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SAMMANDRAG

Titel: Kulturanalys och skolutveckling på Söderskolan

Bakgrund: I samband med Söderskolans 10-årsjubileum kände skolledning och personal att
utvecklingen gått lite i stå och att vi behövde en nystart. Jag föreslog att jag 
kunde göra en kulturanalys med hjälp av brevmetoden som ett led i min 
magisterutbildning.

Syfte: Jag vill bidra till skolans utveckling genom att kartlägga och sammanställa olika
förslag och idéer i breven för att hitta lämpliga utvecklingsområden. Från min 
synvinkel fanns ytterligare ett syfte och det är att få prova på att själv göra en 
studie med hjälp av brevmetoden för att se hur den fungerar i praktiken och att 
kunna jämföra med aktuell litteratur och min tidigare erfarenhet av skolutveck-
ling.

Teori: Den teoretiska basen för detta arbete har jag till stora delar hämtat från professor
Gunnar Bergs förläsningar och hans två böcker Skolkultur – nyckeln till skolans 
utveckling och Att förstå skolan. Även litteratur av Andy Hargreaves har varit 
till stor nytta och försett mig med tankar och teoretiska modeller, som t ex den 
rörliga mosaiken, en flexibel organisationsstruktur som kan svara upp mot 
framtidens krav.

Metod: Jag använde mig av en modifierad variant av kulturanalys genom brevmetoden, 
som förklaras utförligt i ovanstående böcker av professor G Berg. Jag lät Söder-
skolans personal skriva öppna brev med svar på frågan: Hur vill du att Söder-
skolan ska se ut och fungera om 5-10 år?  Brevskrivandet fick stor anslutning 
och många hade lagt ner stor möda på sina brev.

Resultat: Undersökningen har medfört att vi har fått en bra överblick över möjliga 
områden för skolutveckling. Ett par olika förslag har redan testats av enskilda 
arbetslag. Entusiasmen i kollegiet har ökat och flera arbetslag har inspirerats att 
prova nya vägar.



3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING  5
1.1 Bakgrund  5
1.2 Utgångspunkten  6
1.3 Söderskolan idag        7
   
2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING  8
2.1 Syfte  8
2.2 Problemformulering   8

3 TEORI  9
3.1 Litteratur   9
3.2 Teorier om lärande  9
       3.2.1 Erfarenhetsbaserat lärande  9
       3.2.2 Aktionslärande/aktionsforskning                        10
       3.2.3  Rollen som aktionslärare 11
       3.2.4 Skolan som organisation                        11
       3.2.5  Skolkultur 12

4 METOD 13
4.1  Avgränsning och val av perspektiv                       13
4.2  Kulturanalys genom brevmetoden 13      
4.3  Skolutveckling enligt frirumsmodellen                     14
4.4  Motstånd                                           14
4.5  Validitet                     14

5 GENOMFÖRANDE                  17
5.1 Aktion 1 - Personalbrev                  17
5.2 Kategorisering och bearbetning av breven                  17
5.3 Baskunskaper                                     18
5.4 Socialt klimat 18
5.5 Utemiljö                                   19
5.6 Praktik och teori                  19
5.7 Tider och grupper                                                  20
5.8 Lokaler och utrustning                                                 21
5.9 Fortsatt genomförande – förankringsdiskussioner 21

6 RESULTAT                            22
6.1 Baskunskaper 22
6.2 Socialt klimat 22
6.3 Utemiljö 23
6.4 Praktik och teori 23
6.5 Tider och grupper     24
        6.5.1  Aktioner  - flexibelt schema och mentorsgrupper 24
6.6  Lokaler och utrustning 25
6.7  Summering av synpunkterna 26



4

7 DISKUSSION 27
7.1 Erfarenheter av metoden 27
7.2 Behovet av en skriftlig vision 27
7.3 Tankar om tid och resurser 27
7.4 Validitet 28
7.5 Svaret på frågan 28
7.6 Tankar om framtiden 29

REFERENSER- litteratur 30
                       - föreläsningar 31



5

1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

”Vårt framtida välstånd är beroende av vår genialitet; vår förmåga att utnyttja
och utveckla vår kollektiva intelligens med utgångspunkt i kunskapsekonomins
viktigaste egenskaper – uppfinningsförmåga, kreativitet, problemlösning, sam-
arbete,  flexibilitet, kapacitet att utveckla nätverk, förmåga att klara föränd-
ringar och engagemang för livslångt lärande”.

Andy Hargreaves
Läraren i kunskapssamhället, 2004 , sid 249

”Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella
ansvar är  förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt.”

                   Lpo 94

 ”Det ska vara roligt och utmanande att gå i Söderskolans förskolor och skolor.”
        ”Varje barn ska få möjlighet att utvecklas i egen takt och på sitt eget sätt.”

ur Söderskolans ledningsdeklaration

Jag har valt dessa citat för de anknyter till det jag tycker skolutveckling handlar om; att för-
bereda eleverna för framtid. Högt förändringstempo, datastyrning, decentraliserat besluts-
fattande, ökat resande och snabba svängningar i ekonomin är typiskt för det postmoderna
samhället, som började växa fram på 1960-talet och som vi nu lever i. (Hargreaves A,
Läraren i det postmoderna samhället, 1998)

Det postmoderna samhället innebär större frihet för individen, men samtidigt större otrygghet.
Skolan, som verkar inom och själv är en del av samhället, har fått ökade krav på effektivitet.
Den ska skapa ekonomisk pånyttfödelse samtidigt som den ska dämpa de problem som sam-
hället själv skapar. Skolan ska se till att eleverna lever miljövänligt, rör på sig, äter rätt, lär sig
simma, osv. Ja, jag tror att många lärare känner igen sig. Allt detta ska dessutom göras med
krympande resurser och utan att vi riktigt vet vart utvecklingen är på väg. Det gäller att försö-
ka tolka tidens tecken och se in i framtiden. Kanske kan man jämföra det med vad Wayne
Gretzsky sa (som svar på frågan varför han var en så bra ishockeyspelare); ”I skate to where
the puck is going to be. Everybody else skates to where it is now.”  ( Citerat av King, Angus,
Portland 2007)

Många gymnasie- och högstadieskolor är stora organisationer, som har svårt att möta elever-
nas behov. En ny tid kräver flexibla strukturer som kan möta utbildningsbehoven, anser
Hargreaves, och tar som exempel ”den rörliga mosaiken” – ett begrepp myntat av A Toffler
(Powershift, 1990), som använder metaforen för att beskriva en organisationsstruktur med
självständiga ekonomiska enheter som är förbundna med varandra, överlappar varandra och är
i ständig utveckling.

En skola som fungerar som en rörlig mosaik har flytande gränser mellan ämnen, ledarskap
tvärs över ämnesgränserna, få nivåer i hierarkin och en positiv inställning till problemlösning.
Grupper uppstår och avvecklas efter behov och människorna i organisationen har handlings-
utrymme och initiativmöjligheter. Denna beskrivning stämmer väl överens med utvecklings-
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gruppens tankar inför Söderskolans start. Vi ville bryta traditionen från våra gamla skolor och
skapa en skola byggd på idéer från elever, föräldrar och personal. Kärnan skulle vara självsty-
rande arbetslag där alla delar på ledarskapet och där flexibilitet och möjligheter är ledorden.

Men organisationer befinner sig i ständig utveckling och omvandling. Hur ser det ut nu? Har
vi lyckats med det vi föresatte oss eller har vi stelnat i våra former? Hur ska vi bära oss åt för
att komma vidare? Vilka tankar och idéer finns hos vår personal som kan hjälpa oss framåt
mot en ännu bättre skola för framtidens barn? Det är det som jag vill att min uppsats ska
handla om.

1.2 Utgångspunkten

Söderskolan är en F-9-skola på landet 10 km i Falkenbergs kommun. Den startades hösten
1995 och är alltså drygt 10 år gammal. Ett jubileum är ett utmärkt tillfälle att se tillbaka och
reflektera: ”Vad har hänt med de idéer vi ursprungligen hade?”  Det är också ett utmärkt
tillfälle att titta på nuläget: ”Hur ser verksamheten ut idag?” och fundera vidare på framtiden:
”Hur vill vi att skolan ska vara om 10 år?”

Innan skolan startades ingick jag i en planeringsgrupp som fick följande programförklaring
från politikerna i Falkenbergs kommun. Det skulle bli en skola

1. med reellt personalansvar/ -inflytande,
2. med reellt elevansvar/ -inflytande,
3. med reellt föräldraansvar/ -inflytande och
4. som stärker elevernas sociala kompetens och förbereder för livslångt lärande

Förutom dessa rubriker och den då nya läroplanen Lpo 94, fick vi i planeringsgruppen i stort
sett fria händer. Vi utgick mycket från våra egna erfarenheter som lärare i olika ämnen och för
olika åldrar, men också från tankar vi lånat från Freinet-pedagogiken och den finländske
hjärnforskaren Matti Bergström.

Planeringsgruppens utgångspunkt för diskussionerna för hur vi ville forma skolan var:

1. Hur vill vi att våra elever ska bli? Vilka kompetenser blir viktiga i framtiden?
Hur ska vi få dem att utveckla de här förmågorna?

2. Vilka lokaler och andra förutsättning behövs för att skapa en sådan skola?

Våra svar på frågan hur vi vill att eleverna ska bli blev en lång rad honnörsord. Vi ville att
våra elever skulle bli flexibla, aktiva, kreativa, nyfikna, självständiga, och att de vågar,
vill och kan ta ansvar. Sen ville vi att de skulle bli bra på att samarbeta och att de skulle
visa respekt för andra. Vidare konstaterade vi att de behöver vara språkkunniga, ha bra
baskunskaper samt att deras kunskaper om HUR man lär sig kommer att bli viktigare än
VAD man lär sig. Sist men inte minst var vi överens om att det måste vara roligt att gå i
skolan. ( Karlsson, Söderskolan – Vad är det?)

De kompetenser som vi ville utveckla i Söderskolans barndom, stämmer väl överens med det
som Hargreaves ser som viktigt i framtidens samhälle. Framtidens medborgare måste vara
beredda att byta jobb flera gånger och därför bör undervisningen utveckla såväl känslomässigt
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som kognitivt lärande, kreativitet och initiativförmåga, arbete i team och problemlösning.
(2004)

Våra elever kommer att tillbringa många år i skolan.  Därför måste det finnas utrymme där för
deras tankar och idéer. Vi bad därför våra blivande elever att beskriva sin drömskola. Vi
vände oss till alla åldrar, så de som inte kunde skriva själva fick rita och be en vuxen skriva
till bilden. Vi fick in många bidrag som vi sedan utgick från i våra diskussioner.

