIO-arbetet. Man lyfter aspekter som ett 

ökat medvetande om metodval, förmågan att kritiskt granska det egna arbetet och en ökad 

likvärdighet i undervisning och bedömning. Bland annat anses detta vara en följd av den 

kollegiala handledningen. På en del skolor ser man ingen kvalitetsökning för eleverna genom 

PRIO-arbetet. Eventuellt kan detta härledas till fenomenet kopplat till STRATSYS som 

beskrivits ovan. Skolorna har ju bedrivit utvecklingsarbete parallellt med PRIO-arbetet. Därför 

kan det vara svårt att se vad som är vad. Eftersom PRIO-arbetet på många skolor inte 

utvärderats och följts upp uteblir ju analysen av kopplingen till kvalitetsökning för eleverna. 

 

I centrum av hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012) finns hörnstenen sätt kunderna i 

centrum. En förutsättning för att detta ska lyckas är att man i sitt utvecklingsarbete frågar sig 

vad som skapar värde för kunden. Snyder (2007) problematiserar kring det faktum att 

kvalitetsbegreppet kopplat till undervisning inte är helt enkelt. Vem är kunden och vad är 

produkten? Om man trots allt relaterar kvalitetsbegreppet till hörnstensmodellen ser man att 

uppföljning är en förutsättning för att kunna basera sina beslut på fakta. I fallet med de 

studerade skolorna blir den negativa effekten av att dessa inte följt upp utvecklingsarbetet 

med PRIO ordentligt att det finns en fara för avsaknad av strategiskt tänkande i de beslut som 

kan tänkas ligga till grund för kvalitetsökning för eleverna. Kanske kan detta härledas till den 

isolerade och icke transparanta skolkultur som beskrivs av Blossing (2003). Där pratandet har 

tagit över på bekostnad av görandet. Eller av den resultatorienterade skolpolitik som beskrivs 

av Harris (2011). Där man pressas att leverera snabba resultat som leder till kortsiktiga 

förbättringar som inte får någon varaktig effekt. Eventuellt kan också en avsaknad av 

kvalitetskultur (Mosadeghad, 2011) bidra till att kopplingen mellan utvecklingsarbete och 

kvalitetsökning för eleven ibland är svår att se. 

 

4.5 Skolornas utvecklingsområden 
Avsnitt 4.5 behandlar de utvecklingsområden som skolorna arbetade med inom ramen för 

PRIO. Områdena identifierades av förändringsledarna utifrån en analys av materialet erhållet 

genom djupintervjuer av alla medarbetare, tidslogg och enkäter som medarbetarna svarat på.  

 

I figuren nedan presenteras de utvecklingsområden som de olika skolorna arbetade med. 

Endast områden som 30 % eller fler av skolorna arbetat med har inkluderats i figuren. Det 

enda område som samtliga skolor arbetade med var kollegial handledning. Just detta område 

framhålls som det svåraste att implementera och det svåraste att hålla liv i. Många av 

respondenterna i enkäterna och de intervjuade rektorerna vittnar om att det fanns ett motstånd 

mot kollegial handledning i implementeringsfasen. Grunden till detta ansågs vara en rädsla 

att bli observerad. Det bakomliggande motivet till att området kollegial handledning i många 

fall blivit en engångsföreteelse och inte integrerats i skolans löpande rutiner anses dock bero 

på tidsbrist och bristande uppföljning av arbetet. 
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Figuren visar de utvecklingsområden som skolorna arbetat med inom ramen för PRIO-arbetet. Siffran i den liggande stapeln 

står för antal skolor som arbetat med det angivna utvecklingsområdet. 

 

 

 

Med tanke på att PRIO presenteras som en metod med syfte att utveckla skolan som lärande 

organisation bör man fundera över i vilken grad de områden som skolorna arbetat med 

uppfyller detta syfte. Enligt förändringsledarna i PRIO-teamet kan man koppla alla områden 

till utvecklingen av en lärande organisation men mer eller mindre direkt. Vissa områden är 

ämnade att frigöra tid för lärarna så att de har möjlighet att arbeta med aktiviteter som främjar 

utvecklingen av en lärande organisation. En förutsättning för att den effekten ska uppnås är 

dock att den frigjorda tiden styrs upp så att den verkligen kommer att innehålla sådana 

aktiviteter. Detta har i många fall inte skett. Därför är det osäkert i vilken mån alla områden 

som skolorna arbetat med faktiskt bidragit till att utveckla skolan som lärande organisation.  

 

Jarl, Blossing och Andersson (2017) lyfter kopplingen mellan elevernas kunskapsutveckling 

och kollegialt lärande. Där samarbetet med gemensamma normer och elevens lärande i fokus 

är en framgångsfaktor. Hattie (2012) lyfter fram utvecklingen av lärarnas undervisning som 

ett centralt begrepp. Verktygen är ett gemensamt utvecklingsarbete och uppföljning av beslut 

rörande lärarnas undervisning genom att studera effekten på elevernas undervisning. 

Utvecklingsområdena mottagnings- och överlämnanderutiner, utvärdering av metoder, 

elevhälsoprocesser, gemensam planering, kollegial handledning och skolledarhandledning 

kan direkt kopplas till detta. Övriga områden har en mer indirekt koppling.  I rapporten från 

McKinsey Company, som ligger till grund för PRIO som metod, framhålls kollegial 

handledning, lokal handlingsfrihet och effektiv resursanvändning som framgångsfaktorer i de 

studerade skolsystemen (Mourshed, Chijioke & Barber, 2010). Samtliga av skolornas 

utvecklingsområden går att koppla till dessa aspekter.  
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5. Slutsatser 
Nedan presenteras de slutsatser författaren dragit av resultaten och analysen av dessa kopplat 

till de frågeställningar som presenterades i inledningskapitlet. 

 

Frågeställning 1: Vilka utmaningar fanns i utformningen och implementeringen av de 

identifierade förbättringarna och hur har man hanterat dessa utmaningar?  

De flesta respondenter uppger att engagemanget och delaktigheten var stor. Flera vittnar om 

ett visst förändringsmotstånd i början av förbättringsarbetet som sedan avtog efterhand. De 

strategier som användes för att möta motståndet var tydlighet i kommunikationen kring hur 

effekterna skulle bli samt kopplingar till evidens och forskning. Flera rektorer lyfter bottom 

up perspektivet som ligger till grund för PRIO som en stor framgångsfaktor vad gäller 

implementeringen av förbättringarna.  

