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Kapitel 1

Avhandlingens undran

Den här avhandlingen handlar om lärande i organisationer, närmare bestämt
i skolor, när en förändring introduceras. Trots att skolan i 150 år haft fokus
på lärande och kunskap vet vi relativt lite om hur lärandet går till i skolan.
Jag tänker då inte på elevernas 1ärande. Kring detta finns mycket kunskap.
Det vi vet mindre om är förutsättningarna för organisatoriska lärprocesser,
och hur personalens samspel och lärande påverkar resultatet av utvecklings
projekt.

Lärande och hanteringen av kunskap har alltid tillmätts betydelse i organisa
tioner. Under senare år har lärandet dock inte bara tillmätts betydelse, utan
snarare framhållits som avgörande för organisationers utveckling. Detta
borde i så fall även gälla för skolor. En central fråga blir därför: Vilka förut
sättningar är nödvändiga och önskvärda för att en skola skall kunna tillvara
ta och samordna de anställdas erfarenheter och kompetens i samband med
att man genomför förändringsprojekt? En lika väsentlig fråga blir: Hur kan
resultatet aven förändringssatsning vidmakthållas och göras bestående?
Detta är frågor som handlar om relationen mellan det lärande som sker i en
organisation och resultatet aven förändringssatsning. Det är kring dessa frå
gor avhandlingen kretsar.

Studien tar sin utgångspunkt i de stora satsningar på informationsteknik (IT)
som genomfördes i svenska skolor under senare delen av 1990-talet. Genom
att studera en sådan satsning på IT i en kommuns skolor är min ambition att
belysa på vilket sätt organisatoriskt lärande har betydelse för förändrings
satsningars utveckling. Förändril1gens villkor, dvs. dess förutsättningar,
möjligheter och begränsningar, söker jag således i de lärprocesser som sker i
en organisation när en förändring introduceras.
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Tillfället
Under åren 1997 - 1999 medverkade jag i en utvärdering aven satsning på
IT i en kommuns skolor. Tillämpningen av den nya tekniken i skolan ansågs
markera övergången till ett informations- och kunskapssamhälle l, och väck
te allmänt stora förhoppningar om nya sätt att bedriva och organisera under
visning. På samma sätt var förhoppningen hos skolförvaltningen i den aktu
ella kommunen att satsningen på IT skulle leda till förändringar i lärarnas
sätt att arbeta och i deras sätt att samverka och lära av varandra. Syftet med
IT-satsningen var således inte enbart att föra in ett nytt verktyg i undervis
ningen. Projektet skulle även bidra till utvecklingen av lagarbete bland lä
rarna och göra skolan till en "lärande organisation". IT-satsningen betrakta
des således som ett skolutvecklingsprojekt där IT skulle vara en central del
och fungera som en motor i utvecklingen mot framtidens skola.

Under arbetet med utvärderingen fångade en iakttagelse mitt intresse. Lä
rarnas användning av IT verkade utvecklas mycket olika i kommunens sko
lor. Intervjuer med lärare och observationer på skolorna pekade på att det
fanns påtagliga skillnader mellan skolorna med avseende på hur de uppnått
målet att integrera IT i skolans undervisning. Skillnaden bestod i hur mycket
datorerna användes i undervisningen, men också i lärarnas administrativa
arbete. På vissa skolor verkade hela personalen beröras av utvecklingssats
ningen och majoriteten av lärarna använde mot slutet av projekttiden dato
rerna dagligen i sin undervisning. På andra skolor fick jag uppfattningen att
enbart lärare med speciellt intresse för IT tog till sig den nya tekniken.

Dessa iakttagelser bekräftades och förstärktes under IT-satsningens gång,
trots att skolorna hade likartade utgångspunkter och projektorganisation. De
hade också likvärdiga resurser i form av datorer och tillgång till utbildning,
identisk projektorganisation, gemensam projektledare, gemensam över
gripande förändringsstrategi och samma formella målsättning med satsning
en. Trots detta verkade skolorna alltså ha nått olika resultat när det gällde att
integrera IT i den egna verksamheten.

Just denna situation - olika skolor med liknande utgångspunkter och ramar i
samma förändringsprojekt, men olika resultat - öppnade ett bra tillfälle att
studera och fördjupa förståelsen för hur de organisatoriska lärprocesserna
påverkar resultatet av utvecklingsprojekt. Varför var förändringssatsningen
framgångsrik på vissa håll, men inte på andra?

1 Regeringens proposition 1995/96: 125, "Åtgärder för att bredda och utveckla använd
ningen av informationsteknik".
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Förändring ur ett lärperspektiv
Varför olika organisationer i samma projekt utvecklas olika kan säkerligen
studeras ur en mängd olika perspektiv och infallsvinklar. En vanlig ut
gångspunkt när introduktion av ny teknik används som en metod art åstad
komma förändringar i organisationer är dock att man bör ta både det sociala
och det tekniska systemet i beaktande2

. Inom skolan är det tekniken som hit
tills varit dominerande i diskussionerna om IT, och effekten avart använda
datorer i undervisningen har analyserats och diskuterats i olika samman
hang. Vid tekniksatsningar finns enligt Sproull och Kiesler (1991) dock po
tentialen för framgång (och för misslyckande) främst inom det sociala sy
stemet. Det är inom de sociala relationerna som människors intresse och in
teraktionsmönster påverkas. Det är också här som förutsättningarna för
människors lärande formas. Betydelsen av personalens samspel och lärande
har dock inte diskuterats lika flitigt som de tekniska aspekterna i samband
med satsningar på IT i skolor.

Med de likartade tekniska och resursmässiga förutsättningarna för alla sko
lor riktades mitt intresse mot de sociala relationerna och de interna lärpro
cesserna i respektive skola. Även om kunskapen om tekniken inledningsvis
var låg bland lärarna är IT-satsningen en förändring vars resultat inte el1bart
kan relateras till i vilken utsträckning lärarna var beredda att lära för egen
del i den fortbildning som erbjöds. I ett organisatoriskt sammanhang blir det
också väsentligt att undersöka hur lärarna kan lära av och med varandra i
den dagliga verksamheten. I och med att hela skolan var tänkt art förändras
som organisation berörs således en teoretisk problematik som har art göra
med lärandets kollektiva aspekter. Därmed blir det organisatoriska lärandet
centralt. Ett sådant lärande förutsätter enligt den utgångspunkt jag tar för
studien att olika individers kunskap och kompetens kring IT kan samverka,
och att den samlade konlpetensen som utvecklas integreras till en gemensam
organisatorisk kompetens på en viss skola att använda IT i undervisningen.

Den traditionella skolundervisningen har dock baserats på att lärare arbetar
självständigt och relativt isolerat från varandra, och att lärarna därigenom
har liten insyn i varandras arbete (Dahlin 1994). Traditionellt har skolor hel
ler inte karaktäriserats av samarbete mellan lärarna i eller kring den direkta
undervisningen, även om detta håller på att förändras. När det gäller organi
satoriskt lärande ställs därför skolor inför speciella utmaningar. Frågor om
organisatoriskt lärande och organisatorisk kompetens har inte varit det cen
trala för skolutvecklingen. Snarare har det varit kring lärares och elevers in
dividuella lärande som diskussionen förts.

2 För övrigt ett antagande som bl a utvecklats inom den socio-tekniska skolan med rötter
i Tavistock institutet i England under 1950-talet. För en kortfattad beskrivning av bak
grund och utveckling av den socio-tekniska skolan se Trist (1981).
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I likhet med Heligren och Löwstedt (1997) antar jag att människors kogniti
va processer, som meningsskapande, förståelse och lärande, har betydelse
för organisatoriska skeenden. Det betyder att förutsättningarna för lärande

, spelar en väsentlig roll för hur organisatoriska förändringsförlopp utvecklas.
Studien knyter därmed an till den teoretiska diskussionen om organisatoriskt
lärande och den betydelse för organisationers utveckling som hanteringen av
kunskap tillmätts under senare år. Litteraturen under rubriker som organisa
toriskt lärande, 'knowledge management' och 'communities of practice'
framhåller betydelsen av lärandet, men behandlar inte sällan själva lärandet
och lärprocesserna på en ytlig nivå utan närmare precisering. Ett bidrag från
denna studie kan därför vara att belysa och analysera förutsättningarna för
lärande i samband med en utvecklingssatsning, och hur skillnader mellan
skolorna i detta avseende kan fördjupa vår förståelse av varför en sådan
satsning får olika utfall. I kapitel två vidareutvecklar jag mina argument för
att studera förändringens villkor ur ett lärande och kunskapsperspektiv.

Studieobjektet i denna avhandling är fyra av de grundskolor som deltog i
kommunens satsning på IT i skolan. Teoretiskt utgår arbetet från en erfaren
hetsbaserad syn på lärande och antar att de lärrelaterade processerna mellan
människor i en organisation är viktiga i ett organisatoriskt lärande. Studien
baseras på jämförande fallstudier med intervjuer som huvudsaklig datain
samlingsmetod. Centrala begrepp är människors lärande i ett organisatoriskt
sammanhang, organisatoriskt lärande och organisatorisk kompetens. I kapi
tel tre preciserar jag efter en teoretisk genomgång vad jag menar med dessa
begrepp. Jag presenterar också en teoretisk referensram eller modell för re
lationen mellan individuellt lärande och organisatorisk kompetens. Denna
referensranl är också min utgångspunkt för formuleringen av de mer precisa
forskningsfrågorna.

Det är således inte själva införandet av IT eller dess effekter som är det cen
trala i avhandlingen. IT-satsningen är snarare det empiriska exempel som
gör det möjligt att studera hur organisatoriska lärprocesser påverkar resulta
tet av ett utvecklingsprojekt. Det är förutsättningarna för detta organisato
riska lärande i samband med en satsning på IT jag studerar - inte om denna
teknik är bra eller dålig för skolan.
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Studiens syfte och huvudfräga
I-Iuvudfrågan i denna studie är: Var/or utvecklades [T-användningen så oli
ka på fyra skolor trots liknande förutsättningar i samma utvecklingsprojekt.

Mitt syfte med forskningsarbetet är att undersöka om och i så fall på vilket
sätt organisatoriska lärprocesser, och förutsättningarna för dessa, kan
förklara varför ett gemensamt utvecklingsprojekt leder till olika resultat i
olika skolor i samma kommun.

I det aktuella utvecklingsprojektet handlar variationen i resultat om hur väl
skolorna integrerat IT i sin verksamhet. Jag är således intresserad av att un
dersöka och fördjupa förståelsen för på vilket sätt likheter och skillnader
mellan skolorna i fönltsättningar för organisatoriska lärprocesser påverkar
IT-satsningens utfall. För att göra detta undersöks först på vilket sätt de fyra
skolorna skiljer sig åt med avseende på målet att integrera IT i skolornas
verksamhet. Därefter undersöks de organisatoriska lärprocessema och deras
förutsättningar utifrån tre undersökningsfrågor, vilka preciseras utförligare i
kapitel fem:

1) Hur utvecklar enskilda lärare sin kompetens i det dagliga arbetet genom sam
verkan med andra lärare?

2) Samordnas och integreras det individuella lärandet till en organisatorisk
kompetens att använda IT i undervisningen, och i så fall hur?

3) Hur vidmakthålls och befästs den organisatoriska kompetens som eventuellt
utvecklas kring IT-användningen?

Även om förutsättningarna för lärande studeras i relation till den specifika
situation som IT-satsningen utgör, frågar jag mig också om skolornas olika
resultat kan förstås mot bakgrund aven nler allmän förmåga (eller oförmå
ga) att hantera kunskap och lärande. Därför blir hanteringen av kunskap och
lärande även efter IT-projektet, när den vardagliga undervisningen tagit vid
och strålkastarljuset från projektet släckts ner, väsentligt.

Avhandlingens generella intresse går därmed utanför den specifika situation
som studeras. Studien är på ett generellt plan snarast ett sökande efter hur
förutsättningar och former för lärande och kunskapsutveckling i det dagliga
arbetet skapar villkor för förändring och utveckling i en organisation. Även
om organisatoriskt lärande blir extra viktigt att diskutera i skolan mot bak
grund av dess tradition av enskilt och från andras insyn isolerat arbete, är de
frågor som ställs i denna studie relevanta vid förändringar i alla organisatio
ner. Idag har frågor om hur anställdas erfarenheter och kompetens kan sam
verka och åstadkomma nya sätt att arbeta såväl stort teoretiskt som praktiskt
intresse. Kunskap om hur detta går till har betydande implikationer för möj
ligheten att skapa, sprida och använda kunskap i organisationer, och därmed
för möjligheten att utveckla ett lärande som leder till konstruktiv förändring.
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Avhandlingens innehäll och disposition
I kapitel 2 redovisar jag bakgrunden till studien och de utgångspunkter jag
tar. Inledningsvis tecknas en översiktlig bakgrund till de satsningar på IT
som genomfördes i svenska skolor i slutet av 1990-talet. Därefter redogörs
för hur förändringar i skolans organisatoriska styrning och samordning har
ändrat förutsättningarna för verksamheten. Jag berör även vad tidigare
forskning funnit när det gäller lärande i samband med skolutveckling, och
motivera varför valet av ett lärande- och kunskapsperspektiv är en relevant
utgångspunkt för att förstå förändringens utfall. Avslutningsvis beskrivs den
skolsatsning på IT som utgör det empiriska exempel jag använt för att stude
ra betydelsen av organisatoriskt lärande vid förändringar i organisationer.

I kapitel 3 redogör jag för de teoretiska utgåJ.lgspunkter som varit viktiga för
mig under arbetets gång när det gäller lärande i organisationer. Jag klargör
här min syn på individuellt och organisatoriskt lärande. Utifrån detta reso
nemang presenterar jag en modell för organisatoriskt lärande som jag sedan
använder som utgångspunkt för studien.

I kapitel 4 är det organisatoriska sammanhanget utgångspunkten. Här disku
teras vad skolan som organisation, så som den framträder för lärarna, bety
der för lärarnas möjligheter att lära av och med varandra. Med tanke på att
den formella organisationen är mycket likartad i skolor, och organisationen
av IT-projektet var uppbyggd på relativt likartat sätt i alla skolor, frågar jag
mig om lärarnas organisationsföreställningar kan ha betydelse för det orga
nisatoriska lärandet.

Utifrån denna bakgrund summerar jag i kapitel 5 studiens utgångspunkter
och preciserar huvudfrågan i tre mer konkreta forskningsfrågor. Kapitel 6 är
därefter ett metodkapitel. Jag beskriver mer ingående de medverkande sko
lorna och redogör för hur jag gått tillväga för att besvara studiens frågor.

I kapitel 7 visar jag i ett inledande resultatavsnitt hur skolorna skiljer sig åt
med avseende på målet att integrera IT i skolornas verksamhet. Dessa skill
nader bildar utgångspunkten för att i kapitel 8 - 10 belysa skolornas förut
sättningar för organisatoriskt lärande. Kapitlen 8 - 10 redovisar i tur och
ordning de svar jag funnit på studiens tre forskningsfrågor.

Det avslutande kapitel 11 inleds med en sammanfattning av de viktigaste
resultaten. För den läsare som snabbt vill skaffa sig en överblick över studi
ens resultat är detta avsnitt att rekommendera. Därefter analyseras och dis
kuteras resultaten på ett mer generellt plan. Här behandlas avhandlingens
huvudfråga, varför skolor i samma förändringssatsning i så olika hög grad
integrerar IT i sin verksamhet, genom att vägen från individuellt lärande till
organisatorisk kompetens diskuteras med utgångspunkt från tidigare forsk
ning och den teoretiska referensramen.
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Kapitel 2

Ett lärperspektiv p~

skolans utveckling

Detta kapitel inleds med en kort bakgrund till de satsningar på IT som
genomfördes i svenska skolor. i mitten av 1990-talet, och en översikt över
vilka förändringar vi kan förvänta oss i det organisatoriska sammanhanget
av ny teknik. Därefter konstaterar jag att flera betydelsefulla reformer har
förändrat villkoren för skolans verksamhet. Jag beskriver denna utveckling
som en resa från centrala reformer, mot decentralisering och lokala initiativ,
till att idag en lagbaserad relativt självstyrande organisation är idealet. Det
är i denna nler lokalt styrda verksamhet sonl satsningar på IT trätt in som
den senaste i raden av förändringsinitiativ. Denna utveckling ger anledning
att mer aktivt än tidigare studera betydelsen av lokala förändringsprocesser,
där jag väljer att speciellt lyfta fram och fokusera lärande och hantering av
kunskap.

I kapitlets senare del redovisar jag mer utförligt mina argument för att ta ut
gångspunkt i ett lärande- och kunskapsperspektiv för att förstå utfallet av
IT-satsningen. Jag beskriver också den kommunala skolsatsning på IT som
utgör det empiriska exempel jag använt för att studera betydelsen av organi
satoriskt lärande vid förändringar i en organisation.

Förändring med IT som motor
Redan i början av 1970-talet förekom försök i mindre skala att föra in IT i
Sveriges skolor (Riis 2000). Skolöverstyrelsen bedrev försöksverksamhet
och ämnet "Data" infördes på sina håll som ett frivilligt ämne. En hårdvaru
satsning skedde också i mitten av 1980-talet, nlen datorn som pedagogiskt
verktyg fick inte något större genomslag. En anledning var att tekniken för
kommunikation (Internet och e-post) inte var utvecklad vid denna tidpunkt.

I mitten av 1990-talet kom det stora genombrottet, samtidigt som Internet
började introduceras på bred front. Regeringen tillsatte 1994 en nationell IT
kommission med syftet att "främja en bred användning av informationstek
nologin i Sverige, sonl ett nledel att höja livskvaliteten och öka vårt lands
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internationella konkurrenskraft" (SOV 1994:118). Med det syftet skapades
en stiftelse - Stiftelsen för Kunskap och Kompetens (KK-stiftelsen) - som
bland annat hade till uppgift att stödja utvecklingen av IT i skolan. Under
åren 1996 - 1999 satsade KK-Stiftelsen omkring 1,5 miljarder kronor på ett
storskaligt program för IT i den svenska skolan. Huvuddelen bestod av 27
så kallade "fyrtomsprojekt" där kommuner fick medel att genomföra
storsatsningar på IT i de egna skolorna. Tanken var att dessa stora projekt
skulle skapa kunskaper om hur IT kan användas i skolan och en erfa
renhetsbank som andra kommuner och skolor kunde ta del av.

Dessa satsningar på IT väckte förhoppningar om såväl mer effektiva som
mer flexibla sätt att organisera skolors verksamhet. Att införandet av IT an
togs kunna förändra skolan mer än tidigare refonnambitioner kan hänföras
till allmänna förhoppningar om att den nya tekniken radikalt kunde förändra
organisationer och sättet att arbeta (se t ex Bolander 1995). Trots ständiga
förändringar i synen på vad man i skolan kan och bör göra med datorer
(Becker 1993) har många förhoppningar knutits till att IT kan påskynda en
utveckling och effektivisering av undervisningen i den svenska skolan.

Införandet av IT leder dock inte självklart till en utveckling av skolans arbe
te med eleverna. Pedersen (1997) konstaterar efter en genomgång av forsk
ningen om IT i skolan att resultaten är motsägelsefulla och inte ger några
entydiga svar om informationsteknikens effekter på skolans verksamhet.
Vissa forskare pekar på att det är den existerande praktiken som styr, dvs.
skolans undervisningsstil och lärares uppfattning om pedagogiken, inte tek
niken i sig. Enligt denna uppfattning är det mest sannolikt att etablerad
praxis reproduceras och förstärks, snarare än förändras, när IT förs in i verk
samheten.

Tilltron till teknikens förändrande kraft har ändå varit stark under historien.
Senare tids forskning visar dock att det inte är fruktbart att se tekniken som
en extern kraft som skapar specifika effekter (se t ex Löwstedt 1989). Stym
ne (1989) menar att det knappast finns några övertygande resultat som pekar
på att det skulle föreligga en teknologisk determinism som innebär enkla
samband mellan teknik å ena sidan och organisation och arbetsmiljö å den
andra. Snarare tycks många olika faktorer påverka teknikens effekter och
hur organisationer förändras i samband med att ny teknik införs. Resultaten
kan exempelvis bero på utformning av själva förändringsprocessen, hur ak
törerna tänker om den nya tekniken och de föreställningar som fmns om
tekniken och organisationen (Löwstedt 1989, 1993, Shani & Sena 1994).
"Ny teknik" är heller inget entydigt begrepp och skapar därmed olika villkor
för organisatoriska förändringsprocesser.

Vissa författare hävdar dock att informationstekniken har större potential än
tidigare teknik att förändra etablerade arbetsnlönster (Sproull & Kiesler

- 18 -



1991, Applegate 1991). Tidigare har tekniken medfort att tänkande och
effektuerande skiljts åt (Sundin 1995). IT tycks snarare ha en integrerande
effekt. Dessa skillnader är anledningen till att vissa författare menar att teo
rierna om sambanden mellan teknik, lärande och organisation måste disku
teras och forstås på ett helt nytt sätt (Weick 1990).

Trots att tekniska forändringar och innovationer biter sig fast som ett av de
mer övertygande argumenten for forändringar i organisationer kan det mot
bakgrund av vad som sagts ovan ändå hävdas att litteraturen inte ger något
stöd for antagandet att tekniken i sig skulle förändra organisationen eller en
bart genonl sin närvaro skapa vad vi kan kalla en lärande organisation. Att
inforandet av IT i sig skulle leda till lagarbete, vilket var ett övergripande
mål med kommunens IT-satsning, är därfor foga troligt. Snarare verkar det
fruktbart att försöka förstå resultatet av den IT-baserade utvecklingssats
ningen genom att fokusera de lokala förändringsprocesser som innebär att
individer genom att samverka kan lära av och med varandra om teknikens
möjligheter och brister.

Förutsättningarna for dessa lokala forändringsprocesser har forändrats under
senare år. Låt nlig därfor kort teckna hur skolans utveckling forändrat vill
koren for verksamheten. De centrala dragen i denna utveckling kan beskri
vas som en förändring från centrala reformer till självstyrande lag.

Frän centralstyrda reformer till självstyrande lag
Sedan folkskolan infordes i Sverige för mer än 150 år sedan har det inte
saknats ambitioner och initiativ att forändra skolan. Det huvudsakliga för
ändringsinstrumentet har under denna tid varit centralt initierade läroplans
reformer. Att just övergripande reformer dominerat hör samman med att
skolans organisation under lång tid formats av direkt statliga direktiv och
reglering av lärares arbetstid. Rötterna till den starka centraliseringen och
regelstyrningen går bl a att finna i att den allmänna grundskolan tidigt be
traktades som ett medel att uppnå ett jämlikt och demokratiskt samhälle.
Wallin (1992) pekar på att den obligatoriska grundskolan diskuterades och
genomfördes i en tid när industrialismen frodades och när det var en allmän
tilltro till centralistiska och universella reformnletoder. Skolan skulle genom
standardiserade lösningar åstadkomnla ett modernt ochjämlikt samhälle.

Swingby (1978) menar dock på basis av forskning fram till slutet av 1970
talet att de övergripande läroplansmålen haft liten påverkan på den faktiska
verksamheten. Även forskning under 1980-talet och forsta _halvan av 90
talet tycks instämma i detta. Enligt Sandström OCll Ekholm (1984) är lärares
bild av skolan att allting ständigt har forändrats, medan forskares intryck
snarare är att det mesta varit otroligt stabilt över tiden. Wallin (1991) och
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Ekholm och Kull (1996) anser att det dominerande arbetssättet och organi
sationen i skolan har motstått de försök som gjorts att förändra verksamhe
ten, och att ytterst lite egentligen tycks ha hänt i praktiken. Efter en genom
gång av den internationella forskningen kring systemförändringar i skolan
bekräftar Madsen (1994) denna bild, och drar slutsatsen att skolor som sy
stem är mycket motståndskraftiga mot förändringar och reformer.

Reformer behöver således inte innebära att förändringar sker i praktiken.
Ibland dras till och med slutsatsen att ju fler reformer, desto mer är skolan
sig lik. En konsekvens blir, enligt Brunsson och Olsen (1997), att reformer
ofta är upprepningar av tidigare reformer, inte sällan pga. att de tidigare re
formerna misslyckats med att uppnå vad som avsetts. Författarnas slutsats är
att reformer paradoxalt nog underlättas av glömska, inte lärande: "So re
forms are facilitated not by leaming but by forgetfulness, by mechanisnls
that cause the organization to forget previous reforms or at least those of a
similar content" (s 41). Det gäller därför att presentera ideerna på ett nytt
sätt så att deltagarna glömmer tidigare satsningar.

Brunsson och Olsen (ibid.) ansluter sig till en forskningstradition som stude
rar hur institutionella mekanismer påverkar organisationer. Det betyder att
verksamheten är präglad av för-givet-tagna föreställningar som föreskriver
handling i enlighet med hur organisationen vill presentera sig för att göra sig
legitim i omgivningens ögon. Andra författare (t ex Meyer & Rowan 1977,
Scott 1995) har beskrivit hur skolor är typiska exempel på organisationer
där sådana mekanismer har stort inflytande. Inom detta institutionella per
spektiv ställdes tidigt frågan: Hur kan det komma sig att den formella struk
turen i skolor ser så lika ut? Svaret var att skolor är utsatta för institutionella
processer som definierar vilka former de kan anta och hur de kan agera för
att betraktas sonl legitima (Scott 1995). Detta skulle förklara varför skolor i
olika delar av landet ser så lika ut och bedriver verksamheten på så likartat
sätt. Utifrån betraktat uppvisar skolor mycket stora likheter.

Samtidigt noterar vissa författare att undervisningen i samma skola och i
liknande klassrum kan vara organiserad på mycket olika sätt. Weick (1976)
förklarar detta med att skolor är löst kopplade system. Med detta menar han
att olika delar i skolorganisationen är relativt oberoende av varandra, men
också att kopplingen mellan intentioner (från ledningen) och faktiskt hand
lande i organisationen är lös. Lärarna har således stor frihet att utforma sin
egen undervisning samtidigt som skolan som helhet kan beskriva de inten
tioner man har med verksamheten. På samma sätt förklaras den skillnad
mellan formell struktur och praktik, som har iakttagits för skolor, med att
den lokala praktiken frikopplas från den formella (Meyer & Rowan 1977).
Denna frikoppling möjliggör för organisationen att behålla eller utveckla en
formell struktur som är legitim i onlgivningens ögon, och samtidigt på det
lokala planet anpassa sin praktik till olika förhållanden. Ett exempel på detta
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skulle kunna vara de arbetslag som i stort sett alla skolor är organiserade i,
men i många fall är detta ingen garanti för att något reellt samarbete före
kommer mellan lärarna inom respektive lag.

Bidragande till svårigheten att förändra skolan genom centrala beslut kan
också vara att skolan är en professionell organisation i bemärkelsen att den
utgörs av professionella yrkesutövare. Även om lärarkåren i strikt profes
sionssociologisk mening inte kan betraktas som en utpräglad profession
finns ändå en stark professionell identitet bland lärarna och en strävan efter
professionsutveckling, inte minst från fackligt håll. Detta betyder att det är
lärarna själva i kraft av att de är professionella yrkesutövare som har möj
lighet att kontrollera vilken kunskap som är värdefull och legitim (Scott
1995). Det är lärarna själva som har kontrollen över hur den egna pedago
giska praktiken läggs upp och genomförs.

Vid tiden för den IT-satsning som är i fokus i delma avhandling fanns ett
starkt institutionellt tryck på att använda IT i skolors verksamhet. Ambitio
nen att integrera IT i verksamheten fanns också uttryckligen betonad i samt
liga skolors lokala skolplaner. Även om det institutionella perspektivet på
ett övertygande sätt kan ge förklaringar till att intentioner i reformer och
ambitioner från skolledningar haft svårt att få avsedd verkan i skolans prak
tik, ger det kanske inte alltid svar på varför olika skolor som är utsatta for ett
relativt likartat institutionellt tryck utvecklas olika inom ett och samma för
ändringsprojekt. Då blir snarare forutsättningama för lokal skolutveckling
inom den starkt institutionaliserade miljön intressanta. Dessa forutsättningar
för lokal skolutveckling har forändrats under senare år.

Mot decentralisering och lokala initiativ
Förutsättningarna för förändring inom skolan är annorlunda idag än tidigare.
Det centralstyrda och refonnbaserade skolsystemet har ersatts aven mer de
centraliserad organisation for utbildning. Möjligheterna att lokalt utveckla
skolan har därmed blivit betydligt mer realistiska. Tanken med senare års
decentraliserade skolsystem är att skolorna skall omvandlas från reaktiva
organisationer, som främst antas reagera på yttre signaler från centrala in
stanser, till aktiva organisationer som själva systematiskt organiserar sitt ar
bete. Detta är i och för sig en förändring som började redan under 70-talet
med en utveckling mot decentralisering och målstyming samt ökade nlöj
ligheter för enskilda skolor att profilera sig (Wallin 1992). Denna utveckling
var en del i de förändringar som inleddes i hela det svenska samhället under
denna tid och speciellt inom den offentliga sektorn. Samtidigt är trenden
mot avreglering och ökad autonomi för enskilda skolor något som sker i
nlånga andra länder från mitten av 1980-talet (Sleegers & Wesselingh
1995).
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Tre förändrade förhållanden talar för att förutsättningarna för att lokalt ut
veckla skolan är annorlunda idag än tidigare, nämligen: Läroplanen från
1994 (Lpo 94), kommunaliseringen av skolan och nytt arbetstidsavtal för
skolans personal. Den samlade ambitionen i dessa förändringar är att sko
lorna lokalt i större utsträckning skall utveckla sina egna lösningar. Vilka
vägar, metoder eller sätt att organisera undervisningen man lokalt väljer
skall staten inte ha synpunkter på (Carlgren & Hörnqvist 1999). Det nya de
centraliserade systemet innebär en strävan mot en mer renodlad mål- och
resultatorienterad styrning av skolan. Arbetstidsavtalet mellan parterna har
samma utgångspunkt med ambitionen att skapa en flexibel arbetsorganisa
tion där elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas årsarbetstid ut
gör de yttre ramarna.

Sammanfattningsvis har den svenska skolan under en tioårsperiod genom
gått en genomgripande förändring, vilket skapat nya fönltsättningar för lo
kal skolutveckling. Traditionellt har skolan varit en organisation där de an
ställda i relativt liten utsträckning varit beroende av varandra då huvudupp
giften undervisning oftast bedrivits isolerat (Dahlin 1994). Det har inte varit
arbetsgrupper eller arbetslag som gemensamt ansvarat för att undervisning
en bedrivits enligt intentionerna, utan enskilda lärare. Behovet av att disku
tera och föra en dialog kring kärnan i verksamheten och dess organisation
har därmed inte varit lika uppenbar. De nya förutsättningarna och arbets
formerna kräver dock något mer än att enskilda lärare bygger upp sin kom
petens att handskas med nya krav och nya arbetsuppgifter. I den decentrali
serade skolan blir lärarna mer beroende av varandra i och med att de själva
skall ange hur skolan skall nå upp till de mål och intentioner som läroplanen
anger. Detta ställer krav på lokalt utvecklingsarbete. Den ställer också krav
på kunskaper om förändring och att lärarna kan samverka och samspela.

En lagbaserad organisation - dagens ideal
Till de statliga besluten om decentralisering, avreglering, målstyming och
kommunalisering kan också läggas intresset för att organisera skolans verk
samhet i arbetslag. Om 1980-talet dominerades av individuellt stöd till lära
re (Pounder 1999), exempelvis genom att skolutvecklingen kopplades sam
man med lärarfortbildning (Carlgren & Hörnqvist 1999), tycks det nu inter
nationellt finnas en stark trend mot en mer lagbaserad organisation (se t ex
Hecht & Roberts 1996, Kruse & Louis 1997). Detta är något som kan ses
som en organisatorisk lösning på behoven att samarbeta i en alltmer auto
nom och decentraliserad skola. Ända sedan 1980 har denna ide om lärarlag
funnits med i skolan genom att läroplanen för grundskolan (Lgr 80) angav
arbetsenheter som en obligatorisk organisatorisk form. I den senaste läro
planen (Lpo 94) finns dock inte dessa krav kvar, vilket är i linje med att en
skilda skolor nu själva ansvarar för att utforma sin egen skolverksamhet.
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Trots detta finns det således idag ett större intresse än någonsin för att orga
nisera skolor i arbetslag.

Samarbetet i lag har ofta frarrlhål,l!.ts som något positivt för lärares arbete
och för skolutveckling i allmänhet. I forskningen finns många studier som
pekar på positiva effekter. Tydliga och målmedvetna satsningar på lärares
lagarbete har visat sig ge eleverna bättre betyg såväl jämfört med traditionell
undervisning som när lagarbete och satsningar på informationsteknik kom
bineras (Hecht & Roberts 1996). Lagarbetet antas också skapa möjligheter
för lärare att tillsammans omvärdera och utveckla undervisningen, samt re
ducera osäkerhet och minska lärares isolering (Kain 1997), främja organisa
toriskt lärande genom att underlätta samarbete och öppna upp för gemensam
problemlösning av sådant som tidigare varit varje lärares privata område
(Kruse & Louis 1997), öka lärarnas arbetstillfredsställelse och motivation,
samt bidra till att lärarna får använda olika sidor av sin kompetens och lär
känna eleverna bättre (Pounder 1999). Änlnesövergripande arbetslag bidrar
även till att uppfylla kraven i olika styrdokument om att olika lärare och oli
ka ämnen skall samverka i undervisningen.

Trots denna positiva bild finns det även farhågor med alltför stark betoning
på team. Kruse och Louis (1997) menar att forskningen inte har beaktat vil
ken betydelse lagarbetet har för skolan i stort, och bara sett till fördelarna
för den mindre grupp av lärare som utgör laget. Betydelsen av att skapa ett
skolövergripande klimat där alla medlemmar delar förståelsen av målen och
skolans vision har inte uppmärksammats. Författarna pekar därför på svå
righeten för skolor att både skapa sammanhållna, ofta interdisciplinära, ar
betslag som är fokuserade på en viss grupp elever, och samtidigt en stark
skolkultur som skär genom alla lag. Därför ställs skolor med starkt fokus på
lag inför ett dilemma. Organisationsövergripande frågor som innehåll i pro
gram, betygsättning, normer, reformprogram etc. riskerar att undermineras
när lagstrukturen blir för påtaglig. En lösning för att skapa en skolövergri
pande syn på organisationens nlål och visioner är enligt författarna (ibid.) att
skifta fokus från arbetslag som ett mål i sig, till att se lagarbetet som en av
flera organisatoriska nlekanismer.

Samtidigt finns det mycket i den traditionella skolkulturen som motverkar
ett sådant kollektivt skolövergripande fokus. Det är inte säkert att enskilda
lärare ser någon fördel för egen del med att dela med sig av sin kunskap.
Belöningssystemen är inte uppbyggda för att premiera erfarenhetsspridning,
och kulturen inte präglad av öppenhet kring vad som sker i själva undervis
ningssituationen. Det är därför inte självklart att arbetslagen blivit de forum
för att gemensamt forma innehållet i undervisningen som var avsikten. Detta
bekräftas aven studie kring lärararbetslag på gymnasieskolans byggprogranl
(Hoffren-Larsson 1999). Resultaten visar att arbetet i lärarlag i mycket hög
utsträckning handlar om att hantera praktiska arrangemang runt omkring
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själva undervisningen, och i mindre omfattning om samverkan för att
gemensamt forma innehållet i undervisningen till en helhet för eleven. Där
med blir arbetslagen inte heller något forum för kollektivt lärande.

Även de skolor som deltog i IT-satsningen var fomlellt organiserade i ar
betslag, och en av de övergripande målsättninganla med projektet var att
främja samarbetet inom dessa lag. Tanken var att satsningen på den nya tek
niken skulle bidra till erfarenhetsutbytet och samarbetet lärarna emellan.

Nya förutsättningar öppnar för nya perspektiv

Genomgången av skolans utveckling visar att vägen till dagens decentralise
rade och självstyrande skola har varit lång. Den ena reformen har avlöst den
andra. Debatten och forskningen om skolans utveckling har i stor utsträck
niIlg handlat om vilka effekter nya initiativ har på skolan. Som jag visat ti
digare har denna forskning funnit att refoffiler haft litet gellomslag och att
det dominerande arbetssättet och skolans organisation i praktiken varit sig
relativt lik under åren. Det är kanske anledningen till att skolan oftast disku
teras i singularis, son10m den vore en och samma överallt.

Löwstedt (1999) menar dock att fokuseringen på refomlers resultat nlissar
andra sedan länge pågående processer och framför allt inte uppmärksamnlar
eller utvecklar sättet att förändra skolan. Han argumenterar därför för att
forskningen om skolans utveckling bör förskjutas från idealmodeller till att
behandla de processer genom vilka verksamheten successivt förändras. Det
är genonl att studera den praktiska verksanmeten - vad och hur lärare fak
tiskt gör - som förutsättningar och hinder för förändringsprocesserna kan
upptäckas.

Det finns anledning att anta att dessa lokala organiseringsprocesser fått ökad
betydelse under senare tid, speciellt med tanke på att arbetet i skolorna allt
mer organiseras ilärarlag SOlll börjar betrakta sig själva, och betraktas av
andra, som organisatoriska enheter med gemensamma uppgifter att lösa
(Larsson 1998). Lagarbetet i kombination med ett decentraliserat skolsystem
betonar just bellovet av att individer tillsammans reflekterar över hur man
skall angripa olika situationer och agera tillsanmlans. Ett ökat intresse för de
lokala organiseringsprocesserna kan därför motiveras med att skolor idag
har större inflytande över hur förändringsinitiativ genomförs. Lärares och
hela skolors lärande och kunskapshantering blir därför intressanta utgångs
purlkter för att förstå resultatet av IT-satsningen ur ett sådant organiserings
perspektiv.
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Betydelsen av kunskap och lärande i organisationer
Ser vi till den allmänna bilden i organisationslitteraturen kan vi konstatera
att det lärande som sker i arbetet, .:och förmågan att omsätta detta i ett kollek
tivt handlande, inte bara tillmätts betydelse under senare år, utan framhållits
som avgörande för organisationers utveckling och möjlighet att hantera för
ändringar. Forskare och praktiker från en rad olika discipliner och branscher
är överens om att en förändring har skett som innebär att kunskapen är cen
tral för alla typer av organisationer, inte bara för vissa kunskapsintensiva
verksamheter. Exempelvis menar Davenport et al. (1998) att de flesta orga
nisationer börjar rikta uppmärksamheten på kunskap - vad det är, hur den
skapas och sprids, och hur befintlig kunskap kan användas mer effektivt.
Många är de författare som betonar att organisationers viktigaste tillgång är
den kunskap som finns inom dess egna gränser i form av de människor som
arbetar där (t ex Nonaka & Takeuchi 1995, Docherty & Nyham 1997, Dixon
2000a).

Vidare betonas att lärande och kunskap är en betydande strategisk fråga
(Starkey 1996:1), att förmågan att lära är en av de avgörande faktorerna för
organisationers överlevnad (de Gues 1988, Stata 1996), eller att den enda
pålitliga källan till framgång är kunskapen i en organisation (Nonaka 1996).
Att organiseringen för att främja utvecklingen av kompetens och lärande är
en viktig framgångsfaktor motiveras med att kunskapen är begränsad, kost
sam att bygga upp och ofta svår att sprida. Företag och organisationer har
allt mer kommit att bli betraktade som kunskapssystem (Tsoukas 1996) eller
institutioner vars uppgift är att integrera och samordna kunskap hos dess
medarbetare (Grant 1996).

Den förändring från regelstyming till styrning via ideer eller visioner, som
ofta sammanhänger med att ansvar och befogenheter decentraliseras i orga
nisationer (Sandberg & Targama 1998), är ytterligare ett argument för att
det dagliga lärandet i arbetet blir viktigt. Det medfor fårre regler och detalje
rade beskrivningar att arbeta efter. Denna utveckling gäller inte minst för
den decentraliserade och självstyrande skolan. Ser vi till litteraturen finns
således starka argument för att lärandet har speciellt stor betydelse idag för
hur organisationer utvecklas och- forändras. Vi kan anta att detta också gäller
for skolor, även om den forskning som pläderar for betydelsen av kunskap
och lärande sällan genomförts inom skolområdet.

Betoningen på kunskap och lärande i organisationer är visserligen inget
nytt. I hundratals år har mästare lärt sina lärlingar den yrkeskunskap som
behövs for att bemästra yrket, anställda har utbytt ideer och erfarenheter i
arbetet, och ägare av familjeföretag har fört över sin kunskap till sina barn.
Trots detta vill jag ändå påstå att dessa processer inte problematiserats tidi
gare utan tagits för givna. Att den väsentliga kunskapen inte bara finns hos
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experter och chefer, utan är spridd i organisationen, hos alla medarbetare är
ett relativt nytt synsätt på kunskap (Dixon, 2000b). Det är först under senare
år som betydelsen av att ta tillvara denna samlade kunskap har uppmärk
sammats mer allmänt i organisationslitteraturen. Ska vi tro litteraturen har
~ntresset växt för att organisera, hantera och ta tillvara den kunskap som
finns samlad i en organisation.

Organisatoriskt lärande i skolor
Det finns uppenbarligen mycket som talar för att lärande och hantering av
kunskap är betydelsefulla aspekter av alla organisationers fungerande, och
av stor betydelse för hur organisatoriska forändringsförlopp utvecklas. Detta
talar för att det fmns ett stort behov av forskning och diskussion även kring
kollektiva lärprocesser inom skolan, speciellt som skolans nya förutsätt
ningar gett större möjligheter till lokal skolutveckling. Leithwood et al.
(1998:243) skriver: " ... the persistence of calls for school reforms, along
with the ambitious yet uncertain nature of that reform, has promoted grow
ing support for the inlportance of organizationallean1ing (OL) in schools."

Under senare år har därfor ett ökat intresse väckts for att tillämpa begreppet
organisatoriskt lärande inom skolan och annan offentlig verksamhet (Fullan
1993, Franklin et al. 1998, Karsten et al. 2000). Denna diskussion är ännu i
sin linda, och relativt få konkreta försök finns rapporterade (Mitcheli 1999).
Däremot finns i visionen om en självförändrande skola ofta krav på att ut
veckla en ny kultur - en "lärande organisation". Detta begrepp återfinns ofta
i olika dokument och skrifter från dominerande aktörer i skoldebatten. Infö
randet av IT i skolan ses exempelvis av vissa som ett led i denna strävan (så
också i IT-projektet i denna studie). Förväntningarna på att skolor skulle
kunna utvecklas till lärande organisationer har dock inte så ofta infriats. En
av de främsta förespråkarna för detta begrepp, Peter Senge, menar att de
flesta skolor inte alls är lärande organisationer: "Teachers don't work to
gether; there's very little sense of collective learning going on in most scho
ols" (Nei11995:20). Den främsta orsaken till detta menar Senge är att skolor
är så komplexa och fragmenterade system, vars "klienter" har mycket olika
behov och förväntningar.

Karsten et al. (2000) pekar vidare på att lärare sällan har gemensamma upp
levelser av vad och hur lärare gör i klassrummen. Det finns sällan tid eller
möjlighet for pedagogiska ledare eller seniora lärare att ge stöd och ledning
till n1indre erfarna kollegor i den direkta arbetssituationen. Lärares lärande
framställs snarare som om det enbart sker innan, och möjligen i samband
med, att de börjar sin anställning. I övrigt har lärandet ansetts ske vid for
mella utbildningstillfållen i samband med studiedagar eller liknande. Synen
på lärande i skolor faller alltså ofta tillbaka på en modell om att lära ut eller
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lära in, vilket stämmer dåligt med vad som utmärker det lärande som sker
vid erfarenhetsbaserade kollektiva:.-,lärprocesser. Den individuella fortbild
ningen som utgångspunkt för skolutveckling sitter djupt rotad, och det erfa
renhetsbaserade dagliga lärandet '''som innebär att lärare tillsammans upp
täcker och undersöker nya arbetsformer har inte uppmärksammats eller vär
desatts på samma sätt. Inte heller har frågan om hur skolor kan organiseras
för att främja denna typ av lärande varit central.

Det finns därför anledning att anta att reformers innehåll har tolkats av varje
lärare enskilt och omsatts i den egna undervisningen, medan svårigheten att
se eller uppfatta hur andra tolkat och omsatt detta i handling kan ha hindrat
att ett mer organisatoriskt lärande kommit till stånd. Stevenson (2001) pekar
på att strukturella förändringar som exempelvis decentraliserat beslutsfat
tande eller satsningar på lärarinf1ytande sällan har inneburit förbättrad un
dervisning eller lärande bland lärarna. Det traditionella ensamarbetet har vi
sat sig vara ett avgörande hinder (Hord 1997, Tschannen-Moran et al.
2000). Fönltsättningarna för organisatoriskt lärande har således saknats i
stor utsträckning.

Ändå, eller kanske just därför, menar flera författare att fokuseringen på
spridning, hantering och synliggörande av kunskap, som är centralt i många
andra organisationer, öppnar många intressanta möjligheter för skolor (Todd
1999a, Hord 1997). Inte minst finns en bra grund i att den information som
lärare främst använder sig av och värdesätter är den som andra lärare besit
ter i form av mänskliga erfarenheter, kunnande, kompetens och råd (Dar
ling-Hammand 1996, Todd 1999b). Detta gör det särskilt relevant att foku
sera de lärprocesser som pågår inom respektive skola i samband med sats
ningen på IT. I nästa avsnitt summerar jag mina argument för att studera
skolornas IT-satsning och förändringens villkor ur ett lärande- och kun
skapsperspektiv.

Val av perspektiv
Det finns många sätt att närma sig frågan om varför olika organisationer i
samma projekt utvecklas olika. Många goda argument kan anföras för att
studera denna fråga ur en mängd olika perspektiv. Jag har dock valt att ta
utgångspunkt i ett lärande- och kunskapsperspektiv, ett perspektiv på orga
nisationer som fokuserar kunskapen i organisationen - dess karaktär, ska
pande, spridning, användning, etc. - snarare än överordnade nivåers bety
delse for socialt och individuellt handlande. Det innebär att jag fokuserar
processer på mikronivån och vilka konsekvenser dessa får för IT-satsningen.
Förutsättningarna för individuellt och organisatoriskt lärande är ur ett sådant
perspektiv centralt.
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Några mer uttalade argument för det valda perspektivet finns dock. Jag kan
för det första 'konstatera, utifrån den litteraturgenomgång jag redogjort för,
att frågor om lärande och hantering av kunskap i organisationer tillmäts stor
betydelse för organisationers förändring. Även förändringsbaserad skol
forskning tillmäter organisatoriskt lärande och kunskapsspridning stor bety
delse för organisatoriska förändringsförlopp i skolan. Mycket talar för att
ökad kunskap inom detta område skulle hjälpa oss att förstå skolornas olika
resultat i det studerade förändringsprojektet.

För det andra studeras olika organisationer (skolor) där de yttre ramarna och
förutsättningarna för förändringen var relativt likartade (se nedan). Om IT
användningen ändå visar sig utvecklats mycket olika i de fyra skolorna kan
detta således inte enbart förklaras av tekniken i sig, eller av ramarna för ut
vecklingsprojektet. Snarare blir de interna lärprocessema intressanta att
närmare studera.

För det tredje är det, mot bakgrund av att lärararbetet traditionellt inte krävt
samarbete mellan lärare i själva undervisningssituationen, intressant att rela
tera resultatet av utvecklingsambitioner till det organisatoriska lärandet i re
spektive skola. Den regelstyrning som dominerat skolan under lång tid har
inneburit att lärarna inte behövt fundera över sin koppling till hur andra lära
re löst sin huvuduppgift eller sina problem (Lindkvist et al. 1999:10). Det
har traditionellt varit med eleverna som lärarna haft samarbete och gemen
skap. I en mer decentraliserad självstyrande skola, där läroplanen inte längre
ger samma konkreta vägledning som tidigare, blir lärarnas gemensamma
tolkning av mål och ramar viktig, men också deras gemensamma problem
lösning i specifika undervisningssituationer. Detta kräver kanske att kun
skap och kompetens blir en gemensam fråga för hela organisationen. Även
detta gör ett lärande- och kunskapsperspektiv relevant.

När förändringar i organisationer studeras med detta perspektiv riktas upp
märksamheten mot det lärande som sker mellan lärarna, och inte primärt
mot det lärande som sker hos eleverna. Ett lärande- och kunskapsperspektiv
är också relevant av den anledningen att det finns få studier av organisato
riska förändringsförlopp inom skolan som tar denna utgångspunkt. Exem
pelvis beviljade Rådet för arbetslivsforskning och Arbetsmiljöfonden under
perioden 1987 - 1999 anslag till 195 projekt om lärande i arbetslivet (Utbult
2002). Endast ett fåtal av dessa (3 projekt) handlade om lärande och kompe
tens i den stora sektorn som skolan utgör. Det finns därför fog att anta att
frågor kring lärande och kompetens i arbetslivet inte är särskilt studerade i
skolan, en bransch som så tydligt faktiskt har lärande i fokus för sin
verksamhet.

Skolan är dock inte så unik att dess problem är isolerade till den egna verk
samheten. Skolan är bara ett exempel på en allmän utveckling. I många
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andra sammanhang agerar anställda enskilt mot kunder, patienter eller ele
ver. Hur enskilda anställdas erfapenheter och kompetens kan samverka för
att lösa nya uppgifter har därför relevans för arbetslivet i stort. Utvecklingen
mot ökad komplexitet, ökat tempo:och minskad förutsägbarhet kräver dess
utom att människor i alla typer av organisationer har kunskap om varandras
konlpetens och medvetenhet om vars och ens förutsättningar för att göra ett
bra arbete (Weick & Roberts 1993). Detta är i hög grad relevant för skolan i
samband med införandet av lagarbete, men den allmänna utvecklingen av
arbetslivet innebär att människor alltmer måste samarbeta för att bidra till
hela verksamhetens utveckling och samtidigt försöka uppnå en rimlig ar
betsbelastning. Goda förutsättningar för lärande är dock inte bara ett effekti
vitetskrav, utan också en av de viktigare faktorerna som motverkar stress
och skapar ett gott arbetsliv (Johansson 1991). Detta är särskilt relevant för
skolan då SCB:s kartläggning (Tegsjö et al. 2000) visar att andelen lärare
som upplever hög anspänning i arbetet ökar, särskilt bland kvinnorna. Ge
nom att studera lärandet och kunskapsspridningen i studiens specifIka stu
dieobjekt - fyra skolor i en kommun - blir det därför möjligt att diskutera
studiens mer generella frågor som berör villkoren för att anställdas erfaren
heter och kompetens skall kunna samverka och spridas i en organisation.

Andra möjliga perspektiv

Det perspektiv jag antagit för att undersöka resultatet av skolornas IT
satsning innebär att fönltsättningarna för den organisatoriska lärprocessen
kommer i fokus för studien. Alternativet hade t ex varit att anta ett ledar
skapsperspektiv, betona andra överordnade nivåers betydelse eller att utgå
från den påverkan som ramar och den formella organisationsstrukturen kan
ha på socialt och individuellt handlande. Det hade också varit möjligt att
försöka förstå resultaten av IT-satsningen utifrån exempelvis betydelsen av
eldsjälar (Philips 1988), legitimitet, handlingsfrihet, arenor för dialog och
bärare av kompetens (Stjemberg 1993), makt och nlanipulation (Crozier &
Friedberg 1977), förändring som översättning (Czamiawska & Sevon 1996)
eller genom hur teknikens möjligheter formas och förhandlas fram i utbytet
och förbindelserna mellan teknik och människor (Latour 1998).

När jag nu, utifrån de skäl jag anfört ovan, väljer att utgå från ett lärande
och kunskapsperspektiv väljer jag samtidigt bort vissa aspekter. Jag studerar
exempelvis inte specifikt skolledningens roll i lärprocessen, och utgår inte
heller från formella strukturers betydelse. Jag bortser dock inte helt från
dessa aspekter. Ledarskapet berörs i resultatredovisningen och den formella
organisationsstrukturen har en viktig plats. I den mån de framträder i inter
vjuer eller observationer som väsentliga förutsättningar för lärprocessema
på de fyra skolorna har jag beaktat dem i resultatredovisningen, men de ut
gör inte det primära studieobjektet. Därmed har jag inte sagt att jag anser det
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perspektiv jag valt som bättre än något annat, bara att jag tror att det i det
här fallet är ett fruktbart perspektiv som kan bidra till kunskapen om föränd
ringsprocesser i skolan. När nu valet av perspektiv förhoppningsvis är klar
lagt presenteras den skolsatsningen på IT som studerats.

Den kommunala skolsatsningen pä IT
I inledningen av kapitlet presenterade jag de satsningar på IT som genom
fördes i svenska skolor i mitten av 1990-talet. I denna studie lämnar jag de
nationella ambitionerna med IT i skolan för att närmare studera de lokala
lärprocesser som en sådan IT-satsning gav upphov till i en enskild kommuns
skolor. Även om utvecklingsarbetet kring IT påbörjats tidigare var det först i
samband med att kommunens skolstyrelse 1995 antog en IT-strategi för åren
1995 - 20003 som en mer allmän tillämpning av den nya tekniken inleddes i
skolorna. I detta dokument fastslog skolstyrelsen mål och ambitionsnivå för
skolornas IT-användning. Bland annat angavs att:

"IT måste [...] självklart bli en naturlig del i skolans verksarnhet. Skolan
måste ge alla elever likvärdiga möjligheter att lära sig använda IT som ett
redskap i sin utbildning."

Vidare ansågs det att datorer i undervisningen:

"...ger nya och ökade möjligheter till ett individualiserat, problemorienterat
och undersökande arbetssätt. Förmedlingspedagogik ersätts av elevens eget
arbete, och läraren får en handledande uppgift. Informationsteknologin
kommer att inspirera till en förändrad lärarroll."

Ambitionerna att förverkliga dessa visioner var anledningen till att kommu
nen i slutet av 1995 ansökte om medel hos stiftelsen för Kunskap och Kom
petens (KK-stiftelsen) för en satsning på IT i skolorna. När medel beviljades
i början av 1996 var detta starten på det största projekt som kommunens
skolor någonsin nledverkat i. Under projekttiden (1996 - 19994

) tilldelades
IT-satsningen 14,25 miljoner kronor från KK-stiftelsen och med den egna
kommunala insatsen totalt 66 miljoner kronor.

Syftet med projektet var att med hjälp av IT utveckla framtidens skola. Pro
jektet ansågs således inte bara som ett IT-projekt, utan i högsta grad som ett
skolutvecklingsprojekt. Förutom målet att IT skulle vara ett hjälpmedel för
att utveckla lärarrollen och stödja utvecklingen aven elevaktiv, hldividuali
serad och problembaserad pedagogik, fanns ett antal övergripande mål. Des-

3 IT-strategi för Enköpings skolor 1995-2000. Enköpings kommun, 1995-03-15.

4 Ursprungligen var projekttiden 3 år. Efter förfrågan från KK-stiftelsen förlängdes den
med ett år.
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sa handlade om att utveckla lagarbete och skapa en lärande organisation.
Tanken var således att den nya datortekniken skulle fungera som en motor
för andra förändringar i skolans verksamhet och organisation.

Ambitionen att IT skulle bidra till att utveckla skolan till en lärande organi
sation har sin bakgrund i att skolförvaltningen tidigare gjort en större sats
ning på skolan, kallad "Lärande i en Lärande Organisation". Denna innebar
ett kompetensutvecklingsprogram för ledare och andra nyckelpersoner inom
skolan, och omfattade en seminarieserie Qch mer tillämpade inslag (hand
ledning mm). Tanken var sedan att deltagarna skulle driva utvecklingen på
sina respektive skolor. Även om programmet i det korta perspektivet inte
tycks ha lett till förändringar i de gemensamma föreställningarna om arbetet
i skolan (Löwstedt et al. 1996), har det ändå lett till diskussioner i skolorna
där begreppet "lärande organisation" varit i fokus. Det gjorde det lättare att
prata med skolans personal om lärande som ett organisatoriskt fenomen
även i relation tillIT-satsningen.

Liknande förutsättningar i alla skolor

Kommunens IT-satsning initierades centralt från skolförvaltningen och for
mulerades snarast som ett påbud i den målstymingsstrategi som skolförvalt
ningen tillämpade. Genomförandet byggde på en breddstrategi där alla sko
lor gavs lika villkor att nå en snabb IT-utveckling. Anledningen till denna
satsning på bredden var en strävan efter att motverka skillnader i IT
användning mellan skolorna. Denna ambition betonades i allt från skrivel
serna i kommunens IT-strategi till hur IT-satsningen lades upp och genom
fördes. Exempelvis angavs i IT-strategin att alla lärare och elever, oberoen
de av skola, skall lära sig att använda IT. Det betonades också att alla elever
skall få likvärdiga möjligheter att lära sig använda IT som ett naturligt hjälp
medel i alla årskurser och i alla ämnen. IT skall bli ett naturligt och integre
rat hjälpmedel inom alla utbildningar, och alla lärare skall lära sig att an
vända IT i sitt eget arbete och i undervisningen.

I projektet fanns mål för skolornas dimensionering av datortäthet (antal ele
ver respektive lärare per dator) per år fram till år 2000, men även mål för
IT-nyttjande i form av andel lärare som dagligen nyttjade datorn. Vid år
2000 var målet att 100 % av alla lärare, oberoende av skola, dagligen skulle
nyttja datorn i undervisningen och för eget arbete. Det ankom sedan på re
spektive rektor att inom givna ekonomiska ramar förverkliga IT-strategins
mål och göra prioriteringar som möjliggjorde en snabb IT-utveckling.