1.2 Söderskolan idag

Söderskolan består idag av åtta självstyrande arbetslag med egen ekonomi i var sitt ”hus” (eg
våningsplan). I varje hus finns fem grupper med 14- 22 elever, fyra klassrum varav ett med
NO-utrustning, två kapprum, ett materielrum, ett par grupprum, ett arbetsrum för lärarna, en
öppen yta och ett litet kök. Varje hus har 70- 90 elever i olika åldrar och deras 6-8 pedagoger.
Vi har skapat små skolor i den stora för det innebär trygghet. Alla i huset känner varandra och
sina lärare väl och träffas i olika sammanhang varje dag. Matsalen är skolans nav med scen,
utställningar och elevcafé  och runt om finns alla praktisk-estetiska salar.

Omega-huset har de yngsta barnen– förskola för 1-5 år, två 0-2- grupper och fritidshem. I
Alfa, Beta och Delta finns elever i åren 3-9 och i Gamma och Epsilon 6-9. Vi har få elever i
åren 0-5, men år sex tar vi emot många elever från kransskolorna. Webben är vår avdelning
för specialpedagogik, som också har drop-in för elever som vill arbeta där under EA (eget
arbete). I Sigma finns hörselelever och Zeta är ett hus för elever med ADHD-problematik. Ett
team på fyra skolledare delar ansvaret för Söderskolan, tre 0-5-skolor samt förskolor och
dagbarnvårdare. Skolan har en lokal styrelse med föräldramajoritet.

Den mest märkbara förändringen på 10 år är att skolan har vuxit. Från det första årets 135
elever har vi nu ca 500 elever och ca 50 personal. Det är överbefolkat i husen; fem grupper i
fyra klassrum innebär att vi även använder den öppna golvytan som klassrum. De närmaste
åren kommer elevtalen att gå ner och det innebär andra problem som att lärare ev måste sluta.

Att utveckla en skola handlar, som jag ser det, om att förbereda för framtiden, men också om
att öka måluppfyllelsen, att få eleverna att trivas och känna att de lyckas och att ge lust till
fortsatt lärande. Utveckling är alltså inte en förändring vilken som helst, utan har en riktning,
som bestäms dels av måldokumenten, dels av skolans kultur. Om jag ska försöka mig på att
formulera Söderskolans vision blir det så här:

• utveckla lagarbete och gemensam planering
• utveckla ämnesövergripande arbetsområden
• utveckla elevaktiva arbetssätt
• använda modern teknik för att bygga upp lärandet
• låta innehållet styra schemat och inte tvärtom
• blanda åldrarna ofta och främja lärande i grupp
• vidga lärmiljöerna – från skolan ut till närsamhället och vidare ut i världen
• främja elevernas och personalens fysiska och psykiska hälsa

Samtidigt ser jag det som viktigt att vi i kollegiet och skolledningen tillsammans formulerar
ett skriftligt visionsdokument snarast möjligt. Kanske kan mitt försök till sammanfattning
ovan utgöra en utgångspunkt. När vi sedan vill göra någonting nytt, kan vi kontrollera att våra
planerade aktioner passar in med visionens riktlinjer.
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2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING
2.1 Syfte
Syftet med mitt arbete är att fånga upp och samordna personalens tankar och idéer, som kan
föra utvecklingen vidare i riktning mot en skola som kan förbereda eleverna för framtidens
krav. I förlängningen är syftet givetvis att utveckla skolans organisation och förmåga till
problemlösning, m a o att utveckla Söderskolan som lärande organisation. Kanske kan vi
också tjäna som inspiration till andra skolor som vill utvecklas genom att använda sin egen
inneboende kraft.

För att få tillgång till olika tankar och idéer i personalgruppen lät jag alla skriva brev på temat:
”Hur vill du att Söderskolan ska se ut och fungera om 5-10 år?” Temat kan ses som en
uppföljning av Drömskolan som våra elever fick beskriva i samband med skolans start.

Förhoppningsvis kommer undersökningen att leda fram till en rad önskvärda utvecklings-
områden. Breven kommer att bli utgångspunkten för min magisteruppsats, men också ett
material för skolledare, pedagoger och elever att arbeta vidare med. Vissa förändringar kan
göras snabbt medan andra kommer att ta längre tid. De olika husen får gärna ta initiativ och
prova olika förslag och sedan berätta om sina erfarenheter för de andra husen. Andra förslag
behöver vi arbeta med på längre sikt och över hela skolan.

2.2  Problemformulering
Hur kan kulturanalys bidra till skolutveckling?

o Inom vilka områden finns det behov, möjlighet och aktörsberedskap att
utveckla skolan för att främja elevernas (och vårt eget) lärande?

o Vilka aktioner ska prioriteras?

Jag märker ofta vilka rika erfarenheter och stora kunskaper, som finns i ett kollegium med
blandade kompetenser, åldrar och intressen. Genom att låta alla skriva om det som ligger dem
närmast om hjärtat, bör det vara möjligt att få fram ett underlag att synliggöra, systematisera
och reflektera kring för att få igång en utveckling. Genom att se hur många (eller få) som tar
upp en viss sak bör det också vara möjligt att se hur brett stödet är för en viss aktion. Det ska
bli spännande att se om min studie kommer att fungera så som jag hoppas på.
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3 TEORI

Syftet med detta avsnitt är att teckna en bild av de olika begrepp och metoder jag har använt,
förklara mitt val av perspektiv samt presentera litteratur som jag har arbetat med. Jag kommer
senare i uppsatsen när jag genomfört min undersökning att försöka återknyta till teorierna och
litteraturen och försöka se på min aktion i ljuset av teoriavsnittet.

3.1 Litteratur
Kulturanalys genom brevmetoden är kvalitativ undersökning, där litteraturen spelar en viktig
roll. Syftet är att samla in så mycket material som möjligt, som kan hjälpa till att tolka och
förstå det insamlade materialet (i detta fall breven).

Litteraturen jag använt finns i litteraturlistan för kursen i Aktionslärande och i olika hänvis-
ningar i den litteraturen. Dessutom har jag fått många värdefulla tips av min handledare
Torbjörn Lund, Universitetet i Tromsö. Föreläsningar, både i och utanför kursen i Aktions-
lärande, har också givit mig inspiration. Det gäller inte minst Gunnar Berg och den kultur-
analys genom brevmetoden, som de genomfört vid Sturegymnasiet i Halmstad. Att som han
engagera personal och elever gav mig en kick. Tänk att en metod kan vara så enkel och ändå
så sofistikerad! När jag senare har lyssnat på honom, har jag kunnat jämföra med mina egna
erfarenheter av skolutveckling och fått en teoretisk bas att stå på.

3.2 Teorier om lärande
3.2.1 Erfarenhetsbaserat lärande

Människors olika erfarenheter är en viktig källa till lärande. När våra egna erfarenheter tas
tillvara blir lärandet intressant och meningsfullt. Därför är det viktigt att anknyta till män-
niskors egna upplevelser, tankar och problem. Att bli sedd och lyssnad på är viktigt för alla.
Om våra erfarenheter förblir tysta, rycks en viktig källa till kunskap bort och det är varken bra
för individerna eller för demokratin.

När vi sätter ord på våra erfarenheter och diskuterar dem med andra, ser vi situationen genom
andra ”glasögon”, och lär oss. ”När vi talar om skolans kris pekar vi gärna på nödvändigheten
att uppvärdera erfarenhetslärandet” skriver Egerbladh & Tiller (1998, sid 216) De poängterar
att reflektionen är den bärande kraft som gör att erfarenheterna omvandlas till lärande. Det vi
samtalar om kan delas in i olika steg, som visar de olika nivåer som reflektionen kan ha.
Erfarenhetslärandet presenterar de i form av en trappa, som vi börjar nerifrån och går uppåt: 
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  Erfarenheterna knyts  
  till teori
   (Ett vetenskapligt tanke-
   sätt karaktäriseras av 
   anknytningen till teori)

      Erfarenheterna kopplas ihop
         (vi kopplar ihop de kate-

      goriserade erfarenheterna)
                               Erfarenheterna ordnas
                               (ordnande och kategori-
                                seringar av vardagens
                                myller till ett mönster)
Spontana samtal
(grunden för er-
farenhetslärandet) (Egerbladh och Tiller, 1998, sid 218)

Steg ett är det spontana samtalet i vardagen. Vi pratar med våra elever och kollegor om vad vi
gjort på lektionen och hur det har gått. Vi tänker och reflekterar över det som hände och det
som inte hände. Mycket kunskap utvecklas och sprids just genom småprat.

För att vi sedan ska komma vidare i vårt lärande behöver vi ordna och kategorisera våra erfar-
enheter för att försöka se mönster i dem. ”När jag gör så, brukar det gå bättre.” I och med det
befinner vi oss på trappsteg två.  På trappsteg tre kopplar vi sedan ihop de kategoriserade kun-
skaperna. Vi knyter våra nya erfarenheter till andra erfarenheter vi har gjort genom åren och
kommunicerar kanske det vi fått fram till våra kollegor. För det behövs ett språk och en
begreppsapparat. Det är här teorierna kommer in och kan ge oss modeller som förenklar och
förklarar. Genom att knyta an till teorier – egna eller andras - kan vi se sammanhang, som
kanske inte hade blivit tydliga annars. Den analytiska kraften ökar och vi kan förhoppningsvis
se vår verksamhet i ett nytt ljus. Vi har tagit oss upp till trappsteg fyra.

3.2.2 Aktionslärande/ aktionsforskning

Aktionslärande kan ses som en variant av erfarenhetslärande. Ordet aktion kommer från
engelskans action (=handling), d v s vi är aktiva och lär oss genom handling. Man kan säga
att det är en variant på Deweys learning by doing. I botten ligger en syn på människan som
aktiv och skapande och tanken att det alltid finns något vi kan göra för att förbättra vår
situation. Vi skyndar på lärandet genom att göra något annorlunda och se vad det för med sig.

Det andra ordet forskning handlar om att genom att systematiskt samla in fakta och analysera
dem för att nå fram till ny kunskap. Detta kan göras på minst tre olika sätt. Vi kan observera
olika fenomen – direkt eller indirekt. Vi konstruera teoretiska begrepp, som sedan används
som verktyg för att förstå verkligheten och vi kan koppla den praktiska pedagogiken till
någon typ av teori. Det handlar om att bygga broar mellan teori och praktik och använda
teorin för att bättre förstå praktiken. (Egerbladh och Tiller, 1998).
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Kurt Lewin, socialpsykolog i USA på 40-talet, var den förste som kallade sin forskning
aktionsforskning (Granberg & Olsson, 2004). Han såg att det var lättare att åstadkomma
social förändring om alla i gruppen var engagerade. Aktionslärande och aktionsforskning går
ut på att från egna frågor, genom handlingar och reflektion komma fram till ny kunskap för att
utveckla och förbättra den egna verksamheten. Lewins beskriver processen med en cyklisk
modell, som består av de olika stegen: planera en aktion – genomföra aktionen – observera
vad som händer och dokumentera det. Resultatet ger sedan upphov till nya frågor. Ur Lewins
tänkande formade sedan Kemmis och McTaggart (1982) den s k aktionslärandespiralen.
Kunskapen man har vunnit ger nya frågor och så får man en spiral som rullar vidare mot en
förbättrad praxis. Det räcker alltså inte med ett varv i spiralen för att utveckla en skola.