 

Frågeställning 2: Vilket avtryck ser man av förbättringsarbetet som initierades genom 

PRIO-arbetet i organisationen idag? 

På sex av tio skolor upplever man att PRIO-arbetet helt eller delvis stannat av. Några av 

rektorerna på skolorna uppger att man fortfarande arbetar med enstaka områden fast i 

muterad form. Ungefär hälften av skolorna uppger att det finns brister i uppföljning och 

utvärdering av PRIO-arbetet. Analysen tyder på att detta beror på att det varit en omfattande 

personalomsättning bland rektorer under den period man arbetat med PRIO. De rektorer som 

funnits med sedan genomförandefasen av PRIO anser att arbetet vuxit in i organisationen och 

är en naturlig del av denna. De flesta anser också att kvaliteten för eleverna har ökat, men i 

många fall har man svårt att koppla detta direkt till PRIO-arbetet. Några respondenter anser 

att det kan bero på att utvecklingsområdena i PRIO inte varit inskrivna i skolornas verktyg för 

systematisk kvalitetsutveckling (STRATSYS). 

 

Frågeställning 3: Hur korrelerar de förbättringsområden som skolorna arbetade med till 

forskningsområdet lärande organisationer i stort? 

De förbättringsområden som skolorna arbetat med korrelerar i varierande grad med det 

vetenskapliga forskningsfältet. Minst hälften av områdena kan dock konstateras ha en direkt 

koppling till forskningsfältet. 

 

 

6. Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att utveckla mer kunskap kring skolan som lärande organisation. 

Detta har skett genom att specifikt studera effekterna av förbättringsprogrammet PRIO vars 

uppgift just är att stödja skolan i byggandet av en lärande organisation. Det fanns ingen 

särskild fråga i intervjuunderlaget eller i enkäterna som undersökte huruvida pedagoger och 

rektorer ansåg att man lyckats med detta. Begreppet lärande organisationer är omtvistat vad 

gäller både definition och värde (Bergman & Klefsjö, 2012; Driver, 2002; Fulmer & Keys, 1998; 

Senge, 2000; Schein, 1999; Örtenblad, 2009, 2018). Det är just svårigheten och mångtydigheten 

i begreppet som är anledningen till att författaren till denna studie valde att inte ställa den 

direkta frågan till respondenterna i studien. Risken hade varit att varje respondent svarade 
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utifrån sin egen personliga uppfattning om vad en lärande organisation innebär och svaren 

hade därför varit svåra att tolka och analysera. Noteras bör dock att ingen av de intervjuade 

rektorerna spontant talade om en lärande organisation. Inte heller i enkätsvaren var det någon 

pedagog som nämnde begreppet.  

 

Forskningen kring lärande organisationer i skolans värld är väldigt omfattande och spänner 

över flera decennier (Hairon, Goh, Wee, Chua, Siew & Wang, 2017). Som en följd av detta 

innehåller forskningsfältet många olika aspekter som man måste ta med i analysen kring 

skolornas arbete med lärande organisationer. Även om det råder delade meningar kring 

definitionen av begreppet lärande organisation har man enats om att det inom skolans värld 

rör sig om en grupp människor som tillsammans kritiskt granskar och reflekterar över sitt 

arbete i ett gemensamt lärande och med utveckling som mål, och att arbetet är varaktigt och 

inte har karaktären av projekt (Stoll, Bolam, McMahon, Wallace & Thomas, 2006). Enligt Jarl, 

Blossing och Andersson (2017) samt Langelotz (2014) är det också en organisation som präglas 

av gemensamma visioner och värden, kollektivt ansvar för elevernas lärande, samarbete med 

fokus på lärande samt undersökande och reflekterande lärare. Utifrån denna definition bör 

man dra slutsatsen att de studerade skolorna i många fall lyckats att skapa en lärande 

organisation, i alla fall under en period. Frågan är hur många av skolorna som lyckats bygga 

en varaktig lärande organisation över tid. Samtliga rektorer uppger att de har ett levande 

utvecklingsarbete på skolan. De är i många fall dock tveksamma till huruvida detta går att 

koppla till PRIO-arbetet eller om det hade skett ändå. En intressant aspekt kopplat till 

rektorernas resonemang är att de utvecklingsområden som identifieras genom PRIO grundar 

sig på de behov som medarbetarna uttrycker. Vad rektorerna indirekt säger är att 

medarbetarnas upplevelse av vad som behöver utvecklas på skolan sammanfaller med 

rektorernas egen. Om så är fallet är detta positivt, men varför har då arbetet med 

utvecklingsområdena stannat av? Alla i organisationen är ju överens om vilka områden som 

behöver utvecklas. Detta borde skapa en kraft och ett engagemang på både lednings- och 

medarbetarnivå som skulle inneburit att effekterna av PRIO-arbetet varit mycket mer 

påtagliga än vad man ser i denna studie. 
 
 

Deming hävdar i Bergman och Klefsjö (2012) att en förutsättning för att få till stånd ett 

varaktigt förbättringsarbete är att ledningen engagerar sig helhjärtat i arbetet. I fallet med 

skolorna i Landskrona stad vittnar många respondenter om att engagemanget hos ledningen 

sjunkit när skolan gått in i genomförandefasen och förändringsledarna i PRIO-teamet dragit 

sig tillbaka. Man bör ställa sig frågan varför detta skett. Rektorer är i allmänhet väldigt 

engagerade i skolans utvecklingsarbete, eftersom de är ansvariga för att driva det. Därför är 

det anmärkningsvärt att engagemanget planat ut i fallet med PRIO. Eventuellt hade rektorerna 

behövt ett större stöd från huvudmannen. Detta stöd finns i förhållande till skolans 

systematiska kvalitetsarbete. Det blir därför uppenbart att man på huvudmannanivå inte sett 

PRIO som en del i detta. Om ett utvecklingsarbete ska växa in i organisationen krävs 

ledningens engagemang på alla nivåer. Fullan (2017) lyfter ”mittenpositionen” som den 

optimala positionen för förändringsarbete. Även huvudmannen har en sådan mittposition där 

uppdraget blir att leda och stödja skolledarna i förhållande till styrdokumenten på nationell 

nivå. I studien av Jarl, Blossing och Andersson (2017) konstaterar man att rektorerna, i de mest 

framgångsrika skolorna, hade ett krav på kontinuerlig uppföljning från huvudmannens sida. 