I januari 1996 tillsattes en projektledare på heltid och därefter startade pro
jektet under våren. Utifrån breddstrategin och grundbulten att projektet ska
gälla alla, berördes samtliga 16 skolenheter i kommunen av satsningen och
samtliga lärare. I enlighet med den projektplan som formulerats av projekt-
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ledningen genomfordes IT-satsningen på ett liknande sätt på alla skolor.
Några av dessa gemensamma steg i forändringsprocessen anges nedan:

• IT-grupper etablerades på varje skolan.

• Handlingsplaner utarbetades lokalt på varje skola.

• 30 timmars grundläggande utbildning för all personal.

• Datapedagogisk utbildning på 5 poäng till hälften av alla lärare.

• Pedagogiska och metodiska utvecklingsförsök i samband med utbildningen.

• Några lärare verkade som datapedagogiska stödpersoner.

På varje skola etablerades IT-grupper med intresserade lärare for att leda
och stödja det lokala projektet, och strategier for att nå målen skrevs ned i
handlingsplaner på varje skola. Utbildningsinsatserna i projektet var omfat
tande n1ed dels egen färdighetsträning och förtrogenhet med datorer i form
av drop-in utbildning för alla lärare vid kommunens datacenter, dels att hälf
ten av lärarna (på alla skolor) fick en omfattande IT-pedagogisk utbildning
på 5 poäng vid institutionen for lärarutbildning vid Uppsala universitet. Mer
än 600 personer bedrev sammanlagt över 15 000 timmar egen färdighetsträ
ning. Hälften av alla lärare (cirka 300 personer) gick den mer avancerade
datapedagogiska fortbildningen, och skulle därefter fungera som stöd till de
kollegor som enbart fått den grundläggande utbildningen. På alla skolor
genomfördes dessutom små utvecklingsprojekt där kunskapen från den IT
pedagogiska utbildningen skulle omsättas i någon konkret tillämpning.

Samn1antaget innebär detta att förändringsprocessens steg var utstakade på
ett likartat sätt for alla skolor, och den lokala organisationen kring IT
satsningen i det närmaste identisk. I stora drag kan genomförandet också sä
gas vara i överensstämmelse med vad som ofta förespråkas i litteraturen on1
strategiskt förändringsarbete, t ex behovet av att högsta ledningen anger en
klar vision med forändringen och lägger fast en tydlig förändringsstrategi
(Burke 1999), presenterar en tydlig och detaljerad plan över förändringspro
cessen olika steg (Cumn1ings & Worley 2000), och tillhandahåller tillräckli
ga resurser (Barney 1991). Allt detta fanns i projektet, vilket diskuterats mer
utforligt i en tidigare artikel (Larsson et al. 200 l).

Vid sidan om skolförvaltningens uppfoljlling förekom dock inte någon aktiv
samordning av projekt mellan de olika skolorna. Skolforvaltningens och
projektledningens uppföljningar har dock borgat för att förändringssatsning
en huvudsakligen har genomforts enligt den gemensamma projektplanen på
alla skolor. Tabell l nedan visar en sammanställning av forändringsproces
sens steg, huvudaktiviteter, tidplan, och aktörer.
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Tabell l : Summering av forändringsprocessens steg, huvudaktiviteter och tids
aspekter.

Faser Aktiviteter och aktörer Tider

Initierings- IT-vision och !T-strategi för skolan utvecklas av skolkansli- vären 1995
och plane- ets ledning och fastställs av skolstyrelsen.
ringsfas Utifrän !T-strategin skrivs projektansökan till KK-stiftelsen. Hösten 1995

Medel för TT-satsningen bevi Ijas. Slutet av 1995

Projektledare anställd. Januari 1996

Förändringsstrategi och projektplan fastställs och konkreti- Tidigt 1996
seras av projektledaren, inklusive detaljerad planering över
steg och aktiviteter.

Lokal projektorganisation fastställs genom att TT-grupper Vären 1996
utses på alla skolor.

Med utgångspunkt frän den övergripande projektplanen
formulerar rektorer och IT-grupper sina strategier för IT-
satsningen i handlingsplaner.

Implemente- Prioritering av egna resurser för inköp av datorer och upp- 1996 - 1997
ringsfas byggnad av nätverk samt externa medel för utbildning.

Grundläggande utbildning och egen färdighetsträning i da- 1996 -1997
torer för all personal.

Ava.ncerad datapedagogisk utbildning för hälften av alla 1997 - 1998
lärare.

Vid regelbundna möten med skolchef, projektledaren och 1996 - 1999
alla rektorer diskuteras och följs IT-projektets utveckling.

Vid regelbundna möten med projektledaren och represen- 1996 - 1999
tanter för alla IT-grupper diskuteras och följs IT-projektets
utveckling.

IT-pedagogiska stödpersoner och de lärare som gätt den 1997 - 1999
avancerade IT-utbildningen agerar som stöd ät övriga lära-
re.

Utvärde- Utvärdering och avrapportering. 1999
ringsfas

Sammanfattning av kapitlet
Detta kapitel har visat att den skolsatsning på IT som studeras sker samtidigt
som flera betydelsefulla refonner förändrat villkoren för skolans verksam
het. Dagens lagbaserade och nler lokalt styrda verksamhet ger anledning att
studera de lokala förändringsprocesserna kring IT-satsning. Kapitlet har
också visat att förändringsprocessens steg varit utstakade på ett likartat sätt
för alla skolor och den lokala organisationen kring IT-satsningen i det när
maste identisk. Dessa likartade förutsättningar i samma utvecklingsprojekt
bildar en utgångspunkt för att ur ett lärande- och kunskapsperspektiv studera
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skillnader mellan skolorna med avseende på målet att integrera IT i lärarnas
administrativa och undervisande arbete.

Jag kommer att ägna fortsättningen av avhandlingen till att undersöka förut
sättningarna för organisatoriskt lärande i skolorna, och relatera dessa förut
sättningar till utfallet av IT-satsningen. Innan jag presenterar och analyserar
dessa resultat görs i nästa kapitel en genomgång av min teoretiska referens
ram kring lärande i organisationer, och därefter en precisering av forsk
ningsfrågorna, samt en beskrivning av hur jag gått tillväga för art svara på
studiens frågor.
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Kapitel 3

Lärande i organisationer

Kurser och utbildningsprogram har vanligen använts i arbetslivet för att ut
veckla den kompetens som anses nödvändig. Det bygger på ett antagande
om att kunskap kan överföras till kursdeltagarna, som var och en går hem
till sin egen verksamhet och tillämpar kunskapen. Under senare år har dock
alltmer betydelsen av det lärande som sker i själva arbetet uppmärksammats
som en viktig grund för hur individer skapar den förståelse av arbetet som
deras handlande baseras på (se t ex Boud & Garrick 1999, Döös 2001). Det
är detta erfarenhetsbaserade lärande som blir intressant i denna studie efter
som samtliga skolor hade lika betingelser för formell utbildning i IT
satsningen och lika stor andel specialutbildade lärare. Fortsättningsvis be
skriver jag de teoretiska utgångspunkter som varit viktiga för mig under ar
betets gång när det gäller lärande i organisationer.

Det erfarenhetsbaserade lärandet
Begreppet erfarenhetsbaserat lärande, eller kortare erfarenhetslärande, riktar
uppmärksamheten på vad vi erfar och vad vi gör med våra erfarenheter. Ef
tersom vi ständigt gör erfarenheter innebär detta att vi med denna utgångs
punkt ständigt lär, vi kan helt enkelt inte låta bli. Det intressanta blir därför
inte om vi lär, utan vad vi lär i ett visst sammanhang eller i förhållande till
en viss uppgift.

Den teoretiska basen för det erfarenhetsbaserade lärandet kan till stor del
hänföras till forskare och teoretiker som John Dewey, Kurt Lewin och Jean
Piaget. Deweys tankar från tidigt 1900-tal om att lärande bygger på erfaren
het från handlande, tillsammans med Lewins betoning av återkoppling och
Piagets inflytelserika teori om lärandet som en anpassning till omgivningen,
bildar ett avstamp för studiens teoretiska referensram kring lärande. Det är
ett teoretiskt ramverk som framförallt David Kolb (1984) presenterat.

Piaget (1970) nlenade att individen kontinuerligt anpassar sig till omgiv
ningen och skapar eller konstruerar sin kunskap i relation till denna. Piaget
var konstruktivist och förlade därmed förmågan att konstruera kunskap hos
individen. Det betyder att uppfattningen om verkligheten konstrueras av in-
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divider genom att kunskap aktivt utvecklas via mentala processer och inte
genom passivt mottagande av stimuli i form av information. För PiagetS in
nebar relationen mellan individen och omgivningen att individen uppfattar
olika aspekter i omvärlden och bearbetar dessa intryck med utgångspunkt
från sina befmtliga tankestrukturer, vilka i sin tur är produkter av individens
historia och aktuella erfarenheter (ibid.). Men individen tar också aktivt om
givningen i besittning, griper in i den, och gör den till sin. Detta synsätt har
stora likheter med Weicks (1995) resonemang om att människor i organisa
tioner inte passivt reagerar på en befintlig omgivning, utan ofta skapar eller
iscensätter den omgivning de skall verka i. För såväl den individinriktade
teoretikern Piaget, som for organisationsteoretikern Weick, handlar lärandet
om att människor förändrar sin uppfattning om världen.

Av stor betydelse for synen på det erfarenhetsbaserade lärandet är Kolbs
(1984) tankar kring fyra grundläggande lärformer eller element ilärandet:
Konkret erfarenhet, reflekterande observation, abstrakt begripliggörande
och aktivt experimenterande. Kolb beskriver lärprocessen som en cyklisk
rörelse mellan dessa fyra lärformer. Det mest kvalificerade lärandet erhålls
enligt Kolb (s 66) genom att samtliga lärformer kombineras.

( Konkret erfarenhet \

Reflekterande
observation

Aktivt
experimenterande

Abstrakt
begripliggörande

Figur 1. Fyra grundläggande lärformer enligt Kolb6 (1984)

5 Trots att Piaget ofta nämns i samband med lärande har lärandet som begrepp ingen cen
tral plats i Piagets teoribildning (se t ex Brainerd, 1978). Snarare talar Piaget utifrån sin
biologiska grundsyn om intellektuell eller kognitiv utveckling som begränsande eller
möjliggörande för lärandet. Att lärandet fått en undanskymd plats hos Piaget kan nog
förstås mot bakgrund av dåtidens förhärskande syn på lärande som en stimulus - respons
koppling. Detta vände sig Piaget emot då han istället för stimulis passiva påverkan satte
individens aktiva bearbetning av omgivningen i centrum för kognitiv utveckling.

6 I litteraturen, även av Kolb själv, illustreras relationen mellan de fyra lärformema som
en cirkel. Kolbs inspiration av bl a Deweys modell över erfarenhetsbaserat lärande tyder
på att lärcirkeln snarare skall förstås som en spiral där det aktiva handlandet ger upphov
till nya erfarenheter, reflektion och begreppsmässig förståelse i en spiralformad rörelse.
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Det som är mest intressant i Kolbs resonemang är den indelning han gör av
lärandet i två grundläggande dimensioner genom att de fyra grundläggande
elementen i lärandet ordnas i två motsatspar (se figur 1).

Den ena dimensionen utgör olika-sätt att erhålla erfarenheter. Detta sker an
tingen genom att vi vänder oss utåt och via sinnena notera det konkreta och
omedelbara (konkret erfarenhet), eller genom intern begreppsmässig tolk
ning av vad som sker (abstrakt begripliggörande). Den andra dimensionen
representerar olika sätt att omvandla eller transfoffilera de erfarenheter man
gj011, antingen genom att prova i handling (aktivt experimentera) eller ge
nom intern reflektion (reflekterande observation). Erfarenheter är således i
sig inte nog för att ett lärande skall komma till stånd. Kolb definierar istället
lärande som: " ... the process whereby knowledge is created through the
transformation of experience" (1984:38). Kunskap är således resultatet av
en kombination av att göra erfarenheter och att bearbeta eller omvandla des
sa till något meningsfullt.

För att de erfarenheter vi gör skall få någon mening för oss måste vi således
göra något med dem, bearbeta dem. Däremot menar Döös (2001) att den
cykliska rörelsen i Kolbs modell, ordningsföljden mellan lärandets olika in
gredienser, är mindre intressant. Det viktiga i ett kvalificerat lärande är att
alla fyra lärformerna ingår över tid. Den väsentliga konsekvensen för det
fortsatta resonemanget är att individers lärande i ett organisatoriskt sam
manhang är beroende av såväl tillfällen till reflektion, som handlingsfrihet
att pröva nya ideer och insikter. Finns inte detta blir inte erfarenheter som
görs den potential till lärande och nytänkande de skulle kunna vara.

Lärandet i såväl Piagets som Kolbs teoretiska resonemang innebär aktiva
konstruktioner av erfarenheter i form av s.k. kognitiva schemata eller tanke
strukturer genom vilka vi förstår nya erfarenheter. Mentala schemata, me
ningsstrukturer, kognitiva kartor och kognitiva strukturer är liknande be
grepp som alla avser de individburna konstruktioner som formats av våra
erfarenheter7

• Begrepp som kognitiva strukturer ger dock intryck av att vårt
tänkande är fast och beständigt. Döös (1997) lanserar därför begreppet tan
kenätverk för att betona det föränderliga i lärandet, att våra tankestrukturer
ständigt förändras genom de erfarenheter vi gör genom vårt handlande. Be
greppet tankenätverk innebär också att olika människors tänkande kan "kro
ka" i varandra.

7 Den vanligaste tolkningen av sådana teoretiska begrepp som kognitiva strukturer är att
de är just konstruktioner eller metaforer, sätt att åskådliggöra stabila mönster i individers
tänkande, vilka dock inte antas ha någon fysisk existens. Detta var dock inte Piagets ut
gångspunkt. Han antog snarare en naiv realism och menade att kognitiva strukturer är
"verkliga" och faktiskt är där och styr intelligensen på samma sätt som en pilot verkligen
"är där" och styr flygplanet (Brainerd, 1978).
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Döös knyter därmed samman individers kognition med kollektiva aspekter
av tänkande i organisationer. En viktig sådan kollektiv aspekt av lärandet i
arbetslivet är att det alltid sker i en meningspåverkande onlgivning. Omgiv
nings sociala och kulturella påverkan har dock inte fått så stor vikt i de tidi
ga teoretikernas modeller över hur lärandet sker, även om t ex Piagets teori
er helt baseras på att kunskapsuppbyggnaden innebär ett samspel och en an
passning till omgivningen. Det är dock en viktig aspekt, inte minst då det
lärande jag är intresserad av sker i ett organisatoriskt sammanhang. Jag be
höver därför föra in den sociala aspekten i diskussionen om lärandet.

En kontext- och erfarenhetsbaserad process
Även om vi som individer är bärare av tankenätverk är konstnlktionen, om
konstruktionen och underhållet av vår förståelse, av tankenätverken, inte en
isolerad individuell process. Det sker i en interaktion med andra människor
och utifrån hur vi uppfattar och begriper det lokala sammanhanget. Lärandet
sker i sociala och kulturella praktiker, vilka påverkar 11ur meningsfull infor
mation och händelser uppfattas (Berger & Luckmann 1966). Lärandet är så
ledes inte bara en individuell företeelse, utan i hög utsträckning en social
process, där individer i interaktion med varandra socialt konstruerar sin
värld. Genom pågående verifikationsprocesser, genom att tolka och förstå
omvärlden med hjälp av andra, skapar vi kunskap genom att lära av och
med varandra.

Detta är något som det socio-kulturella perspektivet på lärande tagit fasta
på. I denna teoretiska tradition inkluderar jag författare som betonar läran
dets sociala och kulturella karaktär, dvs. att lärandet i arbetslivet sker genom
individens delaktighet och medverkan i en praxisgemenskap. Särskild upp
märksamhet ägnas åt arbetsgemenskapens betydelse (Wenger 1998) och lä
randets situerade karaktär (Lave & Wenger 1991). Lärandet sker enligt detta
synsätt idealtypiskt genom legitimt men perifiert (dvs. ej fullvärdigt) delta
gande i en praxisgemenskap (Comnlunity of practice). Ofta får mästare
lärlingsrelationen stå som modell för läralldet i arbetslivet. När pragmatis
mens förgrundsgestalter som Jolm Dewey förespråkar en form av lärande
som innebär att 'Lära genom att göra', framhålls snarare i det socio
kulturella perspektivet att 'Lära är att göra'. Lärandet involverar hela perso
nen, och är på så sätt nära knutet till att utveckla en identitet. Enligt Lave
och Wenger (1991:53) är lärande och identitet två oskiljaktiga storheter då
lärande "implies becoming a full participant, a member, a kind of person
[... ] Leaming involves the construction of identities".

Nära kopplat till detta är att lärandet anses vara situerat. Det betyder att all
kunskap i grunden är bunden till en viss situation, dvs. får betydelse bara i
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en viss tids- och platsrelation. Därmed framförs kritik mot den syn på läran
de som varit förhärskande i så gott';isom all undervisning. Kritiken riktas sär
skilt mot skolan, vars klassrumsundervisning förknippas med avskildhet
från världen utanför. Istället betonas grupprocesser inom arbetslag och ar
betsplatskulturen som viktiga faktorer som kan underlätta, men även försvå
ra lärandet. Fördelen med detta perspektiv är att det riktar uppmärksamheten
på att individen inte lär i ett vakuum, utan påverkas av den sociala och kul
turella nliljö där lärandet äger rum. Man kan därför hävda att vår förståelse
av världen - vår kunskap - inte bara är en individburen konstruktion, utan
även en socialt och kulturellt betingad konstruktion.

Det finns dock, som jag ser det, nackdelar med att helt utgå från ett socio
kulturellt perspektiv på lärande. För det första är det inte så klart vad teore
tiker inom detta fålt egentligen menar med lärande. Lave och Wenger de
finierar lärande som: "Learning is an integral part of generative social prac
tice in the lived-in world." (1991:35). Det förefaller, som vissa författare
påpekat (t ex Rasmussen 2000:208), som om förespråkare i själva verket
menar socialisation när de talar onl lärande eller inte skiljer mellan lärande
och socialisation. Detta är en rimlig tanke i och med att lärandet - eller soci
alisationen? - huvudsakligen anses bestå i efterlikning. Dessutom fungerar
gemensamma praktiker olika. Lärandet blir beroende av sitt sammanhang,
dvs. det sker på praktikens villkor, inte på individens. En rad negativa fakto
rer kan försvåra lärandet i ett sådant sammanhang. Intressekonflikter, revir
bevakning, grupprelationer och normer är sådana exempel (Ellström 1996).
Vidare beaktas sällan risken for likriktning i tankesätt och beteendemönster
som kan hindra ett utvecklingsinriktat lärande.

I och med att lärandet anses ske mer eller mindre automatiskt genom delta
gande i ett socialt sammanhang beaktas inte dessa aspekter i det socio
kulturella perspektivet. Det ger också uttryck för en passiv människosyn där
individen relativt passivt underkastar sig omgivningens aktiviteter. Indivi
dens intentioner och egna aktiva meningsskapande processer är mindre cent
ralt, eller bortses helt ifrån. Begreppet conlmunity-of-practice fungerar där
for for mig på en pragmatisk nivå för att diskutera forutsättningar for läran
de i en organisation, men inte för att klargöra hur lärprocessema går till. Lä
randet i en organisation är enligt mitt synsätt betydligt mer mångfacetterat
än vad framställningen av mästar-Iärling relationen ofta ger intryck av. Det
säger något om hur identiteten växer fram, och något om förutsättningarna
for lärandet, men relativt lite om hur lärandet går till.

Med dessa forbehåll i åtanke är min teoretiska utgångspunkt kring lärande
snarast en integration av de kognitiva och kulturella synsätten. Det ansluter
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till vad jag vill kalla en kontext- och erfarenhetsbaserad syn på lärande8
• Det

är ett perspektiv på lärande som kombinerar erfarenhetsbaserad lärteori re
presenterad av Kolb (1984) utifrån konstruktivistiska antaganden (Piaget
1970) med ett kontextuellt och situerat perspektiv på situationens och den
lokala praktikens betydelse inom t ex social konstruktionism (Berger &
Luckmann 1966). När t ex Brown och Duguid (1996) utifrån det sistnämnda
perspektivet betonar att berättelser eller s.k. narratives är en av de viktigaste
lärsituationerna i arbetet är detta, enligt min uppfattning, helt i linje med den
erfarenhetsbaserade synen på lärande. Berättelser är erfarenheter som vi be
arbetar på samma sätt som andra erfarenheter. Den lokala praktiken har
dock inflytande över hur meningsfulla dessa berättelser blir för oss, om vi
fäster avseende vid dem, och hur vi tolkar dem.

Utifrån ett sådant integrerat perspektiv betraktar jag lärande som en erfa
renhetsbaserad process genom vilken individen i samspel med sin omgiv
ning förändrar sitt sätt att förstå eller handla. Jag menar således att lärande
kan innebära förändringar i tänkandet, utan att det behöver resultera i att vi
agerar annorlunda. Lärandet kan exempelvis innebära ett meningsskapande i
relation till hur vi uppfattar omvärlden, vi förstår något på ett nytt sätt, utan
att vi för den skull förändrar vårt handlande. Däremot har förutsättningarna
eller villkoren för att agera annorlunda förändrats. Genom att skapa mening
i vår relation till omgivningen gör vi den till villkor för vårt lärande. En vik
tig aspekt av denna omgivning är på vilket sätt andra människor framträder
som möjliga källor till eget lärande och utveckling.

Lärandet formas kring uppgiften
Min utgångspunkt är således att lärande sker i relation till den specifIka om
givning där lärandet sker. Människan antas, med andra ord, bygga sitt kun
nande genom att använda sig av de möjligheter som finns i ett visst sam
manhang. Man kan säga att detta sammanhang, i form av såväl den fysiska
miljön som den sociala, t ex medarbetare, erbjuder handlingsmöjligheter.
Med detta synsätt riktas intresset mot vad i omgivningen som innebär "invi
tationer" till handling, dvs. vad som uppfattas som erbjudanden eller villkor
för lärande. Av omgivningen framträder olika aspekter mer eller mindre tyd
ligt, varav individen tar fasta på och använder sig av vissa för att skapa me
ning och konstruera kunskap. Men vad av allt som fums i den omgivande
miljön tar den lärande individen fasta på och använder sig av för att bygga
kunskap?

8 Detta synsätt liknar det som inom arbetslivspedagogiska sammanhang betecknas miljö
pedagogik. Benämningen kan vara vilseledande då det för tankarna till miljöengage
mang. Ordet miljö avser dock en fokusering på sammanhanget, dvs. på omvärldens fy
siska, sociala och kulturella aspekter som villkor för lärande (Löfberg & Ohlsson 1995).
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Enligt Löfberg (1995) avgörs detta av vad individen är sysselsätt med och
hur uppgiften uppfattas. Lärandet,>formas kring någonting, säger Lötberg
(1992, 1995), och menar att det ärJust kring uppfattandet aven uppgift sonl
lärandet formas. Även Döös (2001) menar att arbetsuppgiften är central när
det gäller vad individer tar fasta på i ett arbete för att skapa mening och kon
struera kunskap. Hon uttrycker det som att "Arbetsuppgiften som intention
och som erfarenhetsgrund kan således liknas vid de glasögon som avgör hur
organisationens aktörer uppfattar och handlar i en organisatorisk föränd
ring" (s 165). En viktig del i förändringsarbetets villkor kan därmed sägas
bli skapat i aktörernas uppgiftsuppfattning.

När det gäller skolsatsningar på IT kan därför lärandet inte bara antas vara
relaterat till tekniken i sig, eller tillläramas IT-pedagogiska kompetens, utan
även till en deras förståelse av vad arbetet som lärare innebär och vad som
är de viktigaste arbetsuppgifterna. En målsättning med projektet var att öka
samarbetet mellan lärarna i arbetslagen. Att detta skulle bli resultatet av IT
satsningen förutsätter att lärarna uppfattar samarbetet som en väsentlig del i
deras arbete. Detta följer dock inte naturligt av att de går en IT-pedagogisk
utbildning. Snarare blir alla de tecken som brukar inrymmas i begreppet kul
tur Ufr Frost et al. 1991) viktiga, t ex. normer, outtalade regler och förhåll
ningssätt. Även om samarbetet med kollegor anges som en del av min ar
betsuppgift kan jag avstå från detta om normer och outtalade regler säger att
"här sköter var och en sitt".

Jag vill särskilt lyfta fram två aspekter från denna diskussion. Den första är
betydelsen av hur läraren förstår sin arbetsuppgift. Denna förståelse formas i
det sociala sammanhanget och kan antas ha betydelse för deras handlande.
Den andra aspekten är att individer bygger sin kunskap genonl att använda
sig av de möjligheter eller erbjudanden som finns i den fysiska och sociala
miljön. I ett organisatoriskt sammanhang utgörs denna omgivning framför
allt av andra människor. En väsentlig fråga blir därför om individen kan an
vända sig av andras erfarenheter och kompetens för att utveckla sin egen
kompetens att lösa den arbetsuppgift hon uppfattar. För att detta skall ske
nlåste dock andra uppfattas sonl ett erbjudande om samarbete, sonl en
aspekt eller resurs i omgivningen man kan använda sig av för att utveckla
den egna kunskapen.

Ett ytterligare skäl till att medarbetare i en organisation är en viktig förut
sättning för lärandet i en organisation är Weicks (1995) teori om menings
skapande (sensemaking). Weick menar att världen uppfattas som mångtydig
(ambiguous) och att människor för att hantera detta har en inneboende för
måga att tolka händelser så att de blir meningsfulla och möjliga att begripa.
Detta meningsskapande har en tydlig social prägel, det görs tillsammans
med andra. Att andra medarbetare finns tillgängliga för diskussioner och
gemensamt handlande är därför en viktig fönltsättning för meningsskapan-
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det, och därmed för det individuella lärandet. Detta talar för att det lärande
som sker i arbetet genom samverkan med andra är centralt för hur individer
utvecklar sin kompetens i ett organisatoriskt sammanhang.

Möjligen är det den långa traditionen av att arbeta relativt självständigt som
lärare som gjort att det finns få studier av hur denna samverkan går till i sko
lan. Bristande tid för dialoger och erfarenhetsutbyte har belysts som ett hin
der för skolutveckling (se t ex Carlgren & Hörnqvist 1999), men inte lika
ofta har andra svårighet att ta del av varandras kompetens uppmärksammats
internt i skolorna eller varit föremål för teoretisk diskussion.

Individens kompetens
Lärande är den process som leder till såväl individers kunskap som kompe
tens. Låt mig därför stanna en stund vid begreppet kompetens innan jag går
över till att diskutera lärande som ett kollektivt fenomen.

Ibland likställdes kompetens med formell behörighet. On1 vi med kompe
tens menar formell utbildning eller annan icke situations- eller uppgiftsrela
terad förmåga, är distinktionen till kunskap inte så stor. Kompetens är dock
för mig mer än kunskap. I senare tids defmitioner betonas därför snarare be
greppets uppgiftsrelaterade karaktär. Kompetens handlar om relationen mel
lan en individs förmåga och en viss uppgift eller ett visst arbete (Kolb 1984,
Ellström 1992). Ellström (1996:149) definierar kompetens som "en individs
potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller ar
bete". Kompetens avser således att vara i stånd till att på ett adekvat sätt
bemästra ett visst problem, dvs. förmågan att handla i relation till en viss
uppgift. Därmed innefattar kompetens såväl intellektuella, manuella och so
ciala färdigheter, men eftersom kompetensen uttrycks i handling, även viljan
att utföra en viss uppgift.

Kompetensen är också beroende av det sammanhang där handlingen utförs.
Med den utgångspunkten kan man inte vara kompetent i största alln1änhet.
Det är i relation till en viss uppgift eller situation som någon är kompetent.
Hur resultatet av handlingsförmågan bedöms, eller vad som är ett adekvat
sätt att lösa uppgiften, är beroende av krav och förväntningar från omgiv
ningen. Kompetens och handlingsförmåga måste därför diskuteras i relation
till den sociala och kulturella miljö där kompetensen får sitt uttryck. I en or
ganisation är kompetensel1 exempelvis inte bara frågan om att själv kunna
lösa vissa uppgifter, utan kan även innefatta förmågan att aktivera andras
kunnande och erfarenheter (Löwstedt & Stymne 2002:19), eller förståelse
för vad andras agerande kräver och en medvetenhet om andras förutsätt
ningar (Weick & Roberts 1993). Kunskap däremot, är mer bunden till en in
divid. Det är individens uppfattning om världen i något avseende, visserli
gen påverkad av sociala relationer men inte lika uppgiftsrelaterad. Ur mitt
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konstruktivistiska perspektiv följer att kunskap är formulerad av individen
och således subjektiv till sin karaktär. Det är individens f6rståelse som jag
avser med kunskap, vilken kan vara mer eller mindre korrekt jämfört med
olika former av "objektiva" kriterier på vad som är rätt.

Ovan har jag beskrivit den teoretiska grund jag lutar mig mot när det gäller
synen på individuellt lärande, kunskap och kompetens. Jag har gjort detta
relativt utförligt då jag menar att mycket litteratur kring lärande och kun
skap i organisationer har en oproblematiserad eller alltför nlekanistisk syn
på lärande. Ofta utelämnas definitioner helt eller så antas utan närmare dis
kussion förändringar hos individer eller i organisationer vara ett resultat av
lärande. Detta är olyckligt då diskussionen om lärande i organisationer får
mycket olika utgångspunkter och implikationer beroende på vad vi menar
med lärande. Även om det individuella lärandet är min utgångspunkt blir det
rimligt att anta att det lärande som skall till for att en hel verksamhet (skola)
skall forändras inte enbart är en individuell angelägenhet. Vi bellöver istället
tala om lärande som ett kollektivt eller organisatoriskt fenomen, som något
som sker utöver, men inte oberoende av det individuella lärande som jag
redogjort för ovan.

Lärande som ett organisatoriskt fenomen

Begreppet organisatoriskt lärande växer fram
Även om vissa forfattare så tidigt som i början av 1960-talet (exempelvis
Cyert & March 1963) betraktade organisationer som system som lärde och
genom erfarenhet anpassade sig till onlgivllingen, var det forst på 1970-talet
som forskare på allvar började studera den lärprocess genom vilken organi
sationer omvandlas. Exempelvis hävdar Schön (1972:24) att "vi måste bli i
stånd inte bara att omforma våra institutioner i takt med ändrade situationer
och krav, vi måste också finna på och utveckla institutioner som utgör
'lärande system', det vill säga system som kan åstadkomma sin egen konti
nuerliga omvandling". Några år senare introducerade Argyris och Schön
(1978) begreppet organisatoriskt lärande, vilket sedan dess varit ett centralt
begrepp i organisationsforskningen.

Nu börjar det på allvar hävdas att organisationers formåga att lära är en för
utsättning for anpassning till förändringar i omgivningen (Levitt & March
1988). Organisationers förändring beskrivs som en fråga om lärande, avlä
rande och omlärande (Hedberg 1981), och lärandet som en forutsättning för
en effektiv verksamhet (Argyris & Schön 1978). Därmed knyts lärande och
organisationsförändring samman som två sidor av samma mynt.
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Trots intresset är det inte alltid så självklart vad som menas med organisato
riskt lärande. Det fmns knappast inom forskningsfåltet någon koncensus om
definitioner, begrepp och perspektiv (Tsang 1997, Handy 1989). En av för
klaringarna till detta är att organisatoriskt lärande under åren har studerats
utifrån en mängd olika akademiska discipliner och perspektiv (Easterby
Smith 1997). En annan förklaring är att det i kölvattnet av begreppets ökade
popularitet uppstått en tydlig dikotomi inom fältets teoriutveckling (Tsang
1997, Easterby-Smith 1997). Å ena sidan finns litteratur och teorier som har
ett föreskrivande syfte. Här möter vi oftast begreppet "lärande organisation"
och recept på hur en sådan kan skapas. Även kring detta begrepp är mång
tydigheten stor. Handy (1989: 179) beskriver det på ett träffande sätt: "The
Leaming Organization is a term currently in vogue. It is, however, less than
obvious what it means, except that clearly it is a good thing to strive to be."
Den andra utvecklingslinjen syftar mer till att beskriva fenomenet eller för
stå vad det innebär (Argyris 1999). Företrädesvis används benämningen or
ganisatoriskt eller kollektivt lärande. Dessa två kunskapsspår skiljer sig åt
när det gäller den grundläggande intressebasen. I mitt fall är forståelsein
tresset det primära. Jag kommer därför fortsättningsvis inte att använda be
teckning 'lärande organisation', utan föredrar att tala om organisatoriskt
lärande för att betona att det är de organisatoriska lärprocessema som är i
fokus i detta arbete.

Trots de skilda definitionerna och olika perspektiven på begreppet organisa
toriskt lärande har många författare ändå funnit det fruktbart att tala om ett
organisatoriskt lärande när lärandet sker i ett organisatoriskt sammanhang.
Generellt föreligger då en fokusering på organisationsnivån och på mer
övergripande, kollektiva lärprocesser i organisationer. En huvudfråga har
dock varit om organisatoriskt lärande verkligen är något annat än individu
ellt lärande. Vissa forfattare anser som exempelvis Hedberg (1981) att det
vore ett misstag att tro att organisatoriskt lärande inte är något annat än
summan av individers lärande. Även om organisationer inte har hjärnor,
skriver han, så har de kognitiva system och ett minne i form av normer och
värderingar som fortlever även om olika individer kommer och går. Andra
författare (t ex Argyris & Schön 1978) behandlar organisatoriskt lärande
snarare som individuellt lärande i organisationer. I slutet av detta kapitel
formulerar jag studiens syn på begreppet organisatoriskt lärande som ett
lärande som går utöver individuellt lärande, men ändå inkluderar individers
lärande som en viktig aspekt.

Tvä teoretiska huvudspär
Den rika floran av teorier om organisatoriskt lärande har sammanställts och
analyserats av ett flertal författare (se t ex Dodgeson 1993, Easterby-Smith
1997). Ett försök från min sida att summera detta teoretiska fålt innebär för
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det första att organisatoriskt lärande inkluderar principer, strukturer, aktivi
teter, processer etc. som skapar.,,:;goda förutsättningar för individers lärande
genom samverkan med andra. Just individuellt lärande genom samverkan
med andra är en väsentlig aspektav det organisatoriska lärandet. Det indi
viduella lärandet bildar således grunden, men det räcker inte. Det krävs ock
så en samordning av olika individers eget lärande för att kontinuerligt för
bättra hela organisationens förmåga och anpassning till omgivningen.

Just dessa två aspekter - goda förutsättningar för individuellt lärande och att
den kompetens som utvecklas sprids och samordnas för att skapa nya sätt att
agera i organisationen - utgör kärnan i de flesta definitioner av organisato
riskt lärande. Skillnaden mellan olika teorier har främst att göra med vilken
tonvikt de lägger vid var och en av dessa två aspekter. Skillnaden kan be
skrivas som en fråga om att betrakta organisatoriskt lärande som individers
lärande i ett organisatoriskt sammanhang, eller att betrakta organisationer
som om de var individer där individers lärande ses som en modell för hur
hela organisationer lär (Cook & Yanow 1996). Skillnaden kan också beskri
vas som antingen en betoning på den process som lärandet innebär, eller på
resultatet i form av förändrade handlingsmönster Gfr Granberg & Ohlsson
2000).

Författare som beskriver organisatoriskt lärande som en anpassning till för-
o ändringar i omgivningen (se Cyert & March 1963, Levitt & March 1988,

Hedberg 1981) använder ofta begrepp hämtade från modeller över individu
ellt lärande när de talar om organisationer. De betonar framföra allt föränd
ringar i organisatoriska rutiner och processer som det organisatoriska läran
det. Stata (1996) exempelvis, menar att organisatoriskt lärande på samma
sätt som individuellt medför ny kunskap och nya insikter som kan leda till
ändrat beteende. Skillnaden är att den kunskap som bildas sonl ett resultat
av lärandet utgörs av institutionella mekanismer (policy, strategier, explicita
modeller och så vidare).

Författare som istället betonar lärprocessen mellan människor (se Senge
1995, Argyris & Schön 1978, Dixon 1994) menar att organisatoriskt lärande
är beroende av hur individer lär och kan delge varandra sina mentala model
ler, för att utveckla någon form av gemensamma bilder (shared mental mo
dels). Organisatoriskt lärande handlar om att förändra individers gemen
samma föreställningar om hur organisationen skall arbeta. För att till exem
pel tillägna sig ny teknik måste därför organisationens medlemmar förändra
sina lokala teorier (Elden 1983) om hur saker och ting skall skötas som väg
leder dem i deras vardag (Hellgren & Löwstedt 1997). Dialogen mellan or
ganisationsmedlemmama betonas Gfr Senge 1995), och den kollektiva för
mågan att använda medlemnlamas lärande. Dixon (1994:43) beskriver sitt
synsätt på följande sätt: " ... each organizational member can leam. An or
ganization leams through this capability of its members. Organizational
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leaming is not simply the sum of all that its organizational members know,
rather it is the collective use of this capability of leaming".

Betydelsen av samtal och handling
En väsentlig del i det organisatoriska lärandet är att individer samverkar el
ler interagerar på något sätt. Det aktualiserar frågor som: Vad lär vi av var
andra? Hur kan anställdas specifika kompetens samverka så att en gemen
sam kompetens utvecklas för att lösa olika uppgifter? Löfberg (1992) menar
att svaren på dessa frågor är beroende av att människor uppfattar och löser
gemensamma uppgifter. Det är en forutsättning for ett organisatoriskt läran
de. Wenger (1998) har en liknande utgångspunkt. Den gemensamma upp
giftsfonnuleringen är en av grundpelarna i den arbetsgemenskap som enligt
Wenger utgör basen för lärandet. Förståelsen aven sådan gemensam uppgift
styr de intentioner människorna tillsammans har med sitt handlande (på
samma sätt som tidigare diskuterats for det individuella lärandet). Såväl
Lötberg som Wenger pekar därmed ut en central fråga för att forstå den or
ganisatoriska lärprocessen vid inforande av ny teknik, nämligen om och i så
fall hur den nya tekniken framträder som en gemensam uppgift för de be
rörda. Den teoretiska utgångspunkten för att ställa denna fråga är dock olika.
Löfberg menar att organisationsmedlemmarnas reflekterande över gemen
samma uppgifter är grunden för lärandet, medan Wenger snarare söker
grunden för lärandet i själva deltagandet i den arbetsgemenskap där uppgif
ten framträder. Båda författarna betonar därmed interaktionen mellan indi
viderna i en organisation, men fäster olika vikt vid samtalets eller handlan
dets betydelse for denna interaktion. Detta är en skiljelinje som också mer
generellt är tydlig i litteraturen kring kollektiva aspekter av lärande.

Samtalets betydelse lyfts fram i en rad studier. Ohlsson (1996) konstaterar
att medlemmar i arbetsgrupper inom barnomsorgen gör sina privata erfaren
heter offentliga genom samtal, och på så sätt formar gemensamma sätt att
förstå erfarenheter och strategier för att hantera arbetet. Wilhelmson (1998)
menar att en syntes av olika synsätt från samtalare i en grupp kan leda till att
ny kollektiv kunskap skapas. Detta sker genom att människor i samtalen
synliggör sina foreställningar och tankar om världen för varandra. Även
Bjerlöv (1999) tar upp perspektivskiften när hon studerar verksamlletsan
knutna samtal på arbetsplatser och betonar betydelsen av att kunna ta till sig
andras perspektiv och sätt att förstå för att samtalet skall vara konstruktivt.
Gustavsen (1990) pläderar för "demokratisk dialog" vid verksamhetsan
knutna seminarier för att föra utvecklingen aven verksamhet framåt. På lik
nande sätt har samtal och dialoger i skolan betonats som ett medel att syn
liggöra enskilda lärares erfarenheter och perspektiv (Alexandersson 1999,
Lindqvist & Magnusson 1999, Ohlsson & Salino 2000). Även inom organi
sationsteoretisk forskning är samtalet och dialogen ofta i fokus for det ge-

- 46-



mensamma lärandet (Isaacs 1993, Senge 1995, Argyris 1996). Genom att
referera till olika organisationsf0rskare framllåller Heligren och Löwstedt
(1997:124) att det i analysen av organiserad verksamhet blivit allt vanligare
att fokusera "organiserat prat". Även prat i betydelsen historier och berättel
ser framhålls som en av de viktigaste lärsituationema i arbetet (Brown &
Duguid 1996).

Denna starka betoning på verbal kommunikation i de teoretiska antagandena
bakom organisatoriskt lärande ger intryck av att det främst är genom dialo
ger och samtal som enskilda individers erfarenheter och kompetens framträ
der för andra organisationsmedlemmar. Detta är något som uppmärksammas
av Döös (2001):

"Jag skulle vilja påstå att görandet på senare år blivit undervärderat. Vi har
enats om reflektionens och samtalandets avgörande betydelse för lärande
och utveckling, men själva görandet har hamnat i bakvatten. Som vore sam
talet allenarådande, de enda behövliga arenorna för reflektion" (s 164).

Flera författare har istället lyft fram handlandets betydelse för lärandet.
Weick och Roberts (1993) menar till exempel att kunskap börjar med hand
ling, och andra författare integrerar handlandet med lärandet ur ett socio
kulturellt perspektiv. Kunskap är inte något personen har, utan något män
niskor gör, enligt Lave och Wenger (1991) som betonar att det väsentliga
lärandet sker i den arbetsgemenskap där aktiviteter är synliga. Det är dock
för mig tveksamt hur tydlig denna koppling mellan handlande och lärande
är, då jag uppfattar att dessa författare främst talar om socialisation. Oavsett
detta har det socio-kulturella perspektivet (med starka rötter i Social Lear
ning Theory9) en viktig poäng när det lyfter fram betydelsen av att aktivite
ter är synliga. Den starka betoningen på imitation och modellinlärning ger
dock, som jag tidigare påpekat, inte en tillräcklig förklaring till hur lärandet
sker i samspelet mellan aktivt meningsskapande individer.

Snarare menar jag att Weicks (1995) modell över hur medlenlffiar i en orga
nisation gör den egna praktiken begriplig genom en meningsskapande pro
cess (sensemaking) är ett tydligare stöd för handlandets betydelse för läran
det. När Weick med hjälp av den symboliska interaktionismen (s 41) defini
erar meningsskapandet som en social process betonas det gemensamma i
lärandet. Umgänget med andra människor blir en viktig del i hur vi begriper
världen runt omkring oss. Lärandet främjas genom att människor som agerar
tillsammans får någon form av gemensam erfarenhet, som förstås mot bak
grund av hur andra människor agerar.

9 Social Leaming Theory utvecklades under 1960-talet av Albert Bandura och betonade
imitation genom olika typer av modellinlärning.
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Lärandet när något nytt förs in i en organisation skulle enligt detta resone
mang vara beroende av att individer gör saker tillsammans, eller åtminstone
synliggör för varandra vad de gör. Det blir viktigt for att anställdas specifika
kompetens skall kunna samverka så att organisationen utvecklar en ända
målsenlig handlingsförmåga i relation till en de nya uppgifterna. I IT
projektet fanns dessutom förväntningar på en forändrad lärarroll. Föränd
ringen kan därför antas innehålla en påtaglig känslomässig komponent. I så
dana situationer, där förändringar och nyheter väcker känslor, blir menings
skapande diskussioner speciellt viktiga (Weick 1995). Mångtydigheten är
snarare problemet, än okunskap, och detta "botas" inte med mera infonna
tion (ibid. s 99).

För att förstå lärprocessema bakom de forändringar som IT-satsningen gav
upphov till blir de teoretiska resonemangen i detta avsnitt väsentliga. Låt
mig sammanfatta. Jag tar särskilt fasta på att grunden for det organisatoriska
lärandet står att finna i att deltagarna uppfattar och löser gemensamma upp
gifter. Vidare tar jag med mig att det krävs någon form av interaktion mel
lan organisationsmedlemmama för att en sådan gemensam uppgift skall
skapas. Det är i denna interaktion som det gemensamma meningsskapandet
sker. Interaktionen och meningsskapandet baseras enligt vissa författare på
dialoger och samtal, nledan andra framhåller betydelsen av det gemensam
ma handlandet. Här finns en parallell till Kolbs (1984) utgångspunkt för det
individuella lärandet. Lärandet - individuellt eller organisatoriskt - är bero
ende av tillfällen till reflektion över konkreta erfarenheter och till handlings
frihet att pröva nya ideer och insikter Den gemensamma nämnaren for båda
dessa aspekter är att enskilda individers privata erfarenheter och kompetens
görs tillgängliga eller synliga för andra. Detta är som jag tidigare nämnt ett
viktigt villkor för det individuella lärandet, men betonas nu även för det or
ganisatoriska lärandet.

Genom de erfarenheter människor gör i arbetet skapar de meningsstrukturer
i sitt tänkande (Dixon 1994). De utgör de aktuella föreställningarna om värl
den. Vissa av dessa föreställningar är privata, de vi inte delger andra. Andra
är tillgängliga för kollegor, och vissa har medlemmarna gemensamt såsom
gemensamma regler, normer, rutiner, handlingsmönster och föreställningar
om verksamhetens inriktning. Det är inom ramen för de tillgängliga
strukturerna som det organisatoriska lärandet kan ske.
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Organisatoriskt lärande - definition och teoretisk
referensram ' O"

Nedan summeras studiens teoretiska referensram för organisatoriskt lärande.
Den är central i och med att jag vill försöka förstå utvecklingen av IT
satsningen utifrån det organisatoriska lärandet på respektive skola. Utgångs
punkten är det faktum att definitioner av organisatoriskt lärande antingen
betonat goda fönltsättningar för individuellt lärande, eller organisatoriska
processer som leder till att organisationen som helhet agerar på nytt sätt. De
flesta författare har valt någon av dessa utgångspunkter, få har inkluderat
båda. Jag menar att det är en kombination och integrerar på så sätt också det
individuella lärandet med det organisatoriska.

När vi talar om organisatoriskt lärande måste vi således både ha en förståel
se för hur det individuella lärandet i samarbetet med andra går till, och hur
detta lärande sprids och samordnas för att skapa nya sätt att agera i organisa
tionen. För det första innebär detta att människor lär tillsammans med och
av varandra. Detta resulterar i att de enskilda individerna utvecklar en kom
petens som sannolikt inte var och en av deltagarna skulle ha utvecklat på
egen hand. För det andra innebär min utgångspunkt att det individuella lä
randet också samordnas till nya sätt att kollektivt agera i organisationen.

En kritik som kan riktas mot fältet organisatoriskt lärande är att de struktu
rer, rutiner eller procedurer som antas bli resultatet av ett organisatoriskt
lärande inte har ägnats så stor uppmärksamhet. Det verkar ibland som om
lärprocessen vore det allenarådande. Lärprocesser utan några bestående ef
fekter, utan några handlings- eller kunskapsmönster, är relativt meningslösa.
På samma sätt leder kunskapshantering utan lärprocesser till ointresse bland
personalen. Detta blir uppenbart i de fall hanteringen av kunskap i en orga
nisation huvudsakligen handlat om att bygga upp databaser för att "lagra"
kunskap. Om inte förutsättningarna för lärandet beaktas i samband med att
ett sådant kunskapssystem introduceras visar erfarenheten att intresset för att
använda systemet sjunker (Larsson & Löwstedt 2002). I en modell över or
ganisatoriskt lärande behöver därför lärprocessema integreras med dess re
sultat.

En central fråga i denna studie blir därför hur lärarnas individuella erfaren
heter och kompetens kan samverka för att främja lösandet av den nya upp
giften att integrera IT i undervisningen. Resulterar denna samverkan i stabi
la och någorlunda genomgående mönster för hur lärarna på en skola arbetar
har organisationens (skolans) samlade fömlåga att hantera en viss uppgift
förändrats. Denna samlade handlingsförmåga kan betraktas som en organi
satorisk kompetens i relation till en viss uppgift (jfr Söderström 1990). Ef
tersom kompetens uttrycks i handling gäller detta även för den organisato-
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riska kompetensen. Den uttrycks i de handlingsmönster eller rutiner som
bildas. Med handling avser jag i detta sammanhang det som individerna
medvetet gör. Fortsättningsvis använder jag begreppen handlingsstruktur
och handlingsmönster synonymt för att beskriva dessa stabila och någorlun
da genomgående mönster i hur medlemmarna i en organisation agerar, som
resultat av ett organisatoriskt lärande. Det organisatoriska lärandet skulle
exempelvis kunna leda till att lärare på en skola skapar en någorlunda sam
stämmig uppfattning om IT i undervisningen och med utgångspunkt från
detta förändrar det dominerande sättet att arbeta med IT. De handlingsstruk
turer som blir resultat av det organisatoriska lärandet utgör då skolans orga
nisatoriska kompetens att använda IT i undervisningen. Organisationen age
rar på ett nytt eller annat sätt - den organisatoriska kompetensen förändras.

Därmed ses organisationsförändringen som ett resultat av organisatoriskt
lärande, och inte tvärt om så att förändrade strukturer i sig betraktas som or
ganisatoriskt lärande. Det är således de lärrelaterade processerna som utgör
det vi kan kalla organisatoriskt lärande, snarare än den kunskap eller de
strukturer som skapas som ett resultat av processen. Det senare är annars en
inte helt ovanlig beskrivning i litteraturen när organisatoriskt lärande främst
ses som en anpassning av organisationens fungerande i relation till föränd
ringar i onlgivningen. Jag menar att förändrade strukturer och handlings
mönster kan uppkomma på många olika sätt, utan att kopplas till organisato
riskt lärande. Ett exempel är från Schenkel (2002) som pekar på att kvali
tetssystem som ISO 9000 formar handlingsmönster och tankestrukturer ge
nom att de innebär en standardisering av formella rutiner kopplat till en kon
trollfunktion. I detta fall är de ändrade strukturerna inte ett resultat av ett or
ganisatoriskt lärande, enligt mitt sätt att se det. De nya stnlkturema utgör
snarare ändrade betingelser för lärandet.

Det gemensamma lärandet behöver dock inte omfatta alla medlemmar i or
ganisationen. Jag kan väl tänka mig ett lärande på grupp- eller lagnivå som
innebär att erfarenheter genereras, sprids och tolkas inom en grupp. Ett
lärande kan således ha skett mellan två individer eller i ett arbetslag utan att
det leder till att fler personer i verksamheten berörs. Jag vill här använda
benämningen kollektivt lärande för att betona att det inte är frågan om en
bart ett individuellt lärande, men heller inte ett lärande som genomsyrat hela
organisationen. Först när det kollektiva lärandet fått en sådan omfattning att
det leder till en förändring av handlingsmönstren i organisationen som hel
het vill jag tala om organisatoriskt lärande. Min syn på organisatoriskt
lärande skiljer sig därför från författare som t ex Johanson och Nilson
(1995) vilka menar att en förändring avseende dominerande syn- och tanke
sätt inom en grupp, men inte i hela organisationen, kan betraktas som orga
nisatoriskt lärande inom gruppen. En isolerad grupp, ett arbetslag, som för-
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ändrat sitt sätt att arbeta genom kollektiva lärprocesser, representerar såle
des inte vad jag menar med organisatoriskt lärande.

Slutligen är det Väl1 att påpeka ..."a~ organisatoriskt lärande, på samma sätt
som individuellt lärande, är ett mycket positivt laddat uttryck. Organisato
riskt lärande har ofta kopplats till förändringar, och speciellt till positiva
förändringar eller ökad effektivitet. Många författare utgår från ett antagan
de om att "learning will improve future performance" (Fiol & Lyles
1985:803). Det är dock möjligt, för att inte säga troligt, att lärande på en or
ganisatorisk nivå även har effekter som inte är konstruktiva eller utvecklan
de, eller till och med negativa, för organisationen. Det händer att historier
berättas och diskussioner förs som innebär ett lärande som motverkar ett ef
fektivt handlande. Till exempel har Chris Argyris (1990, 1996) ofta betonat
att ett ineffektivt lärande är ett hinder för positiva förändringar i organisa
tioner. I andra fall kan missförstånd eller felaktiga tolkningar av interna eller

,externa signaler ge upphov till ett lärande som är destruktivt för organisatio
nen (Levitt & March 1988).

Organisationer kan också vara icke-lärande i bemärkelsen att de inte föränd
ras av erfarenheter (Brunsson 1988). De utvecklar istället en förmåga att ig
norera problem och lösningar till problem. A andra sidan menar t ex Cook
& Yanow (1996) att även icke-förändring kan vara utslag av lärande. Det
organisatoriska lärandet kan ha en funktion av att bevara eller upprätthålla
existerande mönster i organisationers agerande, och således betraktas både
som en innovativ och som en vidmakthållande process. Min utgångspunkt
är att organisatoriskt lärande innebär förändringar av något slag - positiva
eller negativa - i de organisatoriska handlingsstrukturema. Det är den orga
nisatoriska kompetensen som förändras. Den process som bevarar de etable
rade handlingsmönstren eller procedurerna, ser jag snarare som en viktig
aspekt i den organisatoriska kompetensen.

En undersökningsmodell
Med denna referensram som utgångspunkt kan en modell för det organisato
riska lärandet formuleras. Eftersom lärprocessen och dess resultat - föränd
ringar i den organisatoriska kompetensen - med denna utgångspunkt är
oskiljaktiga aspekter av det organisatoriska lärandet inkluderas båda dessa i
modellen. Modellen är teoretisk i bemärkelse att den formulerats mot bak
grund av den teoretiska genomgången. Den är också studiens undersök
ningsmodell genom att den riktar uppmärksamheten på vad det är som stu
deras (Yin 1994), och är utgångspunkten för att formulera de mer precisa
forskningsfrågoma.
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Organisatoriskt lärande

r-···i~d;~id~;ilt·....~ ~~~~~~i~i~g··~~··d·~tl ..l lärande t-+. ~ individuella ~: ; ~ ~~~~~=~ .J

Organisatorisk kompetens
...............................................
~ Nya handlingsstrukturer ~

I ~.~~~:.~:::~::~~~ ...!

Figur 2. Modell över centrala komponenter i det organisatoriska lärandet.

Utifrån denna modell definierar jag organisatoriskt lärande som en process
där individer i det dagliga arbetet utvecklar sin kompetens i samverkan med
andra, och samordnar och integrerar detta lärande till nya handlingsstruk
turer i organisationen.

Mitt resonemang bakom den teoretiska modellen kan sammanfattas på föl
jande sätt: För det första utvecklar enskilda individer sin egen kompetens i
det dagliga arbetet genom att samverka med andra på arbetsplatsen. Littera
turgenomgången ger anledning att speciellt studera två förutsättningar för
detta individuella lärande, nämligen: hur enskilda individers erfarenheter
och kompetens synliggörs för andra medarbetare, och om andra personer på
arbetsplatsen framstår som en resurs för det egna lärandet.

För det andra behöver de erfarenheter som olika individer gör i arbetet, och
den kompetens som utvecklas, samverka och integreras till en gemensam
organisatorisk kompetens. Med detta avser jag organisationens samlade
handlingsförmåga i relation till en viss uppgift (jfr Söderström 1990). Orga
nisationen hanterar en uppgift på ett nytt eller annorlunda sätt. Resultatet av
det organisatoriska lärandet blir således att den organisatoriska kompetensen
förändras. Denna skapas av individer i interaktion och uttrycks i kollektivets
praktiska arbete i form av organisatoriska handlingsstrukturer eller hand
lingsmönster, typiska för varje organisation. Dessa handlingsstrukturer kan
också betraktas som procedurer i organisationer. Procedurer har beskrivits
som organisationers minne, vilket är ett resultat av organisatoriskt lärande
(Levitt & March 1988). En möjlig förutsättning för denna samordning av
individers kompetens är enligt litteraturen förekomsten aven gemensam
uppgift.

Det perspektiv som uttrycks genom undersökningsmodellen har tre väsent
liga implikationer. 1) För det första kan utfallet av IT-projektet ses ett resul
tat av lärprocessema. Genom jämförelser mellan fyra skolor som har olika
utfall på IT-satsningen hoppas jag kunna säga något om betydelsen av såda
na processer och hur de fungerar. 2) För det andra förutsätter ett organisato
riskt lärande att de olika aktörerna interagerar på något sätt för att samordna
sina erfarenheter och de individuella kompetenser som utvecklas kring an
vändningen av IT. Modellen ger dock utrymme för att nivån på användning-
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en av IT enbart kan vara ett resultat av individuellt lärande. Att IT används i
olika hög grad på skolorna behöver inte vara ett utslag av att lärarnas kom
petens samordnats till gemensamma handlingsstrukturer. Användningen är i
så fall troligen mycket individuell och heterogen på skolan. 3) För det tredje
förväntas ett organisatoriskt lärande leda till nya mönster för IT
användningen (nya handlingsstrukturer). Förklaringar till uppkomna struk
turer söks således i den mänskliga sanlvaro som aktörer skapar genom re
flektion och genom interaktion med varandra Ufr Löwstedt 1989:33). Där
med inte sagt att det organisatoriska lärandet behöver innebära högre IT
användning. Det är även möjligt att lärandet baseras på en gemensam erfa
renhetsgrund som gör att man väljer bort datorerna i undervisningen.