Skillnaden mellan aktionslärande och aktionsforskning är att det första är sådant som prak-
tiker (=lärare) kan genomföra på sina egna skolor medan den senare utförs av skolforskare vid
universiteten. Det som jag gör inom ramen för den här uppsatsen är alltså aktionslärande, men
jag får stöd från forskare.

3.2.3 Rollen som aktionslärare

Den akademiska forskaren står utanför sitt forskningsfält, men inom aktionsforskning är man
själv en del av fältet. Det vi gör påverkar fältet och det har givetvis både för- och nackdelar.
En fördel är att man har stor kunskap om sitt fält, t ex om man varit på arbetsplatsen länge,
känner kulturen, beslutsvägarna osv; en ”tyst kunskap” som nästan är omöjlig för en utom-
stående att erövra. Å andra sidan finns risken att man när man forskar på sin egen skola blir
”hemmablind” och ser saker som självklara och omöjliga att ändra.

Till nackdelarna hör att det är svårt att ha två roller samtidigt och att få gehör för sin nya roll.
Det kan också vara svårt att kombinera rollerna som ”deltagare” och ”åskådare”.  Man måste
på olika sätt distansera sig och bekämpa sin ”hemmablindhet”. För att klara det kan man an-
vända olika verktyg som t ex loggboksskrivande, intervjuer, observationer osv. Man kan be en
kollega att inta rollen som ”kritisk vän”, granska det man skriver och ställa kritiska frågor. På
så sätt kan man få nya perspektiv och ny kunskap. Ett annat dilemma är att det är svårt att
samtidigt forska, undervisa och göra allting annat, som ingår i lärarjobbet. Som praktiker
måste man dessutom göra ett bra jobb, annars kan ens arbeten avfärdas som amatörmässiga.

Att arbeta med aktionslärande på sin egen skola kan innebära att man intar ett mer kritiskt
perspektiv än tidigare (och kanske klampar in på skolledningens områden). Studierna kan leda
till att man ifrågasätter och tänjer på de gränserna. Kanske blir man mer obekväm än vad som
förväntades. Samtidigt är det förödande att inte vara kritisk – det blir inga förändringar om
man är alltför försiktig. Man skall också vara medveten om att man kan möta motstånd och
röra vid en del ömma punkter.

3.2.4 Skolan som organisation

Att starta en skola från grunden har sina fördelar; man har inte traditioner och ingrodda makt-
strukturer att kämpa med. Däremot kan man bli betraktad med avundsjuka ögon av andra
skolor för att man får börja med ”oskrivna blad” och ”handplockade personal”. Detta är något
jag känner igen från Söderskolans första tid. Det fanns en viss skepsis mot oss och en hel del
avundsjuka och rykten. Det stora problemet, som omvärlden däremot inte förstår, är hur det är
att inte ha något att falla tillbaka på. Hela tiden måste man bygga upp nya strukturer och det
kräver både tid och möda. (Hargreaves 1998 sid 167 och 242)
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Planeringsgruppen för Söderskolan satsade mycket tid på att hitta den gemensamma pedago-
giska värdegrunden. Det viktigaste är, enligt Hargreaves, just detta att få lärarna att känna sig
delaktiga i processen och tillsammans med skolledarna bygga upp en vision. Viktigt är också
att skolledningen kan rekrytera energiska lärare och stötta dem så att de inte blir utbrända.
(1998 sid 247-248). Egerbladh och Tiller (1998) tar upp att en skolas kultur måste underhållas
och att nya medarbetare måste skolas in, det som brukar kallas socialisation. Redan i platsan-
nonsen finns signaler om vilka egenskaper man söker. På så sätt får man ”presocialiserade”
sökande, som vet vad de ger sig in i. Sedan sker mycket av socialiseringen genom småprat
och informella möten av olika slag.

För att förstå varför det är svårt att förändra skolan behöver man veta något om skolan som
organisation. Egerblad & Tiller använder Stålseths definition som lyder: ”en samling män-
niskor som har ett förhållande till varandra och som arbetar tillsammans mot ett gemensamt
mål”. En organisation är en nivå mellan individen och samhället. Man kan alltså tala om tre
olika nivåer; aktörsnivån (elever, lärare, skolledare m fl), organisationsnivån (skolan) och
samhällsnivån (statsmakternas visioner och mål). Ofta kommer skolan i kläm mellan de två
andra nivåerna. Inser man det, blir det lättare att förstå vad som händer när visionerna i
läroplanerna krockar med den pedagogiska verkligheten.

3.2.5 Skolkultur

I en organisation utvecklas med tiden en viss kultur – eller kanske till och med flera. Berg
definierar skolkultur som ”Ett osynligt regelsystem som på ett informellt plan styr den peda-
gogiska och administrativa verksamhet som bedrivs inom en enskild skola.” (Berg A, sid 9)
Det handlar alltså inte om det formella regelsystemet, utan om de (ofta osynliga) regler och
normer som finns, vad som ses som rätt och fel och vilka beteenden som bestraffas respektive
belönas. En skolkultur är ofta en ”seg” struktur som överlever länge. Den tar tid att bygga upp
och kan vara svår att förändra.

Berg slår fast att en skolas kultur har med dess historia att göra. Den har präglats av män-
niskorna i den, men också av den fysiska miljön. Han påpekar att kulturen kan variera inom
en och samma skola. Det kan handla om olika yrkestraditioner, t ex skillnader mellan förskola
– skola eller mellan olika stadier i skolan. Ofta är dock en kultur dominerande och dess före-
trädare, ”kodbärarna” har rollen som informella ledare. Skolkulturen är vidare kopplad till
värdebasen eller värdebaserna vid skolan.

På Söderskolan arbetar sex av sju personer från utvecklingsgruppen fortfarande kvar. Enligt
Bergs resonemang  (A, sid 12 ) kan vi ses som informella ledare och bärare av ”söderandan”.
Vi är kvar för att vi känner att våra idéer lever. Nya lärare och elever har efter hand fostrats in
i kulturen, något kan vi tacka arbetslagen för. Min tolkning av Söderandan är att det handlar
om respekt för varandra, samarbete, att se möjligheter i stället för problem och att ha kul på
jobbet. Om vi själva trivs, smittar det av sig på eleverna.

Jag skulle vilja definiera skolkultur som den anda och atmosfär som råder på skolan. Många
intygar att man även vid ett kort besök på en skola eller i ett klassrum kan känna hur stäm-
ningen är. Det handlar om något som ”känns i luften” men ändå är påtagligt. Kanske tolkar vi
kroppsspråket och tonfallen mer än vad som sägs i ord. På Söderskolan får ofta höra att vi har
en öppen stämning och att alla hälsar och ser glada ut. Ibland får vi också höra att vi lärare är
så uppslukade av det vi gör att det inte går att prata med oss förrän lektionen är slut.
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4 METOD
4.1 Kulturanalys

Kulturanalys innebär att man undersöker hur vardagsarbetet fungerar på en skola. Naturligtvis
är det omöjligt att analysera alla skolans kulturer uttömmande. Däremot kan man välja ett
visst perspektiv och studera valda bitar av det. Jag har valt att se Söderskolan i ett lärarpers-
pektiv (även övrig personal fick skriva), för det är det jag är mest bekant med. Lärarnas var-
dag är pressad och det är svårt att hitta tid för att reflektera och diskutera pedagogik. Vi pratar
mycket med våra elever, men mer sällan med varandra. Eftersom många lärare är unga och
nyutbildade, har de säkert synpunkter och idéer, som inte kommit fram än. Vi som har jobbat
länge har annat att bidra med. Vi vet hur viktigt det är att man blir lyssnad på och hur bra det
känns att få se sina idéer förverkligade. Det kommer därför att bli intressant att göra en kultur-
analys. Det är när olika perspektiv möts och bryts mot varandra, som utveckling sker.

4.2 Kulturanalys genom brevmetoden

En kulturanalys kan genomföras med hjälp av olika kvalitativa metoder, många med sitt
ursprung i etnografin. Det kan handla om intervjuer –enskilt eller i grupp, observation eller
dokumentation från olika möten. Brevmetoden är en annan metod för att studera en skolas
kultur och hitta möjliga områden för skolutveckling. I Berg (B) finns en detaljerad beskriv-
ning av hur man kan gå till väga, bearbeta materialet osv. Jag kommer inte att följa Bergs bok
fullt ut utan bara valda delar.

Brevmetoden går ut på att låta personal ( och ev andra grupper) skriva brev om hur de ser på
arbetet på sin skola. Inga styrande frågor ställs, utan de som skriver får ta upp vad de vill.
Man kan jämföra brevmetoden med en enkät med bara en enda öppen fråga och kanske kan
man se svaren (breven) som en typ av skriftlig monolog. En annan metod som ligger nära
brevmetoden är den ostrukturerade intervjun där intervjuare uppmuntrar intervjupersonen att i
egna ord, och utan styrning ge uttryck för sina åsikter om arbetsplatsen. (Berg B)

Metoden ger ett ”bottom – up”-perspektiv, som jag tycker passar in i Söderskolans tradition.
Perspektivet innebär att lärarna själva tar ansvar för vad som ska studeras. Om en fråga känns
tillräckligt angelägen kommer den med, resonerar Berg. Genom att alla får skriva och uttrycka
sina åsikter ökar chansen att många blir engagerade.  En del lärare gör sig hörda på konferen-
ser, andra håller låg profil men har minst lika bra tankar. Att skriva ger möjlighet till efter-
tanke och utjämnar troligtvis lite av dessa skillnader mellan olika personlighetstyper.