Detta bör inkludera allt utvecklingsarbete, inte bara det som finns inskrivet i STRATSYS. Först 
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då garanteras den systemsyn som lyfts av Senge som en av de grundläggande disciplinerna 

för att utvecklas som lärande organisation, förmågan att sprida kunskap genom 

organisationen som beskrivs av Garvin i Bergman och Klefsjö (2012) förmågan att skapa 

delaktighet som beskrivs av Granberg & Ohlsson (2018) samt Kline och Saunders (1995). Först 

då kan man arbeta utifrån de synsätt som beskrivs av Örtenblad (2009) och som är en 

förutsättning för att kunna skapa en lärande organisation. Den systematiska uppföljningen 

bör också kopplas direkt till elevernas lärande så att ett lineärt samband mellan 

utvecklingsarbete och elevernas utveckling mot såväl kunskapsmål som sociala mål blir 

tydligt. I PRIO-arbetet har ingen sådan uppföljning drivits av huvudmannen.  

 

I analysen lyfts tanken att PRIO som form motverkar det engagerade ledarskapet, som en följd 

av bottom up perspektivet. Tanken vilar på det faktum att många respondenter 

problematiserar kring rektorernas delaktighet. Bottom up perspektivet i kombination med 

önskan om rektors delaktighet ställer stora krav på en balans i ledarskapet. I PRIO är det 

medarbetarna som ska driva utvecklingsarbetet. Rektors delaktighet får därför inte ske på 

bekostnad av detta. Möjligtvis hade rektorernas delaktighet främjats om de varit med och tagit 

fram de utvecklingsområden deras skolenhet skulle arbeta med. I PRIO är det 

förändringsledarna som gör den analysen. De presenterar sedan utvecklingsområdena för 

rektorerna. Även detta som en följd av bottom up perspektivet, eftersom valet av områden 

bygger på den information som framkommit i kartläggningsfasen genom intervjuer av 

medarbetare, enkätsvar och tidslogg. 

 

Tidsaspekten har berörts av många respondenter i denna studie. Flera respondenter ansåg att 

den kollegiala handledningen inte blivit en integrerad del av organisationen på grund av 

tidsbrist hos pedagogerna. Giles & Hargreaves (2006) beskriver behovet av utrymme, både 

vad gäller frihet i förhållande till metodval och tidsutrymme. I skolans styrdokument finns 

idag ett ökat fokus på kollegial handledning, men en förutsättning för att detta ska bli möjligt 

är att man skapar utrymme för det i schemat. Att skapa ett ökat tidsutrymme för lärarna är ett 

av målen med PRIO. För att detta utrymme ska användas för att öka kvaliteten för eleverna 

måste skolledaren följa upp arbetet genom anpassning av schemastrukturer samt dialoger och 

systematik kopplat till metodval i klassrummet. Det är först då som den kollegiala 

handledningen kan få den effekt som är nödvändig för att en utveckling mot en lärande 

organisation ska kunna ske. Skolledaren behöver också stödja den kollegiala handledningen 

genom att koppla fokus i handledningen till skolans systematiska kvalitetsarbete och skolans 

uppdrag gentemot eleverna. En möjlig väg mot detta är att skapa det distribuerade ledarskap 

som beskrivs av Harris och Jones (2010) samt Hargreaves (2007). En aspekt som man då måste 

ta med sig är de maktstrukturer och den komplexitet som finns i kollegiala arbetsgrupper och 

som problematiseras av Langelotz (2014) och Scherp (2002). 

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är den lärande organisationen en nödvändighet för att 

arbetet med ständiga förbättringar ska kunna bli en naturlig del av en organisation. Begreppet 

ständiga förbättringar är en del av hörnstensmodellen som ligger till grund för arbetet med 

offensiv kvalitetsutveckling. Hörnstensmodellen presenteras i figuren nedan.  
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Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

Om man kopplar skolornas utvecklingsarbete genom PRIO till hörnstensmodellen kan man 

konstatera att PRIO stödjer fyra av dem redan genom sin utformning. Metoden bygger på 

bottom up perspektivet och skapar därigenom förutsättningar för delaktighet. Genom 

tidsloggen och intervjuerna i kartläggningsfasen studerar man processerna på skolan med 

målet att finna förbättringsområden. Man baserar sina beslut på fakta så till vida att skolornas 

utvecklingsområden fastställs genom en noggrann kartläggning som utförs av 

förändringsledarna i PRIO-teamet. Ett engagerat ledarskap erbjuds av förändringsledarna, 

som samarbetar med skolledningen. Tanken är att detta engagerade ledarskap sedan ska 

övertas av rektor i genomförandefasen. De återstående två; arbeta med ständiga förbättringar och 

sätt kunderna i centrum är inte lika självklart framträdande i PRIO som arbetsmetod. Tanken är 

att PRIO-arbetet ska växa in i organisationen men det finns inget i arbetsmetoden som 

garanterar arbete med ständiga förbättringar. PDSA-cykeln ligger till grund för arbetet med 

ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012) Om man utgår från PDSA-cykelns fyra faser 

planera – gör – studera – lär (se figur nedan) borde PRIO innehålla aktiviteter kopplade till alla 

fyra faserna. De två första faserna arbetar man med i de fyra faser som finns i PRIO men det 

uppföljningsarbete som finns i arbetsmetoden går inte att koppla till de sista faserna studera 

och lär. En förutsättning för att lyckas med ständiga förbättringar och en förutsättning för att 

uppnå målet att förbättringsarbetet växer in i organisationen är att man arbetar med alla fyra 

faserna i PDSA-cykeln. Så som PRIO-arbetet är upplagt blir det upp till den enskilde 

skolledaren att driva arbetet i fas 3 och 4 i PDSA-cykeln.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 PDSA-cykeln (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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Att eleverna står i centrum, eller snarare deras lärande, finns med som en indirekt faktor. Man 

kan se det som en självklarhet att allt som berör skolans utvecklingsarbete ska relateras till 