Detta kapitel har redogjort för studiens perspektiv på organisatoriskt lärande
och slagit fast några viktiga utgångspunkter. Nästa kapitel handlar om det
sammanhang där det organisatoriska lärandet sker, nämligen om skolan som
organisation. Det är dock inte den formella organisationen som är centralt i
kapitlet, utan organisationen så sonl den framträder för lärarna.
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Kapitel 4

Föreställningar om skolan
som organisation

Sjöstrand (1978) menar att de som är verksamma i en organisation alltid ut
vecklar en föreställning eller bild av den egna arbetsverkligheten, däribland
organisationen, och att denna påverkar hur individer agerar. I detta kapitel
redovisar jag vad vi vet om organisationsföreställningar i skolans värld, och
vilken betydelse dessa kan ha för det organisatoriska lärandet. Jag inleder
med att presentera studier som hävdar att lärare sällan uppfattar skolan som
en organisation.

Skolor som organisationer
Ett antagande i denna studie är att människans handlande är intimt knutet till
hur hon uppfattar sin omvärld (se kap. 3). En väsentlig del av lärares om
värld är att de tillsammans med andra ingår i en organisation (skola) som
skapats för att lösa arbetet på ett mer effektivt sätt än om var och en skulle
arbeta helt på egen hand. Karsten et al. (2000) menar dock att skolor är an
norlunda än andra organisationer genom att dess anställda (lärarna) är mind
re medvetna om att de är organisationer. Organisationen har inte varit ett
tydligt och styrande begrepp för lärarna i den traditionella skolan där lärarna
i relativt liten utsträckning varit beroende av varandra och undervisningen
oftast bedrivits isolerat. Det viktigaste har istället varit den egna undervis
ningen av de egna eleverna i den egna klassen. Hur andra har löst sina ar
betsuppgifter har haft liten betydelse för det egna arbetsutförandet. Även
Ekholm et al. (2000: 176) anser att lärarna i många fall inte uppfattar den
egna skolan som en organisation. I de vanligast förekommande skolkultu
rema är det snarare varje enskild lärare som står i centrum, och det egna lä
rararbetet och den egna personen är utgångspunkten för reflektion kring vad
som behöver utvecklas.

Vad menas då med att lärarna inte uppfattar skolan som en organisation?
Problemet är att ordet "organisation" avser något som inte kan ses, och där
med inte heller beskrivas enhetligt och enkelt. Vad som menas när någon
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talar om organisationen är således relativt oklart. Denna otydlighet återspeg
las även inom forskningen genom att organisation defmieras mycket olika i
olika studier (Sanderiands & Srivatsan 1993). Vissa författare (till exempel
Morgan 1986) löser detta genom att beskriva organisationer i termer av ex
empelvis en maskin eller en hjärna. Andra försöker sig på en definition. Ex
empelvis definierar Jacobsen och Thorsvik (1998) organisationer som socia
la system som är medvetet konstruerade för att uppnå bestämda mål.

Den formella organisationsstrukturen
När vi i vardagssammanhang talar om organisationen avses nog i första
hand verksamhetens formella struktur - den formella organisationen. Det är
också den som varit en vanlig utgångspunkt i den traditionella organisa
tionsläran från början av 1900-talet, men även i modernare organisationslit
teratur. Den formella organisationen antas ha betydelse för vad som sker i
en organisation och hur det sker. Genom att designa organisationen på ett
optimalt sätt kan en effektiv produktion (verksamhet) åstadkomnlas (Mintz
berg 1983). Detta rationella synsätt är inte helt ovanlig bland ledande aktö
rer inom skolan. I en tidigare studie (Larsson 1998) fann jag till exempel att
forändringar av den formella organisationen var den vanligaste förändrings
strategin i kommuner for att utveckla skolan.

I den process som nu pågår i skolan mot lokal skolutveckling och arbete i
lag blir organisationen ett viktigt villkor for förändring och lärande. Att or
ganisera innebär ju oftast ett behov av att samordna den befintliga kunska
pen. Dagens decentraliserade och lagbaserade skola har gjort att lärarna nu
behöver fundera över hur de utför sitt arbete i relation till hur andra gör, och
vad det får för konsekvenser för hur verksamheten skall organiseras. Det är
skolorna själva som skall bestämma hur de arbetar och organiserar verk
samheten för att uppnå målen. Detta är inget sonl enskilda lärare kan göra
individuellt och i avskildhet. Sjöstrand (1998) menar att en förutsättning för
att en sådan organiserad verksamhet skall växa fram är att det finns värden
eller upplevd nytta som endast är kollektivt nåbar. Det behövs således en in
sikt om att vissa uppgifter inte låter sig utföras av enstaka eller okoordinera
de individer, en insikt om att man är en organisation. Det är dock inte säkert
att denna insikt finns i skolor där lärare ännu i många fall bedriver sin verk
samhet relativt isolerat från inflytande av andra lärare och skolledare.

Det är möjligt att det är den formella organisationen eller bristande insikt i
att arbetsuppgifterna behöver koordineras som avses när det hävdas att lä
rarna inte uppfattar skolan som en organisation. Det kan i så fall förklara
varför inte lärare samarbetar, samverkar eller tillgängliggör sina tankar och
erfarenheter for varandra i större utsträckIling.
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Föreställningar om organisationen
När det gäller att förstå vad som '.sker i en organiserad verksamhet, har foku
seringen på den formella organi~ationen kritiserats genom åren, såväl efter
empiriska studier som utifrån teoretiska överväganden. Istället har den in
formella organisationen uppmärksammats, organisationer har betraktats som
löst kopplade system (Weick 1976), och betydelsen av nätverk och arbets
gemenskap har lyfts fram (Lave & Wenger 1991). Enligt vissa författare (se
t ex Brown & Duguid 1996) avviker det sätt som människor i själva verket
samordnar sitt arbete och sin kunskap fundamentalt från hur organisationer
beskriver sitt arbete i formella organisationsplaner.

Den formella organisationen har således visat sig ge en dålig beskrivning av
hur dess medlemmar agerar. Med tanke på att skolors formella organisation
dessutom ser mycket lika ut, och organisationen av den IT-satsning som in
går i studien var uppbyggd på relativt likartat sätt i alla skolor, blir andra
sätt att betrakta skolor som organisationer intressanta. Ett alternativ är att se
på organisationer som konstruktioner sonl dess medlemmar gör. Utifrån ett
sådant perspektiv är inte den formella organisationen eller de byggnader där
verksamhetens sker det centrala. Czarniawska-Joerges (1993:9) beskriver
utgångspunkterna för ett sådant synsätt:

"Organizations have neither nature nor essence; they are what people per
ceive them to be. [... ] .. .it beconles clear that in practice it is the actors who
define both for themselves and for others what a given organization is, what
it contains, what is the whole and what are the parts".

Ur ett sådant perspektiv menar jag att organisationen är vad respektive indi
vid uppfattar att den är utifrån det mönster av sociala relationer som byggs
upp. Att organisationer får sin mening av betraktaren är i och för sig inte
unikt för just organisationer, utan gäller kanske det mesta i vår värld. Just
därför är det lite märkligt att inte uppfattningen om vad organisationen är
problematiserats mer, varken i praktikens arbete med organisationsföränd
ringar eller teoretiskt i organisationslitteraturen. Weick och Westley (1996)
tar upp denna problematik - organisationers "osynlighet" - i relation till or
ganisatoriskt lärande. Med tanke på svårigheten att empiriskt beskriva vad
organisationer är, menar de att det inte är konstigt att det finns så lite av or
ganisation i litteraturen om organisatoriskt lärande.

Med utgångspunkt från att individer alltid formar en egen föreställning av
den organisation man arbetar inom (Sjöstrand 1978) blir det mindre trovär
digt att hävda att lärarna inte uppfattar skolan som en organisation. Frågan
blir istället vad för organisation som uppfattas. Om vi dessutom utgår från
att det finns ett samband mellan aktörernas sätt att tänka om organisationen,
och deras handlande i densamma Ufr Löwstedt 1989), är det rimligt att fråga
sig om lärarnas subjektiva uppfattningar om skolan som organisation - de-
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ras organisationsföreställningar - kan ha betydelse för hur de agerar i sam
band med organisationsförändringar? Genom att studera lärarnas föreställ
ningar om den egna skolan vill jag söka svaret på denna fråga.

Organisationsföreställningar och handling
Enligt Sjöstrand (1978) hänger en persons föreställning om den egna orga
nisationen intimt samman med hennes handlande. Dessa personliga organi
sationsföreställningar formas enligt Sjöstrand (ibid.) av ett antal faktorer
som t ex personens tidigare erfarenhet, tankar om framtiden, egna värde
ringar och kunskaper, samt inte minst av andras beskrivningar och hand
lingar. Kopplingen mellan organisationsföreställningar och individers hand
lande framhålls även av Argyris och Schön (1978), Löwstedt (1989), Lid
ström-Widell (1995) och Söderström (1996). Exempelvis pekar Argyris och
Schön (1978:17) på att medlemmar i en organisation tillsammans utvecklar
kognitiva kartor (organizational maps) som är gemensamma beskrivningar
av organisationen, vilka guidar eller styr handlandet. Söderström (1996) an
ser att sättet som vi uppfattar organisationen är avgörande för om ett organi
satoriskt lärande kommer till stånd eller ej. En organisation som framträder
som ett mekaniskt och ekonomiskt system utan krav på förnyelse resulterar i
andra handlingar än om den exempelvis ses sonl ett system av aktörer för
enade av gemensamma ideer. Det är dock inte den fOffilella strukturen som
behöver vara grunden till individers organisationsföreställningar (och där
med för deras handlingsgrunder), även om så naturligtvis kan vara fallet.

Gibson (1979) ger oss en möjlig utgångspunkt för att förstå varför föreställ
ningar om omvärlden (organisationen) blir av betydelse. Han betraktar om
givningen i form av "erbjudanden" (affordances) om handling. Det vi upp
fattar av objekt som utgör vår onlvärld är vad de erbjuder för handlingsmöj
ligheter. Exempelvis kan ett forskarnätverk för en viss forskare vara ett er
bjudande om att utbyta erfarenheter med andra forskare, för en annan kan
det vara ett erbjudande om att få visa upp sig och finnas "med på kartan", en
tredje kan se en möjlighet att... , och så vidare. Vilket erbjudande vi uppfattar
avgör hur vi kommer att handla.

Erbjudanden är dock på svenska ett så positivt laddat ord att det för tankarna
fel. "Affordances" kan även innebära ett handlande som är jobbigt eller trå
kigt. Möjligen är det mer rättvisande att prata om vad omgivningen tillhan
dahåller för möjligheter Gfr Döös 2001). Om vi håller fast vid teorin om att
objekt tillhandahåller handlingsmöjligheter kan vi fråga oss om detta även
gäller för skapade "objekt" som artefakter, eller varför inte mentala kon
struktioner. Enligt Lötberg (1995) kan mycket väl artefakter omfattas av te
orin om hur omgivningen tillhandahåller handlingsalternativ:
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"... artefakter [kan] ses som omgivande erbjudanden, konstruerade av män
niskor själva, vilka kombinerar"jdentifierade erbjudanden och kunskap om
dessa erbjudanden till specifika produkter som underlättar avsedd hand
ling." (s 129)

I ett annat sammanhang preciserar Löfberg (1994) vad han menar med arte
fakter och inkluderar där även organisationer:

"These products [artefacts] don't necessarily have to be physical, they can
also be of a more intangible character such as norms, values, organisationai
forms that exist in so far as humans contain them over time as a result of
their concrete actions." (s 8)

Att beskriva på vad sätt och hur artefakter framträder som erbjudanden i
specifika mänskliga situationer framstår för Löfberg (1995) som en viktig
empirisk utgångspunkt för framtida teoriutveckling. Utgångspunkten är det
resonemang som förts tidigare om att människan gör omgivningen till vill
kor för sitt lärande genom att skapa mening i det som där sker. Genom att
skapa mening i sin relation till den organisation man tillhör och arbetar
inom gör man följaktligen även den till villkor för sitt lärande.

Studier av organisationsföreställningar
Det är få studier som har berört vad lärares föreställningar om skolan som
organisation får för konsekvenser, speciellt med avseende möjligheten att
nyttja varandra för lärande. Forskningen om skolan som organisation har
främst försökt att beskriva och kategorisera skolan i någon form av objekti
va mått. Vanligt har varit att identifiera den speciella karaktär som utmärker
skolan, eller sökande efter institutionella skillnader för att inordna skolan i
någon form av typologi (se t ex Berg 1982). Skolors arbetsorganisation har
också studerats i relation till dess kultur, arbetsmiljö och styr- och regelsy
stem (Berg et al. 1987). Arbetsorganisationen betraktas då som ett redskap
för att bedriva en viss verksamhet, och fokus ligger på dess form (formella
struktur). Även skolan som organisation har diskuterats utifrån dess funk
tion, dvs. hur innehåll och resultat i skolans verksamhet är relaterat till den
uppgift huvudmannen ålagt skolan (ibid.).

Ett annat alternativ har varit att beskriva skolan genom tolkningar av olika
förhållanden, exempelvis av hur skolans mål hanteras (Ekholm 1989). Vida
re har skolan som organisation beskrivits i kulturtermer. I en skrift från
Skolverket (Ekholm et al. 2000) summerar ett antal skolforskare studier av
skolkulturer och menar att en förändring av den rådande skolkulturen ofta är
nödvändig för att en reell utveckling av skolor skall uppnås. Däremot har
sällan uppfattningen hos personalen studerats, dvs. vad de anställda själva
har för bild av den egna skolan som en organisation. Ett undantag är Hult
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(1992) vars studie dock utgår från ett antal å priori formulerade organisa
tionsvariabler med vars hjälp man kartlade skolpersonalens uppfattningar
om den organisation sonl de jobbade i. Resultatet visade att det fanns myck
et olika uppfattningar i de flesta variablerna på den studerade skolan. Det
finns dock, mig veterligen, inga studier som jänlfor aktörenlas organisa
tionsforeställningar i olika skolor och relaterar dessa till resultatet av föränd
ringsinitiativ.

Att organisationsföreställningar eller organisationen ur lärarnas perspektiv
iIlte fokuserats mer är kanske inte så konstigt. Det är främst institutionellt
eller kulturellt präglade teorier som dominerat skolforskningen. Synen på
skolan som en instihltion har haft stor betydelse, och forskningen har främst
fokuserat den formella organisationen och ramarna för denna. Speciellt har
den s.k. "ramfaktorteorin" (Dahllöf 1999) haft stort genomslag från slutet av
1960-talet som ett verktyg for att förstå undervisningsprocessen och skolans
forändring utifrån de yttre begränsande ramarna för verksamheten. Ramfak
torer i ett läroplansperspektiv har ytterligare utvecklats i arbeten av Lund
gren (1999) for att förklara t ex utvecklingen av undervisningsfonner med
hänvisning till ekonomiska, sociala och kulturella betingelser under olika
tidsepoker. Denna fokusering på ramar och institutionella mekanismer kan
dock kritiseras för att inte beakta betydelsen av de processer som omvandlar
gamla strukturer till nya, själva förändringsprocesserna (jfr Löwstedt 1999)

I andra sammanhang än skolan fmns dock vissa studier av organisationsfö
reställningar. Lidström-Widell (1995) fann i en studie av vad hon kallar or
ganisationsbilder, dvs föreställningar om verkligheten, i tre olika organisa
tioner att dessa bilder var bundna till när i tiden olika organisatoriska pro
cesser skett, var man själv befinner sig i organisationen och hur man knyter
samman olika händelser. Dessutom påverkades individers organisationsbil
der av deras eget handlande, samtidigt som bilderna påverkade handlandet.

Löwstedt (1989) menar att människor genom sina erfarenheter från arbetet i
en organisation utvecklar en föreställning om hur organisationer i allmänhet
fungerar. Han visar i en studie av hur ny teknik infordes i tre verkstadsföre
tag (ibid.) att det finns en påtaglig överensstämmelse mellan ledande aktö
rers organisationsföreställningar och den organisationsform som växter fram
i samband med förändringar. I samband med delma studie utvecklar Löw
stedt ett förslag till klassificeriIlg av olika typer av organisationsföreställ
ningar (se figur 3 nästa sida).
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Generella Specifika

Individuella

Gemensamma

Organisations- Organisations-
förestäIIning.ar bilder

Organisations- Lokaia
ideer teorier

Figur 3. Klassificering av organisationsföreställningar enligt Löwstedt (1989).

Individuella och generella (dvs. icke objektsbundna) föreställningarna kallar
Löwstedt (1989:52) organisationsföreställningar. Individuella föreställning
ar som är mer knutna till den egna organisationens fungerade benämns där
emot organisationsbilder. Ideer, antaganden, värderingar, etc. om organisa
tioner i allmänhet som organisationsmedlemmarna har gemensamt kallar
Löwstedt organisationsideer. Slutligen bildar de gemensamma och objekt
specifika föreställningarna lokala teorier. Denna indelning uppmärksammar
att vissa organisationsuppfattningar är generella och andra mer knutna till
den egna organisationen, samtidigt som det finns föreställningar som är re
lativt gemensamma i en organisation.

Dessa studier talar för att lärarnas individuella och gemensamma föreställ
ningar om den egna skolan som organisation kan ha betydelse för deras
handlande i samband med IT-satsningen. Den formella organisationens in
delning i arbetslag och ledningsnivåer skulle därmed ha mindre betydelse.
Den centrala frågan blir vilka organisationsföreställningar som råder i sko
lans värld, och om dessa är olika i de fyra studerade skolorna?

Vad jag menar med organisationsföreställningar
En utgångspunkt för mycket av den forskning som presenterats ovan är att
det finns ett samband mellan kqgnition och organisation, dvs. mellan aktö
rernas sätt att tänka om organisationen och den organisatoriska utvecklingen
i respektive verksamhet. Löwstedt (1989:56) drar i sin studie av verkstads
företag slutsatsen att det finns många och teoretiskt väl utvecklade argument
för kognitionens betydelse för organisationsstrukturers utformning.

Min studies utgångspunkter skiljer sig dock från Löwstedts i några väsentli
ga avseenden. Det är för det första inte som hos Löwstedt sambandet med
föreställningar och framväxande formella strukturer i allmänhet som är mitt
primära intresse, utan sambandet mellan föreställningarna och förutsättning
ar för det organisatoriska lärandet. Jag frågar mig om organisationsföreställ
ningama påverkar förutsättningarna för det individuella och organisatoriska
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lärandet? Påverkar de hur lärarna relaterar till varandra, hur samarbetet sker
eller hur och till vem erfarenheter sprids?

För det andra är det inte (som hos Löwstedt) organisationsföreställningarna
hos några få inflytelserika personer som studeras, utan föreställningarna hos
ett urval "vanliga" lärare på respektive skola. För det tredje avser jag med
begreppet organisationsföreställningar den uppfattning eller den begrepps
värld som lärarna använder för att beskriva den egna skolan som en organi
sation, inte de föreställningar som individer har om hur organisationer i all
mänhet fungerar. Det är således de objektsspecifika föreställningarna om
den egna organisationen - vad Löwstedt kallar organisationsbilder - som
studeras. Jag håller dock fast vid begreppet organisationsföreställningar, och
avser med detta de mentala bilder eller de uttryck som lärare använder för
att beskriva den egna skolan som en organisation, vad man tänker på och
relaterar till.

Centralt i denna studie är således om organisationen så som den framträder
för dess medlemmar har betydelse för hur lärarna agerar för att lära av och
med varandra. Skolan är sällan diskuterad som en organisation där olika er
farenheter sanlagerar i ett organisatoriskt lärande. Lärarnas organisationsfö
reställningar blir därför intressant att studera, speciellt mot bakgrund av den
iakttagelse Karsten et al. (2000) och Ekholm et al. (2000) gör av att lärare
sällan uppfattar skolan som en organisation. Deras slutsats är dock formule
rad ur ett "utifrån-perspektiv", och man kan fråga sig om inte lärare alltid
utvecklar en egen föreställning om den egna organisationen. Reformer har
förändrat den formella organisationen, utan att vi vet något om huruvida lä
rarnas uppfattning om skolan som organisation förändrats.

Ett begrepp som har vissa likheter med organisationsföreställningar är orga
nisationsidentitet. Tillberg (2003) studerade samarbete och ledarskap i sko
lor utifrån bland annat skolors organisationsidentitet. Med detta avser Till
berg (s 172) "tämligen stabila och övergripande föreställningar om vad som
präglar och särskiljer den egna verksamheten". Begreppet handlar om vad
som är verksamhetens särart, vad som utmärker verksamheten i relation till
andra, och berör helheten och vad som är "vi", närmast i form aven kollek
tiv självbild. Det skiljer sig dock från organisationsföreställningar vilka mer
fokuserar hur lärarna uppfattar skolan som en organisation, än vad som sär
skiljer den egna verksamheten från andra skolor.

Detta kapitel har tagit sin utgångspunkt i studier som hävdar att lärare sällan
uppfattar skolan som en organisation. Oavsett om det är så med avseende på
den formella strukturen som skapats för att uppnå bestämda mål, eller om
varje lärare egentligen har egna föreställningar om skolan som en organisa
tion, är en viktigt fråga hur organisationsföreställningama påverkar det or
ganisatoriska lärandet. Eftersom såvälorganisationsföreställningar som or-
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ganisationsidentitet anses vara förutsättningar för vardagsarbetet kan de
båda antas vara av betydelse för ,det organisatoriska lärandet. I nästa kapitel
preciseras studiens referensram och forskningsfrågor.
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KapitelS

Forskningsfrägor och avgränsningar

Denna studie handlar om fyra skolor som nledverkar i samma skolutveck
lingsprojekt med IT. I inledningskapitlet redogjorde jag för min undran över
de olikheter jag tyckte mig se mellan skolorna med avseende på hur de in
tegrerade IT i sin verksamhet. Mitt syfte med avhandlingen var att undersö
ka om och i så fall på vilket sätt de organisatoriska lärprocesserna, och för
utsättningarna för dessa, kan förklara sådana skillnader. Det jag således vill
undersöka är om det lärande som sker i en organisation kan knytas till utfal
let aven organisatorisk förändring. I detta kapitel summerar jag studiens ut
gångspunkter och preciserar studiens forskningsfrågor.

Studiens utgängspunkter
I kapitel två konstaterade jag skolans utveckling gjort att förutsättningarna
för lokal skolutveckling är annorlunda idag än tidigare. Skolorna har nu
själva ansvaret för att utveckla sin verksamhet och organisation för att nå
uppställda mål. Därmed har också förutsättningarna för gemensamt lärande
förändrats. Jag har också konstaterat att frågor om lärande och hantering av
kunskap under senare år tillmätts stor betydelse för organisationers utveck
ling. Jag finner därför argument för att det organisatoriska lärandet är en
viktig pusselbit för att förstå varför olika skolor i samma förändringsprojekt
utvecklades olika. Att söka svaret i de lärprocesser som sker internt i varje
skola motiveras också med att skolorna hade likartade förutsättningar, sam
ma förändringsstrategi och liknande resurser för att genomföra projektet.

Med hjälp av teorigenomgången i kapitel tre utvecklades en teoretisk modell
som referensram för organisatoriskt lärande. I det orgal1isatoriska lärandet
inkluderar jag dels goda förutsättningar för individers lärande genom sam
arbetet med andra, och dels samordningen av detta lärande till nya hand
lingsstrukturer i organisationen. Dessa båda aspekter är nödvändiga förut
sättningar för ett organisatoriskt lärande. Referensramen inkluderar också
det organisatoriska lärandets relation till den organisatoriska kompetensen,
dvs till de handlingsstrukturer eller stabila och någorlunda genomgående
mönster i lärarnas sätt att handla i sitt arbete, som är resultatet av den orga-
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nisatoriska lärprocessen. Jag menar att organisatoriskt lärande inte kan dis
kuteras skilt från det resultat det genererar. Därfor är det väsentligt för det
fortsatta resonemanget att den organisatoriska kompetensen inkluderas i
modellen. Om IT-satsningen resulterar i gemensamma handlingsstrukturer
kring användningen av IT är det således skolans organisatoriska kompetens
(den samlade handlingsfonnågan att använda IT i skolans verksamhet) som
forändrats.

Denna referensram sätter dels fokus på hur enskilda individer utvecklar sin
egen kompetens i det dagliga arbetet genom att samverka med andra på ar
betsplatsen, nlen också på hur de erfarenheter och den kompetens som det
individuella lärandet genererar samordnas och integreras till en gemensam
organisatorisk kompetens i form av organisatoriska handlingsstrukturer. Det
organisatoriska lärandet omfattar på så sätt hela kedjan från hur lärare ut
vecklar sin egen kompetens i det dagliga samarbetet på arbetsplatsen, till ut
vecklingen aven organisatorisk kompetens att lösa nya uppgifter.

Mot denna bakgrund kan nu studiens forskningsfrågor konkretiseras. Som
ett forsta steg undersöks på vilket sätt de fyra skolorna skiljer sig åt med av
seende på hur väl de uppnått målet att integrera IT i skolornas verksamhet.
För att därefter undersöka om jag kan förklara dessa skillnader utifrån sko
lornas hantering av lärande och kunskap formuleras tre mer precisa forsk
ningsfrågoma om det organisatoriska lärandet. Dessa forskningsfrågor, och
deras relation till undersökningsmodellen, framgår av nedanstående figur
och kommenteras sedan mer utförligt i texten.

Hur utvecklar lärarna sin kompe
tens i det dagliga arbetet genom
samverkan med andra? (Fråga 1)

Hur befästs och vidmakthålls den or
ganisatoriska kompetens som utveck
las kring IT-användningen? (Fråga 3)

, Organisatoriskt lärande

[.:::::j.·~I~:~.::~:,~~:::::r 1~~~~~~~Ifr~d·~t·1 +
..........................•.....

I

Organisatorisk kompetens
............................................... .
~ Nya handlingsstrukturer ~

L. ~.:~~:.~:~~~:~~~ ..1

Samordnas det individuella lärandet till en
organisatorisk kompetens att använda IT i
undervisningen, och i så fall hur? (Fråga 2)

Figur 4. Studiens utgångspunkter och forskningsfrågor.
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Eftersom syftet med studien är att undersöka förutsättningarna för de orga
nisatoriska lärprocesserna i de fyra skolorna är jämförelser mellan skolorna
aktuella för samtliga forskningsfrågor. Att jag skulle upptäcka sådana skill
nader mellan skolorna förutsätter dock att variationen i förutsättningar för
lärande inom skolorna är mindre än mellan dem. Innan jag mer ingående
motiverar mina forskningsfrågor gör jag en summerande genomgång av
studiens avgränsningar och centrala begrepp. Huvudsakligen är det en repe
tition då begreppen oftast definierats tidigare på olika ställen i texten. Nedan
finns dock definitionerna samlade på ett ställe för att läsaren lättare skall
kunna relatera dem till varandra.

Avgränsningar och begrepp som används
En vanlig distinktion är mellan planerade och framväxande förändringar i
organisationer (Weick & Quinn 1999). Den förändring som studeras i denna
undersökning är att betrakta sonl en planerad förändring, i likhet med en re
formförändring. Syftet var inte enbart att IT skulle bli ett dagligt verktyg för
alla lärare och elever, utan även att projektet skulle leda till förändringar i
lärarnas sätt att arbeta och i sättet att samverka och lära av varandra. Det är
en förändring som berör samtliga lärares arbete och hela skolans verksam
het. Det generella fenomenet som studeras är därför inte primärt IT
satsning, utan snarare organisatorisk utvecklingssatsning. Med detta avser
jag iscensatta och planerade insatser som syftar till att förändra verksamhe
tens innehåll och arbetssätt.

Med termerna IT eller informationsteknik menar jag allmänt datorteknik för
att söka, samla in, förädla, lagra och kommunicera information. För skolans
del är det mest frågan om att söka, bearbeta och presentera information, an
vända pedagogiska program för att öva vissa kunskaper och att kommul1ice
ra. En närmare beskrivning av användningsområdens återfinns i samband
med att nivån på skolornas IT-användning presenteras i kapitel sju.

Även om studien tar sin utgångspunkt i ett skolutvecklingsprojekt med IT
som motor är det inte alltid lätt (eller relevant) att helt separera detta från de
förändringar av den reguljära verksanlheten som ständigt pågår. IT
satsningen vävs in i de övriga kontinuerliga förändringarna. Hur enskilda
individers erfarenheter och kompetens samverkar får därmed en generell be
tydelse, inte bara för IT-användningen, utan för skolans reguljära verksam
het och utvecklingen på en rad områden. Detta är dock relevant då resultatet
av IT-satsningen även relateras till hur respektive skola hanterar lärande och
kunskap i den dagliga verksanlheten, även vid sidan om och efter IT
projektet.
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Studien bygger på erfarenheter från ett specifikt utvecklingsprojekt med IT
som motor i den specifika kontext som skolan utgör. Utvecklingsprojekt ut
gör i sig ett ingripande i förutsättningarna för lärande (Ohlsson & Salino
2000), och inverkar därmed på den miljö som lärarna individuellt och som
kollektiv befinner sig i. Informationstekniken beskrivs av vissa författare
som ett medel för att sprida kunskap via t ex databaser, och av andra som en
arena för lärande genom att koppla samman personer med liknande intres
sen eller kunskapsbehov (Hansen et al. 1999). Därför kan även informa
tionstekniken i sig ha betydelse för om ett (i alla fall) kollektivt lärande
kommer till stånd. Det är dock inte eventuella effekter av den nya tekniken i
sig som är den centrala frågeställningen. Om däremot tekniken används oli
ka för att stödja ett organisatoriskt lärande är detta givetvis intressant i
sammanhanget.

Med individuellt lärande avser jag en erfarenhetsbaserad process genom vil
ken individen i samspel med sin omgivning förändrar sitt sätt att förstå eller
handla. Genom lärandet utvecklar lärarna sin individuella kompetens. Med
detta avser jag i enlighet med Ellström (1992) en individs potentiella
handlingsförmåga i relation till en viss uppgift eller visst sammanhang.

Det organisatoriska lärandet ser jag som den process varigenom individer i
det dagliga arbetet utvecklar sin kompetens i samverkan med andra, och
samordnar och integrerar detta lärande till nya handlingsstrukturer. Med
handlingsstrukturer avses stabila och någorlunda genomgående mönster i
hur medlemmarna i en organisation agerar. Dessa handlingsstrukturer är ut
tryck för den organisatoriska kompetensen 10

, vilket jag definierar som orga
nisationens samlade handlingsförmåga i relation till en viss uppgift. Det or
ganisatoriska lärandet resulterar således i en förändrad organisatorisk kom
petens. För användningen av IT uttrycks denna organisatoriska kompetens i
fonn av handlingsstrukturer för IT-användningen, någorlunda gemensamma
för en skola. De är uttryck för den enskilda skolans handlingsförmåga att
använda IT i sin verksanlhet, och beskriver "så här gör vi här med IT"

Benämningen kollektivt lärande använder jag ibland när jag vill betona att
lärandet inte behöver genomsyra hela organisationen, utan kan gälla grupper
av lärare. Först när det kollektiva lärandet fått en sådan omfattning att det
leder till en förändring i handlingsstrukturer i hela organisationen vill jag
tala om organisatoriskt lärande.

10 Jag har övervägt att använda det mer kända begreppet kollektiv kompetens, men i ana
logi med mitt resonemang kring kollektivt kontra organisatoriskt lärande valt att stanna
vid organisatorisk kompetens. Det är mer korrekt då den kompetens som avses är ett or
ganisatoriskt fenomen som riktar uppmärksamheten på hela organisationens fungerande.
Det öppnar också för att delar av organisationen, t ex arbetslag, kan ha olika kollektiv
kompetens.
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Precisering av forskningsfrägorna
Att skolorna i olika hög grad integrerat IT i sin verksamhet är den utgångs
punkt jag har för studien. Under projekttiden fanns påtagliga tecken på att
lärarnas användning av IT utvecklades mycket olika i olika skolor. Men hur
olika var dom med avseende på IT-användningen? En inledande fråga är
därför:

pA vilket sätt skiljer sig skolornas At med avseende pA hur väl de uppnAtt
mAlet att integrera IT i sin verksamhet.

Detta är således en utgångsfråga för att belysa hur väl skolorna integrerat IT
i sin verksamhet vid slutet av IT-satsningen. Frågan besvaras dels ll1ed hjälp
aven enkät till lärare, men också utifrån skolförvaltningens årliga uppfölj
ning av verksamheten. Utifrån resultatet på denna inledande fråga undersöks
de organisatoriska lärprocesserna och deras förutsättningar genom följande
tre forskningsfrågor.

1) Hur utvecklar lärare sin kompetens i det dagliga arbetet genom sam-
verkan med andra?

Min första fråga gäller det individuella lärandet. Den handlar om hur enskil
da lärare utvecklar sin egen kompetens i samarbetet med andra på arbets
platsen, och om förutsättningarna för detta lärande skiljer sig mellan skolor
na. Specifikt gäller frågan kompetensen att använda IT i undervisningen,
men även mer generellt det lärande som främjar kompetensen att lösa andra
arbetsuppgifter lärare har.

Att just lärandet genom samverkan med andra är centralt motiveras med att
individer i ett organisatoriskt sammanhang konstruerar sin kunskap i inter
aktion med andra. Det är också grunden för det organisatoriska lärandet en
ligt studiens referensram. Det lärande eller den kompetensutveckling som
sker inom ramen för formella utbildningsinsatser har också betydelse, men
bara i den mån detta bidrar till att individerna lär av och med varandra i den
konkreta tillämpningen av kunskapen.

I en verksamhet som av tradition byggt på självständigt arbete bakom
stängda dörrar blir det därför inledningsvis viktigt att få veta i vilken måll
lärarna samverkar, och om det finns skillnader mellan de fyra skolorna i det
ta avseende. Litteraturgenomgången framhåller här två fonltsättningar for
att samverkan skall bli en källa till lärande. Det är dels hur lärarna gör sina
erfarenheter och kompetenser synliga och kända för varandra, och dels om
andra personer framstår som en resurs för det egna lärandet.

Frågan besvaras genom att fallstudierna på de fyra skolorna analyseras med
avseende på om, och i så fall hur, lärarna samverkar med andra på arbets-
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platsen. Vidare analyseras vilka konsekvenser detta får för deras möjligheter
att lära om IT-användningen och generellt som lärare. Mina intervjufrågor
inriktas på om lärarna vet vad andra lärare gör i sitt arbete, hur de vet det,
samt om de kan ange vilka kollegor de anser är speciellt kompetenta på att
använda IT i undervisningen och att genomföra andra läraruppgifter. Jag är
vidare observant på hur lärarna uppfattar att andras erfarenheter och kompe
tens framträder som en resurs för gemensamt lärande. Lärare intervjuas om
vad de gör (eller inte gör) när de ser eller hör någon annan göra något bra,
vad som gör att de tar initiativ till samarbete, hur erfarenheter sprids, hur
försök till erfarenhetsutbyte eller samarbete tas emot, till vilka de själva
sprider sina erfarenheter och varför de gör det.

2. Samordnas det individuella lärandet till en organisatorisk kompetens
att använda ITi undervisningen, och i sA fall hur?

Individuellt lärande är enligt min referensram en nödvändig men inte till
räcklig förutsättning för organisatoriskt lärande. Det individuella lärandet
behöver samordnas och integreras till en organisatorisk kompetens i form av
gemensamma handlingsstrukturer. Min andra fråga avser därför att belysa
om det individuella lärandet kring IT sanl0rdnas till en gemensam kompe
tens för respektive skola att använda IT i undervisningen, och i så fall hur
detta går till.

Litteraturgenomgången ger anledning att närmare studera två aspekter som
antas ha betydelse för att samordna det individuella lärandet. Det är dels om
lärarna uppfattar IT-satsningen som en gemensam uppgift eller som en upp
gift var och en har att lösa individuellt. Vidare kan sättet att tänka om den
egna organisationen, vad jag kallar organisationsföreställningar, antas ha be
tydelse för hur individer relaterar till varandra och samordnar sitt individuel
la lärande. Om detta även gäller för de dominerande organisationsföreställ
ningarna i skolor är dock outforskat.

Frågan besvaras genom att intervjuer och iakttagelser riktas mot hur lika el
ler olika lärare arbetar med IT, och om lärarna uppfattar att de har någon
gemensam uppgift i projektet. Jag är vidare intresserad av om det finns en
strävan att forma en enhetlig IT-användning, och hur denna i så fall har
kommit till. I intervjuenla söker jag även efter andra svar på hur lärarna
samordnar sin kunskap och kompetens. För att kartlägga lärarnas organisa
tionsföreställningar får de beskriver den egna skolan som en organisation,
vad de tänker på och associerar till. Jag försöker här från olika håll fånga
hur de tänker om skolan som en organisation - deras föreställningar om sko
lan som en helhet, som något mer än den egna klassen. En uppsummerande
fråga i det sammanhanget är vad lärarna sammanfattningsvis tänker på när
man talar om den egna skolan som en organisation. Ur dessa svar är jag in
tresserad av hur pass enhetliga föreställningarna om en viss skola är bland
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lärarna där. Jag är slutligen intresserad av vad dessa svar får för konsekven
ser för deras eget agerande i skolan i stort.

Jag har tidigare (kapitel två) redovisat att många författare menar att förut
sättningarna för organisatoriskt lärande i skolor inte är så goda. Det är
bristande fönnåga att samordna det individuella lärandet som då avses. Det
är därför fullt möjligt att arbetet med IT varierar från lärare till lärare utan
någon samordning eller gemensam handlingsstruktur. Det går då inte att tala
om en organisatorisk kompetens att använda IT i undervisningen. Skillnader
mellan skolorna i IT-användning skulle då inte förklaras som ett resultat av
ett organisatoriskt lärande, men möjligen med olika förutsättningar för indi
viduellt lärande. I och med att jag följt arbetet under drygt fem års tid finns
stora möjligheter att upptäcka om sådana mönster av någorlunda genomgå
ende sätt att arbeta med IT utkristalliserats på var och en av skolorna.

3. Hur befästs och vidmakthJlls den organisatoriska kompetens som
eventuellt utvecklas kring /T-användningen?

Studiens tredje fråga berör vad som befäster och vidnlakthåller den organi
satoriska kompetensen - dvs. handlingsmönstren eller handlingsstrukturerna
kring användningen av IT - på de skolor där sådana utvecklats. Dessa nå
gorlunda genomgående mönster i hur lärarna på en viss skola använder IT är
inte bara intressanta under projekttiden. Det är också av intresse hur bestå
ende de är även efter projektets avslutning. Det säger något om hur starka de
vidmakthållande krafterna är. I intervjuerna ställs därför frågor om använd
ning av IT efter att IT-satsningen avslutats.

För att svara på frågan riktas iakttagelser och intervjuer under studiens olika
faser på hur lärarna arbetar för att befästa de eventuella handlingsmönster
som utvecklats, och vad i det organisatoriska sammanhanget som vidmakt
håller dessa. Jag är också intresserad av vad som händer när enskilda lärare
arbetar med IT på annat sätt än vad som är vanligt, eller om någon vill för
ändra de etablerade mönstren.

Slutligen vill jag se om förutsättningarna för det individuella lärandet, sam
ordningen av den samlade kompetensen, och de vidmakthållande faktorerna
i IT-satsningen också är uttryck för mer generella mönster av hur lärande
och kunskap hanteras på respektive skola. Därför är mina frågor även rikta
de mot förutsättningarna för organisatoriskt lärande i den vardagliga verk
samheten och i relation till arbetet som lärare mer generellt sett.
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Kapitel 6

Metod och genomförande

Denna studie utgår från och bygger vidare på material som insamlats under
arbetet med att utvärdera kommunens skolsatsning på IT från 1997 till och
med 1999. Genom att nya data insamlats under år 2000 t o m våren 2002
baseras studien på jämförande fallstudier av fyra skolor under en tidsperiod
på drygt fenl år. Den tidiga datainsamlingen var mer inriktad på att fastställa
hur skolorna tagit till sig tekniken, medan den senare även försökt belysa
hur skolorna hanterat lärande och kunskap i det dagliga arbetet vid sidan om
IT-användningen. I detta kapitel presenteras de skolor som lltgör det empi
riska materialet till studien, följt aven redovisning av hur studien genom
förts och mina metodologiska överväganden.

De studerade skolorna
Kommunen med knappt 40 000 invånare hade fram till sommaren år 2000
en gemensam skolstyrelse och förvaltning för grundskolan och gymnasiet.
Därefter har två skolstyrelser inrättats, en för den obligatoriska skolan och
en för de frivilliga skolforn1erna. Skolförvaltningen har dock fortsatt att vara
gemensam, under ledning aven skolchef, och strävar efter att vara en mål
styrd och decentraliserad organisation. I kommunen finns 13 grundskolor,
en gymnasieskola, Komvux samt en musik- och dansskola, totalt således 16
skolenheter. På varje skola finns sonl chef en rektor och i vissa fall även bi
trädande skolledare. De fyra grundskolor som medverkat i studien beskrivs
närmare nedan, nlen först vill jCl:g säga något om urvalet av skolor.

Urvalet av skolor
Av kommunens 13 grundskolor valdes fyra ut för närmare undersökning i
denna studie. Skolorna benämns fortsättningsvis skola A, B, C respektive D.
Detta val gjordes tidigt i projektet (under startåret 1996). Vid den tidpunkten
var IT-användningen fortfarande relativt låg i samtliga skolor, och det fanns
inte mycket kunskap om vilka aspekter som kunde tänkas påverka utfallet.
Vid jämförande fallstudier kan det dock vara en fördel att maximera skillna
den mellan studieobjekten i några tydliga avseenden. Variationen i utgångs-
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läget möjliggör vad Yin (1989) kallar teoretisk replikation, dvs. att fallstudi
er av ett liknande fenomen under olika förhållanden bidrar till att bredda ba
sen för den teoretiska generaliseringen av resultatet.

Mot bakgrund av den knapphändiga information som fanns initialt om sko
lorna kom urvalet att baseras på skillnaderna i två avseenden, nämligen stor
lek och geografiskt läge (centralt i kommunen eller på landsbygden). Logi
ken bakom detta val var att skolornas storlek kan tänkas ha praktisk betydel
se för möjligheten att bygga upp en fungerande IT-användning, samtidigt
som landsbygdsskolor kan ha andra motiv eller förutsättningar (stödjande
eller hindrande) än centralt belägna skolor att satsa stort på informationstek
niken. Förutom en variation i storlek och geografisk läge togs vid valet av
skolor hänsyn till hur väl de komnlit igång med IT-användningen under pro
jektets första halvår. Denna bedömning gjordes utifrån intervjuer med rekto
rerna vid samtliga skolor i projektets initiala skede. Med dessa utgångs
punkter var valet av skolor relativt givet. Det fanns fyra skolor som passade
in. Två mindre skolor (A och B) med årskurserna 1 - 6 och två större (C och
D) med årskurserna 1 - 9 kom att ingå bland studieobjekten, med en i varde
ra storlekskategorin belägen på landsbygden (B och C). De fyra skolorna
kan karaktäriseras enligt följande med avseende på de variabler som låg till
grund för urvalet:

• Skola A: Mindre skola, central, tidig i starten.

• Skola B: Mindre skola, landsbygd, sen i starten.

• Skola C: Stor skola, landsbygd, tidig i starten.

• Skola D: Stor skola, central, sen i starten.

Det är värt att påpeka att valet av skolor gjordes när studien ännu var en ut
värdering och några uttalade motiv för att välja skolor utifrån förutsättningar
för lärande fanns inte vid denna tidpunkt. Skillnaderna i urvalskriterierna
kan ändå påverka resultatet av IT-satsningen, vilket jag återkommer till.
Skolorna presenteras mer ingående nedan.

Skola A
Är en mindre skola med årskurserna 1 - 6, relativt centralt belägen i ett om
råde med låg socioekonomisk status och många invandrare. Skolan består av
flera låga byggnader sammankopplade med korridorer. 1996 fanns ca 220
elever på skolan och 20 lärare. Samtliga klasser var åldersblandade. Skol
ledningen bestod aven kvinnlig rektor fram till hösten år 2000, då en ny
kvinnlig rektor tillträdde. Skolan har från 1996 haft liknande elevunderlag,
om vi bortser från att 6-åringama kom in i skolan från och med hösten 1998.
Personalgruppen har enligt skolans egna uppgifter varit mycket stabil under
större delen av projekttiden, förutom att flera lärare slutade 1998 av olika
skäl.
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Lärarna var ursprungligen organiserade i två arbetslag, under ledning av var
sin studieledare. Skolans ledningsgrupp bestod av rektor, de båda studiele
darna, föreståndaren för fritidsverksamheten, samt från 1998 även ansvariga
för förskoleklasserna. Ledningsgruppen träffades en gång per vecka. 1998
skedde en omorganisation så att skolan organiserades i tre arbetslag med lä
rare från förskoleklass till årskurs 6 i samtliga. Undervisningen inriktades
mer mot teman (tematiska studier). Detta innebar att en del av dagen (för
middagen) ägnades åt ämnesövergripande teman i blandade elevgrupper
samt studier i vissa ämnen (t ex matematik och svenska) i den egna klassen.
De äldre barnen hade sedan speciella kurser tre eftermiddagar i veckan för
att förstärka eller fördjupa kunskapen inom ett visst ämne. Fritidshemmets
personal medverkade aktivt i undervisningen på förmiddagarna, och hade
fritidshemsverksamhet på eftermiddagarna för de barn som då inte gick i
skolan.

Skolan anses allmänt förändringsbenägen och flera olika utvecklingsprojekt
har genomförts under åren. Lärarna i respektive lag arbetade mycket till
sammans och träffades regelbundet i nlöten flera gånger varje vecka. Tisdag
och torsdag eftermiddag var fasta konferenstider, när all personal förvänta
des vara på plats. Arbetslagen träffades varannan torsdag i organiserade nlö
ten, men också för en gemensam arbetslunch en gång i veckan. På de tors
dagar som inte var vigda för arbetslagens träffar hölls ämneskonferenser
över laggränserna. På tisdagar hölls temakonferenser i olika grupperingar.

En ytterligare samlingspunkt var att varje arbetsdag inleddes med att samtli
ga lärare träffades i personalrummet 10 minuter innan undervisningen för att
få allmän information av rektor eller andra som ville ta upp något av allmänt
intresse. Ambitionen med dessa gemensamma samlingar var att arbetslagen
inte skall utvecklas olika och bli isolerade öar. Man ville ha en enhetlig sko
la. Skolans IT-grupp bestod av två lärare nled särskilt iIltresse för IT
pedagogiska frågor. Deras uppgift var att särskilt ansvara för utvecklingen
av IT-verksamheten och vara ett stöd till övriga lärare i detta avseende. Sko
lan var tidigt framme både när det gällde anskaffning av datorer och an
vändning. Datorerna har huvudsakligen varit placerade i klassrummen.

Skola B
Ursprungligen en mindre skola med årskurserna l - 6 som under projektti
den successivt utökas till en l - 9 skola. Skolan är belägen två mil utanför
tätorten i ett mindre samhälle med stor inflyttning och relativt hög utbild
ningsbakgrund hos föräldrarna. Undervisningen bedrevs 1996 i låga bygg
nader delvis separerade från varandra. Det fanns ca 400 elever på skolan och
ca 30 lärare. Några klasser var åldersblandade. Sedan en längre tid tillbaka
har verksamheten letts aven kvinnlig rektor och en kvinnlig biträdande rek
tor.
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Skola var ursprungligen organiserad i fyra arbetsenheter med lärare i årskur
serna 1 till 6 i varje. Mer informellt var också varje arbetsenhet indelad i två
arbetslag. Arbetsenheterna träffades en gång per månad och arbetslagen var
je vecka i organiserade möten. Inga formella lagledare var utsedda men rek
tor träffade representanter för lagen en gång per månad i en ledllingsgrupp.
Från och med 1998 har skolan utökat sin verksamhet för att successivt om
fatta samtliga grundskolans årskurser upp till årskurs nio. Hösten 2000 när
hela grundskolan omfattades i verksamheten hade antalet elever stigit till ca
650. Antalet lärare ökade till ca 60 personer. En ytterligare biträdande rektor
anställdes också.

Denna utökning har skett i takt med att en ny och modem skolbyggnad upp
förts, anpassad till lagbaserad pedagogik, for att inhysa de äldre eleverna.
Arbetslagen har i samband med detta successivt omorganiserats. Den orga
nisation som växte fram när alla klasser var på plats innebar en indelning i
åtta arbetslag; fyra lag med lärare från årskurs 1 till 5 och ibland även per
sonal från fritishemmet och förskolan, och fyra lag med lärare på årskurser
na 6 - 9. Utvecklingen har således inneburit att många nya lärare tillkommit
under de senaste åreil. Den tidigare personalstyrkan har dock varit relativt
stabil, och de förändringar som förekommit beror främst på pensionsav
gångar. Ledningsgruppen bestod efter onl0rganisationen av rektorn och de
båda biträdande rektorerna. En samordningsgrupp bildades av samordnarna
från de åtta arbetslagen och de båda biträdande rektorerna.

Arbetslagen träffades varje tisdag. På torsdag eftermiddag var dessutom un
dervisningsfri konferenstid utlagd med möjlighet för lagövergripande grup
per (t ex ämnesgrupper) att träffas på egna initiativ. Gemensamma träffar
för hela skolans personal förekom endast någon gång per termin för allmän
information. Skolans IT-grupp har bestått aven person från varje arbetslag.
Rektor har deltagit vid behov i de nlöten som hållits regelbundet en gång
per vecka. Datorerna har huvudsakligen varit placerade i klassrummen.

Skola C
Är en medelstor skola med årskurserna 1 - 9 belägen på landsbygden,
knappt två mil utanför tätorten. Området präglas av social trygghet och rela
tivt låg utbildningsbakgrund hos föräldrarna. Skolan består aven huvud
byggnad samt två fristående byggnader. 1996 fanns ca 470 elever och 35 lä
rare på skolan i enbart åldershomogena klasser. Skolan leddes aven rektor
och en biträdande rektor, båda män. Elevunderlaget har sedan 1996 ökat nå
got och var under vårterminen år 2000 ca 550 elever. Antalet lärare har ökat
till ca 40. Personalomsättningen har varit relativt stor och speciellt under de
senaste årens högkonjunktur för lärare har en mycket stor förändring i lärar
kåren skett. Samtidigt har det varit svårt att nyrekrytera lärare till denna av
sides belägna skola.
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Lärarna var 1996 organiserade i två arbetsenheter med lärare från årskurs l
- 5, och två enheter med lärare från årskurs 6 - 9. Dessutom fanns mer in
formella grupperingar (arbetslag) kring parallella klasser i årskurserna 1 - 6.
Från och med 1998 organiserades verksamheten i sju formella arbetslag; tre
lag med lärare från förskola, fritids och årskurserna 1 - 3, ett lag från årskurs
4 och 5, samt tre lag med lärare från klasserna 6 - 9. Arbetslagen bestod
normalt av 6 - 7 lärare. Varje arbetslag leddes aven lagledare som utsågs av
laget. Ledningsgruppen träffades en gång per vecka och bestod av de båda
rektorerna, de sju lagledarna och ibland förskolechef och f6reståndare för
skolbarnsomsorgen.

På högre årskurser har eleverna lektioner på förmiddagarna och eget arbete
på eftermiddagarna. Lärarna verkar då som handledare eller mentor kring
elevernas eget arbete. Samtliga lärare i årskurserna 6 - 9 var mentorer för en
grupp elever. Arbetslagen hade en fast tid en gång per vecka för sina möten.
Dessutom fanns undervisningsfri konferenstid ytterligare en eftermiddag i
veckan som efter behov ägnades åt möten i andra konstellationer. Några
gånger per termin träffades samtliga lärare till samverkansträffar över vissa
teman eller för allmän information. TT-gruppen bestod av tre lärare, men har
till stor del vilat på en av lärarna som varit särskilt aktiv när det gäller TT
användningen på skolan. För lägre årskurser var datorerna placerade i klass
rummen eller i anslutande rum. Högstadiet har haft tillgång till två grupp
rum för 5-6 datorer. Dessutom fanns en datorsal med cirka 10 datorer.

Skola D
Är en stor skola med årskurserna 1 - 9, centralt belägen. Upptagningsområ
det karaktäriseras av relativt stor andel högutbildade föräldrar och inte så
stora sociala problem. 1996 hade skolan ca 660 elever och ca 60 lärare. Sko
lan är centralt belägen i en äldre traditionell skolbyggnad i flera plan från
1940-talet, samt fristående mindre byggnader på gården. Skolledningen be
stod aven manlig rektor och en manlig biträdande rektor. Skolan karaktäri
serades av traditionell pedagogik, men hade ett gott rykte och ansågs förbe
reda eleverna väl för högre studier. Varje lärare hade sin egen klass och ar
betade huvudsakligen individuellt med sina egna elever, dvs. enbart ålders
homogena klasser förekonl. Detta gällde även de högre årskurserna där varje
lärare hade sina elever i sitt ämne. Lärarna var vid projektets början organi
serade i fyra arbetsenheter, en för respektive årskurserna l - 3 och 4 - 6,
samt två for årskurserna 6 - 9. Formellt var också varje enhet indelad i två
arbetslag. Något riktigt lagarbete förekom dock knappast vid denna tidpunkt
då den tänkta strukturen inte var så tydlig for lärarna. Rektorerna bildade en
ledningsgrupp tillsammans med en ledare från varje arbetslag, samt före
ståndaren for fritidshemmet.
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Under åren 1996 - 2000 ökade elevantalet med följden att de blev mycket
trångbodda, och grupprum fanns knappast att uppbringa. Under år 2000
uppgick antalet elever till ca 700, lärarantalet ökade till ca 67 lärare. Under
1998 omorganiserades arbetslagen till tre stora vertikalt indelade lag som
var och ett bestod av lärare som representerade samtliga årskurser 1-9. Detta
blev dock en papperskonstruktion som inte fungerade i praktiken. I slutet av
1999 fick skolan ännu en ny rektor, denna gång en kvinna. Dessutom utöka
des skolledningen med ytterligare en biträdande rektor (en kvinna). Under
läsåret 1999/00 har ännu en omorganisation av arbetslagen skett. Lärare i
årskurserna 1 - 3 (inklusive förskolan) bildar nu tre arbetslag, och lärare på
årskurserna 7 - 9 likaså tre lag, medan årskurs 4 - 6 har skapat ett gemen
samt arbetslag. Personalgruppen har under projekttiden varit stabil, med
många lärare som arbetat lång tid på skolan. Den avgång som skett är främst
relaterad till pensionsavgångar.

Skolans ledningsgrupp består sedan omorganisationen av rektor, de båda bi
trädande rektorerna, föreståndaren för fritidshemmet, två förskolechefer,
samt en ledare från respektive arbetslag. Fasta tider för olika typer av möten
är endast utlagd en gång per vecka. Arbetslagen träffas varannan vecka. En
gång i månaden är det ännleskonferenser och en gång ägnas åt att olika ar
betsgrupper (t ex IT, krisgrupp etc.) träffas. Några samlingar för all personal
sker knappast under terminerna och informationen från skolledningen för
väntas ske genom lagledarna i ledningsgruppen. För övrigt jobbar lärarna
efter traditionellt schema där undervisningen är bunden till sal, lärare, ämne
och klockslag. IT-gruppen bestod av sju personer som representerade olika
lärarkategorier. Trots att ambitionen var att arbeta med IT-pedagogiska frå
gor har gruppens arbete främst rört tekniska och maskinella frågor. Datorer
na har under projekttiden huvudsakligen funnits placerade i datorsalar, men
år 2000 inleddes en utplacering i klassrummen.

Storleken på de fyra skolorna kan sammanfattas enligt nedan:

Skola A: Mindre årskurs 1 - 6 skola, med 220 elever och 20 lärare.

Skola B: Stor 1 - 6 skola, med 400 elever samt 30 lärare. Skolan successivt
utbyggd till 1 - 9 skola med 650 elever och 60 lärare.

Skola C: Mindre 1- 9 skola, med 470 elever och 35 lärare.

Skola D: Stor 1 - 9 skola, med 660 elever, 60 lärare.
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Metodfrägor och ansats
För att besvara min huvudfråga - vad det beror på att de fyra skolorna i oli
ka hög grad integrerade IT i sin verksamhet - ur ett lärperspektiv har jag
främst haft ett behov av att förstå och tydliggöra relationen mellan förutsätt
ningar för individuellt lärande, det organisatoriska lärandet och resultatet av
det organisatoriska förändringsförloppet. Studien har därför främst en upp
täckande och tolkande ansats.

Forskningsprocessen kan beskrivas på följande sätt: Studien startat som ett
utvärderingsuppdrag. I utvärderingen ställde jag som utvärderare frågor
kring projektets genomförande och mål, relevanta för utvärderingen. Svaren
gav också upphov till iakttagelser och ideer om hur IT-satsningen var relate
rad till personalens lärande. Frågor väcktes som var mer forskningsmässigt
intressanta, än centrala för utvärderingen. Dessa iakttagelser försökte jag
göra begripliga genom att relatera dem till tidigare erfarenheter och forsk
ning. Ur detta väcktes ideer eller rudimentära teorier om relationen mellan
förändringsprojekt, organiseringen och lärandet. Centralt var en undran över
det faktum att skolorna trots liknande utgångspunkter i IT-projektet tycktes
utveckla sin IT-användning så olika, och att detta inte primärt tycktes för
klaras av de urvalskriterier jag valt skolorna efter. Jag förundrades också
över att många lärare inte tycktes ha kunskap on1 kollegornas erfarenheter
och konlpetens trots att alla var inblandade i samma projekt och samma
kunskapsuppbyggnad.