Brevmetoden är en kvalitativ metod som är bra på att stärka helhetstänkande och sociala
strukturer och processer, hävdar Egerbladh och Tiller (1998). Den är också fenomenologisk i
och med att den speglar brevskrivarnas egen uppfattning om sin värld. För att den ska bli
framgångsrik är det viktigt med tillit mellan aktörerna och den som genomför undersökning-
en. Brevmetoden kräver en hel del av brevskrivarna. De ska förberedas, få veta hur deras
texter kommer att användas och av vem. De måste få tid och möjlighet att tänka igenom vad
de vill skriva. Vidare måste de få formulera texten på arbetstid för att markera att detta är
något som skolledningen prioriterar. (Berg, B) Jag hade redan från början skolledningens stöd
för min undersökning. Jag kände att det var ett bra sätt att ge arbetet extra tyngd. Om kolle-
gorna förstod att detta var viktigt, skulle de vara villiga att lägga ner tid och möda på breven.
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4.3 Skolutveckling enligt frirumsmodellen

Skolutveckling är enligt Berg (B sid 49): ”ett arbete som till elevernas bästa

• går ut på att förändra det traditionella arbetet i stort (=de inre gränserna)
och som

• ligger inom ramen för en av stat och samhälle sanktionerad skolverksamhet
(=de yttre gränserna) samt syftar till att nyttja det tillgängliga frirummet”

Elevernas bästa kan inte nog betonas. Det gäller, att som hjärnforskaren Martin Ingvar ut-
trycker det, ”göra det bästa man kan med varje unge hela tiden” (Halmstad 2005-01-21).
Olika personer kan givetvis ha olika syn på vad som är bäst för en speciell elev vid ett spe-
ciellt tillfälle och i sådana lägen är det bra att vara flera. Här ser jag arbetslagens verkliga
styrka – sju hjärnor tänker bättre än en. Genom att ta hjälp av varandra kan vi få fram olika
aspekter på problemet och hitta fram till den bästa lösningen.

Att utveckla skolan handlar enligt Berg om att upptäcka det frirummet (A sid 13) – det
outnyttjade handlingsutrymmet, som finns mellan de yttre gränserna som skolan har att rätta
sig efter (lagar och förordningar) och de inre gränserna, som utgörs av skolans kultur.  Inga
resultat är därför helt överförbara från en skola till en annan. (Det utesluter naturligtvis inte att
man kan inspireras av studiebesök och kollegor på andra skolor.) Ingen skola utnyttjar sitt
frirum fullt ut och det är inom det området som skolutveckling kan ske. Detta förutsätter
givetvis att den egna skolans frirum upptäcks och erövras.

4.4 Motstånd

Skolan är en organisation med lång historia med traditioner som sträcker sig bakåt till de
gamla klosterskolorna. Därför kan det vara svårt att förändra skolan och man ofta stöter på
motstånd när man försöker. Motstånd är närmast en naturlig del av en organisations liv, men
motståndet kan anta olika former och ha olika styrka, anser Egerbladh & Tiller (1998). Det
kan finnas en god och saklig grund för motstånd om t ex ett förslag är dåligt genomtänkt.

Annat motstånd kan ha med maktstrukturer att göra, personer i maktposition – formell eller
informell – kan känna sig hotade. I skolvärlden är det vanligt att starka ämnesgrupper för-
svarar sina positioner och motsätter sig olika förändringar. Detta fenomen kallar Hargreaves
för ”balkanisering”. För att undvika sådana grupperingar rekommenderar han ”den rörliga
mosaiken” där grupper uppstår och läggs ner efter behov och där ordförandeskapet roterar, så
att inga roller ”gror fast”. (Hargreaves, 1998)

Ytterligare en orsak till motstånd kan vara att lärarkåren är reformtrött efter alla pedagogiska
dagsländor, som de utsatts för under åren. Tom Tiller skriver att skolan i sitt sökande efter
utvecklingsvägar hoppat som en jättekänguru från idé till idé och att detta har berövat lärarna
tron på sin egen kraft. (Tiller, 2003)

Det vanligaste motståndet beror på att människor är bekväma och lite oroliga för det okända.
Lärare månar om sina elever och rädda att förändringar ska drabba dem på ett negativt sätt –
”vi får inte experimentera med eleverna och deras framtid”. En del lärare är individualister
och rädda att tvingas göra ”som alla andra” och därmed förlora sin frihet i arbetet. Dessutom
måste vi inse att förändringar kräver både arbete och tid. ”Habit is a labor saving device”.
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Nya arbetsuppgifter för lärare har kommit till på senare år; åtgärdsprogram, inköp osv. Tiden
för planering, för småprat med kollegor, reflektion och eftertanke har minskat och det kan gå
ut över kreativiteten och flexibiliteten. En del lärare känner att kringuppgifterna för dem
längre bort från undervisningens fokus d v s eleverna.

4.5 Validitet

Validiteten handlar om en studies trovärdighet. En diskussion pågår om vilka validitetskri-
terier som ska gälla inom aktionslärande.  Om denna typ av forskning ska tas på allvar av den
akademiska världen, är det viktigt att vara noga med validiteten, hävdar Anderson, Herr och
Nihlen (1994 ). De menar att aktionsforskare inte bara kan ta över kriterier från den akade-
miska forskningen, utan måste utarbeta egna.

Kvalitativa forskare har andra validitetskriterier än positivistiska (ofta naturvetenskapliga)
forskare. De kvalitativa kriterierna kan ändå inte användas rakt av inom aktionslärandet, efter-
som det finns viktiga skillnader både i perspektiv och syfte. Kvalitativa forskare kommer uti-
från för att studera sammanhang där de inte är naturliga deltagare, medan praktikern studerar
sin egen arbetsplats, och det innebär på många sätt helt motsatta problem. Syftet med den kva-
litativa forskningen är att nå fram till kunskap, som kan användas generellt, medan prakti-
kerns rön oftast bara används på den egna skolan. En annan skillnad är att många kvalitativa
forskare agerar ”flugan på väggen” och bara observerar, medan man inom praktikerforsk-
ningen ofta gör någon form av aktion. Man är en deltagande observatör, men också en obser-
verande deltagare och måste därför vara medveten om sin egen roll. Anderson, Herr och
Nihlen föreslår följande validitetskriterier för den som forskar på sin egen skola:

Demokratisk validitet handlar om att den som berörs ska höras. I vilken mån har resultatet
kommit fram i samarbete med dem det handlar om? Vilka stämmor kommer till tals?  Det
gäller att föra in så många perspektiv som möjligt för att nå större trovärdighet – vad säger
kollegor, elever, föräldrar, politiker osv?

Resultatvaliditet handlar om i vilken mån undersökningen har bidragit till lösningen av det/de
problem den studerat, d v s hur ”framgångsrik” den har varit. Detta kriterium bortser från att
det sällan finns enkla lösningar och att undersökningar ibland mer omformulerar problemet än
ger en enkel lösning. Vad kom ut av undersökningen? Ledde mitt arbete med den till att
någonting hände? I så fall vad?

Processvaliditet handlar om hur undersökningen genomförs och hur man bevarar trovärdig-
heten under processen. Resultatvaliditeten är därför beroende av processvaliditeten. Är pro-
cessen ytlig och ogenomtänkt kommer resultatet också att bli det. För att nå processvaliditet
kan man t ex använda sig av triangulering genom olika metoder, t ex både observation och
intervjuer för att inte begränsa sig till en typ av data. Det gäller att hitta och modifiera metod-
erna så att de passar för syftet med undersökningen.

Katalytisk validitet handlar om vad undersökningen leder till. Har den inneburit att jag själv,
andra personer eller grupper har fått en djupare förståelse för sammanhangen och en större
beredskap att förbättra verksamheten än förut? Har medvetandenivån höjts? Har undersök-
ningen gett upphov av nya aktioner? Har vi fått snurr på spiralen?

Dialogisk validitet handlar om den inre trovärdigheten. Skulle en annan person än jag dra
samma slutsatser från detta material? Dialogisk validitet kan uppnås genom att man samar-
betar med andra forskande praktiker och diskuterar resultaten med dem. Ett annat sätt är att
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skaffa sig en kritisk vän, som kan ställa de kritiska frågorna och visa på andra tolknings-
möjligheter.

De tre validitetskriterier som jag ser som mest relevanta för min studie är demokratisk vali-
ditet, resultatvaliditet och katalysisk validitet. Demokratisk har jag försökt uppnå genom att
låta alla i personalen (även icke-undervisande personal) skriva på arbetstid och efter förbered-
else. Resultatvaliditeten är givetvis viktig, eftersom mitt syfte är att få utvecklingen att gå
framåt. Naturligtvis vill jag nå ett konkret resultat. Den katalysiska validiteten ser jag också
som viktig eftersom jag vill att alla ska känna att deras tankar är viktiga och jag vill inspirera
andra att engagera sig i utvecklingsarbetet. För att nå en varaktig förändring krävs det att så
många som möjligt känner sig delaktiga i processen. (Lewin, ur Granberg & Olsson, 2000)

Jag tror att man ska följa validitetskraven så gott det går, men också använda sitt omdöme och
anpassa sig efter vad som är tillämpligt på en egen undersökning. I slutdiskussionen vill jag
återkomma till validitetskriterierna och se på hur jag har applicerat dem på mitt arbete.
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5 GENOMFÖRANDE
5.1  Aktion 1 - personalbrev

Inför 10-årsjubileet efterlyste skolledningen metoder för att utveckla skolan vidare. Vi kände
att vi gått i stå och sökte en nystart. Jag föreslog brevmetoden och erbjöd mig att göra studien
för min magisteruppsats. Skolledningen tyckte att det var ett bra förslag. På en konferens
informerade jag kort om syftet med studien och hur den skulle genomföras. Skolledningen
frågade kollegiet om jag fick ta del av innehållet i breven och jag fick klartecken på det.

Vid nästa tillfälle för ”pedagogiska diskussioner” fick personalen 90 minuter för att skriva ner
sina tankar. Inga protester hördes mot att skriva breven, 46 brev kom in på ett par dagar (vi är
ett 50-tal), och många hade lagt ner stort arbete på att formulera sig och komma med förslag.
Breven mailades till rektor, som numrerade dem, tog bort namnen och mailade dem till mig.
Vid veckans slut hade jag fått in de 46 brev, som är grunden för denna uppsats. När jag citerar
breven anger jag brevets nummer i parentes efter citatet. Att maila breven via rektor har både
för-och nackdelar. Risken är förstås att man inte vågar framföra kritik mot skolledningen, men
jag bedömde fördelarna som större. Mail gör det smidigt att ”klippa och klistra” när man ska
bearbeta och sortera utsagorna. Dessutom kan inte handstilen avslöja vem som har skrivit,
(men ibland förstår man det ändå av innehållet).

5.2 Kategorisering och bearbetning av breven

Först läste jag breven rakt igenom för att få en uppfattning om innehållet. Det var ett stort och
intressant material, men måste sorteras för att bli hanterligt. Med hjälp av olikfärgade pennor
delade jag in utsagorna i olika kategorier. Valet av kategorier växte fram under arbetats gång.
Allteftersom växte mönstret fram och kändes som en fruktbar indelning. Jag strävade efter
ordning och överblickbarhet och i övrigt förlitade mig i denna fråga till min intuition och
erfarenhet som lärare. Jag vill påpeka att listan här inte utgör någon form av prioritering:

• Baskunskaper
• Socialt klimat
• Utemiljö
• Praktik – teori
• Tider och grupper
• Lokaler och utrustning

När jag kom fram till denna kapitelindelning såg jag att bitarna föll på plats. Ett fåtal utsagor
platsade i två kategorier och något litet uttalande passade ingenstans, men i stort sett kändes
det som en fruktbar indelning, som jag hade lätt att arbeta vidare med.