eleverna och deras lärande, men man bör ändå kritiskt granska huruvida så är fallet. I studien 

av PRIO-arbetet på skolorna i Landskrona stad finns kategorin ”kvalitetsförbättring för 

eleverna”. Denna kan relateras till hörnstenen sätt kunderna i centrum. Här ser vi att 

respondenternas upplevelser varierar. Några ser en direkt koppling till PRIO-arbetet medan 

andra inte kan se den kopplingen. Hattie (2012) poängterar vikten av att veta vilken effekt 

beslut på alla nivåer i skolan har på elevernas lärande, särskilt besluten rörande lärarnas 

undervisning. Blossing (2003) menar att man bör flytta fokus från de målinriktade och 

visionsbyggande diskussionerna till att istället fokusera på ett görande, dvs. i skolans värld 

organiserandet och utförandet av undervisningen. Timperley (2013) lyfter fram vikten av att 

som skolledare skapa en lärande skolmiljö genom att fokusera på metodval och följa upp 

utfallet på elevernas lärande. Man bör som ledare inte tala om undervisningen i sig utan om 

hur den påverkar eleverna. Detta talar för att man hade behövt följa upp elevernas 

kunskapsutveckling och koppla PRIO tydligare till metodval i klassrummet för att säkerställa 

kopplingen till hörnstenen sätt kunderna i centrum.  

 

Ett fenomen som studerats med stigande intresse under arbetet med denna studie handlar om 

hur kopplingen mellan skolforskningen och forskningen inom kvalitetsområdet i stort ser ut. 

Under fasen med litteraturstudier blev det uppenbart att den forskningslitteratur som finns 

inom skolforskningen i princip aldrig relaterar till de begrepp som finns inom området 

offensiv kvalitetsutveckling. Det gäller även forskningen kring skolan som lärande 

organisation. Detta är intressant med tanke på att den lärande organisationen är så central 

både inom offensiv kvalitetsutveckling och inom skolforskningen. Omfattande sökningar 

gjordes för att hitta forskare som undersöker skolan med synsätt, verktyg och metoder från 

området offensiv kvalitetsutveckling som grund. En del sådan forskning har presenterats i 

teoridelen (Snyder, 2007; Svensson & Klefsjö, 2006; Snyder, Acker-Hocevar & Snyder, 2000). 

Där problematiseras det kring svårigheten att få dessa två världar att mötas på ett sätt som är 

konstruktivt för skolutvecklingen. Påfallande är dock att det är väldigt få forskare inom 

kvalitetsområdet i stort som tycks ha närmat sig skolan som arbetsfält. Forskare inom 

skolutveckling som närmat sig området offensiv kvalitetsutveckling har författaren till denna 

studie inte kunnat finna. Det är uppenbart att det finns ett behov att vidga forskningen kring 

hur verktyg inom offensiv kvalitetsutveckling skulle kunna vara till nytta inom 

skolutvecklingen.  

 

De fallande resultaten i PISA har aktualiserat behovet av systematik inom skolans 

kvalitetsarbete (Ringarp, 2016). Idag pågår ett lagstadgat systematiskt kvalitetsarbete i 

samtliga skolor i Sverige. Det hade varit intressant att undersöka hur detta arbete skulle kunna 

utvecklas med hjälp av verktygen inom offensiv kvalitetsutveckling. Området offensiv 

kvalitetsutveckling utgår alltid från kunden. I utvecklingssatsningarna i skolan bör man utgå 

från eleven och elevens lärande. Därför är det viktigt att man mäter effekterna av skolans 

systematiska kvalitetsarbete på elevens lärande. Faran är dock att man fokuserar på 

kortsiktiga resultat (Harris, 2011). Att mäta långsiktiga resultat genom att studera 

kunskapsutvecklingen hos individer som dessutom är under utveckling som människor ur ett 
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psykosocialt perspektiv är komplext. Därför är mötet mellan offensiv kvalitetsutveckling och 

utbildningsområdet inte helt okomplicerat. 

 

Hur ser då förutsättningarna ut för rektorerna vad gäller arbetet med systematiskt 

kvalitetsarbete? Finns det förutsättningar för att omsätta alla målbilder som presenteras i 

skolforskningen? Det finns ingen möjlighet att besvara frågan genom denna studie. Det skulle 

behövas en riksomfattande studie där man undersöker frågan. Vad man dock kan konstatera 

genom denna studie är att en förutsättning för att ett utvecklingsarbete ska växa in i 

organisationen är att det drivs på samtliga nivåer i styrkedjan (huvudman, rektorer och 

skolpersonal). För detta krävs ett utrymme för dialog och analys. Det är idag svårt att skapa 

på grund av tidsbrist. Stödprocesser är därför nödvändiga för att stödja såväl rektorer som 

pedagoger. Ett rektorsuppdrag innehåller idag många olika ansvarsområden. Att driva 

skolenhetens utvecklingsarbete är bara ett av dem. Personalfrågor, ekonomi, samverkan 

mellan hem och skola, arbetsmiljöfrågor m.m. tar mycket av rektorernas tid i anspråk. Det är 

inte helt lätt att i denna djungel av ansvarsområden navigera rätt vad gäller vägval och 

uppföljningar i ett utvecklingsarbete. Detta får naturligtvis konsekvenser även för 

pedagogernas utvecklingsarbete. Stödprocesserna faller under huvudmannens ansvar och i 

förlängningen på skolverket och regeringen. Att skolsverige behöver utvecklas är alla överens 

om. Frågan är om förutsättningarna idag finns på de enskilda skolenheterna, eller om man 

behöver tänka nytt vad gäller skolornas organisation i stort. I inledningen till denna uppsats 

refereras det till en artikel av Karlsson (2013). Kanske finns det, just som man befarar, ett 

systemfel i den svenska skolan. 

 

6.2 Metoddiskussion 
I denna studie har tre olika datainsamlingsmetoder använts; intervjuer, enkäter och 

dokumentstudier. Sammanlagt 31 olika personer har berättat om sina erfarenheter av PRIO-

arbetet ur olika synvinklar. Detta har varit nödvändig för att få fram all information som 

krävdes för att kunna studera effekterna av PRIO-arbetet i Landskronas skolor. Det var också 

nödvändigt för att få fram tillräckligt med information för att kunna analysera huruvida man 

lyckats med att bygga en lärande organisation. Det var nödvändigt att lyssna till många olika 

berättelser, både från rektorer och pedagoger. Hade tidsaspekten tillåtit hade man kunnat 

ersätta enkäterna med intervjuer av pedagogerna, eventuellt i fokusgrupper. Dock är risken 

stor att man inte för fram sin egen åsikt i fokusgrupperna eftersom man kan påverkas av andra.  