Samtidigt uppnlärksammades att lärarna på olika skolor relaterade mycket
olika till skolan som en organisation. Kopplingen mellan organisatoriskt
lärande och hur de enskilda lärarna förstår sin roll i relation till andra lärare i
organisationen blir till en fråga. Tankekedjan fortsatte genom att tentativa
hypoteser härleddes ur iakttagelserna och ur teorier om organisatoriskt
lärande, vilka jag sedan testade mot skolorna i fortsatt datainsamlande. Då
lärarna på de olika skolorna tycktes relatera n1ycket olika till varandra växte
intresset för vilka mekanismer i det organisatoriska sammanhanget som bi
drar till att det individuella lärandet kan samordnas och integreras till en
kollektiv kompetens och nya handlingsstrukturer.

Arbetet kan beskrivas som en pendling mellan empiri och teori, samt mellan
induktion och deduktion. Det liknar det förhållningssätt som bl a Alvesson
och Sköldberg (1994) kallas abduktivt. Utgångspunkten är att den kvalitati
va forskningsprocessen innehåller mer än en induktiv fas, dvs. då allmänna
teorier utformas på basis av studier av det empiriska materialet. Även de
duktiva inslag ingår, dvs. testning av tentativa hypoteser som den inducera
de teorin ger upphov till. Ansatsen innebär att jag i förlängningen är intres
serad av att ur matchningen teori och empiri bidra till teoriutveckling kring
organisatoriskt lärande i samband med organisatoriska förändringsprocesser.
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En abduktiv ansats innebär att en (ofta överraskande) iakttagelse eller ett fall
tolkas som ett hypotetiskt övergripande mönster (teori), som sedan bestyrks
genom nya iakttagelser. Denna förklaringsmodell söker således underlig
gande mönster som, om de vore giltiga, skulle begripliggöra de empiriskt
induktiva mönster som påträffas i enskilda fall. Alvesson och Sköldberg
(ibid. s 43 ft) talar här om de eftersökta teoretiska mönstren som djupstruk
turer, och om de (förvånande) iakttagelser som dessa mönster kan begrip
liggöra som empiriskt induktiva mönster eller ytstrukturer. I ett abduktivt
arbetssätt sker således en pendling mellan (tidigare) teori och empiri, varvid
båda successivt omtolkas i skenet av varandra. Det betyder vidare att analy
sen av empirin mycket väl kan kombineras med, eller föregripas av, teori
som en inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse. Denna
ansats skiljer sig således från den betoning som Grouded Theory (Glaser &
Strauss 1967) lägger på induktion och förutsättningslös eller teorifri datain
samling.

Ursprunget till den abduktiva ansatsen i nlodemare tappningll kan sökas i
den amerikanska pragmatismen och speciellt hos Charles S. Peirce. Enligt
Polkinghorn (1983) utgår Peirce från att vetenskap inte är någon absolut sä
ker kunskap. Det vi får är otillförlitlig (fallible) kunskap. Även om veten
skap inte ger en säker kunskap, menar Peirce att den dock förser oss med
kunskap som närmar sig en "säker kunskap". Denna är dock i många sam
manhang knuten till en viss tid eller kontext - "the locus for setting truth
claims should be the mind of the community" (Polkinghom 1983:126). Av
görande för Peirce's resonemang är att han antar att det finns en värld som
ligger bortom vår förståelse, en värld som vi aldrig kan komma åt på något
objektivt sätt. Demla substans som är världen (som Peirce menar att vi mås
te anta existerar) kallar han för "firstness". De fenomen vi uppfattar att värl
den består av benämns "secondness". Detta utgör den värld som framträder
för oss. Våra perspektiv på världen, vad vi tror oss veta om världen eller vår
förståelse av världen bildar slutligen "thirdness" (Löfberg 1999). I Lötbergs
tolkning av Peirce uppstår de fenomen vi uppfattar av världen (secondness),
som ett resultat av att vi handlar gentemot världen (firstness) med utgångs
punkt från våra perspektiv (thirdness), dvs mot bakgnuld av det system av
konstruktioner vi skapat om hur världen är beskaffad. Våra handlingar kan
dock endast utföras i den värld som faktiskt finns, oberoende av hur vi be
griper den eller valt att förstå den. Det är därför bara genom konsekvenserna
av våra handlingar som vi kan få en uppfattning om världen, även om det
alltid är just uppfattningar vi får. Även om människan konstruerar sin rela
tion till omvärlden har våra teorier på det sättet en korrespondens med
"världen" i sig.

11 Abduktion som f6rklaringsmodell har historiska rötter ända tillbaka till Aristoteles.
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Detta är också min utgångspunkt med bakgrund i ett konstruktionistiskt syn
sätt. Vi handlar på basis av vad vi tror världen består av, men handlingarna
genomfors i den faktiska världen, och det är konsekvenserna av handlingar
na vi kan avläsa, mot bakgrund av vår forståelse. Det betyder att jag inte an
ser det meningsfullt att som vissa postmoderna idetraditioner (se t ex Burr
1995) utgå från ett strikt relativistiskt tänkande, dvs. att vi inte kan ta någon
objektiv verklighet för givet. Snarare menar jag att det är pragmatiskt frukt
bart att utgå från att det existerar en värld bortom vår omedelbara forståelse
eller kulturella perspektiv, en värld som existerar oberoende av iakttagaren
nlen sonl vi aldrig kan komma åt på något objektivt sätt.

Resonemanget ovan är grunden för två viktiga utgångspunkter for det ab
duktiva tänkandet - den överraskande iakttagelsen och handlingens betydel
se. För det forsta finns utgångspunkten for forskningen i det oväntade, i nå
got som inte stämmer med det perspektiv vi valt att betrakta världen utifrån
Ofr Löfberg 1999). Forskningen tar sin utgångspunkt i ett genuint tvivel om
någonting. Polkinghom (1983:120) citerar Peirce: "Experience will be the
occasion for wonder about the nature, and nature herself will ultimately
supply the answer to this wonder". För det andra är det genom att handla
som frågetecknen uppstår. Polkinghom (ibid. s 126) uttrycker detta på föl
jande sätt: "Since there is a difference between what tlle world is 'really'
like and our beliefs conceming what it is like, our activity may be misdi
rected and may not achieve the desired results. Then doubt about our beliefs
arises, and this in tum leads to activity designed to reverse the beliefs so that
they will more closely resemble the real world".

Kunskapen utvecklas således genom de frågetecken - något som ej stämmer
med foreställningama om världen - som uppstår, for att tala med Peirce
terminologi, när "thirdness" inte stämmer med "firstness". Min utgångs
punkt for denna studie är just en sådan undran över iakttagelser jag gjort un
der arbetet med IT-projektet. Detta synsätt innebär också att det interaktiva
handlandet lärare emellan blir en viktig aspekt for att forstå lärarnas och
skolornas utforskande av hur IT kan användas. Det är i detta handlande som
erfarenheter kan utgöra grunden för en gemensam reflektion över hur saker
och ting fungerar kring undervisningen och användningen av datorer.

Studiens design
Studiens design baseras på att datainsamlingen kring det organisatoriska
förändringsförloppet pågått från och med 1997 till våren 2002. I början av
IT-projektet (början av 1996) finns dessutom en mindre intervjustudie med
rektorerna vid respektive skola om förutsättningar och utgångsläge när det

- 81 -



gäller användningen av IT. Denna är dock genomförd aven annan person
innan denna studie påbörjades.

Den relativt långa datainsamlingsperioden är en fördel då jag haft möjlighet
att upptäcka mönster i hur lärarna hanterar lärande och kunskap, inte bara i
relation till IT-satsningen, utan även i den dagliga verksamheten. Eftersom
det exempel på förändring som studerades var introduktion av IT var ansat
sen med upprepade datainsamlingar över tid en fördel. Utvecklingen inom
det datatelmiska området sker snabbt och användningssätt och tillämp
ningsmöjligheter förändras hela tiden. Den longitudinella ansatsen gjorde
det möjligt att upptäcka olika aspekter av det individuella och organisato
riskt lärandet i relation till förändrade tillämpningsmöjligheter.

Att just en satsning på IT valdes för att studera lärande och kunskapshanter
ing vid förändringar i organisationer har också andra fördelar. Utmärkande
får en sådan fårändringssatsning är att lärarna kunde olika mycket när pro
jektet startade. Många hade aldrig använt en dator. Andra var relativt vana
användare. I andra förändringsprojekt står lärarna mer på samma nivå initi
alt, exempelvis om det är frågan om att införa en helt ny pedagogik. Skolor
na hade därför alla möjligheter att verkligen ta tillvara den kunskap som
fanns hos vissa individer som grund för ett organisatoriskt lärande. Sats
ningen hade också en konkret effekt - datorer placeras ut i verksamheten.
Det hände något reellt och förändringen blev inte bara retorik.

Studien bygger på fallstudier där jag studerar fåreteelser allt eftersom de
sker i en verklig situation. I en sådan situation, där man inte kan ha kontroll
över händelser eller lärares agerande, men samtidigt är intresserad av att
förstå hur och varför ett visst fenomen uppstår och utvecklas, menar Vin
(1989) att fallstudier är en rimlig och relevant metod. I och med att det är
fyra skolor som studeras som separata organisationer är det närmare bestämt
frågan om jämförande fallstudier. Valet av fallstudie bygger också på att det
allmänt anses vara ett bra sätt att generera teorier om komplexa fenomen
(Yin 1998). Med de frågor som denna studie ställer framstår således fallstu
dier som speciellt lämpligt. Det ger möjlighet att nännare belysa samspelet
mellan väsentliga faktorer över en längre tidsperiod.

Studien baseras huvudsakligen på kvalitativ data. Den kvalitativa betoning
en motiveras med att den bäst kan anvälldas för att fånga deltagarnas före
ställningar, synsätt och perspektiv på lärande, organisation och förändring,
vilket den här studien handlar om. Intresset riktas mot de föreställningar
som skapar verkligheten. När det gäller organisationen är jag exempelvis
nler intresserad av hur den framträder för deltagarna, än hur den formellt är
strukturerad. I studien ingår även vissa kvantitativa data i form aven enkät
studie som genomfördes i slutet av IT-satsningen (1998). Denna är en viktig
del i avhandlingsarbetet då den visar hur skolorna skiljer sig med avseende
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på hur integrerad IT är i lärarnas arbete i slutet av projektet. För att ytterliga
re belysa olikheter nlellan skolornas II-användning analyseras även enkät
data från skolförvaltnings uppföljning av skolorna. Dessa skillnader mellan
skolorna bildar studiens utgångspunkt. I några aspekter görs även kvantita
tiva analyser av intervjusvaren.

Studiens utgångspunkt är således att som ett första steg undersöka de skill
nader som finns mellan skolorna när det gäller utfallet av IT-satsningen i
slutet av 1998. Därefter vänder jag blicken dels bakåt mot hur IT-satsningen
genomförts, men även framåt mot hur skolonla efter projektet hanterat
lärande och kompetens. Genom att jämföra de fyra fallen med resultatet av
IT-satsningen hoppas jag kunna säga något om betydelsen av lärandet i så
dana förändringssatsningar. Detta kan illustreras med nedanstående figur:

Skillnader mellan
skolorna?

ui996..1 1997~!~2000

1-------------- IT-projektet --------------1
1---------------------- DatainsamIing ------------------------1

Figur 5. Datainsamlingens utgångspunkt i skillnader i resultat vid slutet av 1998.

Ambitionen i denna studie är att undersöka om de organisatoriska lärproces
sema, och förutsättningarna för dessa, kan förklara de fyra skolornas olika
resultat. Till skillnad från naturvetenskapens strävan efter kausala samband
för att förklara fenomen utifrån kvantitativa data, har inom samhällsveten
skapen oftare kvalitativa data använts för att förstå fenomenet. Även den
gnlndläggande frågan inom kvalitativ forskning "vad betyder detta?" hand
lar dock om hur något är relaterat till något annat (Qvarsell 1996). Därige
nom framstår skillnaden mellan att förklara och förstå ett fenomen inte som
så självklar. Att jag söker förklara skolornas olika resultat har därför en mer
intentionell innebörd, dvs. jag vill göra förhållandet nlellan skolornas olika
grad av IT-integrering och de organisatoriska lärprocesserna begripligt, om
än inte i rent kausala termer.

Datainsamling och genomförande
De fyra skolorna följdes under en period på drygt fem år. Den huvudsakliga
datainsamlingen skedde genom intervjuer nled ett urval av lärare och skol
ledare vid var och en av skolorna. I detta syfte besöktes skolorna vid fem
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längre tillfällen (2-4 dagar per tillfälle) och ett antal kortare besök. Därut
över intervjuades rektorerna initialt (1996) av annan person än mig. Som
komplement for att forstå den situation som beskrevs i intervjuerna ingick
observationer och dokumentstudier i datainsanllingen. Dessutom ingick en
kvantitativ del i form av enkäter. Datainsamlingens olika skeden och tid
punkter framgår av figur 6 nedan.

1996

t
Rektorerna IT-grupper och Lärare
enskilt lärare enskilt enskilt

Lärare gruppvis Enkät till
samt rektor samtliga lärare

Lärare
enskilt

2002

\
Lärare
gruppvis

Figur 6. Tidpunkter för de viktigaste datainsamlingsaktivitetema.

Intervjuer
Intervjuerna genomfördes såväl med grupper av lärare eller skolledare, samt
som individuella intervjuer. Under perioden har jag i möjligaste mån sökt
intervjua samma personer, men under en så pass lång period är detta inte all
tid möjligt. Människor slutar sitt arbete, är långtidssjukskrivna, tjänstlediga
och så vidare. Jag har då så långt möjligt valt att komplettera intervjuerna
med andra lärare som undervisar liknande elevgrupper eller ämnen. Det in
nebär att vissa personer har deltagit vid fem intervjuer och andra har deltagit
vid bara ett tillfälle, samtidigt som vissa intervjuer har genomförts i grupp
och andra individuellt.

Intervjuerna kan i allnlänhet karaktäriseras som semi-strukturerade. Jag ba
serade intervjuerna på en i förväg framtagen frågelista som mer fungerade
som en minneslapp över vilka områden jag ville få med i intervjun. Inter
vjuerna kom därför närmast att likna ett samtal där jag följde de trådar som
intervjupersonen tog upp. Frågorna kom därfor i olika ordning for olika in
tervjupersoner. Detta gällde såväl gruppintervjuer som individuella intervju
er. Exempel på intervjufrågor återfinns i appendix. Dessa skall främst ses
som inledande frågeområden, och inte som direkta frågor.

I gruppintervjuema forde jag anteckningar löpande och skrev rent dem sna
rast efter intervjun, oftast nästföljande dag. Varje intervju tog omkring 90
minuter. Storleken på gruppen var i normalfallet 4 - 8 personer. De grupper
som intervjuades var valda för att representera hela skolan. Ofta var det ar
betslag från olika "stadier", skolans ledningsgrupp och IT-grupp. Urvalet

- 84 ~



inom respektive grupp (stadium eller liknande) var betingat av praktiska
skäl, dvs vilken grupp som kunde frigöras för intervju. Skälet till valet av
gruppintervjuer var att jag ville fånga den bild lärarna presenterar gemen
samt av hur man lär och ser på användningen av datorer i skolan, vilka ruti
ner man har och hur överens man var. Lärarna var i dessa möten mycket
öppna mot varandra och där olika uppfattningar förelåg i någon fråga upp
fattade jag att detta kom fram i intervjun. Gruppintervjuema har framför allt
gett mig en övergripande bild av hur personalen på en skola ser på en viss
fråga, och olikheter mellan lag eller subgrupper i samma skola har kunnat
identifieras. Det blev dock många gånger tydligt för mig att det fanns större
skillnader mellan skolorna än inom var och en av dem.

Gruppintervjuer skapar också speciella problem. Exempelvis kan det vara
svårt att hinna med att anteckna. Vissa personer dominerar mer än andra,
eller talade för hela gruppen utan att kontrollera om de andra håller med.
Det har i så fall varit min uppgift att låta andra komma till tals. I vissa mo
ment av gruppintervjun har jag delat in deltagarna i mindre grupper (2-3
personer) och ställt en fråga som de under några minuter diskuterat med
varandra. Sådana frågor kunde vara av typen: På vilket sätt är IT en fråga
för arbetslaget idag? Hur väl känner ni till hur andra lärare på skolan använ
der IT? Sedan har varje grupp redovisat sina synpunkter eller erfarenheter
och jag antecknat på ett blädderblock. Detta har fungerat mycket bra och
gett mig god information.

De individuella intervjuerna var även de av semistrukturerad karaktär, på
gick under 45-60 minuter och spelas in på band som skrivs ut ordagrant. In
tervjuarna genomfördes i ett rum på respektive skola där vi kunde vara
ostörda. Urvalet av intervjupersoner betingades till stor utsträckning av
praktiska möjligheter. Jag ville inledningsvis träffa ett antal personer ett
visst datum. Rektor eller gruppledarna för arbetslagen såg då över vilka som
schematekniskt kunde frigöras från undervisningen. Mitt krav var också att
det skulle vara en spridning över stadier och ämnen. Detta gjorde att inte
bara speciellt IT-intresserade lärare blev uttagna. Min uppfattning är att in
tervjupersonerna väl representerade skolan som helhet. Det har också varit
lätt att få lärarna att medverka. Bidragande till detta var kanske att jag lagt
mig vinn om att betrakta deras tankar och föreställningar med respekt.
Genomgående har lärarna uppfattat intervjuerna som positiva och många har
berättat att de fått ut något för egen del av att samla sina tarikar och redogöra
för sin åsikt. Jag har alltid börjat med att få tillstånd att banda samtalet och
påpekat deras rätt att slå av bandspelaren om det är något de vill säga utan
att det spelas in på band. Ingen har vägrat inspelningen och en person har
vid ett tillfälle valt att slå av bandspelaren för att säga något hon inte ville
skulle spelas in.
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I en intervjusituation med en utomstående forskare finns alltid en risk att in
tervjupersonen i mer eller mindre utsträckning strävar efter att svara ~'rätt",

dvs. vad de tror att forskaren vill höra. Denna tendens kunde jag skönja hos
vissa personer i början. I den storsatsning som IT-projektet innebar skapa
des ett massivt tryck på att datorer var något positivt för skolan, speciellt i
den tid som var i slutet av 1990-talet när tron på IT inte hade några gränser.
Projektet var initierat från skolförvaltningen och uttryckt närmast som ett
påbud om att alla lärare skall använda datorer i sin undervisning. I det läget
fanns hos vissa lärare initialt en tveksamhet inför att uttrycka skeptiska åsik
ter, i den mån de fanns. Dock kunde detta vändas till en fördel när lärarna
fick klart för sig att jag inte var där för att uttala mig om IT:s förträfflighet,
utan var intresserad av hur de såg på saken.

Totalt har 103 intervjuer genomförts, varav 26 är grupp- och 77 individuella
intervjuer. I tabell 2 anges antalet intervjuer som genomförts vid respektive
skola under de olika datainsamlingstillfållena. Till detta kommer data från
intervjuer med respektive skolas rektor i inledningen av projektet 1996.

Tabell 2. Intervjutillfållen och antalet intervjuade grupper eller personer.

Vintern Hösten Vären Vintern Vären
1996/97 1998 1999 2000/01 2002

Skola A Grupper: 3 Grupper: 2 Enskilt: 8 Enskilt: 9 Grupper: 1
Enskilt: 2

Skola B Grupper: 3 Grupper: 2 Enskilt: 8 Enskilt: 9 Grupper: 1
Enskilt: 3

Skola C Grupper: 4 Grupper: 2 Enskilt: 8 Enskilt: 9 Grupper: 1
Enskilt: 2

Skola D Grupper: 4 Grupper: 2 Enskilt: 8 Enskilt: 9 Grupper: 1
Enskilt 2

Nedan presenteras datainsamlingens olika steg mer utförligt och vilken typ
av data som finns insamlad.

1. Enskilda intervjuer hösten 1996
En mindre datainsamling som omfattade intervjuer med skolornas rektorer
tidigt i projektet. Denna har dock inte gjorts av mig. Intervjuerna omfattade
en lägesbeskrivning av tillgången på datorer i projektets inledningsfas, samt
information om rektorernas föreställningar om vad datorer i skolan kommer
att innebära för verksamheten. Detta är en lägesbeskrivning i hur långt re
spektive skola kommit nled IT-införandet mycket tidigt i projektet.
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2. Gruppintervjuer vintern 1996/1997
Intervjuer genomfördes med arbetslag, samt med IT- och ledningsgnlpperna
sammanslagna vid respektive skola. Två arbetslag deltog från vardera sko
lan A och B, samt tre arbetslag "från de större skolorna C och D. Lednings
och IT-gruppen intervjuades tillsammans för att ge ett ledningsperspektiv på
projektet. De frågor som togs upp berörde gruppens gemensamma föreställ
ningar om IT i skolan, hur mycket de jobbade tillsammans med planeringen
av projektet, vilken strategi man hade, och de erfarenheter som hittills gjorts
med avseende på hur IT-stödet påverkat undervisningen och organisationen.

3. Intervjuer hösten 1998
Gruppintervjuer genomfördes med IT- och ledningsgrupperna. Två till tre
personer, varav en var skolledare, intervjuades också individuellt vid varje
skola. Hela personalgruppen sanllades under ca en timme for att diskutera
vad eleverna, lärarna samt skolan som helhet vunnit respektive förlorat på
IT-satsningen.

4. Enskilda intervjuer vAren 1999
Atta lärare intervjuades enskilt vid respektive skola. Lärarna valdes for att
respresentera olika delar av skolan (undervisade på olika "stadier"). Frågor
na fokuserade bl a föreställningar om IT i skolan, hur man ser på sin upp
gift, hur man interagerar och kommunicerar kring IT sanlt hur man uppfat
tade skolan som en organisation. En grupp elever ur olika åldersgrupper in
tervjuades också under ca en timme. Frågorna handlade om hur de såg på
IT-satsningen, vad de märkte av den, hur lika eller olika de uppfattade sats
ningen, hur deras kunskaper togs tillvara och så vidare.

5. Intervjuer vintern 2000/2001
Kring årsskiftet 2000/2001 återkom jag till skolorna med intervjuer inrikta
de på vad i verksamheten som ger erbjudanden till handling, speciellt med
avseende på kollektivt handlande och lärande. Nio lärare intervjuades en
skilt vid var och en av skolorna. I möjligaste mån valdes även här de perso
ner som redan tidigare blivit intervjuade. Detta möjliggjorde att tidsaspekten
kunde beaktas, dvs. det blev möjligt och intressant att ställa frågor kring
förändringar i intervjupersonernas svar eller tänkande.

6. Reflekterande och validerande gruppsamtal vAren 2002
Avslutningsvis samlade jag 6 - 8 lärare jag tidigare intervjuat på respektive
skola under cirka 60 minuter för att återföra sammanställl1ingar av intervju
svaren. Syftet var att fördjupa intervjusvaren, samt fånga hur gemensam för
ståelsen var kring olika aspekter av organisationen och det gemensamma lä-
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randet på respektive skola. Ambitionen var att samtalen skulle fungera som
reflekterande validering av resultaten från tidigare intervjuer.

Observationer
Det är inte alltid prat och handling stämmer överens. Som ett komplement
till intervjuerna var jag också med i verksamheten vid några tillfällen. Under
hösten 1998 deltog jag i verksamheten under en dag vid respektive skola.
Jag gick runt och var med på lektioner, deltog i planering och satt med i
samtalen i personalrummet under raster och fikastunder. Intryck noterades
löpande och i efterhand. Speciellt fokuserade jag på datorernas användning,
var datorer var placerade, hur de användes och hur lärarna diskuterade kring
IT och projektet i det dagliga sammanhanget. Under 1999 och 2002 deltog
jag också vid arbetslagsmöten i respektive skola. Jag deltog som passiv
åskådare utan att kommentera vad jag såg. Intresset var speciellt inriktat på
hur och om vad lärarna talade med varandra, hur de spred erfarenheter, och
om de konkret samarbetade med varandra. Jag var också intresserad av hur
lärarna agerade i klassrummet i förhållande till varandra, dvs. om de var en
samma, tog hjälp av varandra eller utförde sin undervisning helt själva.

Under studietiden har dessutom skolorna besökts vid andra tillfällen och jag
har deltagit vid seminarier eller projektmöten. Informella samtal har förts
med lärare på skolorna under besöken och i andra sammanhang. Intresset
har riktats mot hur lärarna samarbetar i undervisningen, om de är ensamma i
klassrummen, var de träffas på raster och luncher osv.

Dokument
Som ett ytterligare komplenlent till intervjuerna har dokument insamlats och
studerats, exempelvis handlingsplaner, rapporter från IT-projektet etc. I slu
tet av IT-projektet, 1999, skrev varje skola en rapport i form aven utvärde
ring av IT-satsningen som lämnades till mig. Dessa dokument har tillsam
mans med observationerna fungerat som en validering av intervjuerna. De
intryck jag själv fått genom observationer och dokument stödjer de domine
rande bilder som lärarna i intervjuerna gett av hur skolan hanterat lärande
och kunskap i IT-satsningen och i den dagliga verksamheten.

Enkät
Under hösten 1998 genomfördes en enkätstudie till alla lärare. Enkäten in
nehöll frågor om hur ofta lärarna använde IT i sin undervisning och för eget
administrativt/förberedande arbete, men också frågor on1 hur de såg på IT
satsningens genomförande, användningen av datorer i undervisningen och
effekter som de tyckte sig se. Frågorna besvarades med hjälp av 5-gradiga
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svarsskalor, och gavs vid ordinarie personalträffar på respektive skola.
Svarsfrekvensen varierade något mellan de fyra skolorna men var i genom
snitt 74% (Skola A: 80%, B: 87%, C: 72%, D: 65%). Bortfallet utgjordes av
lärare som var på utbildning, sjuka den aktuella dagen eller frånvarande av
andra skäl. En mindre del av bortfallet kan förklaras med att tillfälliga
vikarier eller nyanställda lärare som enbart arbetat på skolan en kortare tid
inte deltog. Då ingen av de närvarande ordinarie lärarna avböjde att delta
var bortfallet inte betingat av att de inte ville besvara enkäten. Vi kan därför
anta att bortfallet inte är selektivt nled avseende på inställning till eller an
vändning av IT. För att ytterligare belysa hur skolorna integrerat IT i sin
verksamhet användes data från den enkätundersökning till alla lärare som
skolförvaltningen i den aktuella kommunen årligen genomför. Dessa upp
gifter fanns tillgängliga som utdrag ur skolförvaltningens anonymiserade
databas.

Analys av data
Det empiriska materialet i form av intervjuutskrifter omfattar drygt 600 si
dor text. Till detta kommer sedan observationsprotokoll och dokument från
skolorna. Materialet har bearbetats och analyserats med hjälp av kvalitativa
analyser. I detta arbete" har ett hermeneutiskt förhållningssätt inspirerat ana
lysen. Det betyder att tolkning av innebörden, meningen eller betydelsen av
ett fenomen står i fokus för forskningsprocessen. Det viktiga är hur de be
rörda själva uppfattade situationen. Huvudfrågan är vad ett visst fenomen
betyder för en viss person i en viss speciell situation (Gustavsson 1996).

Tolkningsprocessen har i korthet bestått av letande efter möjliga ideer om
vad man kan se ett visst fenomen som, och prövande av om dessa ideer hål
ler för alla delar av materialet. I analysen har jag i texterna letat efter aspek
ter av de fenomen jag var intresserad av utifrån de frågeställningar jag ställ
de. Den kvalitativa analysen innebär i det här fallet att jag t ex letade efter
hur lärarnas erfarenheter synliggörs och vad detta betyder just i skolor. Ur
detta formuleras möjliga och rimliga tolkningar som svar på mina fråge
ställningar, för att sedan pröva 'dessa mot hela materialet. Detta beskrivs ofta
som den hermeneutiska tolkningsspiralen (Gustavsson 1996), och har fun
gerat väl tillsammans med den abduktiva ansatsen.

Arbetsgången har inneburit att jag läst intervjuutskriftema ett flertal gånger.
I ett första steg gav varje intervju upphov till ideer eller tolkningar om lärar
nas förståelse och agerande i relation till varandra, till IT och till sitt arbete i
stort. Allt eftersom fler intervjuer bearbetades utkristalliserades ett antal
möjliga tolkningar av materialet. Råmaterialet grupperades således efter ett
antal kategorier som framträdde. Under det fortlöpande kodningsarbetet för-
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sökte jag se mönster, liknelser, avvikelser eller motsägelser i materialet. De
kategorier eller teman av svar sonl verkade rimliga och sammanhängande
har sedan fått utgöra avstamp för kontroller mot råmaterialet nled avseende
på hur sammanhängande och logiska de är, vilket i vissa fall lett till ny ka
tegorisering. Motstridiga utsagor har jag speciellt granskat för att finna rim
liga förklaringar till. Exempelvis har det funnits mycket samstämmiga upp
gifter från samtliga lärare på en viss skola om att införandet av IT varit en
gemensam uppgift, men en lärare har haft avvikande uppfattning. Jag har då
granskat intervjuerna med denna person extra för att finna en rimlig förklar
ing till avvikelsen innan jag funnit min tolkning rimlig.

Jag var i detta arbete speciellt intresserad av skillnader mellan skolorna med
avseende på betingelser för det organisatoriska lärande~. Med avseende på
studiens specifika frågor sökte jag efter mönster i svaren kring hur lärare gör
erfarenheter och lär sig i samarbete med andra, hur de samordnar sina re
spektive kompetenser, och vilka konsekvenser för IT-användningen detta
får. Det avslutande steget har varit att utgå från de tolkningar jag formulerat
för att se hur dessa får stöd av datan som helhet. Här har inte bara de enskil
da intervjuerna varit viktiga, utan även de observationer och dokument jag
haft tillgång till. Detta tolkningsarbete har dock inte skett enbart i slutet, ef
ter att all data insamlats. Det är något som pågått kontinuerligt i enlighet
med det abduktiva arbetssätt jag valt. Tidiga tolkningar har betraktats som
rudimentära hypoteser som förstärkts eller förkastats av senare datainsam
ling och vidare tolkning. Utifrån ett abduktivt språkbruk kan man säga att de
teoretiska mönster jag funnit i materialet har förstärkts eller förkastats. Detta
tidsmässigt utsträckta analysarbete har också gjort det möjligt att överblicka
den relativt stora textmängden i de sammantagna intervjuutskriftema.

En kategorisering som dock gjordes efter alla intervjuer är analysen av de
föreställningar, mentala bilder eller uttryck som lärare använder för att be
skriva den egna skolan som en organisation, vad jag kallat organisationsfö
restäilningar. Jag fann här att materialet huvudsakligen kunde indelas i fyra
huvudkategorier. För att pröva trovärdigheten i min klassificering bad jag en
kollega klassificera utdrag ur intervjuerna där lärarna svarade på frågor
kring sina bilder av den egna skolan som en organisation. Jag angav de ka
tegorier jag funnit och bad min kollega att placera citaten i den kategori där
de bäst hörde hemma. Av 43 citat kategoriserades 39 i någon av de fyra ka
tegorierna, övriga fyra ansågs svåra att entydigt placera. Av de 39 citaten
som kategoriserades var 35 (90 %) i överensstämmelse med min bedöm
ning. Inkluderas de fyra svårplacerade intervjuutdragen uppnåddes en 81
procentig överensstänlffielse (35 av 43). Vid nännare gransla.ling av de fel
aktigt kategoriserade eller svårplacerade citaten insåg jag att flera av dem
var mångtydiga genom att dels tala om en idealbild och samtidigt beskriva
organisationen som något annat. Det kunde exempelvis uttryckas som:
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"Skolan som en organisation är för mig en helhet, men idag är det som öar
som är isolerade från varandra." Av det lärde jag mig att mer noggrant ana
lysera och ta fasta på vad i deras berättelse som avsåg deras foreställning om
den egna skolan som en organisation idag. Detta medförde också att jag ka
tegoriserade om två perSOl1ers organisationsföreställningar.

Denna analys av lärarnas organisationsforeställningar (se kapitel 9) basera
des på intervjuer där frågor kring lärarnas organisationsforeställningar ställ
des till tio lärare på vardera av skolorna, forutom på en skola, där 13 perso
ner ingick i materialet. Man kan naturligtvis fråga sig hur representativa
dessa personer var for respektive skola som helhet. Min uppfattning är att
det inte finns anledning att anta att de var selektiva med avseende på organi
sationsförestäilning i något avgörande avseende. Deltagarna var som inter
vjupersoner mer eller mindre slumpmässigt utvalda samt representerade oli
ka enheter i skolan. Dessutom korrelerade innehållet i de dominerande or
ganisationsföreställningama på respektive skola starkt med vad som i andra
intervjuer och i andra sammanhang kommit fram kring skolans arbete.

Relevans och trovärdighet
Validitet i kvalitativt inriktad forskning har inte samma hänsyftning som
inom kvantitativ metod och testteori till om metoden mäter det den avser att
mäta. Det är snarare en fråga on1 hur trovärdiga resultaten kan anses vara.
Att validera är att ifrågasätta, säger Kvale (1989) och fortsätter: "Validation
becomes investigation, continually checking, questioning, and theoretically
interpreting the findings" (s 77). Enligt Kvale berör validiteten således rätt
färdigandet av kunskapsanspråk. En studies trovärdighet baseras därmed på
att den går att granska och ifrågasätta. I resultatredovisningen har jag lagt
mig vinn om att noggrant beskriva resultaten i form av citat från intervjuer
na. Detta medför att redovisningen av empirin blir relativt omfattande. För
att läsaren själv skall kunna följa hur jag tänkt kring analyser och slutsatser
har jag fortlöpande redogjort for mina analyser i anslutning till utdrag ur in
tervjuer som mina analyser baseras på, och utförligt försökt formulera och
redovisa de forda resonemangen från data till tolkning.

Under senare tid har även diskussionen om forskningens relevans och tro
värdighet kopplats till interaktionen med omgivningen (ibid.). Vad som är
övertygande kunskap bestäms genom dialoger och "förhandlingar" med per
soner i omgivningen, speciellt de som har inflytande över beslut som är re
levanta i sammanhanget. Till detta kan läggas en pragmatisk syn på validitet
som innebär att trovärdigheten bestäms av hur kunskapen fungerar och kan
omsättas i praktiken. Detta är en viktig del i kontakten n1ed den praktik som
kan tänkas vara avnän1are av forskningsresultaten. Relevansen av studiens
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resultat har på detta sätt testats genom att resultaten funnits användbara och
intressanta att tillvarata i mål1ga kommuners skolverksamhet i samband med
att jag föreläst och haft seminarier för skolor och skolföreträdare.

I studien är jag intresserad av hur lärarna samverkar i undervisningen eller i
planeringen av undervisningen. Kring detta ställer jag intervjufrågor. Rela
tionen mellan aktörers handlingar och deras redogörelser för dessa hand
lingar har dock ifrågasatts av vissa forskare (se t ex Gilbert & Mulkay
1983). Det vi har gemensamt är språket, vilket leder till en bedrägligt anta
gande om att vi avser samma sak genom att vi delar samma språk. Likartade
beskrivningar i intervjuerna kan på motsvarande sätt inte självklart anses
korrespondera med att intervjupersonerna faktiskt handlar likartat. Jag me
nar dock att det är rimligt att tänka sig att de "världar" vi relaterar till när vi
översätter något till något annat med hjälp av språket i hög grad är sociala
och delade med andra som tillhör samma samhälle eller kultur som vi själ
va. Många betydelser är således rimligt kollektiva (Gustavsson 1996:12).
Genom att jag när lärare refererat till varandra kunnat kontrollera detta i in
tervjuerna med de personer som avses, och samtidigt genom observationer
och deltagande i verksamheten skapat en egen bild av vad som sker, menar
jag att det finns en rimlig korrespondens mellan utsagor och faktiska skeen
den. Detta gör, menar jag, att det är möjligt att på en tillräcklig nivå komma
åt människors handlande via utsagor. Handling kan här betyda mycket olika
saker, allt från omedvetna kroppsrörelser till tankar. I denna studie avser jag
med handling det som individerna medvetet gör.

Jag är i studien också intresserad av att fånga lärarnas föreställningar om
olika fenomen, bland annat av den egna skolan som en organisation. I egent
lig mening fångar jag då inte personers faktiska föreställningar, utan deras
utsagor om sina föreställningar. Att språket skulle kunna avspegla inre
(mentala) förhållanden, eller för den delen att människor har några konsi
stenta föreställningar, har även det ifrågasatts av t ex företrädare för
diskursanalys (se Alvesson & Sköldberg 1994). Jag utgår dock även här från
antagandet att en persons uttalanden inte är helt frikopplade från personens
föreställningar, och att språket (åtminstone partiellt) har en förmåga att för
medla något utöver sig själv. För detta talar att språket i många lägen har en
förmåga att förmedla upplevelser, samt det pragmatiska värdet av ett sådant
antagande. Jag utgår således från att det finns en tillräcklig konsistens i
människors tänkande för att vi skall kunna tala om föreställningar som nå
got inre och i det kortare perspektivet relativt stabilt.

Slutligen bygger resultaten från denna studie på tolkningar av andra männi
skors utsagor, samtidigt som jag som forskare har interagerat med dessa
människor under datainsamlingen. I en sådan situation (liksom i alla tolk
ningssituationer) blir forskaren som person viktig för tolkningen av resulta
tet. Hans/hennes teoretiska antaganden, förförståelse, språk, kulturella bak-
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grund, osv. har betydelse for tolkningarnas innebörd. Det betyder att min
egen bakgrund är av intresse. Att jag är psykolog i min grundutbildning med
inriktning på organisation har säkert betydelse, liksom att jag tidigare arbe
tat inom skolan som skolpsykolog. Mina tidigare erfarenheter av foränd
ringsarbete, även om de är från andra branscher, har påverkat min syn på det
praktiska forändringsarbetet. Den kontakt jag haft med arbetslivspedagogis
ka gruppen vid Stockholms universitet har troligen inverkat på vad jag tittat
efter i den lärmiljö som skolorna utgör. Viktigt är också den tradition av att
studera fdrändringsprocesser och teknikinfdrande som finns på min nuva
rande hemnlainstitution - Centrum for människa och organisation (PMO) 
vid Handelshögskolan.

Generaliserbarhet
Studien bygger på fallstudier aven utvecklingssatsning med IT i fyra skolor
i en medelstor svensk kommun. Kan då de resultat som studien kommer
fram till vara giltiga även i andra skolor, i andra kommuner eller i andra
branscher? Frågan har sin grund i de statistiska generaliseringsanspråk som
finns i många metoder som använder kvantitativa data. I den traditionella
vetenskapen används beteckningen extern validitet eller generaliserbarhet. I
kvalitativa fallstudier är det snarare intressant att generalisera resultaten till
en bredare teoretisk diskussion (Yin 1989). Det är både möjligt och önskvärt
att kvalitativa studier successivt utvidgar teorins empiriska tillämpningsom
råde inom relevanta områden (Alvesson & Sköldberg 1994). Detta ligger väl
i linje med den abduktiva förklaringsmodellen som tar fasta på mönster eller
tendenser gemensamma för flera "ytfenomen", och även föresätter en viss
korrespondens mellan teori och verklighet.

Resultaten kan därför anses vara generaliserbara som generella fenomen till
teoretiska antaganden inom det valda perspektivet. Teorin kan sedan funge
ra som en utgångspunkt for vidare forskning och teoriutveckling. Jag menar
även att resultaten kan generaliseras i så måtto att de utgör teorier i form av
arbetshypoteser som praktiker kan använda sig av, eller utgå från, som bas
for deras handlande. Här är jag övertygad om att avhandlingens teoretiska
resonemang och praktiknära exempel kan utgöra ett avstamp for ökad för
ståelse fdr fdrändringsprocesser, lärande och hantering av kunskap även i
andra skolor än just de fyra som studerats i denna avhandling. Resultaten
kan även utgöra utgångspunkten för en teoretisk diskussion och som arbets
hypotes i det praktiska utvecklingsarbetet i andra branscher än skolan, vilket
jag redan sett exempel på. Förändringsprocesser och hantering av lärande
och kunskap är generella fenomen som alla organisationer berörs av.

I denna studie har jag valt ett, av flera möjliga, perspektiv for att belysa hur
det kommer sig att olika skolor i ett och samnla skolutvecklingsprojekt ut-
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vecklats så olika och nått olika resultat. Oberoende av vilket sanningsbe
grepp som väljs går det att finna flera olika underliggande mönster i ett
forsktlingsområde. Vilka mönster man hittar är beroende av vilket perspek
tiv man väljer. I mitt fall har jag valt att försöka förstå den studerade situa
tionen ur ett lärande- och kunskapsperspektiv. Hade jag valt ett annat per
spektiv hade jag hittat andra mönster och bidragit till en annan teoretisk ge
neralisering.

Hittills har jag redogjort för bakgrunden till avhandlingen, den teoretiska
utgångspunkten och studiens perspektiv och forskningsfrågor. I detta kapitel
har också det metodologiska angreppssättet som jag valt för att svara på stu
diens frågor presenterats. Fortsättningsvis presenteras studiens resultat.

I de följande fyra kapitlen har jag sammanställt resultatet av mina intervjuer
och observationer. Jag redogör här för den bild som växt fram under analys
arbetet av lärprocesserna och villkoren för dessa vid de fyra skolorna. Min
avsikt är att göra denna jämförelse av likheter och skillnader mellan skolor
na på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att följa mina tankegångar med
hjälp av citatutdrag från intervjuerna. De presenterade citaten representerar
centrala och representativa tankegångar i intervjusvaren. Hur många citat
som tas med för att illustrera en tankegång eller en slutsats är en balansgång
mellan läsbarhet och representativitet. Jag har i en tidigare version haft med
betydligt fler citat, men valt att begränsa dem för att göra texten mer läsbar.

Citaten är ordagranna utskrifter från bandupptagningar, men i vissa fall har
jag inom parantes lagt till ord som framgår av sammanhanget vid intervju
tillfället men som behövs för att förstå innebörden i ett utdrag. För att på ett
tydligare sätt lyfta fram intervjupersonens poäng, och samtidigt göra citaten
mer läsbara, har i vissa fall också ofullbordade bisatser eller talspråksbase
rade omskrivningar tagits bort. Detta har gjorts då citaten huvudsakligen
används för att illustrera mina tankegångar och tolkningar av lärarnas utsa
gor. Av samma skäl har jag ibland rättat till grammatiska fel i talspråket. I
vissa citat nämns enskilda personers namn. För att så långt som möjligt ga
rantera anonymiteten har jag bytt ut dessa namn mot andra som jag själv hit
tat på. Efter citaten anges en källa, t ex (A: DK), där A står för skola A och
DK för intervjupersonen.

Resultatredovisningen följer i tur och ordning de forskningsfrågor jag ställt.
Jag vill dock först i ett separat kapitel presentera hur skolorna skiljde sig åt
när det gäller IT-satsningen. I kapitel 7 redogör jag därför för skillnaden
mellan skolorna med avseende på målet i projektet att integrerar IT i skolor
nas undervisning. I de därpå följande tre kapitlen besvaras studiens mer spe
cifika forskningsfrågor. I kapitel 8 besvaras studiens första fråga: Hur ut
vecklar enskilda lärare sin konlpetens i det dagliga arbetet genom att sam
verka med andra på arbetsplatsen? Det handlar om villkoren för det indivi-
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duella lärandet, i relation till IT-användningen och till arbetet i stort, samt
vilka skillnader som finns mellan skolorna i detta avseende. Kapitel 9 foku
serar studiens andra fråga - samordnas och integreras de olika individernas
lärande till en organisatorisk konlpetens att använda IT i undervisningen?
Svaren på den tredje frågan - hur den organisatoriska kompetens som ut
vecklas kring IT-användningen vidmakthålls och befästs på skolorna - re
dovisas slutligen i kapitel 10.
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Kapitel 7

Samma projekt - olika resultat

I kapitel två konstaterades att den förändringssatsning som studeras var ut
stakad på ett likartat sätt för alla skolor, att den lokala organisationen kring
IT-satsningen var i det närmaste identisk, och att alla skolor hade samma
möjligheter till utbildning av lärarna. Ändå fanns tydliga indikationer på att
skolorna tagit till sig och integrerat IT i sin verksamhet i olika hög grad.
Som en utgångspunkt för den kommande presentationen av förutsättningar
för organisatoriskt lärande vill jag först belysa i detta kapitel på vilket sätt
skolorna skiljer sig åt med avseende på hur väl de uppnått målet att integrera
IT i sin verksamhet.

Fyra skolor - fyra olika resultat
Tre år efter projektets startpunkt besvarade sanltliga lärare en enkät om IT
satsningen. Enkäten innehöll bland annat frågor om hur ofta under en nor
nlalvecka läraren använde datorer i sin undervisning. Frågorna besvarades
med hjälp aven 5-gradig svarsskala, från (1) i stort sett dagligen, till (5) mer
sällan än någon gång per vecka. I tabell 3 redovisas andelen lärare på re
spektive skola som angivit den högsta användningen (i stort sett dagligen),
samt andelen som angivit den lägsta användningen (mer sällan än någon
gång per vecka).

Tabell 3: Resultat från enkätfrågor tre år efter IT-satsningens start (slutet av
1998). Andelen lärare på respektive skola som i stort sett dagligen re
spektive sällan använde datorer i undervisningen.

Skola A Skola B Skola C Skola D

Jag använder datorer i undervis- 81% 61% 31% 28%
ningen i stort sett dagligen.

Jag använder datorer i undervis-
ningen mer sällan än nägon gäng 0% 17% 15% 38%
per vecka.
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Enkätsvaren indikerar en tydlig skillnad mellan skolorna tre år efter projekt
starten, och visar att skola A i störst utsträckning integrerat IT i den dagliga
verksamheten. 81 % av lärarna anger att de i stort sett dagligen använder da
torn i undervisningen, vilket kan jämföras med skola D där enbart 28 % gör
den bedömningen. När det gäller andelen lärare som mer sällan använder
datorerna är skola D överrepresenterad. Av enkätstudien framgår också att
lärarna på skola A i betydligt större utsträckning än övriga lärare anser att
deras undervisning vid tidpunkten var beroende av att eleverna har tillgång
till datorer. 81 % av lärarna på skola A anser att deras undervislling är
mycket eller ganska beroende av tillgången på datorer. Motsvarande siffror
för de övriga skolorna är 35 % (B), 42 % (C) respektive 34 % (D).

Möjligen kan en skillnad anas mellan skolorna så till vida att skolor som har
elever till och med årskurs 6 (skola A och B) har högre användning än de
skolor som även har högstadium (C och D). Dock tycks inte detta vara hela
förklaringen till skillnaden då även lärare på lägre årskurser på skola C och
D har låg IT-användning. Dessutom instämmer exakt lika stor andel av lä
rarna på skola A och D i att de kan tillräckligt för att använda och ha nytta
av IT i sin egen undervisning (38 % instänlmer absolut och ytterligare 44 %
instämmer i viss mån på båda skolorna).

Skillnaden mellan skolorna i IT-användning bekräftas också av andra under
sökningar. Skolförvaltningen har en egen mycket omfattande uppföljning av
IT-projektet, liksom av verksamheten i skolan totalt sett. Sedan flera år finns
ett utvecklat uppföljningssystem där förvaltningen genom verksamhetstal
och enkäter till personalen varje år följer upp skolans arbete. Där finns även
frågor onl IT-användningen nled. Även om dessa mätningar inte är helt jäm
förbara (av skäl som jag återkommer till) bekräftar skolförvaltningens un
dersökning den relativa skillnaden mellan skolornas användning av IT 1998.
En jämförelse med samma enkät från skolförvaltningen år 2002 visar att den
relativa skillnaden är bestående fyra år senare.

Tabell 4: Andelen lärare på respektive skola som i skolforvaltningens enkät åren
1998 och 2002 angivit att de i undervisningen använder datorn dagligen.

Skola A Skola B Skola C Skola D

1998 59 O/o 48 % 23 % 15 %

2002 56 % 44 % 38 % 28 o/o

Källa: Utdrag ur kommunens databas.

Såväl den enkät jag använt i studien, som skolförvaltningens undersöktling,
bekräftar därmed oberoende av varandra ordningen mellan skolorna när det
gäller andelen lärare som år 1998 nått målet med projektet - daglig använd
ning av IT i undervisningen. Skolförvaltningens enkät från år 2002 dvs. fle-
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ra år efter att projektet avslutats, visar dessutom på en bestående skillnad
nlellan skolorna. Skola A tycks- under hela perioden vara den skola där lä
rarna i störst utsträckning använder IT, samtidigt som användningen genom
gående är lägst på skola D. Den relativa skillnaden är således inte bara ett
uttryck för den tidpunkt då projektet pågick.

Tabell 4 kräver några kommentarer. Jämför vi statistiken för 1998 i de båda
enkäterna (tabell 3 och 4) framgår att procenttalen för datoranvändning är
högre i enkäten från IT-projektet (tabell 3) än i skolförvaltningens verksam
hetsenkät (tabell 4). För det första går dessa enkäter inte att helt jämföra.
Frågorna är något olika formulerade och svarsskalorna olika. Exempelvis är
det högsta svarsaltemativet i det första fallet "I stort sett dagligen", medan
svarsalternativet i den andra enkäten är formulerat som "Dagligen". 1 skol
förvaltningens enkät för 2002 har dessutom svarsalternativt "Flera gånger
per dag" tillkommit som jag i redovisningen slagit samman med svaret
"Dagligen". Det viktiga är dock att förhållandet mellan skolorna är likartat i
samtliga undersökningar, oberoende av mätning och utformning av svars
skalan. Skola A har störst andel höganvändande lärare, följt av skola B, C
ochD.

Uppgifter från skolförvaltningens enkät fmns även för åren 1999 - 2001.
Dessa är dock mer osäkra och svårtolkade då fritidspedagoger och lärare på
förskolan, som inte använde datorer så mycket, från och med 1999 succes
sivt knöts närmare skolan organisatoriskt och började svara på skolförvalt
ningens enkät. Det är först 2002 som det blivit möjligt att i analysen separe
ra lärarnas svar från fritidspedagogernas. Därför redovisar jag endast svars
mönstret för åren 1998 och 2002. Min slutsats är dock att skolorna under en
längre period lyckats olika väl med att integrera IT i lärarnas undervisande
arbete, och att denna skillnad är en relevant utgångspunkt för att studera lär
processerna i samband med IT-satsningen.

IT-projektets enkät från 1998 pekar också på skillnader mellan skolorna när
det gäller användningen av IT för lärarnas eget administrativa och förbere
dande arbete vid sidan om undervisningen. 1 tabell 5 anges andelen lärare
som angav att de i stort sett dagligen använde datorn för eget arbete.

TabellS: Andelen lärare på respektive skola som 1998 i IT-projektets enkät angav
att de i stort sett dagligen använde datorn för eget administrativt arbete.

Skola A Skola B Skola C Skola D

Jag använder datorer för eget arbete 56% 38% 64% 29%
i stort sett dagligen.
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Skola C var flitigast användare i detta avseende, följt av skola A. Skola D
hade i minst utsträckning lärare som dagligen använde datorn i sitt administ
rativa arbete. Att skola A och C redan 1998 hade hög användning för admi
nistrativt arbete kan förstås mot bakgrund av att mycket information från
skolledningen spreds via e-post eller internt nätverk. Arbetet på dessa skolor
krävde på så vis att lärarna använde datorerna för det egna arbetet. Liknande
frågor finns också i skolförvaltningens uppföljning från 2002. Jag kan där
konstatera att IT-användningen för eget administrativa arbete ökat betydligt
på alla skolor, vilket kanske är naturligt mot bakgrund av den utveckling IT
användningen fått i samhället. Över 75 % av lärarna på samtliga skolor an
vänder nu datorn dagligen för det egna arbetet. Undantaget är skola D där
mindre än 60 % av lärarna gör det. Trots att lärarna använder datorerna mer
för eget arbete har, som jag visat ovan, den relativa skillnaden mellan sko
lorna bestått när det gäller hur frekvent IT används i undervisningen.

IT-användningen vid de fyra skolorna
Det är inte bara i användningsfrekvens som skillnader mellan skolorna kan
konstateras. Även i många andra aspekter av IT-användningen finns tydliga
skillnader mellan skolorna. Det framgår av tabell 6 nedan.

Tabell 6: Jämförelser mellan skolorna i IT-projektets slutskede.

Skola A Skola B Skola C Skola D

1) Använder IT
Mycket stor Mycket liten

dagligen i un-
andel

Stor andel Liten andel
andel

dervisning.

2) Använder IT
Relativt stor Relativt liten

dagligen för
andel andel

Stor andel Liten andel
eget arbete.

3) Undervis-
ning beroende Mycket stor

Liten andel
Relativt liten

Liten andel
av tillgäng till andel andel
datorer.

4) Användning Hög. Informa- Läg. Informa- Hög. Informa- Mycket läg.
av internt nät- tian frän skol- tion frän skol- tion frän skol-
verk. ledningen och ledningen i ledningen.

gemensamt viss män.
material.

Internt nätverk Tidigt Sent Tidigt Sent

5) Arbetet krä-
Ja, information Nej, varken för Ja, information Nej, varken för

ver att datorer
och gemen- arbetet eller frän skoiled- arbetet eller

används?
samt material för informa- ningen via för informa-
via datorn. tion. datorn. tion.

- 100-



I tabell 6 summeras de aspekter som skiljer skolorna åt under senare delen
av IT-satsningen (slutet av 1998). Uppgifterna under punkt 1-3 är hämtade
från enkäten i IT-projektet, och baseras på lärarnas skattningar. Dessa upp
gifter har jag diskuterat ovan som procentuell andel, men sammanfattas här
som beskrivande kategorier. Punkt 4-5 är från utvärderingen (Larsson &
Löwstedt 1999) och berör hur datorer användes och om arbetet som lärare
vid den tidpunkten krävde att man kunde använda en dator. Att använd
ningsfrekvensen från enkäterna stämmer väl med de andra aspekterna på da
toranvändningen tyder på att graden av användning ger ett bra närmevärde
på hur väl integrerad datoranvändningen var i respektive skolas arbete.

Mot bakgrund av den beskrivning som gjorts ovan kan de fyra skolornas
användning av IT kategoriseras i två dimensioner; IT-användning i under
visningen och för det egna förberedande arbetet. Denna beskrivning utgår
från situationen vid projektets slutskede. Vi skall då ha i minnet att vissa
skolors låga användningen av IT i lärarnas eget arbete ökat de följande åren.
Den tydliga trenden är dock att skola A i störst utsträckning integrerat IT i
lärarnas totala arbete, medan denna integrering är minst utbredd på skola D.

Användning av rr
för eget arbete

Hög Läg

Hög

Användning av IT
i undervisningen

Läg

Skola A

Skola C

Skola B

Skola D

Figur 7. Karaktäristik av IT-användningen vid de fyra skolorna i två dimensioner.

Skola A - IT integrerat j lärarnas totala arbete
IT är integrerat som ett naturligt hjälpmedel i lärarnas vardag, såväl i under
visningen som för eget arbete. Både undervisningen och det egna arbetet är i
stor utsträckning beroende av datorer. Det finns en struktur för arbetet med
datorerna i undervisningen som är mycket likartad över skolan. Det interna
nätverket används och är en källa till information och delat material. Ingen
lärare har helt avstått från att använda datorer i undervisningen eller för eget
administrativt arbete, och ingen står helt utanför satsningen. I ämnen som
svenska, engelska och matematik används datorerna för speciella tränings
program, och för att skriva texter. IT används också, speciellt under temaar
beten, för presentationer av elevernas arbeten i t ex PowerPoint och för in
formationssökning via uppslagsverk på CD-skivor eller Internet, även av de
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yngre eleverna. Även digitalkamera och e-post är användningsområden.
Viktigt är också att alla elever behärskar grundfunktionerna på en dator.

Skola B - ITanvänds i undervisningen
Många lärare använder regelbundet datorer i undervisningen, men en betyd
ligt mindre andel gör det för det egna arbetet. Få lärare anger dock att deras
undervisning är beroende av tillgång till datorer. Inga krav ställs på att be
härska datorn för att klara arbetet eller för att få information. Datorerna an
vänds huvudsakligen till färdighetsträning i ämnen som svenska, engelska
och matematik, exempelvis glosträningsprogram i engelska. Datorn är också
en skrivmaskin for att skriva och redovisa texter. Informationssökning är ett
viktigt tillämpningsområde for äldre elever. I några ämnen används digital
kamera och bildbehandling. Hur mycket datorerna används, samt hur och
till vad, varierar dock stort mellan lärarna. Någon entydig eller likartad
struktur for IT-användningen över skolan finns inte.

Skola C - ITanvänds tör lärarnas egetarbete
Många lärare på skolan använder frekvent datorn for sitt eget arbete. Detta
krävs då information från skolledningen sprids genom det interna nätverket.
Lika frekvent är inte användningen av IT i undervisningen, och en relativt
liten andel av lärarna menar att deras undervisning är beroende av datorer.
Datorerna används för ordbehandling - att skriva rent texter, öva att skriva
och for egna redovisningar. Träningsprogram används i ämnen som mate
nlatik och språk. Faktasökning via uppslagsverk på CD-skivor eller via In
ternet är andra tillämpningsområden. Presentationer och redovisningar i
PowerPoint förekommer, liksom användning av digitalkamera och ritpro
gram. Eleverna använder också e-posten. Eleverna anser att datoranvänd
ningen varierar mycket mellan olika lärare. Hur mycket datorerna används,
samt hur och till vad, varierar således stort mellan lärarna. Någon entydig
struktur for IT-användningen finns inte över skolan.