Efter sorteringen fokuserade jag på en avdelning i taget. Jag läste, reflekterade och läste igen.
Sedan ställde jag samman synpunkterna kapitel för kapitel. Under rubriken Resultat kommer
jag sedan att reflektera över texterna och även återge resultatet av förankringsdiskussionerna.
När jag kände mig klar med ett kapitel lade jag ut texten på skolans First Class och bad om
tillägg och reflektioner. De flesta kommentarerna var muntliga, andra kom per mail. Reak-
tionerna sporrade mig att gå vidare. Detta var också ett led i att förankra arbetet i personal-
gruppen.



18

Följande sex kapitel utgör sammanfattningar av de olika synpunkter som kom fram i breven.
Jag inleder varje kapitel med ett litet citat från någon av mina kollegor. Jag har försökt att
välja sådant, som jag tycker uttrycker en tanke, som känns typisk just för denna fråga.

5.3 Baskunskaper  - sammanfattning

”Alla kommer till år 6 med god läsförståelse och god förmåga att
uttrycka sig i tal och skrift”. ”Detta kan de eftersom de haft stor
tyngdpunkt på svenska och matematik i de tidiga åldrarna”. ”På
detta vis gör man eleverna en stor tjänst”. ( Citat ur brev nr 1, 2, 3)

Ett tiotal brev tar upp frågor om baskunskaper och de kan delas in i tidiga baskunskaper och
verktygstermin för sexorna. Att vi ska satsa på baskunskaper tidigt är alla överens om.
Speciellt betonas läsningen som grundläggande. Några vill att man i stort sett bara arbetar
med svenska och matte under de första skolåren.

Ett par tar upp en ”verktygstermin” för sexorna, då de får träna samarbete och studieteknik, t
ex samarbetsövningar, stödordsteknik, sökning på Internet osv. Vi kallar veckor då vi inte
arbetar med tema, utan med ämnena var för sig ”verktygsveckor”, därav namnet ”verktygs-
termin”. Verktygen använder eleverna sedan i arbetet med olika teman.

5.4 Socialt klimat - sammanfattning

        ”Tänk dig en skola där olikheter är en tillgång och inte nåt som är besvärligt!...
 En skola som anpassar undervisningen efter eleverna och inte tvärtom. En skola
 som har ”rört om i grytan” så att mycket är tillåtet.” (Brev 5)

23 brevskrivare tar upp ämnen i denna kategori. Jag läser om ”glädje och skratt”, ”trygghet”
och ”alla känner sig sedda och hörda varje dag.”  Tryggheten i gruppen poängteras och grupp-
stärkande övningar likaså. Kompissamtal och massage nämns liksom livskunskap.
”Livskunskap och självkännedom måste också få ingå i vardagen i skolan. Det är viktigt att få
perspektiv på sig själv och den omgivning man lever i”. (Brev 11)

Tid är en bristvara och ett nyckelord som återkommer i många brev. Man efterlyser ” mer tid
att hjälpa eleverna”, ”mer tid för arbetslagen”, ”mer tid att kunna träffa lärare …på andra
skolor” samt mer tid för reflektion och samtal. Det finns en oro över att arbetssituationen är
pressad och att det går ut över vår och elevernas hälsa, men också över det pedagogiska
innehållet. ” Det känns som vi inte orkar mer än bara hålla igång verksamheten i vardagen nu.
Det är sällan man gör extra utsvävningar och pedagogiska finesser och det är inte ofta man
lyfter blicken och ser längre framåt.” (Brev 24)

Flera efterlyser” hustomtar”, som kan hjälpa till med praktiska saker och finnas där för elev-
erna.  De hus som haft en sådan har goda erfarenheter och tycker att alla arbetslag borde ha en
sådan person. Det efterfrågas även fler kuratorer, helst en man och en kvinna – ( nu har vi
en) och att deras expedition bör vara centralt placerad.  Även en heltidsanställd skolsköterska
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och en skolläkare efterlyses. Dessutom behöver kamratstödjarverksamheten utökas och
utvecklas, anser ett par.

Mer utbyte mellan husen, kanske i form av pedagogiskt café, föreslår en. Kanske kan varje
hus ta hand om en viss dag, FN-dag, nationaldag osv och skapa traditioner. Ett par inlägg
hänvisar till arbetsplanen och elevhälsoplanen, som utmärkta verktyg för framåtskridande.
Kanske borde vi ha en personalhälsoplan också.

Ett brev tar upp ledningsfrågan:

• Dessutom tror jag inte det är fel med tydligare ledning och inspiration från er som
skolledning. Vi är många och ibland behöver någon ta rodret och styra båten. Det
kan inte alla på skeppet göra… då går det bara runt. ( Brev 24)

En tydlig och sammansvetsad skolledning efterlyses, som kan få oss att lyfta blicken och ge
oss lust och kraft att driva skolans utveckling vidare fram mot den gemensamma visionen.

5.5 Utemiljö – sammanfattning

     ”Vi har en helt underbar yta bakom Sigma där vi skulle kunna
      bygga fotbollsplaner, golfhål, naturrum, löparbanor, no/ma-rum,

                                so-rum, motorikbanor mm.” (Brev  40)

16 brevskrivare vill satsa mer på utemiljön.  För att stimulera till utevistelse behöver vi rusta
upp skolgården och öka utbudet av aktiviteter. Förslagen innefattar bandymål, grillplats,
äventyrsbana, bäck samt upprustning av damm och amfiteater. Det skulle komplettera de
gräsytor, kingplaner och basketplaner, som vi har idag.

Nio brev handlar om utemiljöns pedagogiska möjligheter. Man kan arbeta undersökande
utan att vara rädd för att smutsa ner och det blir lättare att förankra kunskaperna praktiskt. Att
arbeta praktiskt ger eleven förståelse för hur kretsloppet fungerar. För detta behövs ett eller
flera ”uteklassrum” med bord och bänkar. Andra förslag är djur, odlingar, naturrum, teknik-
bana samt kompost och källsortering.

Det tredje önskemålet är en utomhusarena.  Plats finns bakom Sigma och önskemålet är att
den ska innefatta gräsplan för fotboll och volleyboll, friidrottsbanor, volleybollplan, beach-
volleygrop samt golfhål.

5.6 Praktik och teori – sammanfattning
                     ”En skola som inte ”bara” fokuserar på att vara duktig i att läsa och

skriva. Där andra styrkor och begåvningar har lika stor status och ses
 som en möjlighet i livet”. ( Brev 5)

I 24 av de 46 breven finns tankar om kopplingen teori - praktik. Många tycker att de praktisk-
estetiska ämnena kommit i skymundan p g a trångboddhet och ekonomiska neddragningar.
Flera klagar på att det inte finns positioner kvar på schemat för öppen verksamhet i special-
salarna. Nästan all tid där tas upp av obligatorisk undervisning i stora grupper.
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18 av de 24 breven tar upp tankar om att förlänga projekttiden, öka antalet projekt och ha
fler verkstäder (man går dit när man vill och behöver). Förslag på nya projekt; moppeverk-
stad, popband ( i gamla badet), filmskapande, orientering, allsång, digitalfoto, avancerad
matlagning, akvarellmålning, dans och drama. Många vill att projekttiden ska öka från ett
pass till två = en hel förmiddag. Då kan populära projekt gå i två omgångar och projekt som
kräver längre tid få det.

Två brevskrivare tar upp en vision om att inrätta profiler på de olika husen och förslag på
inriktningarna är: kultur, språk, idrott, NO/teknik och SO och svenska/journalistik.

5.7 Tider och grupper – sammanfattning

         ”Mina förhoppningar inför framtidens skola är att man i klasserna kan
arbeta mer flexibelt så att alla barn kan få möjlighet att utvecklas optimalt
 i sin egen miljö och inte behöver lämna klassen för att få särskilt stöd”. (Brev 11)

Mer än 30 tar upp skolans struktur; schema och efterlyser alternativa grupperingar av
eleverna. Vi behöver ett mer flexibelt schema, som ger möjlighet till intensivläsning av
ämnen, tematiskt arbetssätt och individualisering, anser ett tiotal. Schemat ska anpassas efter
undervisningens innehåll och elevernas intressen, inte tvärtom. Längre pass skulle underlätta
ett undersökande arbetssätt och flera vill arbeta tematiskt och ämnesövergripande hela tiden.
Att intensivläsa några få ämnen under en period i stället för alla samtidigt skulle gynna
inlärningen och förebygga stress både hos lärare och elever, anser flera brevskrivare.

Några brev handlar om husorganisationen. Vi har nu ett hus med förskola och år 0-2, tre hus
med år 3-9 och två hus med 6-9 (dubbla grupper i år 7 resp 9). Fler hus med parallellgrup-
per skulle spara resurs, underlätta olika grupperingar och spara planeringstid, anser de. Ett par
anser att ålderspannet i 3-9-husen är för stort och att ett 3-5-hus bör inrättas. Andra hoppas att
vi ska bli bättre på att ta vara på åldersspannet och efterlyser samarbete över åldersgrän-
serna.  Speciellt 3-5-lärarna önskar mer samarbete med äldre elever. De vill att äldre elever
ska hålla lektioner för yngre, leda läsgrupper och inspirera i NO och teknik.