Därför hade i så fall intervjuer varit att föredra även för pedagogerna. Tiden tillät inte det inom 

ramen för denna studie. De berättelser som kom fram av enkäterna var dock inte sämre än de 

som förmedlades genom intervjuerna, men i vissa fall hade det ökat kvaliteten på studien att 

kunna ställa en följdfråga eller en fördjupningsfråga. Creswell och Creswell (2018) poängterar 

vikten av att använda flera olika datainsamlingsmetoder. Även Patel och Davidsson (2011) 

förespråkar användandet av både intervjuer och enkäter i en och samma undersökning. 

Utifrån det perspektivet var valet att både använda intervjuer och enkäter ett bra val.  

 

Inom hermeneutiken inkluderas också de skriftliga berättelserna och studeras utifrån samma 

metodik som de muntliga (Kvale, 1997). I databearbetningen var det inget problem att de 

upplevelser och synpunkter som bearbetades och sorterades i olika kategorier kom från både 

muntliga och skriftliga källor. De har hanterats parallellt utan åtskillnad i metod eftersom de 

hanterats samtidigt. 
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I vilken utsträckning får man objektiva svar i en sådan här undersökning? I detta fall är det 

troligt att så skett, men man har aldrig någon garanti för det i en kvalitativ studie. Dessutom 

utgår man i den hermeneutiska fenomenologin från att de berättelser som förmedlas är en 

frukt av människans tolkning av sina erfarenheter och att synpunkterna därigenom är 

subjektiva (Hartman, 2004). Tanken från början var att ställa upplevelserna som 

dokumenterats i PRIO-teamets egen uppföljning av arbetet, som görs efter ett år, mot det som 

kom fram i intervjuerna. Hade berättelserna skilt sig åt hade man kunnat fundera över vilken 

av berättelserna som var mest objektiv. Eftersom så många rektorer slutat efter det att PRIO-

teamets uppföljning gjorts och den rektor som intervjuades inom ramen för denna studie inte 

var densamma som den som svarat på PRIO-teamets frågor i uppföljningen, valdes denna del 

av databearbetningen bort.  

 

Den induktiva studien har varit mycket lämplig som form i denna undersökning. Man hade 

kunnat fördjupa den genom att föra en dialog över tid med alla de personer som deltagit i 

studien. Större utrymme för att återkoppla slutsatser och analyser hade då funnits. Dock fanns 

inte tiden till det inom ramen för denna studie. PRIO-teamet intervjuades två gånger; i början 

av studien och efter databearbetningen, just för att kunna ställa nya frågor utifrån den analys 

som gjorts utifrån databearbetningen. Här har formen för den induktiva studien kunnat 

appliceras så som den beskrivs av Creswell och Creswell (2018).  

 

Denna studie är också en fallstudie. Studieobjektet var skolorna i Landskrona stad. De tio 

skolor som studerats har varit tillräckligt många för att kunna dra intressanta slutsatser men 

tillräckligt få för att kunna hantera dem inom ramen för en magisteruppsats. Om en större 

kommun hade studerats hade man eventuellt fått göra ett urval och bara studera några av 

skolorna. Då hade en skevhet kopplad till urvalet (till exempel skolornas geografiska placering 

utifrån ett socioekonomiskt perspektiv) kunnat bli aktuell. I fallet med Landskrona stad måste 

man naturligtvis ställa sig frågan huruvida denna kommun är representativ för hela Sverige. 

Det är inte möjligt att svara på denna fråga inom ramen för studien. Därför måste frågan förbli 

öppen. 

 

Författaren till denna studie arbetar själv i grundskolan och har gjort det i snart 20 år. Detta 

innebär naturligtvis att en förkunskap i förhållande till det studerade området finns. Dock har 

denna inte varit problematisk utifrån det perspektiv att man i en induktiv studie, enligt 

Hartman (2004) ska närma sig det studerade området förutsättningslöst. Tvärt om har 

förkunskapen varit gynnsam då den gjort det möjligt att ringa in och ställa frågor som just 

lyfter fram det som varit syftet att undersöka. Förkunskapen har också varit till stor hjälp i 

analysen av framtagen data samt i diskussionen kring denna. Intresset för utbildningsfrågor 

har varit en drivande faktor som gjort det möjligt att med engagemang och uthållighet kunna 

ta sig an studien, och viljan att vända på varje sten för att kunna bidra till ett hållbart 

utvecklingsarbete är efter att ha fullföljt studien ännu större än tidigare. 
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Bilaga A 

I 

Intervjuunderlag rektorer 
 
Inledningsfråga: Hur länge har du arbetat på den här skolan? Har du varit rektor hela tiden 
eller har du haft någon annan typ av tjänst? 
 

 För att belysa frågeställning 2: Vilka utmaningar fanns i utformningen och 

implementeringen av de identifierade förbättringarna och hur har man hanterat 

dessa utmaningar?  

1. Vilka arbetsgrupper hade ni under PRIO-arbetet och hur jobbade de? 

2. Hur var inställningen till arbetet bland de som deltog?  

3. Var alla delaktiga och engagerade? Om nej, vad tror du det berodde på? 

4. När förbättringarna skulle implementeras; hur togs de emot av medarbetarna? 

5. Upplevde du att det fanns förändringsmotstånd i organisationen? Om ja, vilka 

strategier användes för att bemöta det? 

6. Hur väl lyckades implementeringen av förbättringarna generellt i 

genomförandefasen? 

 

 För att belysa frågeställning 3: Vilket avtryck ser man av förbättringsarbetet som 

initierades genom PRIO-arbetet i organisationen idag? 

1. Hur ser utvecklingsarbetet i organisationen ut idag vad gäller de områden som 

identifierades i PRIO-arbetet? 

2. Finns det någon skillnad mot när förändringsarbetet påbörjades; på vilket sätt i så 

fall? Upplever du att kvaliteten för eleverna har ökat, i så fall hur? 