Skola D - LAg användning generellt
En mycket liten andel av lärarna använder regelbundet IT i undervisningen
eller for eget arbete. Ytterst lite märks av att IT är en integrerad del av lärar
nas vardag, och andelen lärare som inte alls använder IT är hög. Lärarnas
arbete är knappas beroende av att kunna hantera en dator. Inte heller ställs
några formella eller arbetsrnässiga krav på användningen. För yngre elever
används datorenla och speciella program eller spel för läsövningar OCll fär
dighetsträning i matematik och svenska. Bland de äldre eleverna är sökning
av information och ordbehandling vanliga tillämpningsområden. I vissa fall
görs redovisningar av arbeten med hjälp av datorn. Eleverna anser att dato
rer sällan används i undervisningen och el1bart vid enstaka tillfällen, huvud-
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sakligen vid tillvalet data. I andra ämnen är det mest frågan om att söka in
formation. I några klasser har speciella projekt bedrivits där IT skulle an
vändas. Hur mycket datorerna används, samt hur och till vad, varierar stort
mellan lärarna. Någon entydig'struktur för IT-användningen på skolan finns
inte.

Sammanfattning av svaret pä studiens utgängsfräga
Resultaten visar att skolforvaltningens tydliga vision om framtidens skola,
den detaljerade, gemensamma och övergripande förändringsstrategin, samt
de likvärdiga resurserna i form av datorer och tillgång till utbildning, inte i
sig skapade en utveckling av datoranvändningen på de fyra skolorna som
var likartad. Även om tillämpningsområdena för IT var relativt likartade,
skiljer sig de fyra skolorna åt när det gäller hur datorerna användes inom
dessa områden och hur stor och hur enhetlig denna användning var.

Efter tre års projektarbete kan jag konstatera att skolorna i olika hög grad
integrerat IT i sin verksamhet - en skillnad som är konstant över en längre
tidsperiod även efter att projektet avslutats. Detta har således skett trots sko
lornas likartade förutsättningar i samma utvecklingsprojekt och en uttalad
ambition från skolförvaltningen att minska skillnaderna mellan skolorna.

Skola A har i störst utsträckning integrerat IT i sin verksamhet. Datorerna är
i hög grad ett naturligt hjälpmedel i lärarnas vardag, såväl i undervisningen
som för eget arbete. Undervisningen är också i högre grad än på andra sko
lor beroende av IT, och alla lärare använder datorerna. Motsatsen finner vi
på skola D. Det är den skola som i lägst grad integrerat IT i lärarnas arbete.
Andelen lärare som regelbundet använder IT i undervisningen eller för eget
arbete är låg, och många lärare använder inte alls datorerna. Få anser att de
ras arbete är beroende av tillgång till datorer. Skolorna B och C intar en
nlellanposition, och har i varierande grad integrerat IT i undervisningen. Till
skillnad från skola A varierar dock användningen stort mellan olika lärare.

Dessa skillnader i IT-satsningens utfall bildar utgångspunkten for min fort
satta redovisning av de organisatoriska lärprocesserna och deras förutsätt
ningar i respektive skola.
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Kapitel 8

Den fördolda eller synliga
kompetensen

Detta kapitel behandlar de förutsättningar för individuellt lärande som jag
funnit väsentlig för utfallet av IT-satsningen. Jag redovisar resultaten från
studiens första forskningsfråga: Hur utvecklar lärare sin kompetens i det
dagliga arbetet genom samverkan med andra? Specifikt gäller frågan konl
petensen att använda IT i undervisningen, men även att lösa andra arbets
uppgifter lärare har. Genom att visa att förutsättningarna för lärande på re
spektive skola är mer generellt förekommande, än specifikt kopplade tillIT
användningen, avser jag att lägga en grund för förståelsen av den lärmiljö i
vilken förändringen introducerades.

Kapitlet är indelat i tre avsnitt. Det första avsnittet (Individuellt lärande la)
behandlar i vilken mån lärarna genom samtalen i möten och träffar får kän
nedom om vad andra medarbetare är bra på och vilka erfarenheter som görs
i arbetet. Den väsentliga frågan är inte hur "rätt" denna uppfattning är, utan
snarare hur tydlig den är. Det andra avsnittet (Individuellt lärande lb) redo
visar hur erfarenheter och kompetens synliggörs i praktiken, i det vardagliga
arbetet, och hur detta går till. Det tredje avsnittet (Individuellt lärande 2) re
dovisar i vilken utsträckning kollegors erfarenheter och kompetens (i den
mån de synliggörs) uppfattas som en tillgänglig resurs för det egna lärandet.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de svar jag funnit.

Individuellt lärande la: Hur synliggörs erfarenheter i
möten?
Möten i arbetslag och ämnesgrupper framhålls ofta i skolor som viktiga fo
rum för lärares gemensamma planering och erfarenhetsutbyte. Dessa möten
är tillfällen för lärare att föra samtal i strukturerade former för att lära av och
med varandra. Innan jag granskar villkoren för lärprocessema i dessa möten
vill jag rekapitulera några strukturella skillnader mellan skolorna som delvis
framgått när jag presenterade skolorna i kapitel sex.
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Skillnader imötesstrukturen
På skola A träffades lärarna två gånger i veckan i formella inplanerade mö
ten i olika konstellationer, antingen i arbetslaget eller i form av ämnes- eller
temagrupper. Vidare träffades lärarna i respektive arbetslag vid en gemen
sam arbetslunch varje vecka. Varje arbetsdag inleddes dessutom med att
samtliga lärare träffades i personalrummet 10 minuter innan undervisningen
för att få allmän information. På skola B träffades arbetslagen en gång i
veckan, och vid ytterligare en tidpunkt i veckan var konferenstid utlagd i lä
rarnas planering med möjlighet för lagövergripande grupper (t ex lärare i
samma ämnen) att träffas. Detta var dock inte organiserat utan skedde på lä
rarnas egna initiativ. Gemensamma träffar för information till all personal
förekom endast någon gång per temlin. Detta var i stort sett samma mötes
struktur som för Skola C. Infonnationsmöten för hela personalen hölls dock
mer frekvent än på skola B. På skola D fanns endast ett formellt möte inpla
nerat i veckan. På denna mötestid träffades arbetslagen varannan vecka. En
gång i månaden var det ämnesindelade konferenser på mötestiden och var
fjärde vecka ägnas åt olika arbetsgrupper. Gemensamma möten för all per
sonal skedde mycket sällan under terminerna.

Om vi jämför de fyra skolorna kan vi konstatera att det finns skillnader mel
lan skolorna i mötesstrukturen. Formella och inplanerade tillfällen att träffas
och utbyta erfarenheter var mest frekvent på skola A. Lärarna träffades flera
gånger i veckan men också i flera olika konstellationer. Dessutom förekom
lagvisa lunchmöten och gemensam morgonsamling för all personal. Några
sådana arrangerade träffar mellan de ordinarie mötena förekom inte på de
övriga skolorna. På skola B och C träffades lagen en gång per vecka, med
möjlighet att träffas i andra konstellationer vid ytterligare ett tillfälle. Skola
D hade minst antal gemensamma träffar i veckan och gemensamma sam
lingar för all personal förekom sällan under terminerna.

Skillnaderna mellan skolornas mötesstruktur kan ha betydelse för hur erfa
renheter och kompetens synliggörs i arbetslagen. Grunden för lärandet står
dock att fmna i hur de arbetar under och emellan dessa möten. Låt mig där
för inleda med att redogöra för innehållet i dessa möten på respektive skola.

Mötenas innehäll
På skola A präglades de ordinarie mötena i arbetslagen och i andra konstel
lationer i hög grad av gemensam planering. När personalen träffades, i ar
betslag eller ämnesgrupper, utgjorde de viktiga forum för erfarenhetsutbyte.

Det [arbetslaget] är för mig att reflektera - mycket. Då pratar vi mycket om
hur arbetslaget fungerar, hur vi jobbar. Det blir en del elevvård och praktis
ka saker. Men vi tar upp pedagogik och hur vi jobbar. Det brukar vara jät
tenlysigt att träffas och sitta och prata. Det är inte alls formellt. (A: JN)

- 106-



Tanken kanske inte var att vi skulle sitta och utbyta erfarenheter utan att vi
skulle planera nästa tre veckor, men det blir ett erfarenhetsutbyte, det blir
det. På konferenserna går vi igenom vad vi behöver ändra på, vilka lärome
del vi ska ·ha och om någon har provat något bra. Det räcker med att någon
har sett eller hört något från någon annan skola eller att det är någon som
varit på en kurs. (A: RN)

Jag tycker att vi i arbetslaget är ganska duktiga på att berätta för varandra
vad vi är bra på, och vad vi lyckas med och vad vi lyckas mindre bra med.
(A: BG)

Jag kan ju säga precis vad jag tycker. Sån härlig stämning har vi i vårt ar
betslag. Om vi diskuterar något dom gjort i alla år då kan jag verkligen
ifrågasätta varför gör vi så, sen kanske det inte är rätt eller går att göra, men
jag kan ändå ta upp det. Jag har ifrågasatt många gånger. (A: JN)

Att arbetslagens möten var ett viktigt forum for att sprida och synliggöra er
farenheter är inte lika uppenbart på de övriga skolorna. Mötena på skola B
dominerades i stället i de flesta fall av praktiska frågor och elevärenden.
Metodiska och pedagogiska frågor, liksom erfarenhetsutbyte kring enskilda
problem, uteblev oftast. Synpunkter på frågor och initiativ från ledningen
tog istället upp en stor del av tiden. Erfarenhetsutbytet och möjligheten att
lära av varandra begränsades då lärarnas egna erfarenheter inte gjordes syn
liga for varandra.

Det är ju nästa aldrig man hinner diskutera pedagogik och arbetssätt i ar
betslaget på dom här en och en halv timme i veckan. Det är hundra andra
olika saker som skall gås igenom. Mycket papperstigrar. Våra konferensti
der i arbetslagen går enbart till frågor som skall betas av och besvara. Det
blir ingen tid till pedagogiska och metodiska frågor eller till arbetet med
eleverna, elevvården. (B: BG)

Jag tror att det [andras erfarenheter] är väldigt osynligt. Vi kommer sällan
ner på konkreta diskussioner om enstaka händelser. (B: LE)

På grund av den utbyggnad som skett på skola B, och att därmed många nya
lärare och nya lärargrupperingar tillkomnlit, uppvisar skola B inte någon en
tydig bild av innehållet i de gemensamma mötena. Samtidigt som merparten
av lärarna beskriver en avsaknad av erfarenhetsutbyte i arbetslagen håller
detta på att forändras for vissa lärare. Lärare som undervisar i de högre års
kurserna, och har startat från noll i nya lokaler och i nya konstellationer,
menade i högre utsträckning att de diskuterar arbetet inom sitt lag, även om
det inte alltid är själva mötet som är det viktiga forumet. Detta avviker från
den allmänna bilden av hur lärarna på skola B synliggör sina erfarenheter
for varandra. Att dessa arbetslag hade ett eget arbetsrum och gemensamma
lektionssalar bidrar säkert till detta.

Vi träffas ju och vi snackar med varandra. Så har vi ju det här rummet där
vi snackar om det dagliga jobbet och får tips av varandra. (B: LA)
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På skola C präglades arbetslagens möten på motsvarande sätt av praktiska
frågor och elevärenden. Det medforde att det blev ytterst lite tid över när la
gen träffades för utbyte av konkreta erfarenheter och gemensamt lärande
kring händelser i den egna praktiken. Snarare dominerades arbetslagens mö
ten även här av frågor kring det som fanns runt omkring själva undervis
ningen, och inte av undervisningen i sig.

Vi hinner ju aldrig komma ner i någonting. Det är det som vi måste, det
som ligger för dörren, som kommer först. Vi har alldeles för mycket saker
att ta upp. Vi har avsatt en eftermiddag i veckan för gemensamma saker i
arbetslaget, men det är så mycket saker att vi kan hålla på länge och vi har
fortfarande en lång lista kvar. Det har inte funnits plats för den här typen av
diskussioner i arbetslagen om pedagogiken. Det blir praktiska frågor runt
omkring undervisningen. Hela tiden. (C: KG)

Det blir alltid bättre om vi resonerar med varandra. Allt blir egentligen bätt
re om vi planerar tillsammans. Förr satt vi mer och planerade tillsammans.
Den biten är helt borta nu. (C: KG)

Nej, tyvärr så hinner vi med så lite av det här, pedagogiska finesser och så
dant. Det är akuta saker som skall lösas hela tiden [...] Man hinner inte dela
med sig av erfarenheter. (C: LI)

Konsekvensen blev att de olika individernas erfarenheter och kompetens var
otydliga för varandra, även om visst utbyte av ideer och erfarenheter skedde
på raster och med dom lärarkollegor man har bra kontakt med. Det var där
for upp till varje lärare att utforma undervisningen för de egna eleverna ut
ifrån sin egen erfarenhet och kunskap. Möjligheten fanns att sprida tips och
ideer med hjälp av datorerna via det interna nätverket, men det utnyttjas
bara av några få personer.

Det här pedagogiska, att man delger andra vad man vet, det blir raster eller
att några sprider det via elektronisk post eller visa intranätet. Var och en
kan själv ta del där [...] Sen har vi några eldsjälar till som försöker sprida
erfarenheter. Det blir lite öar. (C: RK)

Det var främst i de situationer där arbetslag konkret samarbetade kring un
dervisningen som diskussionerna fokuserade pedagogiken och de erfarenhe
terna som gjordes i arbetet.

I vårt arbetslag pratar vi ganska mycket och fritt just när det gäller SO. Där
delar vi alla ansvaret för eleverna och fungerar mer som ämneslärare. Det
har jag faktiskt tänkt på att det kanske beror på att där tycker vi att eleverna
är allas elever och inte bara mina som jag skall sätta pli på. (C: ÖU)

På skola D slutligen skedde arbetet nästan helt individuellt. Erfarenhetsutby
tet och det gemensamma lärandet lyste med sin frånvaro på ett än mer mar
kant sätt än i skola B och C. Möten i arbetslagen och på konferenser inom
ett ämne dominerades av frågor som rörde det som var runt omkring under-
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visningen. Få av lärarna på skola D kunde redogöra för något tillfälle där de
konkret talat om för varandra vad de faktiskt gör i undervisningen.

Det blir väldigt mycket praktiska saker och rapporter från ledningsgruppen
på mötena. Allt möjligt, sånt som skall hända och vem som skall gå på det
och så vidare. Vi har inte suttit direkt och kommit med bra förslag om vad
som fungerar, hur man kan lägga upp en viss typ av arbete. Det har vi inte
gjort, någonsin. (D: HO)

Vi reflekterar inte alls tillsammans, möjligen informellt. Jag förstår inte
vart vår tid i konferenserna tar vägen. Vi har aldrig tid för pedagogiska dis
kussioner. Sen känner jag att vi är väldigt olika som lärare på skolan. (D:
äD)

Nej, vi pratar aldrig om hur man kan lägga upp något eller så. (D: CM)

Frågorna har mest varit; vad läser ni för litteratur, fungerar det. Det är så
långt vi kommer. (D: HO)

Skillnader mellan skolorna i mötens innehäll
På flera av skolorna var det vanligt att innehållet på arbetslagens möten do
nlinerades av praktiska frågor som skulle lösas med kort varsel. Detta
stämmer också med vad jag sett under mina besök på skolorna. Mycket av
tiden ägnades åt praktiska frågor. Det fanns dock en tydligare inriktning på .
skola A att berätta för varandra hur man konkret gjorde i olika situationer.
Detta kan förklaras av att lärarna på skola A hade lagt in andra samman
komster för att beta aven del praktiska frågor. Därigenom frigjordes tid för
konkreta diskussioner om undervisningen på de ordinarie mötena. Genom
lagvisa lunchmöten och en gemensam morgonsamling blev många praktiska
frågor och problem lösta som man amlars riskerade att drunkna i vid de or
dinarie arbetslagsmötena. Dessa mötesformer skapade också en samman
hållning i hela lärargruppen och en gemenskap i arbetslagen.

Varje tisdag har vi arbetslagslunch och det är jättebra. Där har man alla till
fällen i världen att ta upp saker och få höra andras syn på det. Då beställer
vi färdig mat och ventilerar olika saker. Man vet att alla är där och vi blir
inte störda. Det är inte protokoll och dagordning, utan vi brukar informera
från ledningsgruppen eller ta upp annan allmän information. Det blir mer
informellt, nlen vi försöker få något uträttat, och slipper en massa snlåsaker
på arbetslagsmötena. (A: AW)

Där har vi hjälpt oss själva genom att ha morgonmöten där vi börjar med en
kvart och tar praktiska saker: sjukfrånvaro, vem kan hoppa in, idag är det
den och den konferensen, och andra frågor. Då tar vi snabbt praktiska frå
gor och vi tär skärpa oss för vi kan inte sitta en halvtimme och älta det. Det
är ytterst sällan vi har konferenser som domineras av sådana frågor. Dom
klarar vi av på andra tider. (A: BG)
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Innehållet på skola A:s möten gav därför stora möjligheter att synliggöra
deltagarnas erfarenheter och ideer i samtalen, och inrymmer därmed en god
grund för att ett gemensamt lärande skall komma till stånd. Betydligt mer
tveksamt är det onl samtalen i arbetslagsmötena på skola B och C synlig
gjorde deltagarnas erfarenheter och kompetens på ett liknande sätt. Innehål
let på mötena varierade visserligen över dessa skolor, men det dominerande
intrycket är att vars och ens erfarenheter var relativt osynliga för kollegorna.
Så var definitivt fallet på skola D. De konkreta erfarenheter som kan vara en
grund för gemensamt lärande och handlande hade ingen plats på dessa mö
ten - de förblev snarare dolda för varandra.

Individuellt lärande lb: Hur synliggörs erfarenheter i
praktiken?
Vid sidan av formella möten kan erfarenheter och kompetens synliggöras i
handling. Låt oss därför se hur detta sker på de fyra skolorna. Jag redovisar
först vad som framkommit vid var och en av de fyra skolorna, för att däref
ter jämföra skolorna.

När erfarenheter görs synliga (skola A)

Redan tidigt i IT-projektet fanns en strävan efter erfarenhetsspridning på
skola A. Bland annat ordnades redovisningar för alla lärare av de projektar
beten som genomfördes i den datapedagogiska utbildningen, och interna ut
bildningar hölls av de IT-ansvariga. Äldre elever agerade som faddrar för
yngre när det gällde att använda datorerna. Dessutom användes datorerna
och det interna nätverket för att lagra och sprida information.

Vi har tagit oss tid att få se vilka projekt som har gjorts och fått fråga 'hur
gjorde du det och det'. Oaaa, och hela det där som blir. Det var en upple
velse i början att få se allt man kan göra. (A: RS)

Vi lägger in allt genlensamt på datorn och vi har faddersystem från årskurs
ett till sex, och även där använder vi oss av datorn. Sexor lär treor om dato
rer för att de ska få datorkörkort. Femmorna lär tvåorna och fyrorna ettorna.
IT-ansvarig kollar upp att sexorna verkligen kan sitt för att lära ut. (A: BG)

Denna strävan att sprida erfarenheter är inget unikt för IT-projektet, utan
tycks snarare vara en konsekvens av det sätt man arbetade på. Av betydelse
var att undervisningen var organiserad i form av studier i enskilda ämnen
som matematik och svenska under en del av dagen, och därefter som teman
där elever från flera olika klasser deltog i varje tema. Temat planerades och
genomfördes av flera lärare tillsammans, men även studietiden i enskilda
ämnen var en produkt av gemensam planering. Samplaneringen gav en möj-
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lighet att relatera till varandras kunskap. Det blev naturligt att utbyta erfa
renheter kring hur det gick att genomföra den avsikt som tagits fram gemen
samt.

Engelskan planerar jag tillsammans med Stina. Jag vet precis vad hon gör,
exakt. Hon vet vad jag gör. Det är genom att vi planerar ihop och pratar om
det. [... ] Om vi inte har planerat ungefär samma saker blir det lite svårt att
relatera till varandras erfarenheter om nlan inte ens vet vad hon gjort for
någonting. I och med att vi har planerat tillsammans blir det också naturligt
att undersöka tillsammans hur det gick. (A: LN)

Det fanns många anledningar till att lärarna lade ner mycket tid på att plane
ra tillsammans. En var att man ville ta tillvara varandras speciella kompe
tens, vilket i sig byggde på att lärarna hade synliggjort sin kompetens för
varandra.

Sen har Marie bättre utbildning i engelska än vad jag har, så jag känner ett
stort behov av att ha henne med. Även Marie upplever att det är bra att få
ideer från någon annan. Jag märkte bara den här veckan att det haltade ef
tersom vi inte hade någon möjlighet att träffas rorra veckan. Då fick jag sit
ta själv i går och planera. Då blir det inte ... det blir lite mer snabbt... man
har ingen att bolla med. Jag märkte det väldigt tydligt igår att kvaliten på
undervisningen hos mig skulle ha varit sänlre om jag inte hade planerat
med Marie. (A: RN)

Samplaneringen underlättades av ett starkt klimat av öppenhet och en all
män vilja att dela med sig av tips och erfarenheter. I såväl organiserade mö
ten som spontana diskussioner på raster, i personalrummet och i korridorer
fanns en vilja att sprida erfarenheter.

Vi skulle inte klara det utan att samarbeta. Inte jag i alla fall. Vissa delar
gör ju bara jag i min klass, men då meddelar jag dom andra så att dom kan
ta del av det. Lika gör dom andra. Man slänger in det snabbt i varandras
fack. Då kanske jag besparar min kollega en timnles jobb. Där har man fått
jobba med sig själv lite grann. När jag var ny i jobbet och jobbade på den
andra skolan vågade jag inte riktigt göra det. Jag var inte säker på att det
var tillräckligt bra. Det beror lite på den allmänna känslan. Här är det lättare
att våga for om någon tycker att det är dåligt är det bara att dom kastar det.
(A: LN)

Jag tycker ju att det på den här skolan hela tiden sedan jag kom hit 1968
funnits en vilja att dela med sig. 1968 stängde man in sig i sin egen kamma
re och gjorde sin egen planering. Vi var många nya som kom hit och vi bör
jade dela med oss av vad vi gjorde. Det var stenciler som vi lade öppet så
att man kunde gå och titta på vad de andra gjorde. På något vis blev det inte
så privat som det kunde vara... Just den öppenheten som blev då har sedan
fortsatt att utvecklas. Tidigt var vi inne i det här att jobba tillsammans i lag
och dela med sig av allt. (A: AL)
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Man öser ur sig och försöker ge varandra så mycket som möjligt. Sen är det
upp till mig. Om vi sitter och planerar och jag inte tycker något är bra säger
jag det: 'det här tycker inte jag var något bra, kan vi inte gör på ett annat
sätt' . Man får bolla det. Annars känns det inget kul. (A: AW)

Sammantaget innebar sättet att organisera arbetet, innehållet på möten och
träffar, en frekvent samplanering av undervisningen samt det öppna klimatet
att läranla relativt väl visste vad andra lärare gjorde i sin undervisning och
vem som var kompetent inom ett visst område. Detta gällde också för an
vändningen av IT.

Vi vet ganska mycket om varandra. Det kan vara korridorsnack, eller att
någon varit inne i en klassrum och sagt 'vad duktig hon var i engelska' eller
'vad hon gjorde bra när hon hade det och det, vilken bra lektion det var'.
(A: AW)

Vi försöker att få ut det [infonnationen] så att alla vet vem som har gjort
vad och vem man kan vända sig till. Just att man vet vem man kan fråga...
Det är självklart för mig som inte har jobbat någon annanstans. (A: eT)

Det är kanske på andra håll så att många stänger dörren om sig och har sin
lektion och ingen vet vad som sker eller har skett. Men det är väldigt öppet
här. I och med att vi jobbar som vi gör, först tema och även under studieti
den har vi varandras barn hela tiden. (A: BG)

Genom att vi har mycket öppet mellan oss lär man av varandra. [...] Man
har sina egna lektioner på morgnarna när man har studier och sedan har vi
teman där vi alltid är två lärare per grupp. Även på kurstid är vi oftast två.
Mycket av lärandet sker i arbetet på det sättet. (A: AL)

Det var dock inte enbart samtalen i den gemensamma planeringen som bi
drog till detta. Viktigare var att kompetens och erfarenheter framträdde ge
nom att lärarna såg varandra i handling. De erfarenheter som gjordes och
den kompetens som utvecklades blev på det sättet extra synligt för de övriga
medarbetarna. Det var just i dessa situationer - när lärarna kunde se var
andra agera - som kompetensen blev synlig. Det fick till följd att lärarna
visste var kompetensen inom ett specifikt område fanns. De kunde med lätt
het ange vilka kollegor de ansåg vara särskilt kompetenta på att till exempel
använda IT i undervisningen eller undervisa i engelska. Kompetensen syn
liggjordes, i en rent bokstavlig betydelse, i handling. Lärarnas svar på frågor
om hur de kan veta vem som är speciellt kompetent på ett visst område visar
att det är genom att man ser andra agera som kompetensen synliggörs. Så
gott som alla svar innefattar att de vet vem som är kompetent genom att de
har sett andra i handling.

Det är inte så svårt utan ganska givet, man ser ju dom andra. (A: AW)

Men jag vet ju att hon är duktig. Jag ser ju ibland vad hon gör. (A: AL)
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Och sen så har jag suttit med på utvecklingssamtal med henne när jag haft
elever tillsammans med henne. Så jag har sett att hon är otroligt professio
nell och har väldigt mycket att komma med. (A: LN)

Dels har det med utbildningen att göra. Jag vet att hon har läst mycket eng
elska och har metodik och pedagogik [... ] Jag har också sett henne i aktion
att hon är väldigt driftig och har bra koll på ämnet engelska. Man har sett
henne i så många olika situationer och vet av det att hon är framåt och en
gagerande. (A: RN)

Jag tror att jag skulle kunna ställa upp alla och säga något om vad var och
en är bra på. Det kan jag för att vi diskuterar, pratar, men framför allt ge
nom att jag ser vad andra gör. (A: RB)

Jag går in till Berit vissa timmar och är med där eftersom timmarna räckte
till för det faktiskt. Då ser jag lite grann. Annars vet man ju inte det förrän
man jobbar ihop, hur man är som lärare menar jag. Förutom det man hör
då. Alltid i något sammanhang är man mer än en lärare i klassrummet. Så
någon gång får man ju här visa upp sig, hur man är. (A: AW)

Det fanns dock några lärare som bryter mönstret, och inte med samma
självklarhet kan säga vem som var särskilt kompetent på något speciellt.
Detta är förbryllande då det annars fanns en så stor samstämmighet kring att
erfarenheter och kompetens var synliga och tydliga i personalgruppen. Detta
visade sig vara lärare som hade de allra yngsta barnen och därför inte var
med i temaarbetet och det naturliga samarbete som detta gav tillfälle till.
Därigenom såg de heller inte särskilt ofta andra lärare undervisa. Dessa per
soner utgör därför snarare undantaget som bekräftar regeln.

Jag ser andra i aktion väldigt lite. Vi är ju inne klassrummen. På temat kan
man jobba ihop, men jag jobbar inte med temat eftersom jag har l:or då.
Från 2:an går man på temat. Där har du nog några lärare du kan fråga. (A:
PD)

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att lärarna på skola A synliggjorde
sina erfarenheter och kompetens för varandra i hög utsträckning i den prak
tiska verksamheten. Detta gällde också för kompetensen att använda IT i
undervisningen och för de erfarenheter som gjordes kring tekniken. Sättet
att organisera arbetet medförde att kompetens och erfarenheter speciellt tyd
ligt framträdde genom att lärarna såg varandra i handling. Det var genom att
lärarna såg varandra agera som kompetensen synliggjordes.

När erfarenheter synliggörs i vissa kretsar (skola B)
På skola B fick lärarna inledningsvis i IT-projektet information från skol
ledningen, men det förekom inte någon större diskussion kring målen eller
satsningen som helhet. Det var snarare IT-gruppen, bestående av IT
intresserade lärare entusiastiska inför möjligheterna med datorer i skolan,
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som var drivande. Lärarnas uppfattning var att IT-projektet visserligen hade
förankrats bland personalen i form av att man skall satsa på datorer, men att
man egentligen aldrig diskuterat vad det innebär eller till vad datorerna skul
le användas. Diskussionerna på skolan hade därför i inledningen av IT
projektet enbart rört sig om nuet - att skolan skall satsa på datorer.

Det är dåligt med dom diskussionerna om vad IT skall och kan användas
till, tycker jag. I [kommunen] har man satsat på det här, nu ska vi ha dato
rer. Punkt slut! Vi har inte pratat så mycket om till vad. (B: KS)

De projekt som lärare bedrev inom ramen för IT-utbildningen redovisades i
varierande omfattning inom respektive arbetslag. Det skedde i några arbets
lag, men berördes knappast i andra. Huvudintrycket är att det dock sällan
skedde någon demonstration eller diskussion i arbetslagen on1 erfarenheter
na av att använda IT i undervisningen. Där demonstrationer skedde var det
mest i form av att visa upp pedagogiska program.

De som har gått IT-kursen har inte spritt kunskapen bland andra. De borde
ha talat om vad de har lärt. (B: KS)

Användningen av datorer i underyisningen har varit så att det gör var och
en själv. Det är väldigt lite av diskussioner kring hur vi ska använda dato
rerna i vårt arbetslag. (B: FD)

Vi inte sett något alls egentligen av de arbeten som de som gått [den data
pedagogiska utbildningen] har gjort. Någon har visat lite mer avancerat,
men det kändes inte som det var något för mig. Det är väldigt enkla tips
man behöver, sådant jag kan göra i det dagliga arbetet, inte stora projekt.
Jag tycker att det är en brist att det som de andra har fått har vi inte fått ta
del av. Jag vet inte hur mycket de använder IT heller. Var och en gör på sitt
sätt. (B: KG)

De erfarenheter som gjordes när IT användes i undervisningen var således
relativt okända för övriga medarbetare. Detta gällde också för undervisning
en i stort. Det var på det hela taget ovanligt att lärarna synliggjorde sina er
farenheter från praktiken för varandra. Osynligheten kring användningen av
IT gäller således för arbetet i klassrummen i allmänhet.

Nej, [det gör vi] inte alls. Jag hittade en dag en pärm som någon hade gjort
och skrivit ner och delat ut någon gång. Så gör man inte nu. Det blir inte så
mycket mer än vad man måste göra. Man orkar inte med det. (B: KG)

När vi har rast eller lunch pratar vi jobb. Man berättar vad man gör och
möjligen att man ger tips eller, ja tips och tips, man berättar möjligen om
vad man gör. Men om man nu skulle komma i det läget att man skulle göra
ett tema där vi ska jobba ihop och sitta och planera ihop, då skulle vi kunna
komma i ett läge där vi delger varandra ganska mycket av vad jag kan och
hur jag lägger upp det. Men nu när vi inte gör det blir det inte så mycket av
att delge varandra vad man gör. Inte så långt ifrån noll. (B: JA)
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Jag tror att vi lärare jobbar mycket ensamt och ingen tar till sig så mycket
av vad den andra säger. Var och en kör sitt. Det gäller allmänt, också för
datorer. (B: FD)

Man hinner inte få en riktig -bild av varandras utövande av yrket. Det är
bara då, i något man faktiskt gör tillsammans, som det händer förändringar.
Och det, det är sällan det. (B: BG)

Det var dessutom ytterst ovanligt att lärarna såg varandra undervisa. Detta
beklagades ofta då det ansågs som mycket värdefullt de gånger det hände.
Den dominerade åsikten var snarats att var och en jobbar med sitt.

Det är inte så vanligt att jag ser andra lärare undervisa. Man har ju fullt upp
med sitt eget. Vi har ju tema ibland och då...man springer ju in och lånar
och så där. Tillfälligt ser man ju, men det är inte ofta. (B: KG)

Väldigt sällan [ser jag andra lärare undervisa]. Det tycker jag är synd. Jag
skulle önska att jag hade tid över att gå in till mina kollegor och se hur dom
gör och få nya ideer, men när ska vi ha den tiden. Det saknar jag. Det är jät
tesynd. (B: LE)

Det är sällan kan man säga. Jag arbetar ju med mina barn och så där. Dom
andra har sina. Att få titta på när någon annan undervisar är oerhört värde
fullt, men möjligheten ges alldeles för lite. (B: NC)

Även om det framfördes åsikter om att det är synd att lärarna inte samarbe
tade mer, fanns en osäkerhet om andra lärares inställning till ett ökat samar
bete i undervisningen. Även inställningen i sig till samarbete var således
osynlig. Det var inget man diskuterade_. Visst behöver man som lärare stöd,
men formerna för ett samarbete som är stödjande och inte hotfullt uppfatta
des som mycket oklara.

Jag vet inte om det är en allmän vilja att jobba mer tillsammans. Det är inte
så säkert. Jag tror att alla känner att det är tungt, att läraryrket har blivit
jobbigt. På det sättet känner nog de flesta att man behöver stöd av varandra.
Men rent konkret hur det ska se ut, hur man verkligen konkret ska börja
göra detta, då blir det svårt." (B: BG)

Samma tveksanlhet inför att synliggöra sitt arbete i sanltalen på arbetslagens
möten, fanns således inför att synliggöra sin kompetens i sanlarbetet nled
kollegor. I denna tveksamhet fanns en rädsla att inte duga som lärare. En lä
rare uttrycker detta som att man i mötena: "griper efter dom här pappers
punkterna för dom är ofantligt, och så har tiden gått, men vi rör aldrig i det
verkliga".

När den nya byggnaden togs i bruk med lokaler anpassade för ett lagbaserat
arbete med lagvisa arbetsrum för lärarna skedde en förändring i vissa arbets
lag. Här hade lärarna en helt annan möjlighet att ta del av varandras erfaren
heter. Dessa lärares bild av samarbetet skiljer sig från dem som arbetade en
ligt traditionellt koncept i de gamla byggnaderna. Bidragande till detta var
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troligen att lärarna här genom arbetssättet faktiskt kunde se varandra i un
dervisningssituationen.

Det har ändå traditionellt varit så att läraryrket varit ett ensamarbete, men
det går ju åt ett annat håll i och med arbetslaget.[...] Genom att man har en
sån här byggnad och den här organisationen så ser ju lärarna varandra på ett
annat sätt. Man går inte nu bara in i sitt rum och håller sig där. Det är
mycket sonl har hänt inom skolan under senare år, väldigt mycket. (B: LE)

Denna förändring berörde dock inte hela skolan. I de lägre årskurserna, där
arbetet mer präglades av det traditionella isolerade lärararbetet, synliggjor
des fortfarande inte erfarenheter och kompetens på samma sätt. Det finns
således på skola B en stor variation i hur synliga andras erfarenheter uppfat
tas vara. När jag själv vistades i de olika delarna av skolan blev denna skill
nad påtaglig. I den nyare delen sprang lärarna ut och in i varandras under
visning, och gav under raster varandra tips och ideer för att förbättra något
moment. I den äldre delen av skolan var lärarna mer isolerade i sina klass
rum utan att berätta så mycket för varandra om hur de undervisade. Som ti
digare påpekats fanns också viss skepticisnl mot att släppa in andra i sin
egen undervisning.

En konsekvens av att erfarenheter synliggörs i så olika grad är att åsikterna
går isär när det gäller om man kan veta vem av kollegorna som är särskilt
kunnig eller kompetent som lärare. Eftersom lärarna sällan ser varandra un
dervisa bygger istället resonemangen kring vem som är kompetent huvud
sakligen på hänvisningar till formell utbildning, även om de flesta är med
vetna om att det är svårt att avgöra vad enskilda personer faktiskt kan om
man inte har sett dem i arbete. Nedan svarar lärarna på frågan om de kan
ange någon lärare på skolan som är särskilt kompetent i något avseende.

Det vet jag inte. Jag vet vilka som har gått en viss kurs, men jag vet absolut
inte vad de gör. Det är synd. Vi har for lite inblick i varandras arbete. (B:
KG)

Ja, jag veta något om vad andra är bra på här på skolan. Jag vet till exempel
att Petter har gått mycket fortbildning i NO. Sen ser jag ju att han släpar in
en massa stubbar och mossa och då tänker jag att han är nog bra på NO. (B:
GE)

Det kan jag nog inte. Det måste ju bygga på att vi faktiskt har gjort saker
tillsammans så att man kan se det. Vi har skolans val varje läsår där vi
blandar klasserna, och sen våra friluftsdagar. Det är där man ser sina kolle
gor i undervisningen och får en uppfattning om kompetensen. (B: KG)

Sammanfattningsvis fanns på skola B en stor variation i hur tydligt och syn
ligt andras erfarenheter och kompetens framträdde för kollegorna i det prak
tiska arbetet. Vissa lärare började få insyn i varandras undervisning, sanlti
digt som den personal son1 huvudsakligen falms i de äldre lokalerna hade
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kvar sina etablerade rutiner som innebar ytterst lite gemensam planering och
samarbete i undervisningen. Det senare gällde för större delen av lärarna på
skolan, vilket försvårade för dem att lära av och med varandra om tillämp
ningen av IT. Enskilda lärares erfarenheter av att använda datorerna, och av
den pedagogiska praktiken i stort, blev bara synliga inom vissa arbetslag.

När enbart ytliga erfarenheter synliggörs (skola C)

Skola C kom tidigt igång med IT-användningen. Några viktiga förklaringar
till detta var en skolledning som insåg fördelarna med att en skola på landet
var bra på datorer och en drivande och entusiastisk IT-grupp. Detta tog sig
dock uttryck i att IT-gruppen blev mycket dominerande och informationen
från gruppen var huvudsakligen, som en lärare uttryckte det: "Nu har vi be
stämt...", och några allmänna diskussioner om inriktningen på IT i under
visningen förekonl sällan. Många lärare var dock intresserade och entusias
tiska över att få vara med oclllära sig om datorer, andra var 111er avvaktande
eller tveksamma. Att sprida den kunskap 111an fått på IT-fortbildning till öv
riga lärare var dock inledningsvis inte en naturlig och gängse insats. En för
vånansvärt stor del av lärarna betraktade snarare fortbildning som något
man gick på enbart för egen del.

Fortbildning är något för mig. (C: ÖU)

Man är trött på att ge, och vill inte undervisa andra som inte är intresserade.
(C: LI)

De som gått den datapedagogiska utbildningen betraktar det som något för
egen del. (C: Grp)

Ändå förekom viss intern utbildning, och tillämpningar från IT-utbildningen
visades för kollegorna i några sammanhang. Många lärare fick på det viset
en viss kännedom onl vad andra gjorde med datorerna i sin undervisning.
Det var dock mest frågan om en ytlig kunskap exempelvis i form av vilka
program som användes. Många visste således ungefär vad dom andra gjor
de, men inte hur de arbetade eller hur mycket dom använde datorn. En lärare
uttryckte det så här:

Jag vet inte mycket om hur andra lärare använder datorn i undervisningen.
Det gör jag helt själv. Det är sällan man frågar de andra lärarna. Dom har
sitt och jag har mitt. Vi har få tillfällen att diskutera pedagogiska frågor,
och det här är en pedagogisk fråga, tycker jag. Att lärare skulle lära var
andra fungerar inte. Det finns ingen tid för oss att göra det. (C: TS)

Enbart där undervisningen var upplagd så att lärarna samarbetade inonl ett
ämne eller i någon konstellation av klasser eller ämnen, skapades en öppen
het för varandra i frågor som rörde själva undervisningen. Då fick lärarna
möjlighet att ta del av varandras arbete i klassummen. Detta var dock inte
det vanliga arbetssättet. Skälet till att lärarna i allmänhet ansåg att de hade
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så pass lite, eller enbart ytlig, kunskap om varandras arbete var även här att
de sällan såg varandra i handling, trots ett visst samarbete.

Jag har nästa inga tillfällen till alls att se andra lärare undervisa. Jag kan
inte komma på något tillfälle. Möjligen vid någon temadag när grupper av
elever kommer in på något ställe där flera lärare har någon form av genom
gång. Men det är inte den reguljära undervisningen. (C: ÖU)

Inte långa stunder. Vi hjälps åt vid vissa tillfällen då vi försöker få ned
elevantalet i grupperna. Då ser man inte hur andra undervisar, men man är i
närliggande lokaler. Ändå så jobbar vi ganska tajt så att säga. (C: LI)

Väldigt, väldigt sällan [ser man andra i handling]. Nästan aldrig. Jag skulle
önska att man gjorde det mer. (C: XO)

Vid mina besök i skolan kunde jag se att lärarna arbetade mycket enskilt.
Även när det gällde tillämpningen av IT såg jag mycket lite av samarbete.
Det var därför mer ovanligt att, som på skola A, uppfattningen om andras
kompetens baserades på att den framträdde direkt genom att lärarna såg var
andra utföra arbetsuppgifterna. Snarare var det genom andras uttalanden
som kollegornas kompetens kunde skönjas.

Sen hör man ju genom andra föräldrar eller elever som har syskon, och ge
nom barnen. Man märker ju att på vissa håll är det lite kaotiskt. Men jag
kan ju inte säga att jag vet precis att den och den läraren har en bra under
visning i just det. Det blir bara sådant jag tror, nlen jag har ju inte sett. (C:
ÖU)

Det får man mycket genom eleverna. Dom säger att han eller hon inte för
klarar, eller inte förstår och så vidare (C: HG)

Jag anar, men jag kan inte dokumentera det, eftersom jag inte har sett hur
de arbetar. Jag kan inte veta eftersom jag inte ser dem i undervisningen (C:
GA)

Sammanfattningsvis kan man anta att lärarna på skola C hade en viss, om än
möjligen ytlig, kunskap om vad andra lärare generellt gjorde i undervisning
en och med IT. Erfarenheter från arbetet blev dock sällan tillgängliga för
andra, och ett av skälen var att lärarna mycket sällan såg varandra i arbete.
Man stämde av med andra, men inte så mycket mer. Det gjorde också att det
var svårt att veta var kompetensen fanns på skolan. Erfarenheterna från sko
la C bekräftar därför intrycken från skola B. Lärare hade sällan möjlighet att
se varandra i handling, och därmed sämre möjligheter att tillvarata andras
erfarenheter för att utveckla den egna kompetensen.
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När erfarenheterna är dolda (skola D)
Redan tidigt i IT-projektet var det tydligt att det fanns få tillfällen för lärarna
på skola D att utbyta erfarenheter kring datoranvändningen i undervisning
en. Det gällde även för diskussioner om arbetet överhuvudtaget.

Man skulle ju vilja ha den här pedagogiska diskussionen om varför och till
vad vi ska ha datorer. Det har vi efterlyst många gånger. Men vi hinner inte,
inte ens i arbetslaget prata om pedagogik, än mindre med rektorerna. Man
skulle ju vilja veta vad som är deras syfte med datorerna. Det kanske IT
gruppen diskuterar, men det vet jag inte. Varför och vad vinner vi. Det har
vi inte diskuterat. Det är så mycket annat som är viktigt. Det här med IT har
inte prioriterats. Vi tipsar aldrig varandra om vad vi gör med datorerna. Det
saknar jag, och inte bara kring IT utan överhuvudtaget kring lärande. Det
borde ligga oss närmast. Men vi är mycket individualister i lärarkåren. Var
och en gör på sitt sätt som man alltid har gjort. (D: JK)

Den kunskap och de ideer som enskilda lärare in11ämtade på IT-utbildningen
redovisades inte i något allnlänt forum och blev heller inte föremål för nå
gon allmän diskussion. Inte heller ägde någon internutbildning rum. Den
tillämpning som en enskild lärare utvecklade för sina elever stannade hos
just den läraren. Kännedomen om vad kollegorna gjorde med datorerna var
följaktligen mycket låg. På sin höjd kunde lärare känna till något om hur de
nännaste lärarna (i parallellklassen eller i samma ämne) använde datorerna.
Lärarnas allmänna uppfattning var dock att de visste ytterst lite om hur
andra lärare på skolan använde datorerna, vilket följande citat illustrerar:

Nej, jag vet ingenting om hur andra gör (D: HO)

Nej, vi pratar aldrig om hur man lägger upp något eller så. (D: CM)

Jag har ingen koll på vad andra lärare gör. (D: JL)

Jag vet att de som jag arbetar mest ihop med också jobbar mycket med IT.
Men vad dom gör vet jag inte, och resten av lärarna vet jag inte så mycket
om. (D: SI)

Denna okunskap var inte enbart knuten till användningen av datorer, utan
gällde för undervisningen i allmänhet. Lärararbetet var mycket självständigt,
för att inte säga isolerat, och få lärare visste hur kollegor undervisade. Egna
konkreta erfarenheter var som jag tidigare redovisat inget som diskuterades
på arbetslagens möten. Inte heller skedde detta på något systematiskt sätt i
den dagliga verksamhetens samtal under raster eller mellan lektioner. Jag
såg också ytterst lite av erfarenhetsutbyte kring tillämpningen av datorer vid
de tillfällen jag satt med i personalrummet.

Jag kan inte komma på något tillfålle där vi konkret talat on1 för varandra,
eller visat, att så här gör jag. (D: FR)
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Nej inte som... Inte ofta. Man diskuterar ju, i mina ämnen i alla fall, väldig
sällan när jag gick igenom det och det gjorde jag si och så. Det är väldigt
sällan. (D: FK)

Nej, vi pratar aldrig om varandras undervisning och så där. När vi träffas
tar vi mest upp vilka dagar vi skall ha provtillfållen och någon gång hur
långt vi kommit. (D: HO)

En förklaring till att lärarna knappast alls hade någon kämledom om hur
andra lärare löste sin huvuduppgift, undervisningen, var att de på traditio
nellt vis var bundna till en egen klass och ansvarade för de "egna" eleverna.
Eftersom gemensamma undervisningsaktiviteter var sällsynta innebar detta
att lärarna här, som på skola B och C, sällan arbetade tillsammans eller såg
varandra agera med eleverna.

Jag arbetar inte mycket tillsammans med andra lärare. Man planerar bara
tillsammans inför terminsstarten. Då kan det exempelvis vara uppe: Vad
gör du den här terminen i svenska? Det händer ibland på engelskan att vi
gör prov tillsammans, men mest sköter man sig själv (D: HO)

En konsekvens av detta sätt att bedriva verksamheten var att lärarna inte
hade någon möjlighet att se hur andra gjorde när de löste uppgiften att an
vända IT i undervisningen. Detta var inte t1l1ikt för IT-tillämpningen. Lärar
na såg så gott som aldrig varandra arbeta med eleverna.

Det sker aldrig att jag ser andra lärare undervisa skulle jag vilja säga, om
jag inte haft anledning att följa med en annan lärare. Och det gör man ju
inte. Då skulle det vara något verkligt speciellt. (D: FK)

Det kan jag nog säga att jag i princip aldrig har gjort, faktiskt. [... ] Det in
nebär ju att man får lita till sig själv. Man utvecklas ju inte tack vare andra
på något sätt, utan man får lära av sina egna misstag. (D: HO)

Väldigt, väldigt lite ... Jag har vikarierat en del i de andra klasserna på mel
lanstadiet. Lite inblick har jag därför fått i hur andra jobbar. Men jag vet
bara på ytan. Vi diskuterar inte arbetssätt så mycket här. (D: RR)

Det var således inte genom samarbetet med andra lärare som undervisning
en på skola D utvecklades, utan främst utifrån de slutsatser man själv drog
från den egna praktiken. Andras erfarenheter och kompetens var inte en vik
tig förutsättning för det egna lärandet. Få lärare kunde följaktligen ange nå
gon kollega som de tyckte var särskilt kompetent på något specifIkt område.
Argumentet var här, likt på andra skolor, att de inte hade sett personen i frå
ga lösa sina undervisningsuppgifter.

Nej det kan jag inte. Därför att ... Jag har ju inte sett dom. Det är bara vad
ryktet säger. (D: FK)

Det är mycket svårt eftersom jag bara har en bild av dom som jag ser dom
på lärarrummet eller på konferenser. För övrigt har jag ingen koll på vad de
gör. Jag ser dem ju sällan med elever, i relationen till eleverna i undervis-
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ningen och i lärarrollen. Eftersom jag inte är inne på lektionerna, menar jag.
(D: JK)

Nej, nej, man kan inte veta vem som gör något bra. Det är möjligen om
nlan råkar se något i förbifarten. (D: CM)

Ett par lärare avviker från majoriteten och kunde utan förbehåll ange vem de
ansåg speciellt kompetenta i något avseende. Förklaringen var att de hade
konkreta erfarenheter att lyfta fram som argument för sitt ställningstagande.
Detta stärker slutsatsen att det är först när man faktiskt har sett hur en annan
person arbeta som kompetensen framträder så att den blir synlig för andra.

Intervjuare: Varför säger du att hon är duktig?

Läraren: Det är när jag sett Lisbeth hålla på. Då tappar man hakan. Jag
ser vad hon gör. Det blir så fint. (D: CM)

Sammanfattningsvis fanns på skola D få möjligheter att ta del av andras er
farenheter och kompetens i den praktiska verksamheten. Generellt för un
dervisningen, och specifikt för IT-tillämpningen, fanns få möjligheter att få
gemensamma konkreta erfarenheter att reflektera kring. Lärarna varken dis
kuterade sina erfarenheter eller såg varandra i undervisningssituationen.
Konsekvensen blev att var och en byggde upp sin kompetens utifrån egna
erfarenheter, inte genom att ta del av vad andra gjorde.

Hur erfarenheter synliggörs - Jämförelse mellan skolorna
Jämför vi skolorna framgår det att det finns stora skillnader i hur erfarenhe
ter och kompetens synliggörs. I detta avseende har skola A skapat förutsätt
ningar som gynnat det individuella lärandet, samtidigt som dessa förutsätt
ningar inte är lika väl fanns företrädda på skola B och C, och sämst utveck
lade på skola D.

Av jämförelsen framgår också att strukturella aspekter i skolorna har bety
delse för det individuella lärandet. Formella och informella arenor för att
mötas, den formella organisationen och uppläggningen av undervisningen är
strukturella aspekter som haft betydelse för lärarnas möjligheter att samver
ka och lära av varandra. Att arbetet var organiserat i tematiska studier där
flera lärare konkret samarbetade kring en grupp elever angavs av lärarna på
skola A som ett viktigt villkor för möjligheten att lära av varandra. Detta var
också erfarenheten från de arbetslag på skola B som börjat arbeta i den nya
skolbyggnaden. Den springande punkten var lärarnas möjlighet att lära i
samspelet med andra genom att deras kompetens synliggjordes i handling.

Även förekomsten av lunchmöten och gemensamma morgonmöten hade be
tydelse för innehållet på arbetslagens möten. Genom att organisera möten
med två olika ändamål gavs lärarna på skola A möjlighet till erfarenhetsut
byte på arbetslagsmötena. Ett bra exempel på de formella strukturernas in-
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verkan är den nya skolbyggnaden på skola B. Att arbetslagen i den nya
byggnaden hade gemensamma arbetsrum, och såg varandra undervisa ge
nom lokalernas utformning, bidrog till att synliggöra varandras erfarenheter
och kompetens. En organisations lärförmåga är således inte oberoende av
dess struktur. Tvärtom kan den fonneila strukturen ses som ett villkor, och
därmed även som en möjlig begränsning, för lärandet. Jag summerar iaktta
gelserna så här långt i tabell 7 nedan.

Tabell 7: Jämförelse mellan skolorna med avseende på faktorer av betydelse för
hur lärarnas erfarenheter och kompetens synliggörs för varandra.

Skola A Skola B Skola C Skola D

Lagmötenas Erfarenhetsut- Administration / Administration Administration
dominerande byte erfarenhets-
innehäll utbyte

Gemensam Ofta Varierar över Sällan Mycket sällan
planering skolan eller aldrig

Ser varandra Ofta Sker i vissa lag Sällan Mycket sällan
i handling eller aldrig

Erfarenheter I hög grad Allmänt inte, Allmänt pä en Nej
och kompe- men sker i vissa ytlig nivä
tens synlig- lag
görs

Organisation Tematiskt Tillfälliga Tillfälliga tema- Mycket sällan
av undervis- arbete dagligen temaarbeten arbeten samt temaarbete el-
ningen samarbete i vis- ler annat sam-

sa ämnen. arbete

Formella och Flera gänger En gäng per En gäng per En gäng per
regelbundna per vecka vecka, vid be- vecka, vid be- vecka
möten hov flera hov flera

Informella, Arbetslagslunch Fä Fä Inga
men plane- 1 g/v.
rade möten Dagliga mor-

gonmöten

Sammanställningen indikerar att skola A, som också i störst utsträckning
integrerat IT i lärarnas arbete, skapat förutsättningar som gynnat lärarnas in
dividuella lärande. Genom att på olika sätt, i samtal och i handling, syn
liggöra och sprida erfarenheter och kompetens bland medarbetarna har sam
arbetet skapat en bra grund för lärandet kring IT. Sättet att organisera verk
samheten har gynnat lärarnas möjligheter att lära av och med varandra. I
skola B fanns också en relativt stor andel lärare med hög användningsfre
kvens av IT i den egna undervisningen. Förutsättningarna för det individuel
la lärandet var också gynnsammare i vissa arbetslag på skola B, än på skola
C och D, men inte lika utvecklade som på skola A.
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Individuellt lärande 2: Andras kompetens som resurs
eller hot
Möjligheten för enskilda lärare att uppfatta andra lärares erfarenheter och
kompetens - hur synligt detta är - varierade mellan skolorna. Det visar fö
regående avsnitt. Man kan dock undra om det räcker med att andras kompe
tens framträder i handling för att vi skall ta detta till oss och inleda ett sam
arbete för att själva bli mer kompetenta? En lärare på skola D visar med sitt
uttalande att detta inte är tillräckligt i en skola där konkreta erfarenheter säl
lan ger upphov till gemensanlma reflektioner.

När jag var inne i klassrummet hos en parallellärare i något ärende och såg
hennes planering tänkte jag: O hjälp hur gör hon, så skulle jag inte klara av
att jobba. Jag råkade se det, men att sätta sig ner och analysera: hur gör du,
fungerar det, kan jag använda något av det - det skulle jag dra mig för att
föreslå. Det jag såg hjälper inte mig för att jag ska veta hur man gör, men
man upphör inte att förvånas. (D: CM)

I detta avsnitt undersökas huruvida kollegors erfarenheter och kompetens (i
den mån de synliggörs) uppfattas som en resurs för det egna lärandet, och
hur detta varierar mellan skolorna.

När lärarna ser varandra som en resurs (skola A)
På de fyra studerade skolorna gör lärarna olika beskrivningar av på vilket
sätt andras erfarenheter och kompetens är en resurs för det egna lärandet.
Skillnaden mellan skolorna har för det första att göra med hur naturligt det
är att vända sig till medarbetare och berätta om positiva erfarenheter eller
misslyckanden i arbetet.

På skola A menade lärarna att de mycket väl kunde vända sig till arbetslaget
och kollegor för att få hjälp med situationer de inte lyckats med eller inte
visste hur de skall hantera. Lärarna beskriver det som naturligt att på möten
och konferenser och i dagliga samtal berätta om problem i undervisningen,
utan att för den skull riskera att "förlora ansiktet".

Ja då, det kan man göra. Man försöker stötta då och man får hjälp. Någon
säger att jag gjorde så, kanske du skall prova det. Eller så är det någon i
gruppen som säger att jag kan ta dom här fem eleverna så kanske det funge
rar bättre med resten av eleverna. (A: DS)

Ja visst, och det känns jätteskönt när nlan kan göra det. Man måste be om
hjälp. Om man känner att man haft en lektion och ungarna inte fattat hälf
ten av vad man pratat om måste man gå till någon och diskutera. Det kan ju
hända att jag inte träffar just den i arbetslaget utan det kan vara någon an
nan man frågar; hur gör du det här, hur lägger du upp det? Det är viktigt
och inga problem. (A: AW)
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Absolut. Jag hade ett samtal med en förälder nyss och kände att jag inte
visste vad jag skulle göra. Jag hade tömt mig på ideer. Då gick jag och frå
gade den som inte alls är inkopplad på den här eleven och hon tipsade. Det
kändes så bra, verkligen jättebra. Man kan verkligen använda andra i dom
fallen. (A: LN)

Det ansågs inte heller fult eller skrytsamt att berätta om något som gått bra.
Snarare förväntades man dela med sig av ideer och positiva erfarenheter.

Det gör jag. Man kan ju ha gjort något som man säger att det här gick jätte
bra det tycker jag att ni ska göra. Dom [andra] ger ofta tillbaka också. Petra
säger ofta att det här gjorde jag, det måste du göra, jag har en grej till dig 
det säger dom ofta. (A: IN)

Lärarna på skola A tycks därför se andras kompetens som en resurs för egen
del. De beskriver varandra som erbjudanden om samarbete och stöd. Den
som är bra på något beskrivs som ett erbjudande om att ta del av dennes
kunskap för att man själv skall kunna utveckla sin kompetens.