Att det är viktigt att eleven får välja efter egen nivå och intresse är ett återkommande tema.
Dussintalet brev uttrycker tankar om mer individualiserad skolgång. Här är några exempel:

• Ta bort klasserna och bilda ”målgrupper” i stället. Ställ upp tydliga mål för varje grupp
och låt eleverna ”vandra” genom grupperna istället för klasserna. (Brev 14)

• Årskurslös skola men med basgrupper för att känna en viss grundtrygghet…Viss form av
nivågruppering i basämnena som svenska, matte. Inga statiska grupperingar utan under en
viss period… ( Brev 43)

Flera brev poängterar att resurserna måste öka. Hög personaltäthet underlättar för elever och
vuxna att hitta vägar till lärande och man efterlyser mindre grupper för att hinna med alla:

• ”Och eftersom vi talar om visioner… en skola med så mycket resurser att alla kan lyckas
utifrån sina förutsättningar.” (Brev 5)

• ”Små grupper”, ”hög lärartäthet”, ”fler antal vuxna per elev”. (Brev 17, 36, 37, 38)
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5.8 Lokaler och utrustning -sammanfattning

    ” Söderskolan har som det är nu ett mycket bra underlag att stå på.
Bra elever, duktig personal. Många av de saker jag nämner här ovan
är resursfrågor, det kostar pengar. Det gäller att få politiker att förstå
att de måste satsa på skolan” (Brev 34)

Skolans lokaler är bra och vi gör vad vi kan för att hålla efter skadegörelse och skapa en
trevlig miljö. Visst underhåll har skett, men efter 10 år är det mycket som behöver ses över.
För tillfället har vi många elever och trångboddheten i husen tar många upp i sina brev:

• Mindre antal elever på samma yta som vi har idag, detta skulle ge en bättre miljö och en
lugnare atmosfär. Ett bättre klimat för att lära för livet. ( Brev 22)

• Högst fyra klasser per hus, så att det finns klassrum åt alla. Vi kan disponera ”den öppna
ytan” efter behov. ( Brev 34)

Det finns också outnyttjade lokaler i skolan. I ”Badet” fanns tidigare träningsbassäng,
omklädningsrum och bastu, men nu står lokalerna oanvända. En del har planer för dem:

• Om man hade utnyttjat de lokaler som blivit över sedan badet på ett bättre sätt så hade man
kunnat få in ett bättre utrymme för eleverna. Något av omklädningsrummen hade t ex
kunnat bli ett litet internetcafé. (Brev 34)

Många brev tar upp önskedrömmar om en bättre utrustad skola:
• Ett välutrustat bibliotek/mediecenter, klassuppsättningar, pengar till läromedel och

studiebesök, en heltidsanställd bibliotekare… (Brev 1, 4, 37)
• Väl utrustad NO-sal med fler vaskar. (Brev 3, 21, 37)
• Högre datortäthet, kameror mm. Som det är nu så blir det svårt att arbeta med datorn som

ett redskap då det finns för få. Till en viss del har detta blivit bättre med att personaldatorer
har tilldelats arbetslagen men det räcker inte på långa vägar. (Brev 2, 34, 37)

Sist men inte minst handlar breven om att skolans läge gör det svårt att genomföra studie-
besök. Våra elever har inte någon nytta av gratis studiebesök, duktiga museipedagoger osv,
eftersom vi inte har råd att åka dit. Vi får heller inte ta ut avgift av eleverna för sånt som ingår
i undervisningen, så det blir ett slags moment 22-situation. Vi anser att våra elever bör ha
samma rättigheter och möjligheter som andra i kommunen.

5.9 Fortsatt genomförande - förankringsdiskussioner

För att påminna om utvecklingsfrågorna och kontrollera att jag uppfattat breven rätt lade jag
in förankringsdiskussioner i slutet av januari. Många hade förberett sig och läst de kapitel jag
lagt ut. På konferensen anslog vi ca 30 minuter till att diskutera kapitlen. Var och en fick välja
ett kapitel. Jag ansåg det viktigare att få välja ämne än att grupperna blev lika stora osv. Om
ett ämne inte drog till sig några deltagare, skulle det ju också säga något. Om någon grupp
blev för stor, var det bara att dela den. Jag bad varje grupp att utse en sekreterare som skulle
föra ett protokoll, som jag bad att få in. De två första frågorna handlade om jag uppfattat
breven rätt och om det fanns något att tillägga eller stryka. Sedan bad jag gruppen att priori-
tera de olika förslagen dels på kort sikt och dels i ett perspektiv på 5-10 år.

Protokollen bekräftade att jag hade uppfattat breven rätt, men jag fick en del nya infallsvinklar
och även ett förslag till strykning.
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6 RESULTAT

Följande kapitel innehåller mina och kollegornas reflektioner kring förslagen. I några fall har
förslagen blivit till följdaktioner, som i så fall också redovisas.

6.1 Baskunskaper
Gruppen som diskuterade Baskunskaper skriver, att man genom tydligare krav och tidigare
diagnosticering bör kunna undvika att elever ”räddas” till ett G i sista stund genom ”konst-
gjord andning”, som ibland sker idag.  Söderskolans verksamhetsberättelse och kvalitetsredo-
visning för 2006 visar också att vi bör föra mer resurs till de yngre. Tabellen ”Jämförelse
nationella prov och betyg för samma elever över tid” (sid 8) visar att 40 elever av 80 missat
något av målen i nationella proven år fem, men att andelen i år nio sjunkit till 12.

Många skriver att vi behöver fördela resurserna bättre. Detta underströks i gruppdiskus-
sionerna. Gruppen ansåg att eleverna i 3-5 behöver träna mer baskunskaper och att kanske en
annan indelning skulle gynna detta. Ett förslag var år 3 för sig och 4-5 ihop, ett annat F-1, 2-3
och 4-5.

Det som pedagogerna själva vill arbeta med på kort sikt är att ta fram konkreta material i
matte och i större utsträckning få eleverna att ”prata matte”. Det finns en aktionslärande-
grupp på skolan som arbetar med detta. Jag ser fram emot att få ta del av deras rapport.

Verktygsterminen för sexorna är en bra modell, som vi redan använder. Vi får många nya
elever i sexan. Det tar tid för en ny grupp att ”sätta sig” och därför behövs olika samarbets-
övningar. Nytt för lå 06-07 är att en speciallärare leder dessa med sexorna för att få grupperna
att fungera, lära sig skolans normer och snabbt komma igång med kunskapandet. Ingen aktion
behövs eftersom vi redan gör det. Vi väntar på Webbens rapport om hur det har fungerat.

6.2  Social miljö

Att Webben i år har avsatt personal för att svetsa samman grupperna i år 6 är exempel på hur
vi arbetar med de sociala målen. Kamratstödjarna, husråden och elevrådet är andra sätt. Under
husveckorna arbetar vi ofta över åldersgränserna med teman som hälsa, jämställdhet, att klara
livet osv. Kanske finns det ändå behov av ämnet livskunskap, som ett par brevskrivare före-
slår. Hur skulle i det i så fall läggas upp? Visst är psykisk hälsovård vara lika viktig som
fysisk, speciellt som många anser att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar.

Lyckligtvis finns det mycket vi kan göra i förebyggande syfte. Studier visar att klasser med
färre än 20 elever, skolor med färre än 500 elever, elev-och föräldrainflytande, möjlighet till
fysisk aktivitet, stimulerande skolgårdar samt olika förebyggande program skyddar mot
psykiska problem. (The Adolescent Coping with Stress Class, Clarke & Lewinsohn, 1995)

Flera i personalen på Söderskolan har gått utbildning i ART (Aggression Replacement
Training) (Goldstein, Glick & Gibbs, 2004). Metoden handlar inte bara om att avvärja aggres-
sivitet utan låtar också ungdomarna träna olika elementära mellanmänskliga färdigheter för att
kunna relatera till andra och få ett fungerande socialt liv. En del elever har redan fått ta del av
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programmet, men fler borde få dra nytta av de specialkunskaper dessa lärare har. Vi måste
fråga hur de vill arbeta med detta och ta tillvara deras kompetens.

6.3 Utemiljö
Skolans läge ger stora möjligheter, som vi tyvärr sällan utnyttjar fullt ut. Ekonomiska åtstram-
ningar gjorde att satsningen på utemiljön avbröts. Idrottsplats med löparbanor eller fotbolls-
plan med gräs har vi väntat på i 10 år.

En del förslag kan förverkligas utan stora kostnader, t ex beachvolleygropen och golfhålen.
Kan föräldrastyrelsen hjälpa till med detta? Bord och bänkar till ett (eller flera) uteklassrum
borde vi också kunna lösa. De kan ju vara begagnade men stabila, för tanken är ju att man ska
kunna ”labba och slabba”. Det kom fram att Zeta-lärarna med sina elever har börjat förbereda
ett uteklassrum bakom Sigma. Lycka till med det!

Svårare lär det bli med fotbollsplan och friidrottsbanor p g a kostnaderna. Skolledningen har
ansökt om pengar från kommunen men fått avslag. Jag föreslår att de ansöker igen. Lagstift-
ning om att en 6-9 skola ska ha en idrottsplats finns inte. Någon plan för när de olika skolor-
nas utemiljö ska rustas upp eller ett centralt konto för det finns inte i kommunen. Borde ett
sådant inrättas? Att bygga lekredskap tillsammans med elever är en bra tanke, men svår att
förverkliga. Det finns EU-normer för hur lekplatser ska vara ur säkerhetssynpunkt. Vi bör
skaffa information om EU- normerna, anser gruppen, eftersom det vi bygger tillsammans
med eleverna blir vårt gemensamma och därmed lämnat ifred.

Diskussionsgruppen ville på kort sikt prioritera att åkermarken bakom Sigma röjs från sly
och buskar, så att den åtminstone kan användas för brännboll. Detta är enligt gruppen också
ett önskemål från markägaren.  En lärare i Alfa har erbjudit att han och en grupp elever kan
åta sig det under en halvdag.

Vidare tyckte gruppen att så länge skolan inte har en ordentlig idrottsplats måste vi få budget
för bussar in till Falkenbergs IP. Det är ett rättvisekrav för en likvärdig skola - skolorna i
stan har inte kostnader för att ta sig till bad eller idrottsplats. Idéer för utomhuspedagogik
finns i litteratur och på Internet, men jag föreslår att en utegrupp bildas. Ett besök på Elias
Fries skola i Torup skulle säkert vara givande. Det kostar en del, men då ingår en CD-rom,
som vi säkert skulle ha nytta av. Ett av breven uttrycker denna förhoppning:

• På Söderskolan finns det om fem år ett helt annat utbud av uteaktiviteter.
Vi har möjlighet att under tak fast ute i det fria hålla lektioner på ett par tre
ställen. Den stora aktivitetsplanen med gräsytor för fotboll och brännboll
gör att spontanidrottandet återuppstår. (Brev 44)

6.4 Praktik och teori

En av tankarna bakom Söderskolan är att praktik och teori ska gå hand i hand och att det är
viktigt att ta vara på elevernas intressen. En del ungdomar är praktiskt lagda, men tvingas
ändå gå i en ganska teoretisk skola. Det kan leda till skoltrötthet och dessa elever måste få
välja mer av praktiska ämnen, anser brevskrivarna. Teoretiskt lagda elever mår också bra av
kreativ verksamhet. Hela människan behöver utvecklas. Diskussionsgruppen understryker att
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gruppstorleken i de praktisk-estetiska ämnena måste minska, så att elever med behov av
mer praktisk verksamhet kan få plats.

En timma per vecka är projekttid, då eleverna får fördjupa sig i något de är intresserade av. De
som inte vill ha projekt har eget arbete. En del projekt har funnits alla år, andra har kommit
och gått. Förra året byggde en grupp elever under ledning av slöjdläraren en bod på skolgård-
en. I den finns lekredskap, som lånas ut på rasterna av ledarutbildade elever. Om något hus
vill driva ett projekt för sina egna elever går det också bra. I Gamma erbjuder vi t ex bildverk-
stad. Det finns bland personalen starkt stöd för att dubbla projekttiden. Då kan projekt som
kräver mer tid få det och populära projekt dubblas.