3. Hur har vägen från att förbättringarna implementerades till hur dessa områden 

fungerar i dag sett ut? Hur har man följt upp förbättringsarbetet avseende 

kvalitetsförbättring? 

4. Upplever du att förändringsarbetet varit personbundet; på vilket sätt i så fall? 

5. Om du svarat ja på ovanstående fråga; Vad har hänt i de fall dessa personer har 

lämnat organisationen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga B 

II 

Intervjuunderlag PRIO-teamet 
Följande intervjuunderlag användes vid den första intervjun av förändringsledarna. Vid den 
andra intervjun bads förändringsledarna kommentera de resultat som framkommit i 
undersökningen. 

 

1. Vilka utmaningar fanns i utformningen och implementeringen av de 

identifierade förbättringarna på de olika skolorna och hur har man generellt 

hanterat dessa utmaningar? 

 

2. Hur upplever ni att delaktigheten och engagemanget sett ut på de olika 

skolenheterna? Var det stor skillnad mellan enheterna? Vad kan detta bero 

på? 

 

3. Hur har uppföljningsarbetet sett ut? Vilka svårigheter har ni stött på i 

uppföljningsarbetet? 

 

 

4. Vilket avtryck ser man av förbättringsarbetet som initierades genom PRIO-

arbetet på de olika enheterna idag? Är det stor skillnad mellan enheterna? 

Vad kan det i så fall bero på? 

 

5. Upplever ni att PRIO-arbetet varit personbundet? På vilket sätt? Vad har hänt 

när personerna lämnat organisationen? 

 

6. Hur har PRIO-arbetet gagnat de elever som finns på skolorna i staden? 

 

 
 
 
 
 
 
 



Bilaga C 

III 

 
 

Informationsbrev till enkätrespondenter 
 
 
Hej! 
Jag arbetar som specialpedagog på Emiliaskolan. Jag går också en utbildning i kvalitets- och 
ledarskapsutveckling på Mittuniversitetet. Jag gör som ett led i detta, och på uppdrag av 
avdelningen för forskning och utveckling i Landskrona stad, en studie av PRIO-arbetet som 
skett i stadens skolor. Inom ramen för studien kommer jag att intervjua rektorerna på de olika 
skolorna. Jag kommer också att skicka ut en enkät till de nyckelpersoner som antingen lett 
PRIO-arbetsgrupperna på skolan eller som på något annat sätt deltagit aktivt i skolornas 
utvecklingsarbete. Du får detta mail därför att rektor på din skola angett dig som nyckelperson. 
Ditt bidrag till undersökningen är viktigt eftersom det ger en helhetssyn av skolans 
utvecklingsarbete som endast intervjuerna av rektorerna inte skulle ge. Du behöver inte ange 
ditt namn i enkäten, endast skolenhet. Ingen annan än jag kommer att läsa enkätsvaren. 
Svaren kommer att bearbetas av mig och presenteras i en magisteruppsats. Då kommer alla 
skolenheter att vara avidentifierade och därmed dina svar helt anonyma. Studien har som syfte 
att skapa en ökad kunskap kring skolan som lärande organisation, och detta görs genom att 
studera de effekter utvecklingsarbetet med PRIO har haft på skolorna i Landskrona stad. Har 
du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till mig. 
Du svarar på enkäten genom att klicka på länken nedan. Svarstiden är till och med den 21 
mars. Jag ser fram emot att ta del av dina erfarenheter och synpunkter! 
 
 
Vänliga hälsningar 

Cecilia Lööf-Mahler 
Specialpedagog, logoped  
Processledare för elevhälsan, Emiliaskolan 
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Data från intervjuer och enkäter sorterade i kategorier 
Nedan finns en sammanfattning av den information som kom fram i bearbetningen av intervjuer 
och enkäter sorterade utifrån kategorier. Siffran framför yttrandena står för skolenhet. I 
resultatdelen har varje skolenhet getts en egen färg utöver siffran. 
 