Man vet ju precis till vilken man skall gå om det uppstår något. Har jag ett
matteproblem så vet jag vem jag skall gå till och så vidare. Det är givet. Jag
tror att alla vet det. (A: AW)

Jag kan ta ett exempel. Lisa som vi har här är jätteduktig på samtal och den
biten. Henne använder jag mig mycket av och vill gärna liksom bolla med.
[...] När jag känner att jag skulle behöva ha lite feed-back på mina samtal
har jag funderat på att vända mig till henne och fråga om hon kan vara med
och observera ett samtal som jag har. (A: LN)

Att kollegors kompetens framstår som en resurs har två viktiga betydelser,
vilka båda handlar om att ta tillvara den kompetens som finns i organisatio
nen, men ur två olika aspekter. För det första tar lärarna hjälp av varandra
för att på det sättet utveckla den egna kompetensen. Att andras kompetens
framstår som en resurs blir således för det första en viktig förutsättning för
det individuella lärandet. Därutöver fmns en annan betydelse som har en
viktig implikation för den gemensamma kompetensen, dvs. för organisatio
nens samlade förmåga att lösa en viss uppgift. Genom att man känner till
varandras kompetens, och uppfattar den som en gemensam tillgång, kan ut
vecklingen av den organisatoriska kompetensen främjas genom att arbets
uppgifterna fördelas optimalt efter kompetens. Det framgår av citatet nedan:

Helt klart är andra en möjlighet. Jag använder dom ofta och gärna. Man ser
ju olika kompetenser. Jag har en nyutbildad lärare i mitt arbetslag som jag
jobbar väldigt nära med. Hon är en bildmänniska och jag är noll bildmänni
ska, s'å jag säger att vi får lov att byta lektioner. Du får komma in till mig.
Det är kanonbra. Jag kan gå in och ha drama hos dig medan du går in och
har bild hos mig. Där känner jag ju att jag bara vill ta tillvara hennes kom
petens. (A: LN)
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Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur skolan som organisation kan lösa
en viss uppgift genom att tillvarata olika individuella kompetenser på ett op
timalt sätt. Arbetsuppgifterna fördelas så att den befintliga kompetensen ut
nyttjas maximalt. Ett annat exempel är att skola A tidigt såg möjligheten att
använda sig av fritidspedagogernas kompetens genom deras medverkan i
skolan under dagtid, speciellt under temat. På det viset erhölls två vinster;
dels blev det fler vuxna i undervisningen, dels togs den samlade kompeten
sen tillvara får att gagna elevernas lärande. Detta arbetssätt har idag tagits
efter aven del andra skolor12

•

Sen har vi försökt varva praktiska och teoretiska änlnen. Därför har vi tagit
in fritidspedagogerna i temat. Det är lite speciellt. Så används inte fritids
pedagogerna på andra skolor. De är oftast fristående så att man skickar ele
verna till dom. När vi har tema utnyttjar vi fritidspedagogernas kompetens.
(A: AW)

Jag menar att det fårhållandet att kollegor uppfattas som en resurs för det
egna lärandet varit en väsentlig fårutsättning för lärandet på skola A, och
bidragit till att skolan lyckades väl med att skapa en hög användning av IT.
Det framgick exempelvis genom att jag vid besök i skolan observerade hur
lärarna hänvisade varandra till de ansvariga IT-pedagogerna. De uppfattades
som en tydlig inbjudan av enskilda lärare att lära för egen del. Det var även
tydligt hur lärarna kunde fråga varandra om tekniska eller IT-pedagogiska
frågor på raster eller mellan lektioner. Att lärarna såg varandra som ömsesi
diga resurser är dock inte betingat av IT-projektet. Generellt framträder,
som jag visat ovan, olika kompetens som en möjlighet att utveckla den egna
och hela organisationens kompetens. Hanteringen av IT-projektet på skola
A är således mer ett uttryck får en allmän fårmåga att hantera den dagliga
verksamheten, än något som är knutet tillIT-projektet som sådant.

Sammanfattningsvis har jag funnit att lärarna på skola A uppfattar varandra
som tillgängliga resurser för att utveckla den egna individuella kompeten
sen. De framträder för varandra som erbjudanden om att lära av och med
varandra. Att andras erfarenheter och kompetens uppfattas som en resurs
kan också innebära att arbetsuppgifter fårdelas så att organisationens samla
de fårmåga att lösa en uppgift ökar, utan att detta behöver innebära att de
enskilda lärarnas individuella kompetens behöver öka. En förutsättning får
detta är dock att den aspekt som behandlats i det föregående avsnittet - att
erfarenheter och kompetens är synliga - sammanfaller med att kompetensen
framstår som en resurs får hela verksamheten.

12 Vilken betydelse, positiv eller negativ, detta har for fritidshemsverksamhetens kvalitet
eller for fritidspedagogernas möj lighet att planera den egna verksamheten ligger utanfor
vad denna studie kan belysa.
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När kulturen sätter stopp (skola B och C)
I motsats till vad skola A uttrycker varken majoriteten av lärarna på skola B
eller C att kollegorna eller arbetslaget är det erbjudande om konkret samar
bete som var avsikten med införandet av arbetslag. Överhuvudtaget finns i
detta avseende stora likheter mellan de båda skolorna. Jag redovisar därför
resultatet från intervjuerna på dessa skolor sammantaget i detta avsnitt.

Utmärkande för båda skolorna är att lärarna sällan diskuterade svårigheter
eller misslyckanden i undervisningen med varandra i arbetslagen. Det fanns
en viss tveksamhet inför vad kollegorna skulle tycka om man berättade om
sina misstag eller på annat sätt synliggjorde sitt arbetssätt. Detta hindrade att
svårigheter blev ett naturligt avstamp för ett gemensamt lärande kring pro
blemen. Det finns också ett tydligt inslag av Jantelagen - du skall inte tro att
du är något - vilket gjorde att det inte heller upplevdes positivt att berätta
om positiva erfarenheter, vilket hänlffiade en konstruktiv kunskapssprid
ning. Så här säger några lärare på skola B om att berätta onl positiva erfa
renheter:

Det är inte enbart positivt att berätta vad man gjort. Det är ju Jantelagen
också. Det har helt och hållet att göra med traditioner och självkänsla och
självförtroende. Det handlar dels om varje individ och en del om kultur. Då
har vi den här Jante-kulturen en del. (B: BG)

Ja, det [att berätta om det man har gjort bra] kan man idag. Det är värre att
lägga ut alla sina instuderingsfrågor på nätet så att andra kan använda dom.
[...] Det är nog mer Jantelagen än att man inte vill dela med sig. (B: NC)

Det händer inte ofta att någon tar upp i arbetslaget när man gjort något bra.
Inte mycket. Vad det beror på det har jag undrat över mycket. (B: FD)

Ännu svårare tyckts det vara att ge varandra kritik på insatserna eller ens
diskutera hur någon enskild lärare kan förbättra sin undervisning. Skillnaden
mot beskrivningen av skola A blir särskilt markant då det på skola B och C
inte var naturligt att tänka kring att ta ansvar för varandras undervisning. Att
sprida erfarenheter eller ge varandra kritik är känsligt och tas personligt. Det
var viktigt att inte framstå som någon som "vet hur det ska vara ".

I det här jobbet är man så himmelens ett med sin person hela tiden. Därför
blir det en sårbarhet av att inte duga, att inte vara bra, tror jag. Det kan göra
att man inte vill trampa på varandra. (B: NC)

Det är lite integritet och jag har svårt att tänka mig att gå in i det. Hur dom
fixar sina lektioner det måste ju han eller hon stå för. (B: FD)

Det kan ju vara så att jag som pedagog kan se saker som jag tycker är
käpprätt åt skogen. Sådant är det nästan ohållbart att ta upp. Det är så fruk
tansvärt personligt. (B: LA)
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Det ligger så nära vår professionalism, att man inte klarar. Man vågar inte
utge sig för att man har misslyckats. Det finns så väldigt mycket rädsla för
att man inte ska greja det och behöva be om hjälp. Skulle någon annan
kunna göra det bättre? Det finns nog där. (C: DI)

Jag skulle nog inte ta upp något jag upplevt svårt. Då hade jag nog bara
känt mig misslyckad - så duktig är inte jag. (C: HP)

Det där är svårt. Bara till dom som står en allra närmast. Då vet man att
man inte blir ovän med personen för all framtid. Svåra grejer. [...] Det är
nog därför det är läskigt också. Det är svårt att inte ta det som en personlig
kritik, att jag är dålig. (C: XO)

Detta innebär att kollegors erfarenheter och kompetens inte framträder som
en naturlig utgångspunkt för det egna lärandet, eller som en möjlighet att
lära tillsammans.

Nej, jag kan inte påstå... jag vet inte hur dom andra informellt vid kaffe
bordet och så... berättar om sina erfarenheter till dom som är nya. Det kan
jag inte svara på. Eftersom jag nästan är inventariun1 här på skolan är det
ingen som kommer och erbjuder mig någonting. (C: OU)

Nej [skratt], det känns inte så. Från några kanske, men inte från alla, långt
ifrån alla. (C: DI)

Man får ta det ganska försiktigt. Man får göra så att det inte verkar så att
här kommer jag som vet hur det ska vara. (B: BG)

Samarbetet för att utveckla den egna undervisningen, eller den gemensam
ma praktiken, uteblir därmed. Att använda sig av medarbetarna i detta syfte
är inte en självklar tanke, snarare tvärt om. När jag i intervjuerna reser den
frågan får jag stor tveksamhet till svar.

Om jag skulle föreslå en kollega att 'kan inte du komma inte till mig och
titta på mig'? Jag tror att jag skulle få en frågande blick. [...] Det är väl att
man inte ska trampa i varandras revir. Jag kan tänka mig det. (C: HG)

Det var således ovanligt att personer som kört fast i undervisningen, och
inte visst vad han eller hon skulle göra, tog upp detta med andra lärare när
de hade möte. Då var det mer ofarligt att göra situationen till ett elevpro
blem, och elever är lättare att diskutera än den egna praktiken. Därmed und
viker man att beröra det egna förhållningssättet.

Tyvärr är det inte många som kommer med det [egna svårigheter]. Det är
det där andra. Mer akuta lösningar på elevproblem. (C: LI)

0, ja. Det måste jag [diskutera knepiga situationer i arbetet]. Annars går det
inte. Jag tror att vi är ganska öppna på det viset. Går det åt helvete så talar
man om det. Har jag problem med en elev är det väldigt sällan att jag är den
enda läraren som har det problemet. Då måste vi diskutera eleven. (C: HG)
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Även om arbetslaget inte på ett naturligt sätt uppfattades som ett erbjudande
om att lära av varandra blev ibland någon enskild person det stöd man be
hövde i den egna undervisningen. Det var personer som man kom bra över
ens med och som man kände trygghet hos, någon man litade på. På det viset
uppfattades vissa lärare som en värdefull resurs för det egna lärandet, men
erfarenheter och kompetens inom arbetslagets eller hela skolans ram blev
inte synliga och uppfattades inte som tillgängliga resurser.

Det handlar så mycket om personerna i det här. Man bjuder ju mer eller
mindre på sig. Man känner ju nler eller nlindre trygghet hos varandra. Man
hittar vissa som man känner att man kommer överens med (C: HP)

Det jag redovisar ovan är den dominerande bilden, uttryckt i de flesta inter
vjuerna med lärare på skolorna B och C. Det finns dock skillnader mellan
arbetslagen. Några arbetslag menade att de nog skulle ta upp vad man själv
gjort bra eller när man hade synpunkter på en kollegas arbetssätt, men att
detta inte skedde så ofta. Öppenheten var begränsad till vissa arbetslag, och
den generella bilden är att lärarna nyttjade varandra som resurser i relativt
liten omfattning.

Sammanfattningsvis har jag funnit att den dominerande bilden på såväl sko
la B som C är att lärarna inte etablerat varandra som synliga resurser för var
och ens eget lärande. Endast i begränsad omfattning uppfattades andra per
soner i de grupperingar man tillhörde sonl en invitatiol1 till att utforska såväl
positiva som negativa erfarenheter tillsammans. Ofta uttrycktes en Jante
lagsmentalitet eller en rädsla för att visa sig misslyckad. För IT-projektet in
nebar detta att lärarna huvudsakligen utvecklade sin kompetens kring IT
användningen individuellt, utan att använda varandras erfarenheter och
kompetens.

När andras kompetens är ett hot (skola D)

Jag har redan konstaterat att skola D är den skola där det var mest påtagligt
att lärarna inte gjorde sina individuella erfarenheter och den samlade kom
petensen synlig för varandra. Frågan är nu om lärarna ändå kan uppfatta
andras erfarenheter och kompetens som en resurs för det egna lärandet. Det
verkar dock inte så. För det första uppfattades det inte positivt att synliggöra
sin kompetens och sina erfarenheter. Det känner vi igen från skola B och C,
men här är gnlnden att det skulle uppfattas som skryt och att man inte skall
blanda sig i andras arbete.

Det är ju inte så att jag går runt och säger titta vilken bra grej jag har gjort.
Det gör man ju inte. Det känns inte så lockande, som om man skulle stå och
skryta över någonting. Det är så vi är i det här samhället. (D: HO)

Det kan uppfattas som skryt, alltså. Det är man lite rädd för. Ja, man får
ligga lite lågt. (D: JL)
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Nej, jag tror inte att någon tar upp att man är bra på det eller det och gärna
delar med sig. Jag tror att man är väldigt rädd för att det skall uppfattas som
slcryt. (D: aD)

Än värre var det att i något sammanhang ta upp sina misslyckanden eller de
svårigheter man mött i undervisningen. Få lärare kunde tänka sig att i ar
betslaget diskutera vad som inte fungerade i den egna undervisningen. Om
diskussioner kring problem uppstod, skedde dessa kring elevens svårigheter.
Problemen var då mindre hotande.

Det finns en duktighetsfaktor också. Det är inte kul att säga att man har
misslyckats. Det är lättare om man hör att andra har problem med samma
elever. Då kan man säga, ja just det. Då har man skjutit iväg problemet från
en själv. Då är eleverna problemet. Då är man inte problemet själv. Det är
värre om man misslyckas med en hel klass. (D: HO)

Överhuvudtaget fanns en stark kultur av att inte blanda sig i varandras un
dervisning. Om det skedde gav det sällan upphov till några gemensamma
reflektioner för att hjälpa läraren att komma vidare med sin problen1atik.
Detta exemplifieras med ett citat som belyser vad lärarna gör om någon kol
legas undervisning inte fungerade särskilt bra.

Jag kanske frågar 'hur du har det, hur har du det med klassen?'. Då kan det
komma: Det är tufft. Sen säger jag att vi måste ta upp det i arbetslaget. Då
har det gått ganska långt innan vi kommer dit. Där tittar alla på sina sche
man när de kan gå in och stötta. Alla säger att läraren gärna får skicka ele
ver till dem som inte kan sköta sig. Men sen sker det inte. (D: OD)

Vad är då orsaken till denna brist på samarbete? Varför uppfattas inte andra
lärare som en resurs för att utveckla den egna undervisningen? I intervjuerna
talas det om en osäkerhet kring att inte duga, att inte räcka till. Detta är nå
got som enligt lärarna medför att de helst döljer vad de gör eller kan, för att
inte riskera att få kritik. Jag nöjer mig med att konstatera att kompetensen
bland lärarna och de erfarenheter som gjordes därmed varken blev synliga
eller framstod som något erbjudande on1 att lära tillsammans.

Man lägger nog upp ett försvar tror jag, gentemot antydningar om miss
lyckande. Det är ett utsatt jobb. Föräldrar kan ju ringa rektor och säga att
man är värdelös. Det kan till och med komma artiklar i tidningen om en
skilda lärare. Det har ju hänt. Det gäller nog att stå på sig och inte säga att
jag inte fixar det här. (D: HO)

Följaktligen, när lärarna på skola D tänkte på kollegorna i arbetslaget upp
fattade de sällan någon inbjudan till samarbete eller något intresse av att
skapa ett gemensamt lärande. Kollegorna framstod således iI1te som ett er
bjudande om att lära tillsammans.
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Nej, så är det inte, än inte. Man har inte känt att det skulle behövas. (D: JL)

Nej, det kan jag inte påstå. Det är inte något medvetet vi har framför ögo
nen när vi jobbar. (D: OD)

Nej, man blir inte insläppt. Det blir man inte. (D: CM)

Det var således inte arbetslaget eller lärarna som helhet som framstod som
en möjlighet att lära, men möjligen vissa personer i eller utanför det egna
arbetslaget - "Man väljer några som man vet kommer att stå på ens sida". I
några ämnen var det ämneskollegorna som bildade den grupp där frågor
kring den egna undervisningen kunde diskuteras, men diskussionen stanna
de i den gruppen.

Ändå försökte vissa lärare vara en resurs för andra. Det kunde vara frivilligt,
eller påtvingat som i IT-projektet, där lärare som gått den fördjupade IT
utbildningen skulle fungera som resurspersoner till övriga lärare. Den ovana
situationen och den påtvingade rollen att hjälpa andra resulterade i att de
som tog sig an uppgiften inte fick någon respons, helt i linje med att lärarna
inte uppfattade varandras kompetens som en resurs.

Jag tycker att det är så få som frågar. Jag tycker att det är väldigt konstigt
att de som inte kan inte frågar mer. Samtidigt kan jag förstå det. Man är
egentligen rädd. (D: SI)

Jag har sagt: vet ni om att de och de programmen finns, och säg till om ni
behöver hjälp. Men förmodligen tycker de att de har en bra undervisning i
alla fall. Jag tycker inte att jag kan 1jata på dem. (D: FK)

Det är få som tar kontakt och frågar... Jo, nu slår det mig att vi har en ny id
rottslärare som också har matte och hon har faktiskt frågat mig en gång. (D:
SS)

Jag gick kursen och sen var det meningen att de som ville veta något kunde
fråga mig. Men det är ingen som har ställt någon fråga på två år. Det har
väl inte funnits något behov. (D: HO)

Jämför vi denna situation med skola A, där de IT-pedagogiska stödperso
nerna uppfattades som naturliga resurser för hela skolans lärare, blir det tyd
ligt att dessa skillnader mellan skolorna haft betydelse för hur användningen
av IT utvecklats. Detta bekräftas också av mina observationer under skolbe
söken. På skola A tog lärarna hjälp av varandra när det gällde datorerna och
hänvisade ofta till andra lärare som de visste var särskild kunniga. Jag såg
också hur de berättade för varandra om hur någon övning gick och att de de
lade med sig av övningsmaterial. På skola D kunde jag inte observera att
detta förekom.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att lärarna på skola D knappast alls
framträdde för varandra som resurser att lära av och n1ed i det dagliga arbe
tet. Det fanns en påtaglig agenda av att inte blanda sig i varandras undervis-
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ning, och att andras kompetens snarare kunde uppfattas som ett hot än en
tillgång. Den väsentliga lärande blev därmed begränsat till den egna under
visningen med de egna eleverna, eller till formella fortbildningstillfållen.

Andras kompetens som resurs - Jämförelse mellan skolorna
Resultatet visar att lärarna på de fyra skolorna på mycket olika sätt beskriver
hur de uppfattar att kollegors erfarenheter och kompetens framträder som en
resurs för det egna lärandet. På skola A uppfattas kollegorna allmänt som en
möjlighet att lära av varandra. Lärarna ger uttryck för en situation där andras
erfarenheter ses som ett värdefullt bidrag till allas lärande. Omgivningen, i
fonn av kollegor, erbjuder således handlingsmöjligheter. På de övriga sko
lor har lärarna inte på samma sätt etablerat varandra som väsentliga förut
sättningar för lärande.

På skola B och C har lärarna endast i begränsad omfattning, eller inonl ra
men för vissa grupperingar, etablerade varandra som synliga resurser för var
och ens eget lärande. Endast i begränsad omfattning uppfattades andra per
soner i de grupperingar man tillhörde som en invitation till att utforska såväl
positiva som negativa erfarenheter tillsammans. För IT-projektet innebar
detta att lärarna huvudsakligen individuellt utvecklade sin kompetens att an
vända IT, utan att använda varandras erfarenheter och kompetens. På skola
D finns till och med vad man skulle kunna beteckna som en kultur som gör
att andras kompetens kan uppfattas som hot. Detta tar sig uttryck i att det
inte är tillåtet att visa upp sin kompetens. Därmed blir det heller inte natur
ligt att ha den egna praktiken som utgångspunkt för en gemensam reflek
tion. Förutsättningarna för lärarnas individuella lärande är således olika i
detta avseende mellan skolonla. Detta gäller specifikt i relation till erfaren
heter och kompetens att använda IT, men också när det gäller det dagliga
lärararbetet i stort. Lärandet i relation tillIT skiljer sig således inte från hur
lärande och kunskap hanterats generellt på skolorna.

Dessa skillnader mellan skolorna bekräftas av hur lärarna beskriver att de
främst lär sig och utvecklar sin kompetens som lärare. I huvudsak nämns i
intervjuerna fyra områden som väsentliga lärtillfållen: Sanlarbetet och sam
talen med kollegor, kurser eller litteratur, att själv pröva och dra egna erfa
renheter, samt samarbetet med eleverna. Vilka områden som angavs av de
cirka tio lärare på respektive skola som i intervjuer berörts av denna fråga
framgår nedan i tabell 8. Jag har här räknat de källor som i intervjuerna an
gavs som viktiga för utvecklingen av den egna professionella kompetensen.
Tabellen visar andelen av de intervjuade lärarna på respektive skola som
angett vart och ett av de olika områdena som källa till sitt eget lärande. Att
summan per skola inte blir 100 procent beror på att det ofta var mer än en
kunskapskälla som angavs.
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Tabell 8. Andelen lärare på respektive skola som angivit olika källor för hur de
främst lär sig och utvecklar sin kompetens som lärare.

Skola A Skola B Skola C Skola D

Kollegor II 70 % I 15 % 21 % 22 o/o

Kurser 50 % 46 % 36 o/o 44 %

Egna erfarenheter 40 % II 69 % I 64 % I 66 o/o II
Eleverna 20 o/o 23 % 7 % 0 0/0

Majoriteten av lärarna på skola A framhåller samarbetet med kollegorna
som viktigaste kunskapskällan. Detta styrker att kollegorna uppfattas som
en viktig resurs. På de övriga tre skolorna är det erfarenheter från den egna
undervisningen som flest lärare anger som kunskapskälla. Detta stämmer
väl med att det egna lärandet bland skola A:s lärare byggs upp i samarbetet i
högre utsträckning än vad som är fallet på de andra skolorna. En observation
är också att det är lärarna på skola A som sammantaget angett flest lärtillfål
len. Detta skulle tala för att de har problematiserat området i större utsträck
ning eller har en mer utvecklad begreppsapparat för sitt eget lärande.

Förutsättningar för det individuella lärandet
En väsentlig utgångspunkt för det organisatoriska lärandet är enligt min teo
retiska referensram att det finns goda förutsättningar för individers lärande.
Det handlar i ett organisatoriskt sammanhang om hur individer utvecklar sin
kompetens genom samverkan med andra i det dagliga arbetet. I detta kapitel
har jag belyst lärprocessernas förutsättningar och karaktär vid var och en av
de fyra skolorna. Resultaten visar att skolorna skiljer sig åt i detta avseende,
en skillnad som kan relateras till hur väl de lyckats integrera IT i sin verk
samhet.

Jag konstaterar att förutsättningarna för lärandet var gynnsammast på skola
A, som också i störst utsträckning lyckats skapa en hög IT-användningen i
lärarnas undervisning. På skola A utvecklades lärarnas kompetens i stor ut
sträckning i samarbetet med andra lärare. Lärandet sker för det första genom
att lärarna synliggör sina erfarenheter och kompetens för varandra i samtal. I
intervjuerna framhölls den betydelse som samtalen, i och utanför de formel
la mötena, har för att erfarenheter skall spridas inom skolan. Organiseringen
av arbetslagens träffar samt arbetslagsluncher och gemensamma morgon
samlingar bidrog till att skapa tid på mötena för erfarenhetsutbyte. Detta har
också skapat en kultur präglad av tillit och förtroende, vilket i sig haft bety-
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delse för att erfarenheter av bl a IT-användning synliggjordes i samtalen un
der mötena.

För det andra betonades på skola A att lärarnas erfarenheter och kompetens
synliggjordes genom att lärarna hade möjlighet att se varandra i handling. I
intervjuerna framhölls särskilt att lärandet sker genom det konkreta vardags
samarbetet där lärarna ser varandra lösa olika uppgifter. Därmed skapas ge
mensamma konkreta erfarenheter som ger möjlighet till ett lärande som går
utöver vad den enskilde individen kan åstadkomma på egen hand. Att detta
samarbete är en viktig lärbetingelse framgår också av att lärarna på skola A
framhåller samarbetet med kollegorna som den viktigaste kunskapskällan.
Detta underlättades av att undervisningen var upplagd så att lärare samarbe
tade i undervisningen genom kontinuerliga temaarbeten.

På skola B, C och D dominerades mötenas innehåll och samtalen snarare av
praktiska frågor. Lärarna ser heller inte varandra särskilt ofta i handling.
Detta gör att det individuella lärandet inte baseras på att andras erfarenheter
och konlpetens synliggörs. Istället är det egna erfarenheter från undervis
ningen som är grunden för att utveckla kompetensen. De flesta lärarna anger
att erfarenheter från den egna undervisningen är den viktigaste kunskapskäl
lan.

Vidare visar resultaten att lärarna på skola A uppfattar andras kompetens
och erfarenheter som en möjlighet eller värdefull resurs för det egna läran
det. Genom att ta vara på andras kompetens, att lära av och med personer
som uppfattas som speciellt kunniga inom något område, utvecklar lärarna
på skola A sin kompetens. Detta är något som inte är lika framträdande på
de övriga skolorna, speciellt inte på skola D. Andras kompetens kan till och
nled uppfattas som ett hot för det egna arbetet.

Jag konstaterar således att en väsentlig förutsättning för att lärarna skall ut
veckla sin kompetens i det dagliga arbetet är att andras erfarenheter och
kompetens synliggörs i arbetssituation. Jag har redogjort för hur det går till
och konstaterat att möjligheten att se varandra i handling haft särskilt stor
betydelse i det sammanhanget. Jag konstaterar också att det finns stora
skillnader mellan skolorna i detta avseende, och att graden av synlighet kan
relateras till lärarnas möjligheter att lära av och med varandra och till an
vändningen av IT i projektet.

Betydelsen av att erfarenheter synliggörs
Möten, samtal och dialoger har ofta framhållits som vanliga sätt att syn
liggöra och sprida erfarenheter i en organisation Ufr Senge 1995, Argyris
1996). Detta var också vad som skedde på skola A. Resultaten pekar dock
på att grunden för lärandet även finns i sanlarbetet på ett amlat sätt, nämli-
gen genom att lärarna ser varandra i handling. Det är just möjligheten att se
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varandra i handling som framstår son1 den avgörande faktorn för lärarna att
utveckla sin kompetens att använda IT i undervisningen. På de övriga sko
lorna var kompetensen att arbeta med IT mer osynlig och spridd i organisa
tionen. Det konkreta samarbetet skapar också gemensamma erfarenheter att
relatera till. De två sätt att omvandla erfarenheter till kunskap som Kolb
(1984) framhåller - reflektion och handling - visar sig här båda ha betydelse
för lärarnas lärande kring IT:s användning i undervisningen.

Av detta drar jag slutsatsen att synligheten av den variation i erfarenheter
och kompetens som fanns bland lärarna hade betydelse för de enskilda lä
rarnas möjligheter att utveckla sin individuella kompetens, inte minst i sam
band med IT-satsningen. Just för användningen av datorer i undervisningen
fanns stora skillnader i kompetens bland lärarna. Hur dessa synliggjordes
för andra skapade, menar jag, förutsättningar för de lärprocesser sonl bidrog
till de fyra skolornas olika resultat nled avseende på målet att integrera IT i
verksamheten. Med undantag för skola A är det svårt att se att den kunskap
och kompetens som fanns i respektive organisation hanterades på ett sätt
som gagnade lärarnas individuella lärande. Då skulle erfarenheter och kom
petens behöva synliggörs på ett betydligt tydligare sätt. Flera författare (t ex
Hord 1997, Tschannen-Moran et al. 2000) har pekat på just isoleringen i det
dagliga arbetet som orsak till att lärarna får svårt att utbyta erfarenheter och
sprida ideer och kunskap.

Min poäng är att lärares isolering från varandra gör att de har svårt att veta
var konlpetensen finns, dvs. har svårt att ange vem eller vilken grupp som är
speciellt kompetent i något specifikt avseende. Eftersom individers kompe
tens alltid värderas i sitt sociala sammanhang är denna bedömning givetvis
lokalt bunden. Men inte ens utifrån egna kriterier har lärarna i dessa fall
möjlighet att bedöma vem eller vilka som skulle kunna vara en resurs för
den egna kompetensutvecklingen. Den isolerade lärarrollen har diskuterats
som ett hinder för skolutveckling, men sällan utifrån att lärares erfarenheter
och kompetens inte synliggörs, och därmed hindrar de organisatoriska
lärprocesser som skolutvecklingen kan bygga på.

På samtliga skolor fanns lärare som hade erfarenhet av att arbeta tillsam
mans med en eller flera kollegor, och en allmän uppslutning kring att sam
arbete i undervisningen skulle gagna såväl den egna utvecklingen som ele
vernas lärande. Trots detta var det få lärare som lyckades skapa ett aktivt
samarbete inom arbetslaget eller med enskilda kollegor. Förklaringen kan
ligga i praktiska hinder som till exempel schemaläggningen eller lokaler.
Den kan också ligga i en rädsla för att visa upp sig i sin yrkesutövning, en
osäkerhet kring att inte duga, att inte räcka till, eller en Jantelagsmentalitet.
Detta pekar på att de kognitiva, strukturella och kontextuella aspekterna
bara beskriver en del av förutsättningarna för det organisatoriska lärandet.
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En aspekt som sällan finns med i diskussionen är den affektiva. Resultaten
visar att denna hade stor betydelse i IT-projektet. På skola A fanns en trygg
het i att berätta om misslyckanden och framgångar, medan lärare på de övri
ga skolorna fann detta behäftat med stor osäkerhet. Erfarenhetsutbytet sked
de bara med speciellt utvalda personer, "de man har förtroende för" eller
som man "vet kommer att stå på ens sida". Att denna affektiva komponent
har betydelse bekräftas av Mitchell (1999). Hon fann i en studie av försök
att skapa "leaming communities" i skolor att den aspekt som främst främja
de dessa ambitioner var tilliten bland personalen. Ju säkrare lärarna kände
sig i personalgruppen ju villigare var de att dela med sig av sina erfarenhe
ter.

Där erfarenheter och kompetens inte görs synliga för andra kollegor att ta
del av blir det enbart individuellt lärande av intentionerna att skapa ett orga
nisatoriskt lärande. För att förändringsambitioner skall leda till skolutveck
ling, och inte enbart individutveckling, krävs således att de enskilda lärarna
synliggör sina erfarenheter för varandra.

Betydelsen av att andras kompetens framträder som en resurs
Resultaten från skolorna B, C och D visar att det inte räcker med att kompe
tensen görs synlig. Om inte samtidigt andra lärare framträder som en inbju
dan till samarbete blir kunskapen svår att omsätta som en del av den egna
kompetensen. Diskussioner kring det konkreta samarbetet behövs för att
skapa mening i det som sker och därmed underlätta omsättningen av nya
ideer i den egna praktiken (Dixon 1994). Samtalet med andra människor blir
således en viktig del i hur vi begriper det vi ser andra göra (Weick 1995).
Samarbetet i handling lägger således en grund för erfarenhetsutbytet i sam
tal. För ett kvalificerat lärande måste därför kompetensens synlighet kom
pletteras med att andra framträder som en inbjudan till samarbete och
gemensamt lärande.

Utan gemensamma erfarenheter blir det betydligt svårare att i samtal sätta
sig in i en annan persons tankeprocess. Nonaka et al. (1996) menar att
spridning av information blir mindre meningsfull utan de känslor och det
specifika sammanhang som en gemensam erfarenhet ger tillgång till. Detta
kan förklara att lärarna på skola D många gånger uttrycker att de samtal som
fördes på deras arbetslagsmöten kändes mindre meningsfulla. Flera lärare på
skola B, C och D menade att samtalen skulle underlättas av konkreta ge
nlensamma erfarenheter. Sådana erfarenheter skapas exempelvis vid tema
arbete för eleverna. Tanken med temaarbete är att skapa möjligheter för ele
verna att lära i samspelet med alldra elever. Ett nlotiv som dock inte nämnts
så ofta är att en sådan organisation av undervisningen också skapar möjlig-
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heter för lärarna att lära i samspelet med andra lärare. Det skulle göra det
naturligare att se varandra sonl resurser för det egna lärandet.

Om man inte hade barnen tillsan1ll1ans skulle vi inte gå in till varandra...
Nej, det skulle inte bli någonting då. Det är jag säker på. (B: KS)

Det blir ingenting om man inte jobbar med ett projekt tillsammans. Inte na
turligt på något sätt. (D: JK)

När vi hade temaundervisning var det en lärare som läste högt så bra och
med sådan inlevelse. Bara det att vi kunde få se det och säga det, för det
visste viju inte annars. Då kan man ju bygga vidare på det. (C: XO)

Egentligen tror jag att man skulle behöva se varandra undervisa. Jag undrar
om... Jobbar du i en förskolegrupp är man ofta flera. Många gånger ger det
gemensamma erfarenheter att prata kring. (C: TS)

I de situationer där lärare konkret samarbetade i undervisningen, och inte
enbart i allmänna termer har ett gemensamt ansvar för en grupp elever,
framstår lärarna som tydligare resurser för varandras lärande. Samarbetet
skapar de lärsituationer som lärare egentligen efterfrågar och som ses som
viktig för att åstadkomma skolutveckling (Darling-Hamnland 1996). Det
framgår av citaten nedan där sanlarbetet med kollegor relateras till lärande.

När jag var i en annan skola fick jag besöka varenda klass på hela skolan.
Det var ju häftigt. Den bästa personalutbildning jag har fått. Då såg jag ju
precis vad barnen gjorde och hur lärarna gjorde. Jag fick se kanske 15 olika
lärares olika modeller. Det är kanske svårt att synliggöra annars. Det är nog
omöjligt. (B: NC)

Det har alltid varit min sinnebild, när man har pratat om lärande i en läran
de organisation, det är just det här att man tittar och ser vad andra gör och
så tänker man att 'det där ju inte så dumt'. Så gör man någon egen variant.
Jag tror det är svårt att nå det i samtalet. Man måste ha den här konkreta er
farenheten.. (C - OD)

Det här året har jag samarbetat med en lärare som har haft NO-delen i min
klass så att vi har varit två i klassen. Helt underbart har det varit. Det borde
vara så oftare. Just det att ha någon att prata med kring vad som konkret
hände, 'såg du det här också'. Annars har vi arbetslaget då, men det är ju
inte så utan det som är grejen är att man faktiskt har varit med om samma
händelse. Man är i samma situation samtidigt. Man ser ju annars genom
sina egna glasögon så att säga. (B: BG)

Citaten bekräftar att samarbetet med andra, och speciellt nlöjligheten att se
andra i handling, har betydelse för lärarnas möjligheter att utveckla sin
kompetens. Det lärande som skapas genom att människor synliggör sina er
farenheter i samtal får olika kvalitet om det baseras på att människor faktiskt
har sett varandra i handling, eller om det baseras på föreställningar om hur
andra människor löser en viss uppgift.
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Sammanfattning av svaret pä studiens första fräga
I detta kapitel har jag visat att det fanns skillnader mellan skolorna med av
seende på hur lärarna utvecklar sin kompetens i samverkan med andra i det
dagliga arbetet. Det fanns olika förutsättningar att lära av och med varandra.
Dessa skillnader formade också hur lärandet gick till i IT-satsningen. Förut
sättningarna för lärarna att i samverkan med andra utveckla sin kompetens
att tillämpa IT i undervisningen var således olika på de fyra skolorna.

Resultaten visar att lärarna på skola A utvecklar sin kompetens i samarbetet
med kollegor. Det anges som den viktigaste källan till eget lärande, och sker
genom att lärarna a) i ord och rent praktiskt delar med sig av konkreta ideer
och ger varandra synpunkter på undervisningen, b) ser varandra i handling,
och c) tar hjälp av varandra för att lösa svåra uppgifter, dvs. uppfattar var
andra som resurser för det egna lärandet. Den grundläggande förutsättning
en för dessa tre aspekter, och den avgörande skillnaden mellan skolorna, är
om lärarna kan se varandra agera i arbetssituationen, eller ej.

Lärarna på skola B och C utvecklar i mindre utsträckning sin kompetens ge
nom samverkan med andra. I vissa grupperingar, eller allmänt på en ytlig
nivå, skedde dock ett gemensamt lärande i samtalen. Generellt uppfattade
dock inte lärarna varandra som tillgängliga resurser för det egna lärandet,
och det var sällsynt att de såg varandra i handling. Kompetensen utveckla
des istället huvudsakligen utifrån erfarenheter från den egna undervisningen.

På skola D var samarbetet mycket sällsynt, och sällan en källa till att ut
veckla den egna kompetensen. Det fanns heller inte någon egentlig strävan
efter samarbete. Lärarnas erfarenheter och kompetens synliggjordes sällan
för kollegorna, varken i samtal eller i handling, och blev därför inte en ut
gångspunkt för andras eget lärande. Lärarna beskriver sig snarare som en
samling individer med liten möjlighet att utnyttja andras erfarenheter för att
utveckla sin egen kompetens. Den egna kompetensen utvecklades därför
främst genom egna erfarenheter eller formell fortbildning.

Dessa skillnader kan relateras till två villkor för det individuella lärandet,
nämligen: i vilken mån erfarenheter och kompetens synliggörs för kollegor i
samtal eller handling, och om den kompetens som synliggörs uppfattats som
en viktig och tillgänglig resurs för det egna lärandet. I det specifika organi
satoriska sammanhang som skolor utgör tycks enligt resultaten utformning
en av dessa villkor få stor betydelse för hur lärare utvecklar sin kompetens i
arbetet. Resultaten talar för att skillnaden nlellan skolorna i dessa avseenden
har haft betydelse får lärprocesserna i samband med IT-satsningen, men är
inte unika får denna satsning. Snarare är de i linje med hur lärandet kring
andra situationer hanterats på respektive skola.
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Skolornas allmänna hantering av lärarnas erfarenheter och kompetens bilda
de såldes den mall, inom vilken lärandet i IT-satsningen formades. På skola
A utvecklade lärarna sin kompetens att använda IT i samarbetet med andra
genom att i samtal och handling synliggöra sina erfarenheter för varandra,
och genom att det var naturligt att be andra om råd och hjälp. På de övriga
skolorna utvecklades lärarnas kompetens kring IT huvudsakligen via egna
erfarenheter genom att de inte såg varandra i handling, inte talade med var
andra om sina konkreta erfarenheter, eller inte uppfattade varandra som re
surser för det egna lärandet.

Vad är det då som säger att goda förutsättningar för lärande också innebär
en hög användning av IT? Skulle det inte kunna vara så att lärarna på skola
D har lärt sig (individuellt) att datorn inte har så mycket att ge i deras un
dervisning? Jo, det skulle kunna vara så. Min poäng är dock att förutsätt
ningarna för det lärande som sker i ett organisatoriskt sammanhang skiljer
sig mellan skolorna. På skola D var dessa förutsättningar begränsade, vilket
medförde att det inte i någon större omfattning uppstod ett utvecklingsinrik
tat lärande där erfarenheter från olika håll användes för att bygga upp kom
petensen kring hur och till vad IT kunde användas. Det hade varit möjligt att
goda förutsättningar för lärande hade lett till en minskad användning, vilket
det dock inte gjorde.

Sökandet efter svaret på varför IT-användningen utvecklades så olika på
skolorna skulle kunna stanna här. Svaret kan vara att det beror på olika för
utsättningar för individuellt lärande. I nästa kapitel undersöker jag om resul
tatet av IT-satsningen även kan relateras till om skolorna utvecklat en mer
övergripande organisatorisk kompetens att hantera IT, och hur detta i så fall
gått till. Innan jag gör det vill jag stanna upp en kort stund och diskutera vad
urvalet av skolor kan tänkas betyda för de resultat jag redovisat hittills.

Resultatet i relation till urvalet av skolor
Det var fyra skolor av många möjliga som deltog i studien. Två mindre sko
lor (A och B) studerades, varav skola B kom att växa under studieperioden
och så småningom bli relativt stor. Den höga integreringen av IT i verksam
heten på skola A, och de goda förutsättningarna för lärande, kan kanske
hänföras till att det var den minsta skolan. Det slitna uttrycket, "storleken
har betydelse", äger säkert sin giltighet även i detta sammanhang. Att skolan
är liten gör det lättare att utbyta erfarenheter och att överblicka hela verk
samheten. Detta förklarar dock inte i sig varför de lärprocesser jag funnit
väsentliga växte fram. på skola B som under de första projektåren också var
en relativt liten skola fanns inte samma lärbetingelser för lärarnas individu
ella lärande. Inte heller fanns de bland avgränsade och självständiga gruppe
ringar av lärare på t ex skola C, fast de arbetade i ett avskiljt hus med eget
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personalrum. I de större skolorna fanns i många fall grupperingar av lärare
som hade möjlighet att se sig som en skola i skolan, enheter mindre än vad
skola A var. Om inte annat fanns arbetslag i alla skolor som hade möjlighet
att utveckla ett erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande, något som dock
sällan skedde. Min slutsats är att litenheten är en fordel, men forklarar inte
nivån på integreringen av IT.

Valet av skolor i studien var också betingat av om skolorna låg på lands
bygden (B och C) eller centralt i tätorten (A och D). Denna aspekt tycks inte
vara kopplad till hur IT-integrerats i skolorna. En tredje skillnad var hur väl
skolorna kommit igång nled IT-satsningen tidigt i projektet. Skola A och C
hade en fordel genom att vara tidigt ute. Det fanns lärare på dessa skolor
som redan vid projektets start var relativt duktiga IT-användare. Det är dock
inte detta som i sig forklarar hur vällT kom att integreras i lärarnas under
visning på längre sikt. Det som snarare hade betydelse var hur den kompe
tens som fanns inom respektive skola synliggjordes, hur den spreds, nyttja
des och blev en resurs for övriga kollegor i ett gemensamt lärande.
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Kapitel 9

Det organisatoriska lärandets
integrerande mekanismer

Frågan i detta kapitel är om och i så fall hur det individuella lärande, som
beskrevs i foregående kapitel, har samordnats och integrerats till en organi
satorisk kompetens att använda IT i undervisningen på respektive skola. Det
handlar således om den aspekt av det organisatoriska lärandet som samord
nar de erfarenheter och den kompetens som utvecklas genom det individu
ella lärandet.

Jag har funnit tre, vad jag kommer att kalla, integrerande mekanismer som
bidrar till denna samordning. Jag menar att de kan ses som förutsättningar
for det organisatoriska lärandet i de studerade skolorna. De redovisas i ka
pitlet under rubrikerna 1) Gemensam uppgift, 2) Intentionen om ett enhetligt
arbetssätt, och 3) Lärarnas organisationsforeställningar.

Den organisatoriska kompetensen utgör skolans samlade handlingsförmåga
att lösa en uppgift, i det här fallet användningen av IT i undervisningen.
Denna förmåga baseras på att det finns handlingsstrukturer eller handlings
mönster som är typiska for respektive skola. Jag inleder därför kapitlet med
att undersöka om det på skolorna överhuvudtaget formats några gemen
samma handlingsstrukturer for användning av IT. Därefter redogör jag for
var och en av de tre integrerande mekanismerna. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av svaret på studiens andra fråga.

Gemensam handlingsstruktur för IT
Mycket talar for att gemensamma handlingsstrukturer för IT-användningen
utvecklats på skola A. För det första menar lärarna på skola A att de har en
relativt likartad struktur över hela skolan för arbetet med datorer i undervis
ningen.

Ja till stor del kan jag säga att så här jobbar vi på vår skola med IT. Stam
men är densamma. Sen forgrenar det sig lite olika i arbetslagen. (A: RS)
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Denna uppfattning finns inte på de andra skolorna. Mest utpräglad är avsak
naden av enhetligt arbetssätt på D-skolan. Snarare framskymtar en misstro
mot skolledningens intentioner i detta avseende.

Finns det något gemensamt i skolans användning av IT? - Nej, jag tycker
inte det. Bossarna där uppe önskar nog att jag kan säga ja, men det finns det
inte. (D: JR)

För det andra skapades under IT-projektet en gemensam nltin för använd
ningen av datorer på skola A. Denna byggde på framtagandet av gemen
samma arbetsscheman för eleverna. Dessa innebar en studiegång med ar
betsmaterial, övningar och uppgifter som alla elever följde i sin egen takt i
ämnen som nlatematik och svenska. Med jämna mellanrum fanns datoröv
ningar insprängda. Eleverna måste följaktligen använda tekniken, och alla
elever kom på så sätt i kontakt med datorn redan från årskurs ett. Dessa ar
betsscheman tillämpades av alla lärare i sin undervisning och dänned av alla
elever på skolan. Arbetsschemat styrde på så vis även lärarnas arbete.

Genom att IT-användningen var insprängd i arbetsschemat bestämde detta
hur datorerna användes i t.ex. svenska, eller vilka moment som skulle gås
igenom på matematiken. Detta gjorde att genomförandet av undervisningen
blev likartat på skolan, och skapade en enhetlig användning av IT. Syftet var
just att skapa en gemensam syn på skolans undervisning och en enhetlig
struktur för arbetet. Dänned bidrog arbetsschemat till att skapa en gemen
sam handlingsstruktur för skolans användning av IT. Vid mina besök på
skola A var det tydligt att dessa arbetsscheman användes i undervisningen.
Eleverna gick själva och tittade på schemat för att se vad de skulle göra här
näst, och lärarna planerade sin undervisning utifrån den stomme som sche
mat gav. Den gemensamma strukturen för arbetet innebar också att verk
samheten blev flexibel för byte av lärare, eftersom lärarna visste nästan ex
akt vad andra lärare gjorde på sina lektioner.

Ja de [andra lärare] ska kunna komma in i rummet och ta mitt papper. Det
står på arbetsschemat. Det står precis, det är färdigt. Oj vad vi har jobbat
med det. (A: PD)

Arbetsschemat bidrog således till att skapa en gemensam handlingsstruktur
- en organisatorisk kompetens - för användningen av IT i undervisningen
just på denna skola. Denna typ av gemensamma handlingsstrukturer för an
vändningen av IT utvecklades inte lika tydligt i lärprocesserna under IT
projektet på de övriga skolorna.

Det skulle iImebära, åtminstone på skola A, att det är relevant att förklara
graden av IT-användning som en konsekvens av ett organisatoriskt lärande,
och inte enbart med att goda förutsättningar för enskilda lärares lärande och
kompetensutveckling.
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Identitet som stödjer handlingsstrukturen

För att ytterligare belysa förutsättningarna för utvecklingen av organisato
risk kompetens frågar jag mig huruvida lärarna kan uppfatta att det finns
något som är utmärkande för den egna skolans arbete. Eftersom den organi
satoriska kompetensen kan sägas beskriva "så här gör vi här" är det rimligt
att tänka sig att lärarna på en skola i så fall uppfattar att det finns något i sät
tet att arbeta eller i synen på den egna skolan som är gemensamt för lärarna.
Detta har stora likheter med vad Tillberg (2003) kallar organisationsidenti
tet, dvs. tämligen stabila och övergripande föreställningar om vad som präg
lar och särskiljer den egna verksamheten från andra skolor. För att få svar på
detta ställer jag frågor av typen: 'Vad är utmärkande för din skola?', 'Finns
det något som är typiskt för din skolas sätt att arbeta?' eller 'Kan man säga
att så här går undervisningen till på skolan?' På skola A fanns en sådan
gemensam syn inte bara på användningen av IT, utan även på arbetet i den
egna skolan i stort.

Helt klart finns det en gemensam bild av skolan bland lärarna. Det kan man
höra utifrån också. Det ses allmänt som en väl fungerande skola. Det kan
man höra med viss avundsjuka. (A: RN)

Vi har mycket tunga barn men ändå fungerar skolan bra. Det beror på, tror
jag, att det har funnits en sån sanlstämmighet bland personalen. (A: AL)

Vi vet vad vi står för. Det finns en gemensam elevsyn, men även kunskaps
syn. (A: Fe)

Många av svaren antyder att skolan utmärks av ett gemensamt ansvarsta
gande för helheten. Det finns åtminstone en tydlig gemensam föreställning,
om att det finns en gemensam föreställning, av vad som utmärker skolan
och dess arbete med eleverna. Denna föreställning om den egna skolan är
stark och tydlig hos lärarna på skola A. Det finns en stark identitet upp
byggd kring en speciell "anda", bra kvalitet och bra klimat. Denna är så
stark att en nytillträdd lärare tvivlade på att det verkligen fungerar så bra
som den allmänna bilden gör gällande.

Sen kom jag hit och alla är så glada och pigga här och det här är världens
bästa skola. Så har man vaggats in i att vi är så bra. Alla säger det och här
på [skola AJ klarar vi av det och det. Sen kan jag känna när jag varit borta
på någon kurs med andra lärare att man nästan kan se på dom att dom tän
ker att dom där från [skola A] tror att dom är så jävla bra. Det har varit jät
tejobbigt. Då tänker jag att så bra är vi väl inte. (A: JN)

På skola B har lärarna betydligt svårare att urskilja några gemensamma
mönster i arbetet eller i vad skolan står för. Det typiska är att lärarna inte har
någon tydlig bild av vad som utmärker den egna skolans arbete. Några lära
re förklarar sina oklara och vaga uppfattningar om skolan som helhet med
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att skolan blivit större, och att det är arbetslagen som blivit viktigare och
mer centrala än skolan som helhet.

Jag kan inte spåra att vi känner... Nej, jag kan inte det. Jag tycker att det är
en skola som försöker hitta sina former. (B: AD)

Det är svårt att säga. Det klarar jag inte så här snabbt. Nej, jag vet inte. (B:
BG)

Om jag skulle se mig själv och fantisera mig in i hur det är att komma som
ny. Då tror jag att jag inte alls skulle veta vad jag skulle hålla mig till. Dom
måste ha det slitsamt. Jag kan vila mig i det som jag vet har fungerat för
mig tidigare. (B: LE)

Även på skola C hade lärarna svårt att beskriva vad som var utmärkande för
skolans arbete, vad som präglade och särskiljde den egna verksamheten.
Bland de lärare som ändå tyckte sig uppfatta något som var utmärkande för
skolan var det svårt att se ett gemensamt tema. Nedan finns några exempel
på uttalanden om vad som är utmärkande för skola C.

Nej det [något som utmärker skolan] finns det inte. Jag tänker många gång
er att det är höga ambitioner bland lärarna. Vi är väldigt plikttrogna när det
gäller dokument. Vi skriver handlingsplaner, vi har dokument. Vi gör det vi
ska, det tycker jag är [skola C]. Sen att man bryr sig väldigt mycket om
varandra som personal. Inte så stora konflikter som ligger kvar. (C: XO)

Den här gemensamma bilden av skolan den tyckte jag att vi hade förr. Den
bilden har vi tappat. Idag tror jag att var och en jobbar lite som den tycker.
Nu flyter det ut i någonting... Just nu upplever jag det som grått. (C: Grp)

Gemensamt för skola B och C är att lärarna inte uppfattar något som är ut
märkande för den egna skolans arbete. Svaren kan tolkas sonl att en tydlig
organisatorisk kompetens inte finns, eller i vart fall inte är tydlig. Detta
tycks dock inte gälla för skola D. Även om IT-satsningen präglades av brist
på gemensamma föreställningar kring arbetet med datorerna tycks det finnas
relativt samstämmiga föreställningar om vad som utmärker skolans särart.
Förklaringen är att det är arbetsformen, inte innehållet i undervisningen,
som uppfattas som gemensam. Det särpräglade handlar om art läranla arbe
tar mycket isolerat från varandra, att var och en sköter sitt, och att man inte
skall trampa in på varandras område. Däremot kan majoriteten inte se något
som är gemensamt i undervisningens innehåll. Det har de alldeles för lite
inblick i varandras arbete för att göra.

Det är många individualister som kör sin undervisning som de alltid gjort.
(D: HO)

Det är en konservativ skola. Här ska vi inte ändra. Eleverna härifrån klarar
sig bra. Det är mest äldre lärare och eftersom det varit så bra under en läng
re tid ser de inte någon anledning att förändra. Det utmärker skolan. (D: SI)
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Det är så att här är det upp till varje lärare hur undervisningen läggs upp. Så
gör vi här. (D: ÖD)

Det jag redovisat ovan visar att den organisatoriska kompetensen att använ
da IT i undervisningen var mest utvecklad på skola A. Denna kompetens,
uttryckt i gemensamma handlingsstrukturer för IT-användningen, stöds ock
så av tämligen stabila och övergripande föreställningar om vad som präglar
arbetet i den egna verksamheten. Det organisatoriska lärandet i satsningen
på IT kan därför antas ha underlättats av att lärarna som grupp binds sam
man genom att de delar en kulturell mening i arbetet. Identiteten av att vara
en framgångsrik skola med hög kvalitet på undervisningen, trots ett socialt
svårt upptagningsområde, är påtaglig. På skola A var bevarandet av denna
identitet centralt i förändringsarbetet. Syftet med förändringen var att ta sig
an en ny situation, inte en ny identitet. Detta är något som enligt Cook och
Yanow (1996) utmärker organisationer med stark identitet.

På skola B och C karaktäriserades användningen av IT av att vara mycket
individuell och varierade över skolan. Detta gällde även för genomförandet
av undervisningen i stort. En identitet som stödjer utvecklingen av gemen
samma handlingsstrukturer fanns således inte. På vissa skolor fanns till och
med lärare som menade att det inte var önskvärt att lärare tänkte på samma
sätt om datorers användning, eller utarbetade gemensamma strategier för
undervisningen.

Vi är olika människor med olika forutsättningar. Datorn skall behandlas
olika. Den kan bli en hämsko for en del. (B: AO)

Jag är inte säker på att det är bra att skolan drar åt samma håll. Låt tusen
blommor blomma. (D: FR)

Om man gör olika saker kan man ju stimulera varandra. Det vore forskräck
ligt om alla drog åt samnla håll. Men det beror ju på vad man menar med
att dra åt samma håll. Det här med värderingar är kanske viktigt. (D: JL)

Speciellt utbredd var denna syn på skola D. Man skulle därför kunna hävda
att det även på skola D fanns en (någorlunda) gemensam handlingsstruktur
för användningen av IT. Denna handlade i så fall om att man var överens
om att inte skapa en enhetlig användning. Det strukturellt likartade ligger i
att var och en utvecklade sin egen användning av datorerna utan att påver
kas av hur andra gjorde. Även detta sätt att förhålla sig till IT-användningen
på skola D fick stöd av att det fanns en relativt tydlig identitet i ett individu
alistiskt arbetssätt, ett arbetssätt som dock inte underlättade för organisato
riska lärandet i IT-satsningen. De handlingsstrukturer det nledförde kan sna
rare antas ha varit hämmande för utvecklingen av IT. De varken skapade bra
förutsättningar för individuellt eller organisatoriskt lärande. Icke desto
mindre belyser resonemanget ovan att det kan finnas mer eller mindre ge-
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mensamma men mer dolda handlingsstrukturer, generellt och i relation till
användningen av IT, även på skolorna B, C och D.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att gemensamma handlingsstrukturer
för användningen av IT utvecklats på skola A under IT-satsningen, men inte
i samma utsträckning på de övriga skolorna. Inte heller den gemensamma
ambition att skapa en övergripande struktur för IT-användningen och en
gemensam syn på skolans undervisning fann någon motsvarighet på de öv
riga skolorna. Användningen av IT blev på de övriga skolorna istället
mycket individuell. Detta visar att det främst är på skola A som IT-sats
ningen inneburit att en ny organisatorisk kompetens utvecklats för använd
ningen av IT i skolans verksamhet.

I det följande undersöker jag vad som främjat utvecklingen av den gemen
samma handlingsstrukturen för tillämpningen av IT på skola A, och vilka
hinder som fanns på de övriga skolorna. Jag redovisar tre förutsättningar för
det organisatoriska lärandet som på skola A bidragit till att samordna och
integrera individernas kompetens kring IT till en organisatorisk kompetens
för skolan.

Organisatoriskt lärande 1: Gemensam uppgift

Av intervjuerna framgår att lärarna på skola A såg på IT-införandet som en
gemensam uppgift. Detta medförde att lärandet kring IT inte enbart var en
individuell angelägenhet.

Från början var det jag, jag och jag. Jag måste lära mig datorer. Ju mer jag
har lärt mig ju mer kan jag också se till att andra i mitt arbetslag lär sig. (A:
RS)

Visst har det varit en gemensam uppgift. Dels tror jag att det beror på att vi
på den här skolan har bestämt att vi vill jobba i arbetslag. Vi ska inte låsa in
oss och jobba var för sig, det är för tungt. Om vi inte haft arbetslag hade jag
lärt mig för min och klassens skull. Idag lär jag mig för att kunna visa hela
arbetslaget. Fler blir inblandade. (A: RB)

Användningen av IT beskrevs som en gemensam uppgift inom respektive
arbetslag. Frågan är om det också varit en gemensam uppgift för hela sko
lan, och inte bara för vart och ett av arbetslagen? Lärarna ger själva uttryck
för att IT-användningen varit en uppgift för alla lärare på skolan att lösa
gemensamt.