Tre brev handlar om PRAO och kontakten med arbetslivet. De vill att de äldre eleverna ska få
ökad PRAO och mer information inför yrkesvalet. Skoltrötta elever bör få komma ut på en
arbetsplats några dar i veckan för att orka med den teori som är nödvändig. Tyvärr går utveck-
lingen åt andra hållet och ev kommer PRAO:n att dras in. Kanske kan den ersättas med t ex
”företagsamt lärande” som går ut på att elever får besöka företag och där få ett uppdrag att
utföra, t ex att designa nya produkter. (Mattsson, Ulf, Region Halland)

6.5 Tider och grupper
Personalen efterlyser större flexibilitet vad det gäller tider och grupper. Vi måste kunna styra
resurserna dit de bäst behövs. Vi arbetar sedan starten utan timplan. Schemat bygger på 60-
minuterspass och grunden läggs av en grupp lärare från de olika husen. De lägger språken och
fördelar idrottshallen och de praktisk-estetiska salarna på husen. Sedan avgör arbetslaget hur
man fördelar grupper och ämnen och lägger husets schema.

Arbetet med IUP (individuella utvecklingsplaner) har öppnat för en mer individualiserad
skola, men det målet ställer stora krav på elever och personal. Vi har sedan tidigare ett samar-
bete med Falkenbergs gymnasieskola så att våra elever kan läsa engelska- respektive matte på
gymnasienivå. Många har tentat av A-kursen eller mer. I breven framkommer det stort stöd
för tanken att ytterligare individualisera undervisningen. En del beskriver det som en års-
kurslös skola. Många påpekar att resurserna måste öka om vi ska klara den målsättningen.
Schemagruppen behöver arbeta med att skapa förutsättningar för fler flexibla lösningar. De
underströk också behovet av att vi gemensamt formulerar en skriftlig vision för skolan. Utan
en sådan finns risken att husen blir alltför isolerade från varandra. Nu har skolledningen
beslutat att blåsa liv i den visionsgrupp, som fanns för några år sedan.

Förslaget med olika profiler på husen kom inte med i protokollet från diskussionsgruppen. Jag
tolkar det som att det inte finns så stort stöd för den tanken i alla fall på kort sikt, utan att vi
får återkomma till frågan. Att husen skulle ansvara för en speciell dag vardera kom heller inte
med på prioriteringslistan. Pedagogiskt café är något vi haft tidigare. Kanske vill någon ta på
sig att blåsa liv i den traditionen igen. Det finns i alla fall några som känner sig kallade.

6.5.1 Aktioner  i Gamma-huset - Flexibelt schema och mentorsgrupper

Både elever och lärare i Gamma har känt sig splittrade när fokus varit på flera ämnen sam-
tidigt. Vi kände att schemat begränsade oss när vi ville genomföra olika teman. Detta ledde
till att vi såg oss om efter en mer flexibel lösning. Vi ville också utnyttja våra olika kompe-
tenser genom att byta grupper ibland för att kunna hjälpas åt med planering och betygsättning.
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Vi visste att C-spåret på Skogstorpsskolan har ett smidigt schema och vi gjorde däeför ett
studiebesök där. Tekniken att lägga schemat lärde vi oss där; varje lärare har sin egen färg på
”pluppar” (= magneter) och sen läggs schemat på en whiteboard, fotograferas och läggs ut på
FC. Efter besöket bestämde vi oss för att göra vår egen variant. Språk och idrott ligger fast,
men i övrigt kan vi anpassa schemat till innehållet och laborera med tider och grupper. Vi
utgår alltid från en rubrik, för att sedan fokusera på vilka krav den ställer på schemat. Elever-
na i husrådet har möjlighet att påverka och vi strävar efter att öka deras inflytande successivt.

Vi började snart upptäcka möjligheterna. Det blev lätt intensivläsa ämnen och t ex lägga
dubbla NO-pass för att ha tid att laborera. Har många bildlektioner gått bort kan vi lägga
dubbel bild nästa period. Om området innehåller film eller föredrag kan vi göra det i dubbel-
grupp och spara resurs till handledningen, där den bättre behövs. Det blir mindre splittring för
lärare och elever. Om något inte fungerar, så vet vi att det bara gäller en begränsad period.

Nackdelen är att det tar tid att lägga schemat, speciellt i början. Första gången tog det oss 3-4
timmar, men nu tar det ca en timme. Samtidigt som vi gör schemat, pratar vi om innehållet så
att alla vet vad de andra gör. Största fördelen är att alla blir medvetna om problematiken. Det
är viktigt att göra lokal- och handledarschema och att sätta upp dem, samt att meddela special-
lärarna de nya tiderna. Om vi ska få fler arbetslag att nappa måste de få mer arbetslagstid.
Dessutom bygger det hela på att man vill arbeta på det här sättet.

Naturligtvis var vi nyfikna på vad eleverna och föräldrarna skulle tycka. Ca 25% av eleverna
tyckte att det var rörigt i början, medan andra blev mer nyfikna än tidigare ; Hur kommer vårt
nya schema att se ut? Föräldrarna informerades på föräldramöte och det blev inga speciella
reaktioner. Många elever i de äldre klasserna tycker att det är skönt att bara ha två arbetsupp-
gifter på EA och kunna koncentrera sig på dem.

Flera brevskrivare efterlyser olika sätt att gruppera eleverna. Schemat har underlättat för oss
att prova detta. Under januari och februari delade vi in eleverna i ”familjer” med fem till sex
elever ur år 6-9 i varje. De äldre eleverna var ”mamma” och ”pappa” och de yngre var ”barn”
eller andra släktingar. Familjerna representerade olika länder och samhällsklasser och de
arbetade med en storyline om 1900-talet under sex veckor, då varje vecka respresenterade ett
visst antal år. Eleverna fick under denna tid dels gruppuppgifter, dels individuella uppgifter.
Vi lät fyra familjer tillsammans bilda en mentorsgrupp, som träffades för planering och utvär-
dering och under två ”familjepass” i veckan, då de redovisade sina uppgifter. Många elever
hade i sina utvärderingar bett att få arbeta över åldersgränserna, och nu fick de chansen och vi
lärare fick möjlighet att prova en åldersblandad gruppering under en tid.

Vid utvärderingen framkom det att åttor och nior inte var så förtjusta i att arbeta med de yngre
eftersom de kände pressen på sig p g a betygen. De hade fått ägna tid åt att se till att de yngre
gjorde sina uppgifter och dessutom hade de ofta tagit på sig att göra de gemensamma uppgift-
erna för att få dem på en acceptabel nivå. Nästa gång vill de jobba 6-7 och 8-9 i stället. För
oss lärare var det jobbigt att knåpa ihop 90 individuella uppgifter per vecka, men nästa gång
blir det lättare. Vi lyckades med att skapa engagemang i grupperna och resultatet blev fina
familjealbum och ganska breda kunskaper om 1900-talets historia ( för oss och för eleverna).
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6.6 Lokaler och utrustning

Datortätheten på skolan är låg och datorerna tar för mycket tid då de fungerar dåligt. Det
känns som om vi gått tillbaka vad det gäller IT i skolan.  Det finns för få datorer och för lite
tid.  Skolledningen vet om problemen och försöker lösa dem.  I Söderskolans verksamhets-
berättelse och kvalitetsredovisning 2006 står det: ”För att höja måluppfyllelsen, ser vi det som
nödvändigt att höja datortätheten bland personal och elever. Vi vet också från forskarstudier
att motivationen och resultaten ökar då eleverna får tillgång till en egen dator. Från år 7 (ev 6)
till år 9 ska alla elever ha tillgång till var sin bärbar dator.” Detta införs troligen redan från
läsåret 07-08. Ett studiebesök har genomförts till Maine och deras One-to-One-projekt för att
dra nytta av deras erfarenheter.

Under gruppdiskussionerna framkom en del kritik från personalen mot ”en dator per elev”. En
del frågor väcktes: Är lärarna för det här förslaget? Skulle det inte räcka med en klassupp-
sättning bärbara datorer? Hur ska datorerna förvaras när eleverna går på idrott osv? Hur ska vi
kunna ladda och underhålla så många datorer? Det behövs mer information och möjlighet till
studiebesök, diskussioner osv, annars är det risk att inte alla känner sig så engagerade.

Det finns ett uppdämt behov av materiella saker och önskemålen är många. I diskussions-
gruppen såg man det som viktigast att få ner antalet grupper i husen till fyra så att varje
grupp kan få ett eget klassrum. På andra plats kom grupprum och större arbetsrum för
lärarna. Kanske kommer detta att lösa sig självt genom att antalet elever på sikt minskar.
Vidare fanns det önskemål om bättre städning av t ex hyllor osv. Det framgår tydligt av
breven hur viktiga lokalerna och utrustningen är för att alla ska trivas och göra ett gott arbete.

6.7 Summering av synpunkterna

När jag analyserar förslagen lite djupare hittar jag en del mönster som går igen på många
ställen. Det finns först och främst ett starkt stöd för tanken att handens och hjärnans arbete ska
gå hand i hand. Förslagen att förbättra utemiljön hör dit precis som tankarna om att dubbla
projekttiden. Dit hör också tanken på att hålla nere gruppstorleken i de praktisk-teoretiska
ämnena (det ska finnas plats för drop-in-elever) och farhågorna att PRAO:n ska läggas ner.
Det finns i grunden en övertygelse om att hela människan ska utvecklas, inte bara vänster-
hjärnan. Matti Bergströms tankar finns väl planterade i medvetandet hos oss. Även idéerna
om att flytta musiken till badets gamla lokaler för att få fler ”spelhålor” hör hit.

Den andra tanken som genomsyrar breven är önskan om ytterligare individualisering av un-
dervisningen. En del beskriver det de vill uppnå som en årskurslös skola. Många vill införa
målgrupper i stället för åldersgrupper osv. Det finns många tankar om att ännu mer än idag
anpassa undervisningen så att varje elev kan arbeta på sin nivå. Det gäller att se till att även
”duktiga” elever får utmaningar. Schemagruppen har en viktig roll i detta. De måste skapa
förutsättningarna genom att se till att schemat har så få låsningar som möjligt.