Implementering, attityd och förändringsmotstånd 
1. Alla var engagerade och lade ner mycket tid på PRIO-arbetet. Förändringarna togs emot 
bra. 
1. Inställningen bland personalen var ganska positiv. Engagemanget var dock ganska ojämnt, 
vilket nog berodde på tidsbrist. Vid implementering var vissa negativa andra positiva. 
2. Har hört att många var negativa och inte förstod syftet. 
2. I början fanns det en del motstånd, men sedan försvann det när vi väl kom igång. Alla var 
delaktiga och engagerade. Implementeringen av kollegialt lärande var svårast. Många kände 
att de inte hade tid. 
2. Syftet med arbetet var oklart. Man såg det som ett tidsbegränsat projekt. 
2. Förändringsarbetet var inte förankrat hos personalen och upplevdes som ett merarbete. Alla 
var engagerade men i olika grad. Förändringarna togs inte emot särskilt positivt. 
3. De flesta var delaktiga och engagerade i PRIO-arbetet. Visst förändringsmotstånd fanns 
dock i implementeringsfasen av förändringar. Någon grupp backade på sina förslag. PRIO-
arbetet togs på det stora hela emot positivt. Folk ställde sig frågan hur man vill ha det på 
skolan. Det fanns en historik på skolan med projekt som startats upp och runnit ut i sanden 
därför fanns en viss skepsis gentemot PRIO. Det var positivt med förändringsledare som kom 
utifrån. 
3. Inställningen bland de som deltog var bra. De flesta var engagerade men upplevde tidsbrist. 
Förändringarna mottogs med blandade känslor beroende på hur mycket tid som togs i anspråk. 
Det fanns ett visst förändringsmotstånd men arbetet var obligatoriskt. 
3. Implementeringen lyckades väl i början sedan ebbade det ut. Vi arbetar för förbättringar och 
har ändrat lite här och där. 
4. Inställningen bland de som deltog var positiv. Alla var delaktiga och engagerade. 
Förbättringarna togs emot bra. Inget förändringsmotstånd fanns. Implementeringen lyckades 
väl. 
4. Inställningen var positiv, bra ledning och gott samarbete i grupperna. Alla var delaktiga. 
Förbättringar togs emot positivt. Vissa var nervösa inför den kollegiala handledningen. Fanns 
inget förändringsmotstånd. Alla såg vinsterna. 
5. Alla var delaktiga och engagerade. Målet med PRIO-arbetet är ju väldigt tydligt. Det är till 
för att underlätta arbete för lärarna. PRIO har därigenom ett djup. Bra med förändringsledare 
som kommer utifrån. Våra arbetsområden var mest relaterat till administration och 
tidseffektivitet. Vad gäller implementering var kollegial handledning var det svåraste området. 
5. Som jag minns det var engagemanget stort. Vi fick fram många bra dokument och strukturer 
genom arbetet. Det togs emot positivt.  
5. Det fanns lite motstånd i början men vi tryckte på forskning och goda exempel och detta 
vände inställningen. Vi har implementerat i långsam takt och detta har varit positivt. 
6. Det fanns en positiv inställning till förändring men sedan hände ingenting. Det berodde på 
att skolan hade akuta problem med trygghet och studiero som prioriterades högre än PRIO-
arbetet. Efter det kom ett besked om en större organisationsförändring och allt rann ut i 
sanden. PRIO är ett bra arbetssätt. Det motverkar förändringsmotstånd eftersom det har 
bottom up-perspektivet. 
6. Inställningen till PRIO-arbetet var blandad. Vissa var positiva och andra skeptiska till 
huruvida arbetet skulle leda till förbättring. Engagemanget var ojämnt pga. olika erfarenhet av 
utvecklingsarbete och vad det leder till. Vi som gruppledare försökte förmedla en positiv anda. 
Förbättringarna implementerades aldrig eftersom skolledningen byttes ut och en stor 
omorganisation ägde rum. 
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6. Inställningen var olika i olika arbetsgrupper. En del var negativa, men många också positiva. 
Alla var engagerade. Upplevde inget förändringsmotstånd.  
6. Inställningen var ganska positiv. Alla var engagerade eftersom hela personalgruppen var 
inblandad samt att vi själva fick välja förbättringsområdena. Förändringarna togs emot bra. 
Bottom up perspektivet motverkar förändringsmotstånd. 
7. Det fanns ett motstånd mot PRIO-arbetet i början eftersom man befarade en ökad 
arbetsbelastning. När arbetet kom igång vändes attityden och blev positiv. Man kände sig 
lyssnad på. Det fanns inget motstånd när vi genomförde vårt förändringsarbete. 
7. Inställningen var i stort sett positiv men många var oroliga för den kollegiala handledningen 
eftersom vi skulle filma varandra. De flesta var delaktiga och engagerade med reservation för 
rädslan ovan. 
8. PRIO-arbetet togs väl emot av personal men de upplevde att det tog tid i anspråk som man 
hade velat använda till egen planering. 
8. Alla var engagerade och måna om att det skulle bli bra. Det fanns en del 
förändringsmotstånd men efter en kortare process blev alla med på tåget. Implementeringen 
har fungerat väl men vi arbetar fortfarande med en del områden. 
9. Alla var positiva och såg behovet av förändring. De få som var negativa vändes genom att 
presentera en tydlig struktur. 
9. Inställningen bland personalen var positiv. De flesta var engagerande men några 
ifrågasatte, särskilt den kollegiala handledningen. Vi lyfte fram de positiva aspekterna av att vi 
har mycket att lära av varandra. 
9. Det är svårt att utvärdera implementeringsaspekten eftersom vi fortfarande arbetar aktivt 
med att utveckla dessa områden. Bottom up perspektivet är en framgångsfaktor i PRIO-
arbetet. Det skapar engagemang och delaktighet. 
10. Många ställde sig frågan om vår stora tidsinvestering som vi lade i PRIO verkligen skulle 
ge långvarig effekt. Skolledningen tog inte tillvara på de förslag som grupperna arbetade fram. 
10. Inställningen bland medarbetare var övervägande positiv. Alla var delaktiga och 
engagerade. Förändringarna togs emot med blandade känslor, men implementeringen 
lyckades ganska bra. 
 