Vi har en ganska samstämd syn även om man använder datorerna lite olika
mycket. Det är inte bara min uppgift att se till att eleverna kan använda da
torer. (A: AL)
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Det finns en gemensam uppfattning om vad vi vill. Det har smugit sig på,
eller om det är så att IT-ansvariga och skolledningen har styrt det dithän. Vi
ska ju jobba med datorer och går på kurser. Jag vet inte hur det har gått till
men vi ser det som en gemensam uppgift, helt klart. (A: RS)

Den strävan efter att tillsammans lösa uppgiften att införa IT i undervisning
en är nog mer än bara ord. För detta talar för det första att lärarna arbetade
aktivt med handlingsplaner och diskussioner kring hur målen skulle förstås,
och vilka aktiviteter de behövde starta för att ge alla elever en likvärdig ut
bildning oberoende av vilken lärare de hade. Det är hela skolan som är det
väsentliga, även om arbetslagen utgör centrala arbetsgrupper. Det framgår
inte minst av föreställningarna om vad arbetslagen är.

Hur ska jag förklara ... det [arbetslaget] är min tillhörighet. Det är vi, men
samtidigt är det inte vi och dom, mot de andra lagen. Om vi bara arbetade
med teman och studier i lagen skulle det nog kunna bli så. Men i och med
att vi bryter upp och jobbar med andra blir det en tillhörighet i hela skolan.
(A: AL)

Vidare ställde skolledningen krav på att all personal skulle gå den inledande
datorutbildningen på 30 timmar, även vaktmästare och kökspersonal. Som
ett komplement anordnade de lärare som var utsedda som IT-ansvariga in
terna utbildningstillfållen. Kravet på utbildning för alla, de interna utbild
ningarna för att lära varandra och av varandra, och de IT-ansvarigas tydliga
uppgift att driva en genlensam utveckling på skolan lade grunden för att ar
betet med datorer på skolan skulle bli en gemensam uppgift för all personal.

Den gemensamma uppgiftsuppfattningen skiljer skola A markant från de
övriga skolorna. IT-användningen var inte på samma sätt en gemensam frå
ga för arbetslagen, och någon enhetlig användning på skolan i stort fanns
inte i praktiken. På skola B ställde skolledningen inte heller några krav på
att samordna användningen av datorer, utan såg mera IT-införandet som nå
got lärarna fick ta till sig i sin egen takt. Rektorn menade att datorer i skolan
är en naturlig, odranlatisk utveckling ("IT rinner med i sanden"). Någon tyd
lig strategi (förutom detta) kunde dock inte skönjas. Utbildningen i kommu
nens regi och att inte tvinga någon att delta var det mest påtagliga strategis
ka budskapet från rektorn. Att IT inte var en fråga som diskuterades gemen
samt, utan något var och en prövar sig fram till, sågs som något naturligt.
Uppfattningen att lärarnas praktik utvecklades genom att de enskilt prövar
sig fram var så etablerad att den inte ifrågasattes - "så går det till i skolan".

Diskussionerna om hur vi skall använda datorerna har inte förts i arbetsla
gen. Inte direkt vad vi skall använda dom till, det tycker jag inte. Det har
mest varit att var och en provar sig fram. Och så måste man ju göra när man
jobbar med något nytt. (B: LE)
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Man frågar ju andra ibland, men det blir ju så i skolan att det rullar på och
man är inne i sitt. Nog är det så att man mest håller på och arbetar själv.
Allt är ju så i skolan. (B: BG)

Även om det inte framställdes så, menade lärarna att den massiva satsningen
uppfattades som ett krav. Det var dock ett dolt krav som inte baserades på
någon allmän diskussion om vad man ville med projektet.

Det har snarare varit avsaknaden på strategi som dominerat. Vi bara fick en
bunt med pengar. Nu SKA vi, vi har fått ett tillfälle, en chans - jaha. Sen
liksom gick luften ur lite grann. Sen fick man höra att om du inte hänger på
nu så får du ingen löneförhöjning. Lite grann av det där av piskan fanns det.
Då kände jag att det här inte var rätt. Det bromsade lite då. (B: FD)

Detta dolda krav kan vara förklaringen till att skola B, trots att de inte ut
vecklade några gemensamma handlingsstrukturer, ändå hade så hög an
vändningsfrekvens i enkätmätningama. Användningen har varit individuell,
och driven av yttre krav under projekttiden.

På skola C var heller inte IT-användningen föremål för någon mer omfat
tande gemensam diskussion. Skolledningen krävde inte uttryckligen att alla
utbildade sig, men försökte tvinga fram en användning av datorerna genom
att information från ledningen enbart gavs via det interna nätverket. Detta
har dock inget att göra med hur datorerna kan användas i undervisningen,
och någon gemensam struktur för C-skolans IT-användning utvecklades inte
av detta. Strategin medförde dock att lärarna blev tvungna att hantera en da
tor för att få information. Möjligen kan detta förklara den höga användning
en av datorer för eget administrativa arbete som lärarna på skola C uppvisa
de enligt enkätmätningarna. Lärarna såg fördelarna för egen del, men ut
vecklade inte någon gemensam förståelse av IT:s möjligheter (eller brist på
möjligheter) i undervisningen. IT blev inte en gemensam uppgift.

Vi har inte planerat ett dugg kring datorerna tillsammans. Jag vet ingen som
gör det." (C: LI)

Det är väldigt nlycket upp till varje lärare hur man använder datorn i under
visningen. (C: OU)

Detta gällde också för skola D. Lärarna uppfattade inte att de hade någon
uppgift som var gemensam i projektet. De hade knappast alls diskuterat pe
dagogiken kring IT, varken i arbetslagen eller på gemensamma träffar. Sam
tidigt höll lärarna det egna ansvaret ifrån sig: - "Det är vällT-gruppen som
skall diskutera detta, va?". Skolledningen krävde heller inte att lärarna gick
på utbildningen eller använde IT i undervisningen, snarare menade rektorn
att de som inte använder datorn "får skylla sig själva". Vad detta betydde
var svårt att få grepp om, men konsekvensen blev inte en tydlig riktning i
IT-satsningen, utan snarare en mycket individuell användning.
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Vi har ännu knappast alls diskuterat de pedagogiska aspekterna av IT, dvs.
vad jag kan göra med maskinerna. Överhuvudtaget har vi aldrig pedagogis
ka diskussioner. (D: FK)

Jag vet inte vad vi har för användning. Det är mycket olika från lärare till
lärare hur intresserad man är. En del är inte alls intresserade. (D: FK)

I stort sett kör ju jag mitt eget race. (D: JL)

Detta stämmer med mina tidigare iakttagelser av att enskilda lärares erfa
renheter och kompetens var mycket osynliga på skolan. Det stämmer också
med mina observationer under besök på skolan. Datoranvändningen disku
terades sällan och man gick inte in till varandra for att få tips och ideer. Det
fanns en generell brist på denna typ av diskussioner inom alla områden. Inte
heller i andra avseenden uppfattades undervisningen, eller aspekter av un
dervisningen, som en gemensam uppgift. Den organisatoriska kompetensen
utvecklas således inte, möjligen bara den individuella.

Sammanfattningsvis var IT-satsningen en gemensam uppgift för lärarna en
bart på skola A. Det medförde att lärarna jämförde och samordnade sina er
farenheter med varandra. På de övriga skolorna uppfattades inforandet av IT
som en i huvudsak individuell uppgift. Denna analys bekräftas av svaren på
en fråga i enkäten från IT-projektet. På skola A instämde hela 93 % av lä
rarna i att användningen av IT varit en gemensam uppgift för arbetslaget. På
övriga tre skolor var denna andel betydligt lägre. Den varierade från 35 %
på skola C, 20 % på skola B, till som lägst 13 % av lärarna på skola D. Det
är en betydande skillnad mellan 93 % och 13 %. Uppfattningen om IT
satsningen som en gemensam uppgift var således en viktig förutsättning for
att samordna och integrera det individuella lärandet till en gemensam kom
petens att hantera IT.

Organisatoriskt lärande 2: Intentionen att skapa ett
erlhetligt arbetssätt
Den andra forutsättningen för samordning av erfarenheter och kompetens i
det organisatoriska lärandet finner jag i själva framtagandet av de arbets
scheman som användes i undervisningen på skola A. Dessa arbetsscheman
gav stöd åt handlingsstrukturen på skolan, men arbetsschemat i sig är inte
det som integrerat det individuella lärandet till en organisatorisk kompetens.
Snarare är det i processen dit, i den gemensamnla intentionen att skapa ett
enhetligt arbetssätt, som vi kan finna den mekanisnl som främjar att indivi
duella erfarenheter och kompetens samordnas till skolans organisatoriska
kompetens att använda IT. Det är i den gemensamma intention om ett enhet
ligt arbetssätt som den organisatoriska lärprocessen tar sin näring.
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Att det enhetliga arbetssättet för datorer utvecklades på skola A under IT
projektet kan knappast hänföras till kommunens övergripande projektstrate
gi eller till det sätt som projektet genomförts på. Utifrån intervjuerna fram
träder snarare A-skolans egen intention om att skapa ett enhetligt arbetssätt
som det väsentliga.

Arbetsschemat har vi gjort för att få en enhetlig undervisning på den här
skolan. (A: AW)

Vi kände att vi inte hade någon röd tråd från 1:an ti1l6:an. Vi hade 1-3 och
sedan lämnade vi över till 4-6. Det var två separata delar som inte visste
vad den ena eller andra höll på med. Det var anledningen till att vi sa att nu
sätter vi oss ner och försöker få en röd tråd. I kombination med att vi kände
att vi måste få in alla delar, alla mål och nivåer. Vi måste kunna känna att
vi kan gå i god för att eleverna når upp till de olika nivåerna. Då försökte vi
plocka in övningar som gjorde att eleven kunde det de skulle. Då visste vi
att om eleven hade jobbat med det och vi hade kollat av, då visste vi att vi
uppnått målet. Såjag tror att vi tog ett rejält kliv där, i det här måltänkandet
och i att få en röd tråd." (A: LN)

Denna strävan efter att skapa en enhetlig och sammanhängande undervis
ning bidrog till att alla lärare arbetade med IT i sin undervisning, och enligt
en struktur som var likartad över skolan. Intentionen skapade en organisato
risk lärprocess som, förutom framtagandet av elevernas arbetsscheman,
även resulterade i att ett eget utbildningsrnateriai utarbetades för att passa
den pedagogik och det arbetssätt som skolan valt. Arbetet med att ta fram
arbetsschemat framtvingade en gemensam reflektion över den egna prakti
ken, där erfarenheter och kompetens gjordes synliga, där enskilda lärares
kompetens blev en resurs för andra lärare, och där man kom överens om hur
undervisningen på skolan skulle bedrivas. I denna process samordnades och
integrerades enskilda personers erfarenheter och kompetens till en ny orga
nisatorisk kompetens för arbetet på skolan som helhet.

Där sitter man ju och diskuterar pedagogiken bakom arbetssätt, även om
inte det är huvudsyftet. Man funderar på vad det här ger för kunskaper för
barnen. Det är ju verkligen ett sätt att synliggöra våra kunskaper och den
inställning var och en har. Tar man en fårdig bok diskuterar man inte peda
gogiken. (A: AL)

Då satt ju alla lärare och planerade ända från 1:an till 6:an och kom med
ideer och utformade undervisningen tillsammans. Sedan plockar vi [var och
en] in bitar som vi tycker saknas även om vår ambition har varit att göra ett
heltäckande schema. (A: RB)

När väl arbetet efter arbetsschemat var etablerat fick det även en annan vik
tig funktion. Det garanterade att alla lärare använde IT. Lärarna måste, för
att kunna utföra arbetet, inhämta kunskaper om alla momenten som ingick i
alla elevers arbetsscheman. I och med att datoranvändning fanns inlagt i
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elevernas arbetsscheman gällde detta även för datapedagogiska kunskaper.
Ingen lärare kom undan (vilket jag återkommer till). Detta är en förklaring
till att en så stor andel av lärarna på skola A använde datorn dagligen i sin
undervisning. Svaret på frågan hur de vet vad de skall göra med datorerna i
undervisningen finns ju i arbetsschemat.

Genom arbetsschemat vet jag vad jag kan göra med datorn. Det bara finns
där. Jag är tvungen att kunna det när barnen kommer in på det. Jag tar det
efterhand. Kör jag fast då, och kommer till något avsnitt jag inte kan, då går
jag och frågar någon. (A: JN)

Den här typen av gemensamma intentioner om ett enhetligt arbetssätt fanns
inte alls på de övriga skolorna. I mina samtal med lärare och rektorer har det
varit tydligt att de sällan förmått formulera någon gemensam intention för
undervisningen eller IT-användningen. Inte heller har rektorerna kunnat pre
sentera någon egen intention med skolan i stort. Visserligen hänvisas det till
läroplanen och kommunens skolplan, men någon egen levande ide eller vi
sion med vad man vill med skolan som arbetsplats har sällan framförts. Det
pratas visserligen i skolan om betydelsen aven sammanhängande utbildning
från årskurs ett till nio. Detta avser dock oftast eleverna, och inte som på
skola A att skapa enhetliga arbetssätt för lärarna.

Skillnaden mellan skolorna kan exemplifieras med att även lärare på de
andra skolorna använde sig av arbetsscheman i undervisningen. Dessa var
dock inte kollektivt framtagna eller baserade på gemensam reflektion. De
baseras istället på individens egen kunskap och erfaren11et, och tillför där
med inte något till den gemensamnla kompetensen. Citatet nedan belyser ett
centralt hinder för utvecklingen av organisatorisk kompetens. Det fanns inte
någon gemensam intention om ett enhetligt arbetssätt som kunde bidra till
att samordna och integrera de erfarenheter och den kompetens som enskilda
lärare utvecklade när de var och en för sig använde sig av arbetsscheman i
sin undervisning.

Jag har ett arbetsschema i svenska. [...] Det har jag arbetat fram själv och
det här med att ha datorn med är nytt för i år. [...] Hur datorn skall användas
är det ju jag som tänker ut. Fast att lägga in det i arbetsschemat det hörde
jag aven annan kollega, vars barn går på [annan skola]. Det tyckte jag var
så bra att då vet jag att jag sa att så skulle jag också vilja ha det. [...] Jag vet
inte om det är någon annan som gör så. Jag har kanske nämnt det för någon,
men man vill ju inte pracka på folk heller vad de ska göra. Var och en gör
på sitt sätt. (B: KG)

Sammanfattnings har intentionen att skapa ett enhetligt arbetssätt över hela
skolan visar sig vara en viktig förutsättning för att olika lärares erfarenheter
och kompetens skall kunna samordnas och integreras till en gemensam or
ganisatorisk kompetens att hantera IT. Förekomsten av denna intention är
utmärkande för skola A. På de övriga skolorna fanns inte denna strävan.
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Organisatoriskt lärande 3: Lärarnas organisationsföre
ställningar
Den tredje förutsättningen för organisatoriskt lärande finner jag i lärarnas
organisationsföreställningar, dvs. i deras föreställningar om den egna skolan
som en organisation. Dessa organisationsföreställningar kan ha betydelse
för om det individuella lärandet samordnas och integreras till en organisato
risk kompetens att använda IT i undervisningen. Jag redogör först för vilka
övergripande kategorier av organisationsföreställningar jag funnit i analysen
av intervjuerna, för att sedan beskriva vilka föreställningar som dominerade
på de fyra skolorna.

Föreställningen om skolan som en organisation
Enligt litteraturgenomgången i kapitel fem finns det anledning att anta att
människor genom sina erfarenheter från arbetet utvecklar föreställningar om
den egna organisationen (jfr. Sjöstrand 1978, Löwstedt 1989, Söderström
1996). Samtidigt har jag tidigare påpekat att det kan vara så att lärare inte
så medvetet tänker på skolor som organisationer. Analysen av intervjuerna
visar dock att lärarna har föreställningar om den egna skolan som en organi
sation, vilka är mer eller mindre gemensamma för lärarna på en enskild sko
la. För detta talar svaren vid intervjuer om vad den egna skolan som en or
ganisation är för lärarna, vad de tänker på eller associerar till när man pratar
om deras egen skola som en organisation. De föreställningar lärarna ger ut
tryck för, dvs. hur lärarna tänker kring sin egen skola som en organisation,
kan inordnas i fyra övergripande kategorier. De nyckelord eller karaktärise
rande drag som utmärker respektive kategori framgår nedan.

Tabell 9. Kategorier av organisationsforeställningar samt de nyckelord och be
skrivningar som utmärker dem.

Organisationsföre- Nyckelord eller karaktäriserande beskrivning
ställning om skolan

Organisationen som Helheten av verksamheten, vara ett team, människor som drar
teamet ät samma häll, samarbete, höra ihop. Organisationen är mer

än den enskilde läraren.

Organisationen som Modell, struktur, hierarki, indelning, chefer och lag. Organisa-
strukturen tionen är hur skolan formellt är organiserad.

Organisationen som Öar, isolerade enheter/grupper, uppdelning. Organisationen är
frikopplade öar de grupperingar som finns.

Organisationen som Lärare arbetar enskilt och vad som sker därutöver är diffust
självständiga indivi- eller svärt att överblicka. Helheten är oviktig och strukturen
der otydlig dä den självständiga läraren är i centrum.
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Organisationen som teamet
Denna organisationsföreställning kännetecknas av att skolan beskrivs som
en helhet eller enhet, och att det är människorna som är organisationen, inte
någon vag formell struktur. Dominerande i organisationsbilden är metaforen
med teamet sonl drar år samma håll. I citaten nedan från föreställningar som
representerar denna kategori är betoningen på helhet det centrala.

Det betyder det som sägs, nämligen att det är en helhet, att det är flera som
jobbar mot samma mål, att vi är ett gäng, ett team som jobbar tillsammans.
På vissa skolor kan det vara något annat. (A: LN)

Då tänker jag på skolan som helhet, de enskilda grupperingarna i skolan
som tillsammans bildar helheten. Jag ser inte bara den lilla gruppen jag har,
utan jag ser helheten. (A: AL)

Det handlar om en helhet. Det är en bakgrund till hur vi jobbar. Organisa
tion är för mig samarbete, men organisationen sätter också press. (A: PD)

[Det betyder att] vi har gemensamma mål och drar någorlunda åt samma
håll. Jag kan ju inte köra mitt race och andra ett annat. Det är viktigt att
enas om de grundläggande aspekterna, och franlför allt se målen och dra åt
samma håll. Det är en organisation för mig, istället för att jag själv är en in
divid. (A: RN)

Organisationen är att vi hjälps åt och jobbar tillsammans. (A: eT)

Varken de enskilda lärarna eller arbetslagen ses som isolerade delar. Orga
nisationsföreställningen omfattar snarare uttryck som förmedlar att skolan är
något mer än den egna undervisningen, och mer än den enskilde läraren. Att
prata om den egna skolan som en organisation innebär att prata om männi
skorna där - "organisationen är vi och det vi gör". Skolan bildar en organi
sation, i bemärkelsen ett team, där lärarna är beroende av varandras insatser
och kompetens.

Organisationen som den formella strukturen
I denna organisationsföreställning dominerar den formella organisations
strukturen. Det centrala är hur skolan formellt är organiserad, med hierarki
och fördelning av personal på enheter, närmast i form aven organisations
plan. Detta framgår nedan av några representativa utsnitt ur intervjuerna.
Samtliga citat beskriver organisationen så som den är formellt organiserad,
vilka funktioner, nivåer eller grupper det finns.

Det är organiserat på ett visst sätt. Du har ju en rangordning. Här uppe sitter
rektorerna och under dem grenar det ut sig i olika arbetslag. I varje arbets
lag finns en ledare. (B: LE)
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Då ser ju jag att jag delar upp det på hur vi har organiserat skolan på ar
betsenheter, hela kollegor och skolledning. Sedan är det elevernas organisa
tion där eleverna hör ihop i arbetsenheter där nlan gör vissa saker tillsam
mans i arbetsenheten. (B: BG)

Jag kan ju se det här med skolledning och hur vi bygger upp med mellanle
dare. (B: AO)

Som en organisation....? Då har vi chefen i toppen och så har vi arbetslaget
och lilla jag och min klass. (D: HO)

Vi har ju en ledningsfunktion och arbetslaget med studieledare. Men vi har
inte riktigt kommit in i arbetslaget ännu. [...] Det är meningen att det eko
nomiska ansvaret skall läggas över på arbetslagen, men även schemalägg
ning och vikarier eller att vi skall täcka upp för varandra. Det måste också
organiseras på något sätt. Vi håller på att jobba med någon modell för or
ganisationen för detta. (D: JK)

Organisationen som frikopplade öar
Denna föreställning domineras av analogin med öar eller enheter som är av
gränsade och frikopplade från varandra. Helheten eller team-känslan för
hela organisationen är inte lika närvarande. Även om lärarna i denna katego
ri tar fasta på den formella organisationsstrukturen, på samma sätt som ka
tegorin 'formella strukturen', fmns en påtaglig skillnad. Det är uppdelning
en mellan grupper eller enheter som är centralt i bilden. Exempelvis är i det
första citatet nedan bristen på kommunikation och stängda gränser mellan
enheter det centrala, och i det andra citatet isoleringen mellan enheter och
grupper.

I och med införandet av arbetslagen har det liksom inte blivit någon riktig
organisation. Kommunikationen mellan arbetslagen är inte färdig. Det är
inte någon naturlig kommunikation kring dom och inte naturlig komnluni
kation i dem heller. Det är inte så mycket utbyte mellan delarna. Stängda
gränser. (C: RK)

Man kan nog se det som en massa små öar tror jag. Lite självständiga...
Arbetslaget är en sådan ö. Sen så är ämnesgruppen en annan ö. (D: SI)

Som det är nu så är vi småskolor i skolan. Vi i 4 - 5:an är vår egen lilla sko
la i skolan, och vi är inte som dom andra är. I 6-9 finns det två arbetslag
som fungerar olika bra. [... ] Det är ett antal enheter som det är ganska
stängda gränser emellan. Arbetslagen i F - 3 jobbar i viss mån sinsemellan,
men ändå så är de fristående. Sen har vi 4 - 5:an som inte har något alls just
med 1 - 3:an att göra, och lite grann med 6 - 9:an vid temadagar. (C: LI)

- 154 -



Organisationen som självständiga individer
Denna föreställning om organisationen är mer otydlig eller vag än de övriga.
Bilden av organisationen präglas i stor utsträckning av föreställningar om
självständiga individer som inte inordnas i en organisation eller samarbetar
med varandra. Den egna undervisningen är i centrum för arbetet, och det
blir därför svårt att överblicka helheten. Organisationsföreställningen har
inget med att dra åt samma håll eller med gemensamma mål att göra. Orga
nisationen är därigenom inte bara något otydligt, utan också något oviktigt.
Nedan finns några exempel på denna kategori av föreställningar. De tre för
sta citaten belyser att skolan som organisation har något diffust, ostrukture
rat och diffust över sig. Många citat inrymmer en föreställning om att orga
nisationen är något som inte b.erör dem eller deras undervisning.

Det är rätt diffust. Ganska seg sak egentligen. Jag tänker inte så ofta så, jag
är mer konkret. Jag jobbar med mitt och tänker inte på det där... Jag är ing
en sån där som en studieledare som drar. Har aldrig brytt mig om den här
administrationen. Jag har aldrig tänkt i donl termerna direkt. (D: FR)

Det är ostrukturerat på något sätt. Här når vi inte ut till varandra, utan blir
isolerade som individer. Ja, det blir det, isolerade individer. (D: RR)

Stort och oblickbart för mig. Jag kan inte tänka i dom banorna. Har aldrig
gjort det. Flummigt, inga konturer. För mig är det så. (D: CM)

Organisation? Det är många individualister som kör sin undervisning som
de alltid har gjort. De har svårt att jobba i lag. [... ] Idag är det främst ett an
tal enskilda lärare, och arbetslagen som skulle vara delarna i organisatio
nen, är inte sammanhållna.. (D: FK)

Jag reagerar känslomässigt. Jag tycker att det är för mycket prat om organi
sation och inte om människorna i den. Människorna är mycket viktigare.
För mig är mitt förhållande till mina barn mycket mycket viktigare än or
ganisationen. (D: JL)

I det sista citatet säger läraren att hon reagerar känslomässigt på frågan om
skolan som en organisation. Det har flera av de lärare som gett uttryck för
denna organisationsföreställning gjort. Det är kanske en konsekvens av att
organisationen inte inrymmer nlänniskorna som arbetar där, utan bara den
administrativa överbyggnaden. Organisationen har liten betydelse för det
som lärare sätter främst - deras konkreta arbete med eleverna.

Skolornas dominerande organisationsföreställningar
Analyseras lärarnas organisationsföreställningar mer noggrant och relateras
till de fyra skolorna framkommer större skillnader mellan skolorna, än inom
dem. Detta framgår tydligt när de enskilda lärarnas organisationsföreställ
ningar summerats per huvudkategori och skola. På var och en av skolorna
finns en organisationsföreställning som är tydligt dominerande över de öv-
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riga. Uppgifterna är hämtade från tio lärare på vardera av skolorna, med un
dantag for skola D där 13 personer ingår i materialet.

Tabell 10. Intervjuade lärares organisationsföreställning per skola.

Skola A Skola B Skola C Skola D

Organisationen som 9
teamet

Organisationen som 1 7 3
strukturen

Organisationen som 2 7 2
frikopplade öar

Organisationen som 1 3 8
självständiga individer

Skola A
På skola A är uppfattningen om den egna skolan som en organisation myck
et likartad bland lärarna. Så gott som samtliga lärares föreställning faller
inom kategorin 'teamet'. Den dominerande organisationsföreställningen
omfattar uttryck som förmedlar att skolan är något mer än den egna under
visningen, något mer än den enskilde läraren. Denna föreställning finns inte
på någon av de övriga skolorna. Att prata om den egna skolan som en orga
nisation innebär att prata om människorna där. Det är 'vi och det vi gör'
som är organisationen. Lärarna identifierar sig i hög utsträckning med sin
skola och skolan bildar en organisation, i bemärkelsen ett team, där lärarna
är beroende av varandras insatser och kompetens. Det är hela skolan och
den kompetens som finns där som är det väsentliga, även om arbetslagen
utgör centrala arbetsgrupper. Det är en organisation av erfarenheter som
framträder.

Skola B
Den dominerande organisationsforeställningen är kategorin 'formella struk
turen'. För sju av de tio lärarna handlar det om hur skolan formellt är orga
niserad i nivåer, grupperingar och hierarkier, men mindre om helhet och om
människorna i organisationen. Att skolan blivit större anges som betydelse
fullt, och för vissa lärare är arbetslaget den centrala enheten. Detta avspeglas
också i att få lärare har en tydlig bild av vad som utmärker innehållet i det
arbete som utförs på skolan. Det är även tydligt att det finns ett san1band
mellan det sätt som IT-satsningen hanterats - få gemensan1ma föreställning
ar om IT, inget enhetligt arbetssätt, osv., och den vaga föreställningen om
vad skolan som helhet står för.
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Skola C
Den dominerande organisationsföreställningen är kategorin 'frikopplade
öar'. Detta är det dominerande temat hos sju av de tio intervjuade lärarna.
Övriga beskriver sina bilder av organisationen närmare den självständiga
individen. Även om majoriteten av lärarna i sina organisationsföreställning
ar, på samma sätt som för skola B, tar fasta på den formella organisations
strukturen finns en påtaglig skillnad i att det är uppdelningen i öar eller iso
lerade enheter som är centralt i bilden.

Skola D
Den dominerande organisationsföreställningen präglas mer av den egna un
dervisningen än av hela skolan. Atta av 13 lärare beskriver sin föreställning
om skola som organisation inom kategorin 'självständiga individer'. Många
har egentligen svårt att i intervjuerna beskriva sin föreställning om vad sko
lan som organisation är för dem. För flera var detta en ny tanke. Andra an
såg att det inte går att överblicka hela skola då de inte såg så mycket av det
övergripande. Det var istället den egna undervisningen som främst var i
centrum för deras arbete. Att prata om skolan som en organisation skapade
inte föreställningar som lade någon grund för en gemensam strävan. Mönst
ret från IT-satsningen - att var och en utvecklar sin egen undervisning - går
igen. Den självständiga arbetsforn1en är en väsentlig aspekt av den identitet
som är karaktäristisk för skolan.

Frågan är vad dessa dominerande organisationsföreställningar egentligen är
för någonting? Att de avspeglar en föreställning om hur den egna organisa
tionen i allmänhet fungerar styrks av att de väl överensstämmer med möns
ter vi känner igen från mina tidigare beskrivningar av skolorna. Dessa kol
lektiva bilder kan antas vara tolkningar av hur saker och ting i den egna or
ganisationen hänger ihop, och det är även rimligt att de skapas i olika for
mer av interaktiva processer n1ellan deltagarna.

Detta stämmer med att skola A har jobbat mycket med att skapa en enhetlig
syn på verksamheten och enhetliga linjer att arbeta efter. Föreställningen om
skolan som ett team stämmer väl med den starka strävan efter att skapa en
enhetlig skola med rutiner och handlingsmönster som omfattar hela skolans
verksamhet. Skola B är mitt uppe i en utökning med nya lokaler och ett ökat
antal elever, vilket gjort att lärarna ägnat mycket tid åt att diskutera hur den
nya verksamheten formellt skall organiseras. Bilden domineras av att skapa
en enhetlig organisation, men inte ett enhetligt arbetssätt som på skola A.
Den formella organisationen är därför en central aspekt i organisationsföre
ställningarna. Skola C har infört arbetslagen och satsat mycket på arbetet i
dessa. Lärarna tänker mycket i lag och agerar mindre mellan lagen. Organi-
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sationen som frikopplade öar verkar därför rimma väl med det som sker på
skolan. För lärarna på skola D är organisationen en mindre väsentlig del i
deras yrkesutövning. Organisationen är inget betydelsefullt eller styrande
begrepp. Tolkningarna av vad som avses när någon pratar om organisatio
nen blir därmed mycket olika, och i många fall väldigt otydliga. Detta kan
även uttryckas som att lärarna är mindre medvetna om att de är en organisa
tion Ufr Karsten et al. 2000), utan ser sig mer som självständiga individer.

Tvä typfall av skolor och en hybrid

På både skola A och B inrymmer den dominerande organisationsföreställ
ningen en fokusering på helheten. För skola A handlar detta onl en helhet i
arbetsprocessen och för skola B en strävan efter enhetlig formell struktur. På
de övriga skolorna inrymmer föreställningen de delar som skolan består av.
På skola C gäller delarna uppdelningen i enheter/grupper, och på skola D är
det självständiga individer som är delarna.

I kapitlets inledning konstaterade jag att det endast på skola A och D fanns
en något så när enhetlig uppfattning om den egna skolans särart. Det fanns
en relativt tydlig och gemensam föreställning om vad som utmärkte arbetet
på skolan. Med hjälp av Tillbergs (2003: 172) definition menar jag att det i
skola A och D finns en tydligare organisationsidentitet, baserad på "tärrlli
gen stabila och övergripande föreställningar om vad som präglar och sär
skiljer den egna verksamheten". Utifrån dessa två aspekter av organisations
föreställningar kan skolorna inplaceras i fyra kategorier av skolor. Jag me
nar dock att skola A och D utgör mer renodlade typfall av skolor och att B
och C utgör hybrider av dessa ytterligheter. Jag behandlar dem båda som in
ordnade under etiketten strukturorienterade skolor.

Dominerande innehåll i
organisationsföreställningarna

Fokus pä
hela verksamheten

Fokus på
delarna

Tydlig

Organisations
identitet

Otydlig

Den Den
verksamhets- professions-

inriktade skolan baserade skolan
(A) (D)

Den Den
struktur- struktur-

orienterade skolan orienterade skolan
(B) (C)

Figur 8. Indelning av skolorna i möjliga typfall av skolor.
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Med att skolorna kan indelas i tre typfall av skolor13 menar jag att de är em
piriskt genererade abstraktioner, som beskriver vad som utmärker vissa sko
lor med liknande egenskaper. Det har dock inget att göra med ideal som är
eftersträvansvärda eller att ett typfall i någon bemärkelse är bättre än den
andra. Nedan beskriver jag vad son1 utmärker respektive typfall av skola.

I den verksamhetsinriktade skolan är strävan efter verksamhetsutveckling
central för lärarna som grupp, inte primärt att nå individuell professionell
utveckling. Språket som används för tankarna till begrepp som är vanliga i
företag i allmänhet - visioner, gemensamma mål och resultat. Samarbetet
genomsyrar hela verksamheten och underhålls kontinuerligt i kommunika
tionen lärare emellan, och inte minst genom det konkreta samarbetet i un
dervisningen. Identiteten finns i skolan, inte främst i den egna professionen.

I den projessionsbaserade14 skolan är varje enskild lärare den som bäst kan
bedöma de åtgärder som behövs för att yrkesutövningen skall vara effektiv.
Lärarna som grupp är intresserade av att upprätthålla statusen av att vara
professionella yrkesutövar, och att skolans verksamhet baseras på starka
professionella aktörer sonl självständigt lägger upp och bedriver sin
undervisning. Detta tar sig också uttryck i n10tstånd mot krav från
överordnade nivåer att arbeta på ett visst vis. Ett exempel på detta var kravet
i IT-satsningen att alla lärare dagligen skall arbeta med datorer i undervis
ningen. På skola D, som kan sägas vara den mest typiska professions
baserade skolan i undersökningen, angav endast 16 % av lärarna i IT
projektets enkät att målen för IT-satsningen varit levande och styrande för
deras arbete (vilket kan jämföras med 77 % på skola A).

Den strukturorienterade skolan är orienterad mot att skapa en organisation,
i bemärkelsen en formell struktur, som stödjer verksamheten. Det är den
egna enheten (arbetslaget) som blivit viktigare och som lärarna identifierar
sig med, n1en det finns en strävan efter att omfatta hela verksamheten.

I detta avsnitt har jag diskuterat organisationsföreställningar som något son1
avspeglar hur lärarna förstår hur saker och ting i deras egen organisation
(skola) hänger ihop. Det är också möjligt att dessa föreställningar styr hur
lärarna agerar i sin verksan1het. Med en sådan utgångspunkt reser sig frågan
på vilket sätt de dominerande organisationsföreställningama har betydelse
för hur enskilda personers lärande samordnas och integreras till en organisa
torisk kompetens, dvs. på vilket sätt organisationsföreställningama kan var
en förutsättning för det organisatoriska lärandet.

13 Denna indelning har stora likheter med de tre skoltyper som Tillberg (2003) fann ge
nom att studera skolors organisationsstruktur och organisationsidentitet.

14 I denna benänming lägger jag ingen värdering. Den illustrerar snarare den starka beto
ning som läggs på att lärarna självständigt lägger upp och genomför sin undervisning.
Vad som är professionellt agerande är en helt annan fråga.
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Vilken betydelse har lärarnas organisationsföreställningar?
Intervjuerna ger anledning att fundera över om inte organisationsföreställ
ningen har betydelse för hur lärarna agerar i verksamheten, och därmed för
hur erfarenheter och kunskap sprids i organisationen. Att lärarna själva me
nar att organisationsforeställningen har betydelse framgår av intervjuerna.
Lärarna på skola A, där teamet var den dominerande föreställningen, disku
terar nedan vad denna betyder for dem i det dagliga arbetet.

Den [bilden av skolan som en organisation] betyder att jag inte är likgiltig
och rycker på axlarna över att jag inte kan göra något åt en sak. Jag känner
mig enormt delaktig och att jag känner att om inte jag tar tag i något ... Jag
har ett ansvar for att skolan skall vara en bra skola och fortsätta att utveck
las. Organisationen blir något mer än jag. När det kommer något nytt fun
derar jag över vad det får for konsekvenser för hela skolan. (A: RN)

Den betyder att jag ser skolan som en helhet. Jag delar ju med mig av allt
jag har eller så kan det komma någon och fråga. Vi pratar mycket om hur vi
jobbar. (A: BG)

Den betyder att jag inte sticker under stolen med vad jag gör. Allt är öppet
och ingen gömmer undan något och säger att det här får inte du se vad jag
gör. Det är tvärt om. Jag delger andra allt vad jag har. Det är en konsekvens
av den bild jag har av skolan. (A: AW)

Enligt citaten får det konsekvenser att skolan som organisation framträder
som ett team. Lärarna funderar över vad händelser får for konsekvenser for
hela skolan. Föreställningen verkar i sig vara en inbjudan till samarbete.
Den tillhandahåller handlingsmöjligheter och formar därigenom också upp
giftsuppfattningen. Den påverkar om samarbete och erfarenhetsspridning är
en väsentlig del av den uppgift man har som lärare. Detta talar for att denna
organisationsforeställning har betydelse for samordningen av det individuel
la lärandet i ett organisatoriskt lärande.

Där organisationsforeställningama är mer knutna till den formella organisa
tionsstrukturen (jfr strukturen och frikopplade öar) får detta andra konse
kvenser enligt lärarna. Föreställningen innebär snarare prat och diskussioner
som inte har så mycket med agerandet i den praktiska verksamheten att
göra. Den berör ju sällan människorna i organisationen, dvs. dem själva,
vilket framgår nedan av vad lärarna menar att forestäilningen om skolan
som en formell struktur betyder for deras agerande i skolan.

Jag tycker att det är jobbigt allt prat om att skolan ska utvecklas. Det är på
papperet och man diskuterar i grupper. Det är som två skilda saker många
gånger. Ofta säger vi att det är så vi ska jobba, nlen jag har jobbat här i 25
år och det spelar ingen roll om det var 1982 eller nu så gör jag samma sak.
Det blir något vi bara pratar om, det vi gör är något annat. (B: TR)
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"[Det betyder att vi] har pratat mycket om organisation och hur vi ska or
ganisera våra indelningar av stadierna. [...]. Nu har vi bestämt oss för 1-5
och 6-9. Det var hin1la mycket diskussioner med det. Så den här skolan har
nog pratat mer än andra [om organisationen] just på grund av det. (B: NC)

Denna organisationsföreställning innebär dessutom att ett av målen i IT
projektet - att utveckla organisationen - blir en fråga om att utveckla den
formella organisationsstrukturen. Detta gällde också när den dominerande
organisationsföreställningen var en metafor för frikopplade öar.

Inte heller den splittrade bilden bland lärarna på skola D innebar någon tyd
lig inbjudan till samarbete. Snarare blev diskussioner om att utveckla orga
nisationen baserade på så olika antaganden att det blev förvirrande eller en
bart oväsentligt och jobbigt. Detta framgår av lärarnas tankar kring vad fö
reställningen om skolan inom kategorin 'självständiga individer' betyder för
deras agerande i arbetet.

Det innebär ju att man får lita till sig själv. Man utvecklas ju inte tack vare
andra på något sätt, utan man får lära av sina egna misstag." (D: RR)

Det blir mycket diffust och svårt att veta vad man menar. Det går kanske att
rita upp på ett schema med olika... och få det begripligt så, åskådligt och
visuellt. Det blir mest förvirrande. (D: EK)

Kejsarens nya kläder. Flummigt, inga konturer, för mig är det så. Så små
ningom händer nog något. (D: CM)

Föreställningen om organisationen (skolan) som självständiga individer får
till konsekvens att det egna lärararbetet och den egna personen blir utgångs
punkt för vad sonl behöver utvecklas. Den förstärker det tydliga professio
nella ramverk som dominerar på skola D. Identiteten sitter i den professio
nella kunskapen och en professionell lärare kan sin sak.

Resultaten i detta avsnitt talar för att organisationsföreställningama har be
tydelse för lärarnas handland, vilket stöds av andra data från studien. Lärar
na på skola A såg det som möjligt att ta egna initiativ och bilda tillfälliga
grupper av lärare när så behövdes. På skola B och C uppfattade lärarna att
det var en strukturerad miljö som angav hur och med vem de skulle samar
beta. På skola D var organisationen ointressant. Det var något de inte kunde
påverka. Det talades om att det "var låst", "instängt", "trögt" och så vidare.
Allmänt fanns en mycket stark känsla av att vara fångna i ramar som de inte
kan göra något åt, och att de hade mycket litet handlingsutrymme.

Exempelvis framhöll många lärare på D-skolan under intervjuerna att det
"var skönt att få prata onl IT-projektet" eller "kul att få berätta om vad jag
anser". Detta medförde att några lärare funderade på om de borde ägna en
dag åt att utbyta erfarenheter kring IT. Svaren på min fråga om varför de då
inte gör detta belyser den starka och begränsande struktur de uppfattar sig
leva i. Det paradoxala är att lärarna kände sig bundna till en organisations-
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struktur som de inte var medvetna om eller åtminstone inte intresserade av.
Citaten är från två lärare på skola D och belyser, menar jag, hur deras sätt att
tänka om organisationen i hög grad påverkar hur de närmar sig en situation
och hur utfallet blir.

Lärare: Man borde egentligen ha en studiedag och utbyta erfarenheter.

Intervjuare: Vad är det som hindrar att ni tar sådana studiedagar?

Lärare: Men... det finns så mycket annat vi måste göra. Så kan man
inte göra bara. Men för mig skulle det vara bra.

Intervjuare:

Lärare:

Intervjuare:

Lärare:

Intervjuare:

Lärare:

Finns det något intresse för en studiedag om IT?

Jag vet inte... och jag har inte pratat med [rektorn] om det.

Varför ska du börja med [rektor]?

Men det är väl hon som ska Menar du att jag skulle börja
med mina kollegor? Men hur Men det ska ju organiseras. En
studiedag ska ju vara en dag på sommarlovet.

Det kan ni alltså inte bestämma själva?

Nej, det kan ju komma andra foreläsare hit då.

Sammanfattningsvis visar resultaten att det är i de fall organisationsföre
ställningarna inkluderar att organisationen är en helhet och att människorna
som arbetar där är en del av organisationen, som dessa bidrar till att sam
ordna och integrera individers lärande till en organisatorisk kompetens. I
dessa fall tillhandahåller föreställningen handlingsmöjligheter till samarbete.
När däremot organisationsföreställningarna tar fasta på den formella organi
sationen, eller när föreställningarna kopplas till självständiga relativt isole
rade individer, bidrar de inte till att samordna lärandet till gemensamt hand
lande. Organisationsföreställningen avspeglar på det sättet hur man förstår
sin roll i relation till andra, och är därmed en viktig förutsättning för det or
ganisatoriska lärandet.

Kan skolledarnas agerande förklara resultatet?
Innan jag sammanfattar resultaten vill jag ägna några rader åt skolledning
ens betydelse. Som framgått i kapitlet hade skolledarna vid de fyra skolorna
olika inställning tillIT-satsningen. På skola A ställde rektorn krav på allas
deltagande i utbildning. Rektorn på skola B såg på införandet som en odra
matisk utveckling som lärarna fick ta till sig i sin egen takt. På skola C var
det viktigt att få utbildning och tillgång till teknik för att först därefter på
börja den pedagogiska tillämpningen. På skola D uppvisade inte rektorn nå-
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gon tydlig strategi för införandet av IT. Skolledarnas olika inställning till
projektet kan ha haft betydelse för hur väl skolorna lyckades integrera dato
rerna i verksamheten. Kanske nler intressant ur denna studies synvinkel är
om deras inställning också hade betydelse för utvecklingen av det organisa
toriska lärandet.

Enligt Löwstedt (1989) kan ledande aktörers föreställningar om hur arbetet i
en organisation normal går till vara styrande för hur forändringar genom
förs. Skulle så vara fallet avspeglar forändringsarbetet i IT-satsningen sna
rast ett generellt sätt att hantera förändringar på respektive skola. Mycket
talar for att så är fallet, vilket jag återkommer till. Jag nöjer mig här med att
konstatera att det sätt som IT-satsningen hanterades på skolorna stämmer
väl med hur respektive rektor såg på projektet. Samtidigt kan man konstate
ra att det generella sättet att hantera förändring har bestått på flera av sko
lorna trots att rektorerna vid flera tillfällen har bytts under den tid jag stude
rat verksamheten. Huruvida rektorernas inflytande är så stort att det påver
kar hela skolans lärmöjligheter, eller om det är så att rektorn snarare inlem
mas i den rådande kulturen, ligger utanför denna studies möjlighet att avgö
ra. Mitt studieobjekt är skillnader mellan skolorna i villkoren for lärande
och det kan i sig påverkas aven mängd faktorer, varav skolledningen är en.

Sammanfattning av svaren pä studiens andra fräga
I detta kapitel har jag inledningsvis konstaterat att det främst är på skola A
som IT-satsningen inneburit en samordning och integrering av de erfarenhe
ter och den kompetens som utvecklats i lärarnas individuella lärande. IT
satsningen har resulterat i en gemensam handlingsstruktur för arbetet med
datorer som griper över samtliga lärares arbete. På de övriga skolorna är det
inte lika lätt att göra en enhetlig beskrivning av hur skolornas IT-använd
ning går till. Snarare blir det en beskrivning av hur varje enskild lärare an
vänder tekniken i sin egen undervisning. För skola A har IT-satsningen in
neburit (forutom att lärarna utvecklat sin egen kompetens) att skolans orga
nisatoriska kompetens att använda IT i undervisningen utvecklats. För sko
lorna B, C och D har IT-satsningen inneburit att lärarna i varierande grad
utvecklat sin egen kompetens att använda IT i skolans verksamhet.

Jag har vidare redovisad hur denna samordning av enskilda individers kom
petens gått till på skola A, vad som bidragit till utvecklingen av den organi
satoriska kompetensen. Tre forutsättningar för detta organisatoriska lärande
har identifierats i den specifika miljö som skolor utgör.

För det första har uppfattningen om IT-satsningen som en individuell upp
gift eller som en gemensam uppgift haft betydelse. En gemensam uppgift
innebär att arbetet med datorerna inte bara blir en fråga för den enskilde in-
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dividen, utan en uppgift att lösa gemensamt för lärarna på en skola. De erfa
renheter som görs i arbetet med datorerna och den kompetens som utvecklas
blir då viktiga att sprida bland kollegor. På skola A har lärarna genomgåen
de uppfattat IT-satsningen som en uppgift att lösa gemensamt. Det vilade
inte bara på några enskilda lärares axlar att utveckla tillämpningen av den
nya tekniken. Lärarna lärde sig inte bara för sin egen skull, utan för att bidra
till att skolan som helhet löser uppgiften. På de övriga skolorna, speciellt på
skola D, uppfattades istället IT-satsningen som en individuell uppgift. Var
och en av lärarna försökte (i varierande grad) hitta sin egen tillämpning, och
byggde sitt kunnande huvudsakligen på de erfarenheter de själva gjorde.
Dessa skillnader i förståelsen av uppgiften i IT-satsningen har haft betydelse
för om lärandet får en kollektiv prägel eller ej, speciellt mot bakgrund av att
uppgiftsuppfattningen har ansetts påverka hur människor relaterar till var
andra Gfr. Löfberg 1992). Utan en gemensam uppgift har gruppen svårt att
utveckla en gemensam kompetens (Hansson 1998).

För det andra har intentionen att skapa ett enhetligt arbetssätt varit betydel
sefull för att olika lärares erfarenheter och kompetens skall samordnas i IT
satsningen. Det avgörande är att förändringssatsningen inlemmas i en
gemensam intention, en ide om verksamhetens inriktning som medlemmar
na i huvudsak omfattar. På skola A tog sig denna intention uttryck i att un
dervisningen för hela skolan planerades tillsammans. Följden blev en kol
lektiv lärprocess sonl utmynnade i arbetsscheman for eleverna där IT
tillämpning ingick, vilka blev styrande även för lärarnas användning av IT.

Intentionen om ett enhetligt arbetssätt samordnade lärandet genom att lärar
na behövde anpassa sitt arbetssätt till varandra. Men egentligen kan grunden
för detta organisatoriska lärande hänföras till två väsentliga förutsättningar
för det individuella lärandet: Lärarna gjorde sina erfarenheter och sin kom
petens synlig och tillgänglig för varandra, och var beredda att undersöka
skillnader i varandras arbetssätt Gfr Bjerlöv 2003). Drivande även för dessa
förutsättningar för det individuella lärandet var den gemensamma intentio
nen att skapa ett enhetligt arbetssätt. På skola B och C fanns ingen sådan
gemensam intention med vare sig IT-satsningen eller skolan som helhet. På
skola D ansåg till och med flera lärare att det vore direkt olämpligt att skapa
likartade arbetssätt över hela skolan.

För det tredje har jag funnit att lärarnas organisationsföreställningar kan
främja eller hindra att ett organisatoriskt lärande kommer till stånd. Domine
rande organisationsföreställningar som ser skolan som ett team - organisa
tionen är vi och det vi gör - fungerar som en invitation till samarbete och till
samordning av enskilda individers kompetens. Det gemensamma lärandet
främjas av att det på så vis är en organisation av erfarenheter som framträ
der. Föreställningar om organisationen som tar fast på dess struktur (organi
sationsplanen och enheter), eller bortser från de kollektiva aspekterna (själv-
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ständiga individer), främjar inte på samma sätt att enskilda lärares erfaren
heter och kompetens sprids och samordnas i ett organisatoriskt lärande.

Dämled har jag besvarat studiens andra fråga: Samordnas det individuella
lärandet till en organisatorisk kompetens att använda IT i undervisningen,
och i så fall hur? I den organisatoriska lärprocessen har de tre aspekterna 
den gemensamma uppgiften, intentionen om ett enhetligt arbetssätt och or
ganisationsföreställningar som inkluderar samordningen av människor - bi
dragit till att integrera det individuella lärandet till en organisatorisk kompe
tens. Dessa aspekter kan således betraktas som integrerande mekanismer i
det organisatoriska lärandet. Förekomsten och utformningen av de integre
rande mekanismerna bidrar till att forklara varfor handlingsstrukturer för
användningen av IT vuxit fram på skola A, nlen inte på de övriga. I och med
att handlingsstrukturerna for IT på skola A innebar att alla lärare använde
datorn, bidrar de också till att förklara skolans höga användningsgrad av IT.

Skapandet av gemensamma handlingsstrukturer är dock ingen garanti för att
de består över tid. I nästa kapitel redovisas hur den organisatoriska kompe
tens som utvecklades kring IT-användningen befästs och vidmakthålls.
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Kapitel 10

Den organisatoriska kompetensens
vidmakthällande

Förändringar av den organisatoriska kompetensen innebär att nya hand
lingsstrukturer har utvecklats i det organisatoriska lärandet. I detta kapitel
redovisas hur den organisatoriska kompetel1s som utvecklats kring använd
ningen av IT befästs och vidmakthålls, vilket också är studiens tredje fråga.

Även om arbetssätt utvecklas, som är någorlunda gemensamma för organi
sationen, är det inte särskilt troligt att alla medarbetare i en organisation
samtidigt skall anamma det nya. Individers olika inställning och kunskap
kan vara en svårighet för att utveckla och vidmakthålla ett enhetligt arbets
sätt efter att en förändring beslutats. Att enskilda lärare inte har tillräckliga
kunskaper eller datorvana, eller ens en vilja att lära sig, är i fallet med IT
satsningen hinder som organisationen måste hantera för att befästa den or
ganisatoriska kompetensen. Till denna fråga hör också 11ur de gemensamma
handlingsstrukturerna vidmakthålls över tid, trots att lärare slutar och nya
tillkommer.

Studien visar att två faktorer har haft betydelse för att befästa och vidmakt
hålla den organisatoriska kompetens som utvecklats på skola A att använda
IT. Det handlar om lärarnas möjligheter att disciplinera varandras handlande
genom ömsesidig kontroll, och om hur inskolningen av nya lärare i arbetet
går till. Kapitlet innehåller först två avsnitt där var och en av dessa faktorer
redovisas och preciseras, och avslutningsvis en sammanfattning av resulta
ten.

Vidmakthällande faktor 1: Disciplinering via ömsesidig
kontroll
På skola A garanterades den gemensamma handlingsstrukturen av två vid
makthållande faktorer, mer eller mindre av tvingande karaktär. Avgörande
var att lärarna hade möjlighet att påverka varandras handlande. För det för
sta påskyndades förändringen mot ett nytt enhetligt arbetssätt genom att inte
något annat tolererades än det som bestämts gemensamt.
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Eftersom man ju tagit det beslutet tillsammans styr man ju in de som inte
kan, och det är enkel för dem också efter ett tag. Det gäller att komma över
den här tröskeln. Man godtar egentligen inget annat. Då blir det genast bö
kigt om man har flera systenl. Man åker med av bara farten. Det är den ty
pen av system som man måste använda. (A: eT)

För det andra skedde en styrning när någon visserligen accepterade det nya
arbetssättet, men själv inte helt ville arbeta efter det, eller inte hade tillräck
liga kunskaper. Det kunde exempelvis vara frågan om att enbart ge informa
tion på ett sätt som tvingade mottagaren att lära sig den nya tekniken. Det
var som om gruppen bara kunde gå vidare först när alla var med på vagnen.
Styrningen motiverades således med att den skedde i omsorgens tecken, för
att andra skulle lära sig.

Vi har en i vårt lag som inte kan. Hon ska snart gå i pension och tycker att
hon inte orkar lära sig så mycket. Men vi vill ha med henne och lägger in
saker på datorn så att hon blir tvungen att använda datorn, t ex veckobrev
som vi har gemensamt. Då blir hon tvungen att gå in och titta på sin mail.
Då blir jag tvungen att hjälpa henne, men till slut så sitter det ju även hos
henne och då kan vi gå vidare. (A: RS)

I vårt arbetslag skriver vi in allt som vi har gemensamt på datorn, t ex
schemat. Då blir vi tvungna att allihop gå in där och leta. Vi är tvungna och
det är en hjälp, får då måste vi lära oss. (A: RB)

På ett liknande sätt vara lärarna på skola C tvingade att lära sig hantera dato
rerna då information från ledningsgruppen och rektor förmedlades via det
interna datornätverket. Det var dock huvudsakligen information som del
gavs den vägen, inte så mycket gemensamt material till undervisningen. Lä
rarna missade en del information om de inte använde datorn, men de kunde
fortfarande, till skillnad från skola A, genomföra sin undervisning. Ändå bi
drog arbetssättet till att lärarna tvingades lära sig använda datorerna för eget
arbete. Att lärarna på skola C flitigt använde datorn för det egna administra
tiva arbetet kan förstås som ett utslag av denna informationsrutin. Dock in
nebar detta inte automatiskt att datoranvändningen i undervisningen också
ökade. Skola C hade en relativt låg nivå i detta avseende.

På skola B och D fanns inte några sådana krav inbyggda för att få lärarna att
lära sig använda datorerna. Överhuvudtaget var det svårt att i intervjuer eller
under besök finna tecken på att det fanns något tvingande moment i lärarnas
datoranvändning. Det enda som kunde noteras var det dolda hot om nlindre
löneförhöjning som uppfattades av vissa lärare på skola B.

Ater till skola A. För det tredje fanns där också ett starkt grupptryck att in
foga sig i de nya rutinerna. Detta tog sig uttryck i en ömsesidig kontroll av
att arbetssättet verkligen följs. Avvikelser togs upp på möten eller konferen
ser och diskuterades offentligt.
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Om det fanns flera lärare i samnla lag som inte ville då är jag ganska säker
på att IT-ansvariga och även skolledningen skulle gå in där och stötta [...]
IT-ansvariga skulle upptäcka det snabbt. De skulle gå in i den arbetsenhe
ten och prata och vi skulle ta upp det på ett stormöte... och lösa det. (A:
RB)

Om det vore i min arbetsenhet [som någon vill arbeta på ett annat sätt] så
skulle jag ta upp det på en konferens: Nu är det så att du Anna aldrig an
vänder datorn, hur kan vi hjälpa dig. Det är for mig inte ens ett problem.
(A: RS)

Denna ömsesidiga kontroll av att det gemensamma arbetssättet upprätthölls
skedde huvudsakligen direkt i verksamheten, men ibland hänsköts det åt
skolledningen att agera kontrollant.

När jag ser att kanske en lärare inte gör som vi har sagt for att nå målen tar
vi faktiskt upp det i ledningsgruppen. Det har hänt. Men jag känner väl inte
att jag vill klampa in och säga att där undervisar du fel så det har oftast
[rektor] fått ta tag i. Då är hon med på den lärarens lektioner och tittat hur
det går. Sedan har hon tagit upp det i sina samtal med läraren." (A: AW)

Systenlet fungerade genom att alla lärares insatser bokstavligen var synliga,
dvs. genom att lärarna såg varandra agera i arbetet men också genom att
eleverna roterade mellan lärarna så att de indirekt såg resultatet av andras
undervisning. Genom temaverksamhet och IT-faddrar blev lärarna på skola
A beroende av varandra, vilket krävde en gemensam arbetsgång för att fun
gera. Samtidigt fungerade denna synlighet som en ömsesidig kontrol1.

Det går heller inte att komma undan i och med att vi har arbetslagen där vi
har varandras barn i olika konstellationer. Då går det inte om hälften av lä
rarna inte kan datorer. Vi har ju faddergruppema och då märker jag direkt
om ett barn inte kan använda datorn även om det inte är i min klass. Om en
femma inte kan, märker jag det for hon ska ju lära min tvåa. Man kan inte
gömma sig. (A: AW)

Vi planerar det mesta ihop. Jag tror inte någon kan sitta och tänka att nu
planerar jag själv oavsett vad de andra gör. För någon gång blir det ändå så
att nu måste barnen komma in till mig och jobba och då upptäcker jag ju att
det här inte stämmer. Dom har ju inte gjort så som vi har bestämt. Då tar vi
upp att nu är det något som inte stämmer. (A: LN)

Vi hjälps åt, men det ställs nog ganska höga krav också. Vi har nog stora
krav på varandra samtidigt som vi hjälper varandra. Det är ingen som får gå
och tro att man kan sköta sitt eget klassrum och leva ett eget liv. (A: eT)

Den ömsesidiga kontrollen verkade disciplinerande på handlandet. Den ska
pade vad man närmast kan likna vid ett tvingande arbetssätt. Synligheten
och öppenheten fick således två konsekvenser. Det gav möjligheter till
lärande genom att skapa en genlensam erfarenhetsgrund, men också en situ
ation där deltagarna kunde kontrollera varandras agerande så att överens-
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komna handlingsrutiner befästes och vidmakthölls. Utan denna synlighet av
vad kollegor gjorde i praktiken med de överenskomna ambitionerna skulle
det tvingande arbetssättet inte fungera.