Nu när elevtalen nu går ner bör vi också se över husorganisationen, så den blir så kostnads-
effektiv som möjligt. Att det blir färre elever löser en del problem; det blir mer ”luft i sy-
stemet” i specialsalarna, men för små grupper är heller inte bra. Kan vi få fler elever att välja
oss genererar det pengar till verksamheten.
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7 DISKUSSION
7.1 Erfarenheter av metoden
Att genomföra en studie med hjälp av brevmetoden har varit spännande men samtidigt
krävande. Jag fick många långa brev och det blev ett stort men intressant material att hantera.
Mycket av mitt arbete gick ut på att försöka skapa någon sorts ordning i materialet. Berg
jämför det med att lägga ett svårt pussel utan att veta hur motivet ska se ut. Jag håller med om
det. Man sorterar olika bitar och så småningom växer bilden fram. (Berg A sid 123-124)

När jag har arbetat med min uppsats har jag känt stöd både från skolledning och kollegor. Att
jag inte stött på motstånd och beror på ett bra utgångsläge. Skolan har en struktur som gynnar
förändring (självstyrande arbetslag) och det finns ett intresse och en öppenhet för skolutveck-
ling. Redan från början fick Söderskolans lärare mycket att säga till om och den traditionen
lever kvar. Dessutom stöder det Hargreaves tankar om att den rörliga mosaiken är en bra
struktur för en organisation som förändras och utvecklas.

7.2 Behovet av en skriftlig vision

Vad handlar då breven om? Jag tycker att flera viktiga områden täcks in och beskrivs av
många. Andra saker tar bara en eller ingen upp. Det handlar t ex inte om undervisningens
innehåll (förutom att den bör individualiseras mer), skolmat, löner (ett undantag), lärares
status (ett undantag), fortbildning, prov och betyg, jämställdhet, internationalisering eller
föräldrakontakter. Inte heller skrevs det mycket om datorprojektet, som drar igång nästa år.
Det kan bero på att breven gick genom skolledningen, men det kan också bero på att projektet
inte var så aktuellt när breven skrevs. Det mesta har hänt väldigt snabbt under vårterminen.

Bland det viktigaste som kom fram i breven och diskussionerna är behovet av en gemensam
skriftlig vision. Risken är annars att husen blir isolerade från varandra att det växer fram flera
olika kulturer. Visionen ska formuleras av skolledningen och lärarna tillsammans. Även
Hargreaves (1998, sid 247-248) betonar vikten av att bygga upp känslan av en gemensam
identitet.  Därför är det välkommet att visionsgruppen ska återuppstå och att vi tillsammans
formulerar vår vision. Många nya lärare har kommit in under årens lopp. För att fånga upp
deras idéer och tankar tror jag det är bra att genomföra studier som den här med 5-10 års
mellanrum och samtidigt titta över visionen.

7.3 Tankar om tid och resurser

Ett par andra nyckelord som återkommer i flertalet brev är tid och resurser. Det efterlyses mer
tid att hjälpa elever, mer tid för planering arbetslagen, mer tid för utbyte med kollegor på den
egna skolan och på andra skolor osv. Vi märker i arbetslaget att det är när vi inte har tid att
prata som missförstånd och irritation uppstår. Många års besparingar har resulterat i att vi har
svårt att ge tillräckligt stöd till alla elever. Många arbetsuppgifter har tillkommit, men inga har
tagits bort. Jag tror det är en farlig utveckling, för om pressen blir för stor kan det innebära att
de mest ambitiösa lärarna lämnar yrket eller blir sjukskrivna. Det är synd om det sker i ett
läge när de kreativa lärarna behövs mer än någonsin.  Dessutom måste lärarna erbjudas hand-
ledning och kompetensutveckling i större utsträckning än nu, dels för att många barn vi möter
idag har problem av olika slag, dels för att motverka utbrändhet hos oss själva. För andra
yrkesgrupper som arbetar med människor är handledning en självklarhet.
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Sett med utgångspunkt från arbetssituationen idag kan jag se lärares motstånd som delvis
motiverat. Ur en annan synvinkel kan jag se att gnäll inte leder till respekt utan att det är
bättre att hålla ihop och ta tag i den makt vi faktiskt har (eller kan ta om vi vill) och komma
med konstruktiva förslag. Om vi inte driver utvecklingen själva, gör någon annan det. Det är
bättre att vara aktör än offer, för då har man i alla fall en viss kontroll över situationen.

7.4 Validitet

Jag vill här också passa på att också reflektera lite över validiteten i min studie. Den demokra-
tiska validiteten handlar om vilka röster som fått göra sig hörda och jag begränsade perspek-
tivet till personalen. För att försäkra mig om att jag tolkat rätt lade jag ut texterna på First
Class och fick kommentarer och tillägg, som jag sedan arbetade in. Diskussionerna och gav
mig sedan fler vinkar om vad som upplevdes som viktigt. Jag tror att jag har fått fram en bra
om än inte komplett bild av vad Söderskolans personal önskar inför de kommande 5-10 åren.

Resultatvaliditeten är också viktig, för jag vill ju att min studie ska leda till någonting. Man
kan invända att de flesta aktionerna skett i mitt eget arbetslag Gamma, men någonstans måste
det börja. Vi har genomfört några snabba förändringar för att skapa erfarenheter, som vi hop-
pas sedan kan spridas till andra arbetslag. Vi hade redan funderat på att göra något åt schemat
och min uppsats bidrog till att processen skyndades på. I och med det flexibla schemat såg vi
fler möjligheter öppna sig. Även andra arbetslag har blivit intresserade och börjat med sam-
ma typ av schema. Idén till en storyline om världskrigens tid fick vi från Delta. Vi vidgade
temat med fler åldrar och ämnen och tog chansen att prova åldersblandade mentorsgrupper.

Katalytisk validitet handlar om ifall processen nyorienterat oss och fått oss att ta itu med saker
och ting.  Gamma har alltså provat ett nytt schema och storylinearbete i åldersblandade grup-
per under en längre period. Diskussionerna i januari satte fart på fler hus; Alfa vill rensa sly
och skapa en brännbollsplan, Delta har också fått igång flexibelt schema och Zeta planerar ett
uteklassrum. Kanske finns det andra spin-off-effekter som jag inte vet om. Min studie har satt
fart på utvecklingstankar lite här och där. Flera har uttryckt att det är bra att någon (jag) sam-
lat ihop alla idéer. Vi har tidigare haft en tendens att inte följa upp alla projekt som satts
igång. Kanske behövs en utvecklingsledare för att samla, dokumentera och få fart på proces-
serna. Handlar det om förändringsarbete ”underifrån” är det ingen nackdel om det är en vanlig
lärare, som gör detta på en del av sin tjänst.

7.5 Svaret på frågan

Min problemformulering är: ”Hur kan kulturanalys bidra till skolutveckling?” Svaret är att
den kan göra det på flera olika sätt. Jag tycker att den har fungerat bra för att samla upp tankar
och idéer, som till vardags kommer till uttryck i småprat av olika slag (jfr erfarenhetsläran-
dets trappa, Egerbladh och Tiller, 1998 sid 218). Att idéerna sedan blir nedskrivna och insam-
lade gör att de kommer upp på ett mer konkret plan. Genom att systematisera kan man se
vilka tankar som finns hos flera eller rentav alla brevskrivarna. På så sätt kan man bedöma hur
stor aktörsberedskapen är för olika förändringar. Den bredaste samstämmigheten är som jag
ser det tanken att individualisera undervisningen så att alla elever får det dom behöver. På
det området måste vi arbeta vidare.

Min studie har lett till flera förslag, som är värda att prova. Den främsta styrkan i metoden är
att förslagen kommer från lärarna själva och därför är väl förankrade. Genom små förbättring-
ar kan lärare förbättra sin praktik. Jag ser det som positivt att alla inte behöver göra likadant
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utan att olika arbetslag kan prova olika lösningar och sedan dela med sig av sina erfarenheter.
Jag ser aktionslärande som en metod som kan skapa ringar på vattnet och väcka nyfikenhet.
Den tanken tycker jag stämmer bra med ”den rörliga mosaiken”, som Hargreaves rekommen-
derar (1998) för att skolan ska kunna möta behoven i det postmoderna samhället.

En intressant idé som framförs av Berg (Berg B sid 47 ) är att låta två utvecklingsgrupper byta
skola med varandra. Det skulle jag gärna vilja prova. Det löser ju på ett elegant sätt problemet
med hemmablindheten, som kan drabba den som forskar i sin egen praktik. Sedan kommer
säkert den gemensamma bearbetningen att ge rika tillfällen till jämförelser. Kanske en tanke
när nu om både Skogstorpsskolan och Söderskolan ska genomföra liknande datorprojekt.

Även om kulturanalys genom brevmetoden är bra, är den inte det enda saliggörande, men ett
bra komplement till förändringar ”uppifrån”.  Ett stort projekt som det med en dator per elev
kan inte genomföras med en ”bottom-up”-metod eftersom det kräver ledningens och politi-
kernas medverkan. Däremot är det viktigt att lärarna blir tidigt och grundligt informerade så
de känner sig delaktiga. Båda sätten att utveckla skolan måste finnas och kompletterar var-
andra på ett bra sätt.

7.6 Tankar om framtiden

Jag tror att datorerna kommer att spela en viktig roll för Söderskolan de närmaste åren. En
egen dator kan bli en sporre både för skoltrötta elever och för dem som vi nå långt. Erfaren-
heterna från Maine visar att elevernas motivation ökar och att de skriver mer och bättre.
(Silvernail D, 2007) Men det som utvecklas mest är kreativiteten; de presenterar sina kun-
skaper, uttrycker åsikter i bloggar osv. De blir duktiga på att hantera tekniken samtidigt som
de tränas att uttrycka sig och då ökar chansen att de blir aktiva samhällsmedborgare. De blir
alltså förhoppningsvis mer rustade för livet i det postmoderna samhället.

Att varje elev har en dator innebär att undervisningen kommer att förändras och utvecklas. Vi
står inför nya utmaningar och jag tror att aktionslärandet kan bli viktigt i den processen. Jag
ser den också som ett sätt att öka lärarnas professionalitet och yrkesstolthet. Lärare har för-
bättrat sin praktik i alla tider, men ofta har de varken synliggjort eller spridit sina erfarenheter.
Nu finns tekniken som gör det lätt att nå ut.

Hargreaves hävdar att det är genom att gå fram kollektivt, som vi lärare kan öka vårt inflyt-
ande och lära oss att behärska vårt komplexa yrke och han uttrycker det så här: ”Lärarkåren
måste ta tillbaka sin status och värdighet som en av samhällets ledande intellektuella grupper,
i stället för att bara vara tekniker och instrument för andra människors projekt”.  (2004, sid
250)

Jag slutar med ett hoppfullt citat i samma anda från en kollega:

                 ”Som lärare är jag stolt över Söderskolan och behöver inte längre ursäkta mig för
                   mitt yrkesval. Ett arbete att stärka läraryrkets status har äntligen börjat ge resultat
                   och man behöver inte förfördelad i lönediskussioner. Jag är nöjd med min lön som
                   numera motsvarar den utbildning på universitetsnivå som jag genomgått. Om fem år
                   är det alltså inne att vara lärare igen och det ska bli kul!” (Brev 44)

Med den här uppsatsen hoppas jag att jag i någon mån har bidragit till den processen.

Monica Mill
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