Uppföljning & utveckling av PRIO-arbetet 
Uppföljning 
1.Kan inte se att PRIO-arbetet har följts upp. 
2. Vi har inte följt upp arbetet. 
2. PRIO-arbetet har inte följts upp. 
3. Vi har följt upp arbetet på APT och i arbetslagen. 
5. Ledningen uppmanar till uppföljningar och detta görs av utvecklingsledarna. Det är viktigt 
att vi som varit här länge håller liv i PRIO-arbetet. 
6. Vi har nu hunnit fram till en punkt där det känns viktigt att utvärdera våra insatser. Vi måste 
bli bättre på att mäta. 
9. Vi har följt upp och utvärderat vårt arbete inom PRIO-områdena.  
9. PRIO-arbetet borde skrivas in i Stratsys. Då säkerställs uppföljningen av arbetet. 
10. Arbetet med PRIO rann ut i sanden, detta hade troligen inte varit fallet ifall PRIO-områdena 
hade varit inskrivna i Stratsys. 
10. Arbetet har heller inte följts upp och utvärderats ordentligt. 
10. Förbättringsarbetet har inte följts upp. Det har varit personbundet till ledningen. Denna har 
bytts ut. 
Utvecklingsarbetet idag 
1.En del av förbättringsarbetet finns kvar annat har försvunnit. 
2. Är ny på skolan och ser inga spår av något PRIO-arbete. 
2. Vi har fortfarande kollegialt lärande. Vi utgår från det vi tog fram i PRIO när det gäller 
mötesstruktur och utbyte mellan parallellklasser. 
2. PRIO-arbetet var osynligt i organisationen när nuvarande rektor började. 
2. PRIO-arbetet syns inte i organisationen idag 
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3. Detta blev startskottet för ett förändringsarbete som pågår än idag. En del förändringar har 
helt runnit ut i sanden medan andra lever kvar i muterad form. 
4. Effekterna av PRIO-arbetet är levande. Tre av fyra förbättringsområden som man arbetade 
med i PRIO har av nya rektorn funnits fungera tillfredsställande. Det fjärde området (rutiner för 
överlämningar) arbetar man med nu. 
4. Vi arbetar fortfarande med många av de områden som startades med PRIO. Rektorn höll 
liv i arbetet men hon har slutat. Det är nu upp till oss lärare att hålla liv i tex. kollegial 
handledning. 
5. Utvecklingsarbete måste få ta tid. PRIO blir en kultur på en skola och lägger grunden för 
vilken sorts skola du kommer att ha. Det tydliggör var bristerna i organisationen finns. En 
vinnande strategi är att ständigt hålla förändringsarbetet vid liv och skapa förutsättningar för 
det. Rektor föregick med gott exempel. Bottom up-perspektivet är en framgångsfaktor i 
förändringsarbete. PRIO-arbetet är fortfarande levande på vår skola. Ledningsgruppen är 
fortfarande densamma och håller förändringsarbetet vid liv. Man kallar det dock inte PRIO 
längre. Det har växt in i organisationen. 
5. Kollegial handledning har legat på is de senaste åren. Vi skulle behöva lyfta upp områdena 
igen och följa upp dem. Vi använder fortfarande en del strukturer som togs fram genom PRIO-
arbetet. 
5. Mycket av det vi tog fram används än idag, dock inte allt. 
6. Det finns inget kvar av PRIO-arbetet idag 
6. Idag finns en helt ny skola med en ny skolledning som har identifierat samma 
utvecklingsområden som man gjorde genom PRIO. Vi arbetar idag med dessa. 
Utvecklingsarbete hade skett ändå, oberoende av PRIO. 
6. Vårt förbättringsarbete idag är en fortsättning på PRIO.  
7. Arbetet är fortfarande levande. PRIO-arbetet har blivit en del av våra mål i Strtsys. Vissa 
aspekter av PRIO-arbetet har blivit en naturlig del av verksamheten andra har runnit ut i 
sanden. 
7. Vi arbetar fortfarande med kollegial handledning på skolan. Vi strävar framåt hela tiden och 
försöker förbättra vår undervisning. 
8. Implementeringen av förändringarna som initierades genom PRIO stärkte en 
organisationsförändring som redan var igång. Man arbetar fortfarande med de områden som 
identifierades genom PRIO men det tar avstamp från ett nuläge och inte ifrån PRIO-arbetet. 
Ett utvecklingsarbete har skett inom de utvalda områdena men det är oklart huruvida detta går 
att koppla till PRIO eller om det skulle ha skett ändå. 
9. Vi har förbättrat många av områdena som identifierades genom PRIO. 
9. PRIO-arbetet lever kvar än idag. Lärare reflekterar idag mer över sin undervisning. 
9. Ett utvecklingsarbete inom de valda områdena har skett men det är svårt att veta vad som 
kan härledas till PRIO-arbetet eftersom skolan genomgick en skolinspektion och fick 
anmärkningar inom ungefär samma områden. Man kan väl säga att en förstärkning av PRIO 
arbetet skedde genom att områdena aktualiserades av skolinspektionen. 
10. Arbetet med PRIO har stannat av. Inget arv fanns när nya rektorn tog vid. Skolledningen 
har varit densamma från att PRIO-arbetet startade fram till juni 2018, men PRIO-arbetet har 
ändå stannat av. 
10. Idag är vissa delar av PRIO-arbetet nedlagda och andra behöver utvecklas.  
Personbundenhet 
1. PRIO-arbetet var helt osynligt i organisationen när nuvarande rektor började. Har identifierat 
ungefär samma utvecklingsområden och arbetar med dem. Skolan har haft flera rektorsbyten 
sedan PRIO-arbetet initierades. 
1. Mycket av PRIO-arbetet har försvunnit igen, förmodligen pga. rektorsbyte och ny personal. 
Vi pratar inte längre om PRIO på skolan. Anser att PRIO-arbetet varit personbundet. 
2. Dokumentationen kopplad till PRIO verkar ha försvunnit med de som lämnat organisationen. 
Därmed blev det ju personbundet. 
2. Arbetet verkar ha runnit ut i sanden när PRIO-teamet drog sig tillbaka. 
2. Arbetet rann ut i sanden pga. rektorsbyte. 
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3. Arbetet upplevs inte som personbundet. Det är integrerat i organisationen och 
kommuniceras till nyanställda. 
3. Arbetet har inte varit personbundet. 
4. Upplever att förbättringsarbetet delvis varit personbundet. Det har påverkat mycket att rektor 
slutade. 
5. Upplever inte att arbetet varit personbundet. 
6. Utvecklingsarbetet har varit personbundet. Det krävs ett inifrånengagemang som är svårt 
för utomstående att ta över. 
6. Arbetet har inte varit personbundet. 
9. Det har inte varit personbundet. När någon lämnat en position har någon annan tagit över. 
9. Arbetet är personbundet så till vida att det mycket handlar om inställning till utveckling hos 
olika individer. 
9. Implementeringsarbetet har påverkats negativt av att det är stor personalomsättning, men 
engagemanget är stort hos de som finns kvar. 
10. Upplever att PRIO-arbetet varit personbundet och stannat av pga. personalomsättning. 
10. Förbättringsarbetet har inte följts upp. Det har varit personbundet till ledningen. Denna har 
bytts ut. 
 
Kvalitetsökning för eleverna 
1. Kan inte se hur kvaliteten för eleverna ökat genom PRIO, 
3. Kvalitetsökningen för eleverna syns framför allt i den formativa bedömningen samt genom 
tvålärarskapet som är en följd av den kollegiala handledningen. 
4. Kvaliteten för elever har ökat i form av evidensbaserade metodval. Lärare har förmåga att 
kritiskt granska sina egna metodval. 
4. Kollegial handledning har varit positiv för ökad kvalitet för eleverna. 
4. Kvaliteten för eleverna har definitivt ökat genom PRIO-arbetet. 
6.  Eventuell kvalitetsförbättring går ej att koppla till PRIO. 
6. Kvalitetsförbättringen som skett på skolan går ej att koppla till PRIO 
9. Att utvärdera metoder är tex. ständigt återkommande på skolan. Detta har ökat kvaliteten 
för eleverna. 
9. Förhoppningsvis har kvaliteten för eleverna ökat. 
9. Kvaliteten för eleverna har definitivt ökat men det är svårt att endast relatera detta till PRIO-
arbetet. 
10. Kvaliteten för eleverna har inte ökat. Vi fortsätter att arbeta för ökad kvalitet men 
personalomsättningen ger en negativ påverkan på resultaten. 
10. Kvaliteten för eleverna har ökat eftersom likvärdigheten ökat. 
 
 
 