I skolor där lärarna inte såg varandra agera i undervisningen var det möjligt
att vara överens på en språklig nivå, men samtidigt utforma sin praktik olika
utifrån hur var och en förstod det man trodde sig vara överens om. Enskilda
lärare kunde medvetet eller omedvetet frikoppla sin praktik från de gemen
samma planerna. Detta var betydligt svårare när deltagarna såg varandra i
handling, och såg konsekvenserna av varandras agerande. Jag drar därför
slutsatsen att det faktum att lärarna på skola A såg varandra agera i rollen
som lärare underlättade det organisatoriskt lärandet utifrån såväl ett innova
tivt skapande av nya handlingsstrukturer, som i form aven upprätthållande
process där etablerade handlingsmönster befästes och vidmakthölls. Denna
disciplinering beskrevs dock inte av de lärare som valt att jobba på skola A
som något obehagligt eller begränsande.

Kontrollen består i att vi gör det vi har bestämt och att... till slut när man
har jobbat så här under en längre tid ser man fördelarna. Lisa som sitter här
[i klassen] ... Jag kanske inte har upptäckt under ett år att hon har dom här
och dom här problemen. Men plötsligt kommer min kollega in och är med
på min lektion och hon upptäcker något och frågar om jag inte har kollat
Lisa. Det har inte jag upptäckt. Så det finns så mycket vinst med det hela.
Vi har haft lärare som stängt dörren, men dom lärarna har blivit mycket
mycket öppnare idag. Kan nu säga vad dom tycker, både vad som är rätt
och fel. Man tillåts att vara osäker här när man inte vet. (A: JN)

En möjlig förklaring till att det inte fanns mer tveksamma röster till arbets
sättet är den öppenhet lärarna emellan som präglade skolan och den gemen
samma ambitionen att skapa något bra för skolan som helhet. Detta gjorde
att kontrollen fick en dimension av kollegialt stöd. En annan möjlig förklar
ing kan vara att endast de lärare som valt att stanna kvar på skolan tillfråga
des om hur de upplevde situationen. De lärare som inte fogat sig i detta sätt
att arbete har troligen redan valt att sluta på skolan. Den erfarenheten fanns
också bland lärarna.

Det finns vissa kategorier av lärare som inte skulle vilja jobba på det här vi
set. Jag har ögon på mig utan att det blir negativt av det hela. Dom som inte
är vana att jobba så här och inte tycker att det är en bra grej, kan tycka att
det är jobbigt och slutar snart. (A: DS)

Det är rimligt att tänka sig någon fonn av gemensamma handlingsstrukturer
även på de övriga skolorna, och organisatoriska faktorer som kontrollerade
att de följdes. Ett exempel på detta är från skola D där ett genomgående
mönster var att lärarna självständigt utvecklade sin egen tillämpning av da
torerna. Jag menar därf6r att det även på skola D fanns en tydlig handlings
struktur för arbetet, om än inte för den direkta IT-användningen. Trots att
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skolan i minst utsträckning integrerat IT i lärarnas vardag skedde ett lärande
kring IT, men för verksamheten i stort var detta inte särskilt utvecklande.
Det berodde på två väsentliga förhållanden. För det första skedde lärandet i
stor utsträckning individuellt. Det var enskilda lärare som på kurser och ge
nom eget prövande lärde sig att använda datorn. Ytterst lite av denna kom
petens användes för att utveckla hela skolans verksamhet. Det stannade vid
ett individuellt lärande, utan att den organisatoriska kompetensen utveckla
des.

För det andra var lärandet i hög grad av reproducerande karaktär, vilket sna
rare innebar att gamla nlönster befästes. Det var ett anpassningsinriktat
lärande som ledde fram till att man höll fast vid att utföra sina uppgifter på
samma sätt som man tidigare hade gjol1. Detta lärande skedde exempelvis
genom att historier berättades om hur illa det kunde gå om nlan börjar an
vända datorerna med eleverna, genom att lärare vittnade om andras miss
lyckade försök, eller genom att mediareportage om negativa konsekvenser
systematiskt valdes som diskussionsämne. Detta var tydligt i en gruppinter
vju med lärare på skola D där argument för att inte arbeta med IT hämtas
från ett nyligen sänt TV-program om misslyckade försök med IT i ameri
kanska skolor.

Detta lärande innebar inte ett undersökande av teknikens möjligheter eller
svagheter. Det var inte något utvecklingsinriktat lärande i och med att det
inte baserades på perspektivbrytningar och reflektion utifrån konkreta egna
erfarenheter (Ellström 2001). Snarare innebar det att tekniken inordnades i
etablerade sätt att bedriva undervisning. Jag noterade exempelvis att lärare
övergav tekniken efter att ha provat träningsprogram som i mycket efterlik
nade lärarens vanliga sätt att undervisa. Skälet var att det gick fortare att
göra som man alltid hade gjort. Tillämpbarheten testades som om det vore
en ersättning för läraren. Ett utvecklingsinriktat lärande hade snarare inne
burit ett ifrågasättande och överskridande av det rådande. På skola D fick
lärarna inte någon hjälp med detta då de varken såg varandras olika tillämp
ning i handling eller reflekterade tillsammans över de (misslyckade) försök
som gjordes. Det lärande som skedde befäste snarare rådande föreställningar
eller om man så vill, underhöll rådande tankenätverk.

Även det lärande som handlar om att vidmakthålla handlingsmönster kan,
enligt Cook och Yanow (1996), definieras som ett organisatoriskt lärande.
Från deras utgångspunkt kan även en icke-förändring vara utslag av lärande.
Jag menar dock utifrån min teoretiska referensram att det inte är rimligt att
det var så i detta fall. Mitt argument är att de enskilda lärarna på skola D
inte samordnat och integrerat sina erfarenheter till nya gemensamma hand
lingsstrukturer för IT-användningen. De faktorer som befäster rådande före
ställningar och handlingsmönster är enligt nlin uppfattning snarare en del av
den organisatoriska kompetensen. Den måste innehålla någon vidnlakthål-
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lande funktion för att fungera. På skola A hade den ömsesidiga kontrollen
denna vidmakthållande funktion. På samma sätt har en ömsesidig kontroll
haft en vidmakthållande funktion av de etablerade strukturerna på skola D.
Det kunde exenlpelvis ske genom att de personer som ville förändra ignore
rades. Lärare som bryter mönstret och vill förändra skolaIls arbetssätt fram
står som ett potentiellt hot. Detta upplevde en ny lärare på skola D med am
bitioner att förändra undervisning. När hon försökte bryta det isolerade
arbetssättet fick hon inget gehör hos andra.

Jag tycker att lärarna här jobbar som jag gjorde for tjugo år sedan. Jag kän
ner så. Samtidigt är det så himla känsligt. Jag har sagt att jag inte vill jobba
så. Men man får inte napp genom att prata. Dom lyssnar inte. (D: RR)

Ett annat exempel på hur de etablerade rutinerna bevaras på skola D är att
det som uppfattas som problem eller hot placeras hos någon annan, för att
bli lösta i framtiden. En tendens att lägga IT-satsningen och ansvaret för
dess lösning, hos någon annan framkom i intervjuerna på D-skolan.

Eftersom det är skolstyrelsens mål måste det vara deras uppgift att lösa
dem. Det är inte våra mål, andra har hittat på dem. (D: Grp)

Det är väll IT-gruppen som skall diskutera det, va? (D: Grp)

Sen har vi IT-gruppen som ska hålla i det här. (D: aD)

Alltför starka vidmakthållande faktorer kan därför innebära stora risker. De
riskerar, på samma sätt som en alltför hög grad av rutinisering (Lewitt &
March 1988), att medföra negativa konsekvenser för en organisation. Det
kan exempelvis handla om en tendens att omtolka och därmed ignorera eller
feltolka förändringar i omvärlden, eller att nytänkande och innovativitet
minskar. Ett exempel är feltolkningar som uppstod på skola D i samband
med att jag under IT-projektet delade ut enkäter till elever (i samarbete med
en lärare), för att få en bild av hur mycket eleverna använde datorn. Ett ryk
te spreds då bland lärarna om att enkäterna egentligen kom från skolförvalt
ningen som nu hade placerat spioner bland eleverna för att kontrollera lärar
nas undervisning.

Karin Bmnssons (1998) begrepp "icke-lärande organisationer" kan beskriva
denna situation. Med detta menar Brunsson organisationer som inte lär från
erfarenhet och således inte förändras, trots att de ständigt ställs inför samma
problem. Bra förutsättningarna för ett organisatoriskt lärande är i dessa fall
inte etablerade.
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Vidmakth~lIande faktor 2: Introduktionen som läro
mästare
Introduktionen av nya lärare är ytterligare ett sätt att befästa och vidmakt
hålla den organisatoriska kompetensen. Det börjar redan vid rekryteringen
av nya lärare genom att fästa stor vikt vid inställningen till arbetet. I ett för
sta steg blir det viktigt att särskilt beakta om personen ställer upp på de
grundläggande antagandena, synsätten och arbetsmetoderna, som präglar
skolan. Detta var en viktig rekryteringsaspekt på skola A, som bidrog till att
bibehålla den gemensamma förståelsen av arbetet.

För att vi ska behålla det här som är [skola A] måste man... Redan när vi tar
in folk på intervju är vi noga med att de ställer upp på vårt sätt att arbeta. Vi
frågar mycket om hur den personen tänker, vad den tycker är viktigt att vi
ska driva och sådana där typiska frågor, för oss typiska frågor kanske jag
ska säga. (A: Fe)

När nya lärare skulle introduceras i arbetet på skola A spelade även arbets
schemana en viktig roll. Genom att dessa fanns som en mall för hur arbetet
skulle bedrivas på skolan fick nya lärare snabbt lära sig hur man på just den
här skolan undervisar i ämnen som svenska och nlatematik. Nya medarbeta
re inlemmades därför snabbt i det rådande arbetssättet. Övriga ämnen var
mindre problematiska ur socialisationssynpunkt, eftersom de huvudsakligen
bedrevs i fonn av temastudier där alltid flera lärare var inblandade. Lärarna
betonade att det var genom arbetsschemat som nya lärare fick lära sig hur
man jobbar på just den här skolan.

Det blir automatiskt genom arbetsschemat i svenska och matte. Det har vi
gjort för att få en enhetlig undervisning på den här skolan. [...] Därför är det
inte så svårt att komma ny till den här skolan. I andra ämnen jobbar vi
mycket i teman och där är man aldrig ensam." (A: AW)

Vi talar om hur vi gör och så får hon ju våra arbetsscheman. Då är det en
kelt. Där finns allt färdigt så att varje barn har sitt schema. Och schemat
följer ju barnet. Det är så vi jobbar, och så lär donl sig att jobba." (A: PD)

Det är således relativt lätt att komma in i arbetet på skola A, under förutsätt
ning att man trivs med arbetssättet vill säga. Nya lärare socialiseras snabbt
in i modellen och det enhetliga arbetssättet vidmakthålls och garanteras.
Detta är en bjärt kontrast till hur nya lärare introducerades på de övriga sko
lorna.

Lärarnas beskrivning av hur denna introduktion går till ger anledning att
anta att nya lärare inte på något aktivt sätt inlemmades i en enhetlig under
visningsrnodelI. De fick knappast någon tydlig bild av hur innehållet i un
dervisningen på just denna skola går till. En anledning är nog att det inte
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fanns något enhetligt arbetssätt som kan ge ett svar i linje med: "Det är så vi
jobbar med undervisningen här!"

Det får personen nog inte veta, om den inte frågar själv. (C: OU)

När det gäller IT har vi ju en datorgrupp, men jag vet inte om de jobbar så.
Jag vet inte hur det fungerar. Antagligen får man gå en datorkurs. (B: KG)

Man tänker inte på... Man forsöker väl hjälpa till så gått man kan speciellt
om han har ens egna ämnen, men man tänker ju inte på allt och hoppas att
personen har mål i munnen och frågar. (D: HO)

Man talar om att man kan visa onl hon vill. Men det är inte så många som
nappar. Det är ingen som har frågat mig, jag har själva fått fråga om de vill
veta någonting. De som kan, vet du, dom kan. De andra är nog rädda fortfa
rande för att inte klara av det. (D: IL)

Denna introduktion, eller snarare avsaknad av introduktion, befäster och
förstärker det individuella arbetssätt som dominerade på skolorna B, C och
D. I och med att det inte fanns några tydliga rutiner för undervisningen, och
introduktionen av nya lärare inte gav några ledtrådar till hur andra lärare ar
betade med IT, eller andra aspekter av undervisningen, blev det upp till den
nya läraren att utforma undervisningen utifrån sina egna tankar och ambi
tioner. Detta gör att systemet blir sårbart för bristande kontinuitet i personal
sammansättningen. Bristen på utarbetade rutiner gör att personalbyten bidrar
extra mycket till svårigheten att skapa ett gemensanlt förhållningssätt (se
Bjerlöv 2003).

Även Hansson (1998) påpekar att introduktionen av nya medarbetare kan
spela en stor roll för att vidmakthålla en organisations kollektiva15 kompe
tens. Han menar dock, med utgångspunkt i den symboliska interaktionis
men, att det är rollövertagandet som gör att nya medlemmar insocialiseras i
kollektivet. Hansson (2000:88) anser att "de av gruppen utvecklade arbets
fonnenla förmedlas genom att nya gruppmedlemmar följer erfarna medar
betare och imiterar deras arbetssätt". Det är i och för sig en rimlig slutsats,
men inte självklart relevant i organisationer där medarbetarna sällan ser var
andra i handling. Resultaten pekar på att även andra vidmakthållande fakto
rer måste till i de organisatoriska sammanhang som många skolor utgör. Det
måste kanske i organisationer där medlemmarna arbetar mer isolerat finnas
någon fOffil av tvingande kontroll inbyggd i situationen, och introduktionen
måste baseras på något mer än rollövertagande, för att vidmakthålla etable
rade handlingsmönster.

Utan några befästande eller vidmakthållande funktioner kvarstår inte de ge
mensamma handlingsstrukturer som utvecklas på en skola någon lägre tid.
Det är vanligt att förändringar införs i skolan, och lika vanligt att de inte blir

15 Hansson använder begreppet kollektiv kompetens.
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bestående någon längre tid. När projektet eller satsningen är över finns alltid
en risk att verksamheten går tillbaka till det "normala". Hansson (1998:227)
menar att en organisation kan uppvisa en hög kollektiv kompetens momen
tant, men "problemet är dock att bibehålla denna höga nivå". De strukturer
som bildas i en organisations lärande behöver således "kristalliseras". Här
kan man tänka sig att de två vidmakthållande faktorer jag funnit i denna stu
die - ömsesidig kontroll och introduktionen - har en viktig funktion.

Sammanfattning av svaren pä studiens tredje fräga
I detta kapitel har jag redovisat två faktorer som över tid befäst och vid
makthållit den organisatoriska kompetensen att använda IT i undervisning
en, nämligen: Ömsesidig kontroll och introduktionen av nya lärare. Den ut
formning dessa faktorer fått på skola A har bidragit till att befästa och vid
makthålla de handlingsstrukturer som var resultatet av det organisatoriska
lärandet. På de övriga skolorna har lärarnas kontroll av varandras agerande,
och introduktionen av nya medarbetare, fått andra konsekvenser. Karaktären
på dessa faktorer har således avgjort om de handlingsstrukturer som etable
rats i IT-satsningen vidmakthållits eller ej på de olika skolorna.

Den ömsesidiga kontrollen innebar en disciplinering av lärarnas agerande i
enlighet med de handlingsmönster som utvecklats. På skola A skedde detta
genom att: a) Endast det som beslutats gemensamt accepterades. Lärarna var
överens om att skapa ett enhetligt arbetssätt och att hålla sig till detta. Något
annat accepterades inte. Det fanns en tendens att bli socialt bestraffad om
man inte bidrog till att reproducera etablerade handlingsmönster. Vidare
skedde disciplineringen genom: b) Att olika typer av styrning skedde i om
sorgens tecken. För att få med alla på arbetssättet skapades t ex rutiner för
information som innebar att alla måste lära sig använda datorn för att ta del
av denna. Dessutom skapades: c) Ett starkt grupptryck att handla i enlighet
nled de rutiner som etablerats genom det sätt som arbetet var organiserat
och genom att lärarna önlsesidigt kontrollerade varandras arbetsutförande.
Att detta innebar en disciplinering av arbetssättet var ouppmärksammat,
men skedde för den delen inte omedvetet.

En förutsättning för denna disciplinering via ömsesidig kontroll är att lärar
na ser varandra i agera i undervisningssituationen, att de ser varandra i
handling. För det första innebar detta att olika lärares tolkningar av överens
komna rutiner blev konkret synliga. Därmed upptäcktes avvikelser omgåen
de. För det andra blev enskilda lärares arbetssätt synligt genom att de såg
konsekvenserna av varandras agerande när eleverna roterade mellan lärarna.
Genom den kunskap som eleverna hade med sig blev det tydligt om en lära
re inte arbetat med det man bestämt.
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Jag drar därför slutsatsen att såväl synligheten som kontrollen har varit vik
tiga aspekter av det organisatoriskt lärande som präglat IT-satsningen på
skola A. Den ömsesidiga kontrollen är däremot inte självklart relevant som
en vidmakthållande kraft i skolor där lärare sällan ser varandra i handling.
På de skolor i undersökningen, där lärarna sällan såg varandra undervisa el
ler använda IT med eleverna, fanns inte på samma sätt en ömsesidig kontroll
av användningen av IT. Det utvecklades heller inte några gemensamma
handlingsstrukturer att hålla sig till. Däremot fanns andra typer av kontroll
av arbetssättet.

Den kontroll som fanns på skola B var av traditionellt övervakande slag. Lä
rarna uppfattade ett dolt hot från skolledningen om att en låg IT-användning
kunde påverka löneförhandlingen negativt. På skola C fanns däremot en
tvingande funktion i att använda IT för sitt administrativa arbete. Genom att
informationen från ledningen spreds via datorerna skapades ett tvång på att
lära sig hantera dessa. Detta innebar dock inte att datoranvändningen i un
dervisningen också ökade. Att tekniskt kunna använda datorer, och att till
lämpa dem för pedagogiska syften, är tydligen olika saker. Även om lärarna
fick vana att använda datorer krävde tillämpningen i undervisningen mer än
det lärande som den datapedagogiska utbildningen kunde bistå med. Även
på skola D fanns starka disciplinerande krafter, men av ytterligare ett annat
slag. Det var en ömsesidig kontroll för att bevara den självständiga lärarrol
len. Detta hade med arbetsformerna att göra, och inte med innehållet i un
dervisningen eller med använd av IT. Det tog sig uttryck i motstånd mot
planerade förändringar sonl kom utifrån/uppifrån, och i att lärare som ville
förändra arbetssättet ignorerades. Dessa disciplinerande krafter verkade
vidmakthålla det rådande sättet att bedriva undervisning så starkt att någon
förändring hade svårt att komma till stånd. De hindrade snarare det organi
satoriska lärande som kunde ha utveckla nya handlingsstrukturer för an
vändningen av IT.

Den andra vidmakthållande faktoTIl var introduktionen av nya lärare. På
skola A innebar detta: a) Att stor vikt lades vid inställningen till arbetet re
dan vid rekrytering av nya lärare. Urvalet gjordes utifrån hur sökande ställde
upp på de grundläggande antagandena, synsätten och arbetsmetoderna, som
präglade skolan. En strävan att vidmakthålla arbetssättet gjorde att de sö
kandes förståelse av arbetet blev en viktig aspekt av rekryteringen (jfr Sand
berg & Targama 1998). Vidare socialiserades nya lärare in i skolans arbets
sätt genonl: b) Att lärarna oftast arbetade tillsammans med andra i själva
undervisningssituationen. En tredje aspekt av introduktionen var: c) Den
nedskrivna arbetsgången för arbetet (elevernas arbetsscheman). Denna hade
en viktig funktion för att vidmakthålla handlingsmönstren. Genom att en
färdig arbetsstruktur fanns tillgänglig inlemmades nya lärare snabbt i de
handlingsstrukturer som etablerats kring IT och undervisningen i allmänhet.
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Arbetsschemat blev således en stödstruktur som bevarade det arbetssätt som
utmärkte skolan

Introduktionen på skola A kan därför sägas vara utformad för att vidmakt
hålla de handlingsstrukturer som utformats i det organisatoriska lärandet.
Det gällde för användningen av IT, men också för undervisningen i stort.
Arbetssättet bevarades oberoende av om lärare kom och gick. På de övriga
skolorna fanns inte denna insocialisering till ett gemensamt arbetssätt. Var
och en av de nya lärarna fick utveckla sina egna arbetsmoder, vilket i sig
stärkte det autonoma arbetssätt som i mer eller mindre omfattning karaktäri
serade skolorna.

Jag konstaterar att den utformning som den ömsesidiga kontrollen och in
troduktionen av nya lärare fick på skola A var avgörande för att befåsta och
vidmakthålla de handlingsstrukturer kring IT-användningen som utveckla
des i skolans organisatoriska lärande. Jag konstaterar också att dessa fakto
rer inte var lika framträdande på de övriga skolorna. Detta är också naturligt
mot bakgrund av att IT-satsningen inte i någon större omfattning resulterade
i gemensamma handlingsstrukturer för skolornas IT-användning. Därmed
har studiens tredje fråga besvarats.
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Kapitel 11

Frän individuellt lärande till
organisatorisk kompetens

Detta avslutande kapitel inleds med en summering av de viktigaste resulta
ten från studien av de fyra skolorna. Kortfattat beskrivs de skillnader jag
funnit mellan skolorna i det organisatoriska lärandets olika led, från indivi
duellt lärande till organisatorisk kompetens. Utifrån resultaten skisseras
också en nlodell över villkoren för att en forändringssatsning skall leda till
forändrade handlingsstrukturer i en organisation.

Därefter analyseras och diskuteras resultaten och dess implikationer på ett
mer generellt plan mot bakgrund av modellen över förändringens villkor
och tidigare forskning. Bland annat diskuteras två typfall av hur skolor fun
gerar som organisationer, och vilka konsekvenser dessa får för hur foränd
ringsinitiativ hanteras. Kapitlet avslutas med en summering av de viktigaste
slutsatserna.

Resultaten i sammanfattning
Denna studie har handlat om lärande och kunskapshantering i sanlband med
en forändringssatsning i en komnluns skolor. Målet med satsningen var att
infora IT i skolornas verksamhet och att därmed förändra arbetssättet och
samarbetet mellan lärarna. Satsningen drevs av skolförvaltningen genom en
tydlig nlålstyrning. Genom likartade forutsättningar och resurser till alla
kommunens skolor, gemensam övergripande förändringsstrategi och samma
målsättning, skulle alla skolor få goda villkor for forändring och nå en likar
tad IT-utveckling. Projektet genomfördes också i stora drag i överensstänl
melse med vad som ofta förespråkas i litteraturen om förändringsarbete.

Trots detta visar studien att skolorna uppvisade relativt stora olikheter i hur
väl de integrerat IT i sin verksamhet, ett resultat som var bestående flera år
efter att projektet avslutats. Som ett inledande resultat i studien karaktärise
rade jag dessa skillnader mellan skolorna på följande sätt:
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Tabell 11. Bedömning av hur väl skolorna har integrerat IT i sin verksamhet.

Skola A Skola B Skola C Skola D

Hur väl har mälet Hög använd- Hög använd- Hög använd- Läg använd-
att integrera IT i ning av IT i ning av IT i ning av IT i ning av IT i
verksamheten upp- säväl under- undervis- lärarnas eget bäde under-
nätts? (Hur mycket visningen som ningen. arbete. visningen och
används IT?) i lärarnas i lärarnas

eget arbete. eget arbete.

Jag konstaterade att graden av IT-användning utgjorde ett bra närmevärde
på hur integrerad IT var i respektive skolas verksamhet. Utifrån detta ställde
jag mig i denna studie frågande till hur det kan komma sig att fyra skolor i
samma utvecklingsprojekt nådde så olika resultat när det gällde målet att in
tegrera IT i skolornas arbete. Jag sökte svaret i de lärprocesser som sker in
ternt i en organisation när en förändring introduceras. Syftet med studien var
att undersöka om och i så fall på vilket sätt organisatoriska lärprocesser, och
förutsättningarna för dessa, kan förklara varför ett gemensamt utvecklings
projekt leder till olika resultat i olika skolor i samma kommun.

Utifrån en undersökningsrnodeli för organisatoriskt lärande preciserades
studiens tre forskningsfrågor: 1) Hur utvecklar lärare sin kompetens i det
dagliga arbetet genom samverkan med andra lärare? 2) Samordnas det indi
viduella lärandet till en organisatorisk kompetens att använda IT i undervis
ningen, och i så fall hur? 3) Hur befästs och vidmakthålls den organisatoris
ka kompetens som eventuellt utvecklas kring IT-användningen?

Resultatet visar att lärprocesserna i IT-satsningen sett mycket olika ut på
skolorna. Förutsättningarna var mycket olika såväl för det individuella lä
randet som för samordningen av detta lärande till en organisatorisk kompe
tens. I tabell 12 (se nästa sida) återfinns de förutsättningar för lärandet som
jag funnit speciellt avgörande för IT-satsningens resultat. Av tabellen fram
går hur väl dessa förutsättningar är uppfyllda på respektive skola. Det är i
dessa skilda förutsättningar för lärande som jag anser mig ha funnit en för
klaring till att skolorna i samma utvecklingsprojekt nådde så olika resultat
när det gällde målet att integrera IT i lärarnas arbete. Jag konstaterar att sko
lorna på mycket olika sätt i lärprocessen hanterat den kunskap och den
kompetens som fanns bland lärarna att använda IT i undervisningen. Tabel
lens avsnitt relaterar till de olika leden i det organisatoriska lärandet, och
därmed också i tur och ordning till studiens tre forskningsfrågor.
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Tabell 12. Summering av väsentliga förutsättningar för det organisatoriska läran
des olika led, samt hur väl dessa är uppfyllda vid var och en av de fyra
skolorna.

Skola A Skola B Skola C Skola D

Förutsättningar för
individuellt lärande:

• Kompetensen Ja I vissa grup- I vissa grup- Nej, sällan.
synlig per per

• Kollegor som Ja Generellt inte Generellt inte Nej
resurs

• Centralt för det Alla kollegor Egen erfa- Egen elfa- Egen elfa-
egna lärandet renhet renhet renhet

Förutsättningar för
samordning av det
individuella lärandet:

• Gemensam Ja I vissa lag Nej Nej
uppgift

• Gemensam Ja Nej Nej Nej
intention

• Organisations- Tydlig Vag Vag Tydlig
identitet

• Dominerande Teamet Formella Frikopplade Självständiga
organisations- strukturen öar individer
förestä IIning

VidmakthAIlande av
den organisatoriska
kompetensen:

• Ömsesidig kontroll Stark Svag Svag Stark

• Introduktion av Socialisering Individuell Individuell Individuell
nyanställda av arbetssätt

Typmodell av skola Verksamhets- Strukturorienterad Professions-
inriktad baserad

Av tabellen framgår att det finns ett tydligt samband nlellan hur väl förut
sättningarna för organisatoriskt lärandet är uppfyllda, och skolornas resultat
när det gäller målet att integrera IT i lärarnas arbete. Därmed har studiens
första syfte uppfyllts. De organisatoriska lärprocessema, och dess förutsätt
ningar, kan bidra till att förklara varför ett gemensamt utvecklingsprojekt
leder till olika resultat i olika skolor i samma kommun. Det andra ledet i
syftet, på vilket sätt detta sker, behöver en närmare diskussion. Nedan sum
meras och kommenteras hur förutsättningarna för lärandet gestaltade sig på
respektive skola, och hur detta är relaterat till graden av IT-användning.
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Förutsättningar för det individuella lärandet
Det finns tydliga olikheter mellan skolorna i hur lärarna utvecklar sin egen
kompetens i samarbetet med andra lärare i det dagliga arbetet. Skola A, som
i störst utsträckning integrerat IT i lärarnas arbetsuppgifter, skiljer sig avse
värt från övriga skolor när det gäller två forutsättningar för det individuella
lärandet.

l) För det första gäller detta med avseende på hur synliga enskilda lärares
erfarenheter och kompetens är för kollegor, dvs. hur väl lärarna kände till
vad och hur andra gjorde i sitt arbete och vilka slutsatser som drogs av de
erfarenheter som gjordes. På skola A var denna synlighet påtaglig. I sanlta
len vid möten och träffar delade lärarna med sig till varandra av de erfaren
heter de gjorde och gav varandra synpunkter på undervisningen. Av särskilt
stor betydelse var att kompetensen synliggjordes genom att lärarna såg var
andra agera i undervisningssituationen. Kompetensen framträdde i handling.
Detta gjorde dels att en gemensam erfarenhetsgrund skapades som utgångs
punkt for samtal och dialoger, och dels att lärarna fick kännedom om vilka
kollegor som var skickliga på att lösa enskilda uppgifter. Dessa förutsätt
ningar för lärandet skapades bland annat av att arbetsfomlerna byggde på
temaarbete och samarbete mellan lärare, och aven mötesstruktur där prak
tiska frågor och erfarenhetsutbyte avhandlades i separata forum.

Lärarna på skola B och C utvecklade i mindre utsträckning sin kompetens
genom samverkan med andra. I vissa grupperingar skedde dock ett gemen
samt lärande i samtalen. Däremot synliggjordes sällan erfarenheter och
kompetens genom att lärarna såg varandra utföra sina arbetsuppgifter. På
skola D var dock lärarnas erfarenheter och kompetens dolda för varandra i
såväl samtal som handling. Lärarna visste ytterst lite om vad kollegorna
gjorde på sina lektioner eller hur de använde datorerna. Huvudsakligen
skedde lärandet på skola B, C och D individuellt utifrån de erfarenheter lära
re gjorde i den egna undervisningen.

2) För det andra påverkades lärandet kring IT av i vilken mån enskilda lära
res erfarenheter och kompetens (som synliggjordes) också utgjorde en
resurs för andras lärande. På skola A uppfattades kollegors erfarenheter
från IT-användningen, och den kompetens de utvecklade, som värdefulla
erbjudanden onl att lära av och nled varandra. Detta innebar dels att lärarna
såg det som naturligt att söka upp varandra för att få hjälp att lösa en upp
gift, och på det sättet utveckla den egna kompetensen. Genom att de kände
till varandras kunskaper innebar detta också en möjlighet att använda och
f6rdela den kompetens som fanns på ett mer effektivt sätt. Genom denna ar
betsfördelning utvecklades skolans gemensamma formåga att lösa uppgifter.
En person som var duktig på att undervisa i engelska kunde ta fler sådana
lektioner, och så vidare.
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På skola B och C utgjorde enskilda lärares erfarenheter och kompetens i be
gränsad utsträckning en resurs för andra lärare. Det förekom i vissa gruppe
ringar eller på en ytlig nivå. På skola D slutligen uppfattades kollegor knap
past alls som ett erbjudande om att lära tillsammans. Snarare kunde synlig
görandet av den egna kompetensen uppfattas som ett hot. Att berätta om det
man lyckats med, eller påpeka hur andras undervisning kunde förbättras, be
traktades som skryt eller som ett intrång i andras arbete.

Dessa skillnader mellan skolorna innebar olika förutsättningar för lärarna att
utveckla sin egen kompetens i det dagliga samarbetet med andra lärare. Hur
synliga andras erfarenheter och kompetens är, och i vilken mån andra fram
träder som invitationer till gemensamt lärande, framstår därför båda som vä
sentliga förutsättningar för det individuella lärandet i det specifika organisa
toriska sammanhang som skolor utgör. Goda förutsättningar för lärande
gjorde att lärarna med hjälp av andra kunde hitta och utveckla tillämpnings
områden för IT. När grunden för lärandet främst var den egna erfarenheten
blev tillämpningsalternativen färre och användningen lägre. Slutsatsen blir
att det fanns skillnader mellan skolorna i dessa avseenden som är ett första
steg för att förklara på vilket sätt lärprocesserna bidragit till att skolorna i så
olika hög grad integrerat IT i sin verksamhet.

Förutsättningar för samordning av det individuella lärandet
Studien visar-att det endast är på skola A som det skett en samordning och
integrering av olika lärares erfarenheter och kompetens till en för hela sko
lan organisatorisk kompetens att använda IT i undervisningen. På övriga
skolor var användningen mycket individuell och inte baserad på en integra
tion av de olika lärarnas erfarenheter och kompetens. Resultaten visar att tre
integrerande mekanismer i det organisatoriska lärandet bidragit till att sam
ordna lärarnas individuella kompetens, och att dessa mekanismer varit olika
framträdande eller fått olika utformning på skolorna.

1) På skola A uppfattades IT-satsningen som en gemensam uppgift. Det
medförde att lärarna delade med sig av sina erfarenheter och sin kompetens
till varandra. Det medförde också att lärarna sökte sätt att samordna sina er
farenheter så att skolan som helhet, och inte var och en av lärarna för sig,
kunde lösa uppgiften att integrera IT i verksamheten. Lärandet kring IT fick
på det sättet en kollektiv prägel. På de övriga skolorna uppfattades IT
satsningen snarare som en individuell uppgift, vilket inte bidrog till att sam
ordna lärarnas individuella kompetens till ett skolspecifikt arbetssätt för an
vändningen av IT.

2) Även intentionen att skapa ett enhetligt arbetssätt var unik för skola A,
och kan anses som en integrerande mekanism mellan det individuella läran
det och en organisatorisk kompetens. Det tog sig uttryck i att undervisning-
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en på hela skolan, inkluderat användningen av IT, planerades tillsammans.
Detta framtvingade ett gemensamt lärande baserat på utbyte av konkreta er
farenheter OCll gemensam reflektion över den egna praktiken. Intentionen
om ett enhetligt arbetssätt samordnade och integrerade enskilda personers
erfarenheter och kompetens till en ny organisatorisk kompetens för arbetet
med IT. Någon sådan intention fanns inte på de övriga skolorna. Tvärtom
ansåg många lärare det olämpligt med likartade arbetssätt över en hel skola.

3) De organisationsföreställningar som dominerande bland lärarna på re
spektive skola kan enligt den föreställningsram jag utvecklat för studien an
tas ha haft betydelse för hur enskilda lärares kompetens samordnades och
integrerades. I analysen framkommer fyra huvudkategorier av organisa
tionsföreställningar, varav en dominerande på var och en av skolorna. En
dast när föreställningen om den egna skolan som en organisation inkludera
de att människorna som arbetar där är en helhet eller ett team - en organisa
tion av erfarenheter - fick det handlingskonsekvenser som främjade organi
satoriskt lärande. I andra fall var organisationsföreställningarna mer begrän
sande for det gemensamma lärandet.

Jag finner därför anledning att anta att den typ av organisationsföreställ
ningar som dominerade på skola A, tillsammans med en gemensam upp
giftsuppfattning och intentionen att skapa ett enhetligt arbetssätt, främjade
den organisatoriska lärprocessen genom att styra hur lärarna relaterade till
varandras kunskap. De kan således betraktas som tre integrerande mekanis
mer i det organisatoriska lärandet, och bidrar även de till att förklara på vil
ket sätt lärprocessema påverkar hur skolorna integrerar IT i sin verksamhet.
De bidrog till att den samlade kunskapen om IT togs tillvara for att skapa en
skolspecifik användning av datorerna, vilket främjade projektets utveckling.
Dessa integrerande mekanismer var inte på samma sätt utvecklade på de
andra skolorna. Tillämpningen av IT i undervisningen blev därför mycket
individuell utifrån varje lärares egen förståelse och kompetens, och dämled
inte lika omfattande.

Vidmakthällandet av den organisatoriska kompetensen
Studien visar också att två faktorer varit viktiga för att behålla en hög grad
av IT-användning på skola A. De har bidragit till att befästa och över tid
vidnlakthålla den kollektiva kompetens att använda IT som var resultatet av
det organisatoriska lärandet. Även dessa vidmakthållande faktorer bidrar så
ledes till att förklara utfallet av ett förändringsprojekt.

l) För det första var ett utmärkande drag på skola A en disciplinering ge
nom ömsesidig kontroll. Det innebar att lärarna kontrollerade varandras age
rande på olika sätt, påpekade avsteg från det arbetssätt som utvecklats och
skapade ett starkt grupptryck att agera i enlighet med de handlingsmönster

- 184 -



som skapats. Detta gjordes möjligt genom att lärarna kunde se varandra age
ra i undervisningen, och därigenom konkret se hur andra i handling följde de
överenskommelser man gjort om hur arbetet med IT skulle bedrivas. Där
igenom skapades ett tryck att hålla sig till de rutiner och arbetssätt som eta
blerats. En förutsättning för denna ömsesidiga kontroll var att arbetet orga
niserades så att det blev synligt och tydligt vad var och en gör. I skolor där
lärare självständigt genomför sin undervisning, utan andras insyn, fanns inte
samma möjlighet till ömsesidig kontroll. Andra former av kontroll och di
sciplinering förekom dock, men innebar inte att ett skolspecifikt arbetssätt
för IT befästes eller vidmakthölls.

2) För det andra var introduktionen av nya lärare av betydelse för att befästa
och vidmakthålla nivån på IT-användningen enligt de etablerade handlings
strukturerna. En rekryteringsprocess som betonade nya lärares förståelse av
arbetet i enlighet med de antaganden och det arbetssätt som präglade skolan,
samarbetet mellan nya och gamla lärare i klassrummen, och en nedskriven
arbetsrutin, bidrog på skola A till att vidmakthålla den organisatoriska kom
petensen kring IT, trots att nya lärare tillkom. På de övriga skolorna skedde
ingen aktiv insocialisering av nya lärare när det gällde användningen av IT.
Jag konstaterar således att förekomsten av befästande och vidmakthållande
faktorer bidrar till att förklara på vilket sätt den organisatoriska lärprocessen
haft betydelse för att skolorna i så olika hög grad integrerat IT i sin verk
samhet.

Därmed har jag redovisat mina svar på de tre forskningsfrågoma. De skill
nader jag funnit mellan skolorna i olika aspekter av det organisatoriska lä
randet kan, menar jag, förklara varför skolorna integrerade IT i sin verk
samhet i olika hög grad. Därmed inte sagt att en hög användning av IT au
tomatiskt följer av bra förutsättningar för lärande. Resultatet av ett reflekte
rat lärande kunde lika väl ha varit en begränsad användning av IT. Min po
äng är snarare att lärprocesserna i de organisatoriska förändringsförloppen
var olika, och att förutsättningarna för dessa lärprocesser hade betydelse för
förändringsförloppens utveckling. Kunskap om dessa processer bidrar såle
des till att förklara varför fyra skolor i ett och samma skolutvecklingsprojekt
nådde olika resultat med avseende på målet att integrera IT i sin verksamhet.

En modell över förändringens villkor

Utifrån resultaten kan en summerande modell skisseras över villkoren för att
en förändringssatsning skall leda till förändrade handlingsstrukturer i en or
ganisation. Jag utgår då från ett lärande- och kunskapsperspektiv på organi
sationer, och bygger vidare på min undersökningsmodell med de förutsätt
ningar för lärande som studien funnit speciellt centrala i de olika leden i det
organisatoriska lärandet.
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Modell skall ses som ett sätt att illustrera hur förändringar i handlingsmöns
ter i organisationer kan förstås i relation till hur anställdas erfarenheter och
kompetens kan samverka i ett organisatoriskt lärande på en arbetsplats. Den
förklarar på vilket sätt nivån på IT-användningen i de fyra skolorna kan re
lateras till de organisatoriska lärprocessema. Med andra ord illustrerar mo
dellen förändringens villkor ur ett lärande- och kunskapsperspektiv.

Organisatoriskt lärande
:····························1 .
~ Individuellt 4 isamordning av det ~ •

~:: I.å.·.r.a..n..d..e...•......•~:. ! inl.?iViddUetlla ~
~ ~~~~ ..: ~

• Erfarenheter och
kompetens synlig
görs i handling

• Medarbetare
uppfattas
som en resurs

• Gemensam uppgift
och intention med
förändringen

• Organisationen
uppfattas som en
helhet och som
ett team

Organisatorisk kompetens
..............................................
~ Nya handlingsstruktLlrer ~

1 ~.:~.~.~.~:::~::~~~ .1
• Disciplinering via

ömsesidig kontroll

• Aktiv insocialisering
av ny personal i
handlingsmönster

Figur 9: En modell över villkoren för förändring av handlingsstrukturer i organi
sationer, med utgångspunkt från ett lärande och kunskapsperspektiv.

Det finns dock en risk med att tala om olika förutsättningar för lärande i
modellen. De kan tolkas som isolerade "verktyg" som går att använda för att
skapa förändring genom ett organisatoriskt lärande. Det är inte min avsikt.
Snarare kan delarna i modellel1 ses som olika aspekter av processen från in
dividuellt lärande till organisatorisk kompetens. De utgör ett system av lär
främjande villkor, samordnande mekanismer och vidmakthållande faktorer,
som till stor del är beroende av varandra. Om anställda inte såg varandra i
handling skulle de exempelvis inte kunna utöva en ömsesidig kontroll av
varandras agerande, och så vidare.

Slutligen har skola A och skola D i ett flertal avseenden framstått som var
andras motsats i denna studie, inte minst vad gäller det sätt som IT
satsningen hanterats med mycket olika resultat som följd. Skola A kan be
traktas som en ytterlighet vars fokus är på verksamheten och dess utveck
ling, och skola D en annan ytterlighet med den självständiga lärarprofessio
nen och dess utveckling i fokus. Med ledning därav har jag benämnt skola A
verksamhetsinriktad och skola D professionsbaserad. Det är en beskrivning
av skolor som sedan tidigare återfinns i litteraturen, under varierande be
nämningar (se t ex Ekholm et al. 2000). Den verksamhetsinriktade skolan
och den professionsbaserade kan således betraktas som två mer renodlade
typfall av hur skolor fungerar som organisationer. Som jag tidigare påpekat
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innebär inte detta någon värdering av i vilken mån lärarna agerar professio
nellt, nlen de olika skoltypema skapade helt olika förutsättningar för det
lärande som krävdes för att IT skulle integreras i lärarnas arbete.

I resterande del av kapitlet vill jag tillåta mig att föra en diskussion på ett
mer generellt plan om hur dessa typfall av skolor är relaterade till modellen
över förändringens villkor. Jag inleder med en diskussion om betydelsen av
organisatoriskt lärande i de två typfallen av skolor. Därefter~analyseras och
diskuteras de olika leden i modellen utifrån tidigare forskning och den teori
jag utgått från.

Betydelsen av organisatoriskt lärande i olika skoltyper

Den professionsbaserade skolan
Många författare tycks vara överens om att den professionsbaserade skolan
är vanligast förekommande. Den motsvarar den traditionella skolan med
professionella lärare sonl arbetar relativt isolerat från varandra. Mintzberg
(1983) menar att skolor är typiska exempel på professionella byråkratier.
Dessa utmärks av att lärarna har en hög grad av professionell autonomi,
kontrollerar sina egna metoder och arbetar relativt oberoende utan att behö
va koordinera sitt arbete med kollegor. Samtidigt är det i denna autonomi
som problemen för den professionella byråkratin ligger. Det handlar i stor
utsträckning om att professionella organisationer inte ar sammanhållna en
heter. Dom är snarare en samling individer som samlats för att dela resurser.
Lärarna pratar med varandra om enskilda elever, delar med sig av material,
men kommer inte in på det egna undervisningssättet i samtalen. För många
är organisationen i form av den aktuella skolan bara en tillfällighet. Lärarna
är istället lojala mot sin yrkeskår och mot sina egna elever, inte mot den or
ganisation (skola) där de praktiserar sitt yrke. Detta gör att lärarna tenderar
att ignorera organisationens problem.

Detta kan tyckas paradoxalt då den isolerade lärarrollen försvårar utveck
lingen av professionell kompetens genom att hämma utbytet av ideer
(Tschannen-Moran et al. 1999). Dock uppfattas detta sällan som problema
tiskt av lärare. Självständigheten anses nödvändig för att behålla den profes
sionella autonomin. Ett problem är dock att innovation och lärande är bero
ende av samarbete. Den professionella byråkratin är väl lämpad för stan
dardprocedurer i väl fungerande klasser, men mindre lämpad för nya situa
tioner. Lärares isolering i sina egna klassrum gör därför att nya problem lö
ses med gamla lösningar (Minzberg 1983), och hindrar reflektionen i och
över det egna handlandet (Schön 1983).
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Två starka normer i den professionsbaserade skolan bidrar enligt Tschan
nen-Moran et al. (1999) till bristen på samarbete och gemensam reflektion.
Vid sidan om den professionelles rätt att använda sin kunskap med minimal
inblandning av andra, fimlS en tydlig norm om alla lärares lika status. Den
psykologiska och sociala kostnaden av att be om hjälp kan därför upplevas
för stor. På samma sätt finns kostnader med att erbjuda hjälp, både i tid men
även i form av att bli av med ideer och metoder som det egna anseendet som
professionell lärare vilar på. Författarna (ibid.) menar att detta är normer
som måste konfronteras innan lärare på den professionsbaserade skolan kan
tänka sig att bidra till organisatoriskt lärande.

Den verksamhetsinriktade skolan
Andelen skolor som utmärks av reellt samarbete mellan lärare tycks vara be
tydligt mindre. Enligt Ekholm et al. (2000:168) har det dock under senare år
funnits en tydlig strävan bland ledande aktörer inom skolområdet att forma
en samarbetande kultur närmare den skoltyp jag betecknat sonl verksam
hetsinriktad. Författarna drar slutsatsen att en sådan förändring inom skolan
fordrar att lärare blir mer medvetna om att deras yrkeshandlingar ingår i en
lokal kultur, vilken man är beroende av för sin utveckling. Resonemanget
baserar författarna på att det framför allt är lärare i skolor som utmärks av
en individualistisk kultur som inte uppfattar den egna skolan som en organi
sation. Detta stämmer väl med denna studies resultat.

I den verksamhetsinriktade skolan var helheten i fokus och lärarnas identitet
starkt knyten till den egna skolan. Det pratades om en speciell "anda" och
ordet "vi" användes flitigt i beskrivningar av vad som utmärker skolan.
Samarbete, relationer, attityder och värderingar var centrala begrepp, vilket
inte minst avspeglades i vad som värderas vid rekryteringen av nya lärare.
Dessa aspekter var också väsentliga villkor för att samordna enskilda lärar
nas erfarenheter och kompetens till gemensamma handlingsstrukturer för
IT-tillämpningen. Denna verksamhetsinriktning gör att skolan som organi
sation får en mer företagslik framtoning där exempelvis stärkt ledarskap,
profilering gentemot andra skolor och samverkan mellan personalkategorier
är centrala kännetecken. Samtidigt förlorar lärarna något av sin frihet att
lägga upp och genomföra undervisningen efter egna intentioner, och tvingas
i större utsträckning göra som andra. Jacobsson och Sahlin-Andersson
(1995) argumenterar för att skolor i allt större utsträckning presenterar sig
som om de vore sådana moderna organisationer, medan Löwstedt (1999) i
en studie av tre skolor dock inte fann några entydiga tecken på anpassning i
praktiken till en sådan utveckling.

Pläderingen för att vägen till skolutveckling går via samarbete och verk
samhetsutveckling, och inte bara via individutveckling, tycks dock vara ett
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modernt synsätt. I ett större forskningsprojekt kring skolans arbetsorganisa
tion och skolan som organisation under 1980-talet menar Berg et al.
(1987: 17) att förändringsstrategier med inriktning "på relationer, attityder
och värderingar är en otillräcklig utvecklingsstrategi" for den svenska sko
lan. Istället förordas en forändringsstrategi som baseras på fortbildningspro
gram för att utveckla lärarnas professionalism genom att vidga deras kun
skaper om skolan. Som skäl för denna slutsats anfors att det svenska skolvä
sendet är (var) huvudmannastyrt, och att organisationsutvecklande strategier
passar bättre i ett marknadsstyrt skolväsende. Författarna menar (s 62) att
"eftersom samarbetsstödjande principer saknas i flera skolkoder, torde detta
vara en indikator på att lärares individualism är en generell - och således
icke kontextbunden - faktor". Dessa slutsatser har starkt påverkat den
svenska skoldebatten, och haft stort inflytande över hur skolutveckling har
bedrivits. Även idag finns en stark tilltro bland lärare och skolledare till or
ganisationsutveckling (skolutveckling) via individutveckling i fonn av fort
bildning. Studien pekar dock på att en betoning på samarbete, relationer och
värderingar kan skapa bra villkor för förändring av handlingsstrukturer även
i skolor, och att individutveckling inte alltid leder till organisationsutveck
ling.

Först~elsen av lärprocesserna avgör läransatsen

Studie visar att den verksamhetsinriktade och professionsbaserade skolan
har hanterat satsningen på IT på olika sätt. Den bekräftar också de nackdelar
som beskrivits ovan när skolor är starkt dominerade av lärares självständiga
arbete och isolering. Lärares möjligheter att i det dagliga samarbetet utveck
la sin egen kompetens begränsades avsevärt, och den starka betoningen på
autonomi hindrade effektivt att organisatoriskt lärande kom till stånd. Man
kan med utgångspunkt från studiens resultat anta att dessa skillnader fått be
tydelse för hur förändringen i denna studie hanterats.

Lärarna på den verksamhetsinriktade skolan framhåller exempelvis samar
betet med kollegorna som den viktigaste kunskapskällan, medan erfarenhe
ter från den egna undervisningen och kurser angavs av på den professions
baserade skolan. Denna utgångspunkt får konsekvenser för organiseringen
av lärandet. Om kompetel1sen ses som en individuell egenskap knuten till
den professionella aktören kommer inte förändringsarbetet att organiseras
utifrån att lärarna är varandras resurser. Inte heller kommer man att ta hän
syn till att den organisatoriska kompetensen byggs upp i relationen mellan
lärarna. Detta får till följd att kurser och den egna tillämpningen blir centrala
lärtillfållen vid en forändringssatsning. Däremot organiseras inte för gemen
samt lärande. Den verksamhetsinriktade skolan inriktar istället organise
ringen av läralldet på att skapa tillfållen till samarbete och erfarenhetsutbyte.
På det viset avgör uppfattningen om den egna lärprocessen vilken läransats
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man tar i en förändringssatsning. Detta får i sin tur konsekvenser för lärut
fallet dvs. den kompetens man utvecklar i arbetet. Den dominerande förstå
elsen lärarna har av de sina egna lärprocesserna rar således konsekvenser för
om, och i så fall hur, skolan organiserar för lärande. Denna studie visar i sin
tur att detta får konsekvenser för förändringssatsningars utfall.

I studien framträder också en annan problematik med den självständiga lä
rarrollen i den professionsbaserade skolan. I den rollen ligger att själv be
härska en situation. Att då synliggöra sina lyckade exempel uppfattades som
skryt, och att berätta om sina misslyckanden var behäftat med prestigeför
lust, osäkerhet och rädsla för vad andra skulle tycka. Denna affektiva kom
ponent hindrar organisatoriskt lärande, men fick också till följd att problem i
undervisningen i många fall forlades hos eleverna. Möjligheten att nled kol
legors hjälp istället förändra den egna undervisningen blev inte föremål för
diskussion. Det fanns således en omedvetenhet om kopplingen mellan å ena
sidan valet av elevproblem som samtalsämne, och å den andra sidan bristen
på gemensamma undervisningssituationer där lärarna såg varandra i hand
ling. Därigenom missar lärarna dels att faktiskt utveckla sin egen kompetens
i samarbetet med någon annan, men också att få invitationer från andra att
göra det.

Kan den professionsbaserade skolan lära?
En fråga som resultaten för med sig är om professionsbaserade skolor kan
lära? Är det på ett bredare plan överhuvudtaget möjligt att prata om skolut
veckling och organisatoriskt lärande i denna typ av skolor, och inte bara in
dividutveckling? Det förutsätter en insikt om att vissa uppgifter inte låter sig
utföras av enstaka eller okoordinerade individer, en insikt om att man är en
organisation (Sjöstrand 1998). Denna insikt är inte alltid förhärskande eller
betonad i skolutvecklingssammanhang. Bristen på lärare gör att många ut
vecklingssatsningar inom skolan idag istället inriktas på lärares professio
nella kompetensutveckling, fortbildning och karriärvägar. Det är inget fel i
det. Det är snarare självklart att lärare som professionella individer kan lära i
detta sammanhang, att professionsutveckling är viktigt for lärarkåren, och
att duktiga lärare har stor betydelse for elevernas prestationer. Men om vi
däremot talar om ett organisatoriskt lärande, ett lärande där skolan som hel
het skall förändras i någon bestämd riktning, är de individinriktade fortbild
ningsinsatsema kanske otillräckliga. Resultatet av IT-satsningen pekar på att
det films stora fördelar med den verksamhetsinriktade skolans arbetssätt när
det gäller skolutveckling.

Denna slutsats kan dock vara betingad av det studerade förändringsprojektet
handlade om att föra in IT som ett nytt sätt att arbeta. Valet av IT-satsning
som förändringsprojekt är därför en begränsande faktor for möjligileten att
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dra generella slutsatser. Det är möjligt att denna typ av satsning passar den
verksamhetsinriktade skolan särskilt bra. En annan typ av satsning hade
kanske passat en annan skoltyp bättre. Generellt kan det vara så att den pro
fessionsbaserade skolan är mer framgångsrik i förändringar som är inriktade
på ett innehåll som mer hade lockat till individutveckling.

Organisatoriskt lärande pä individualistisk grund

Är det då tänkbart att ett organisatoriskt lärande kan ske på individualistisk
grund? Kanske det organisatoriska lärandet sker enligt sådana principer i
andra miljöer än skolor? När Döös et al. (2001) studerade organisatoriskt
(kollektivt) lärande inom högteknologisk telekomindustri fann de till exenl
pel att en kollektiv kompetens ständigt utvecklades trots en tydlig inställ
ning hos ingenjörerna att bygga upp individuellt, och inte kollektivt kun
nande. Så långt har beskrivningen stora likheter med den individualistiska
hållning till arbete och lärande som karaktäriserar den professionsbaserade
skolan. Men arbetet i telekomföretaget präglades aven stor mängd samtal
och gemensamt arbete två och två i ständigt nya konstellationer. Därigenom
byggdes en kollektiv kompetens upp inom ramen för det individuella och på
en individualistisk grund (ibid.).

Det films en rad skillnader mellan ingenjörerna på telekomföretaget och lä
rarna på den professionsbaserade skolan som gör att ett likartat individualis
tiskt arbetssätt inte har samma förutsättningar att leda till organisatoriskt
lärande och förändring. Ingenjörerna uppfattade en gemensam verksamhets
uppgift, var beroende av andras kunskap för att utföra den egna arbetsupp
giften, såg kollegorna som resurser för det egna lärandet och utbytte ständigt
erfarenheter med varandra. Detta är villkor för förändring som är centrala i
den modell som utvecklats i denna studie, men som inte karaktäriserade den
professionsbaserade skolan. Om dessa villkor kan uppfyllas är det dock
möjligt att även skolor skulle kunna skapa skolutveckling på en individua
listisk grund.

Kompetensen framträder i handling
I studiens modell över förändringens villkoren är ett första steg att erfaren
heter och kompetens synliggörs i handling. Det är ett villkor som har stor
betydelse för enskilda lärares möjlighet att utveckla sin kompetens i samar
betet med andra på arbetsplatsen. Om personalen kan se varandra agera i ar
betssituationen skapas speciellt goda förutsättningar för förändring. Detta
var den avgörande skillnaden mellan skolorna i denna studie, och framstår
som en oerhört viktig förutsättning för förändring i det organisatoriska
sammanhang som just skolor utgör.
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När lärarna kan se varandra i undervisningen framträder andras kompetens i
handling. Det är således kompetensen vi uppfattar (tycker oss uppfatta) när
vi ser andra agera i relation till en specifik uppgift, inte personens kunskap.
Det följer av att kompetens kan defmieras som kunskap i handling. Hand
lingens betydelse för det egna lärandet är väl förankrad i lärteorin (Jfr Kolb
1984). Resultaten i denna studie betonar dock handlingens betydelse som en
viktig lärbetingelse för andras lärande och kompetensutveckling.

Det kan motiveras på följande sätt. När vi ser hur andra utför en arbetsupp
gift bildar vi oss en uppfattning om vad personen kan och hur väl han eller
hon kan göra det. Vi uppfattar inte bara handlingens resultat, utan även dess
konsekvenser, dvs. handlingens avsedda och oavsedda följder (jfr Döös
2001). Därmed bildar vi oss inte bara en uppfattning om hur kompetent per
sonen i fråga är, vi får även ideer och tankar om hur vi själva kan göra, hur
andra reagerar, vad det leder till för konsekvenser och så vidare. Handlingen
synliggör också den kunskap som är mer implicit och svårare att verbalt
kommunicera16

• Resultaten visar att detta var centralt för förändringsarbetet
i skolor som integrerat IT väl i sin verksamhet. De erfarenheter son1 enskil
da lärare gjorde blev inte bara basen för det egna lärandet, utan även något
som var synligt för andra att ta del av. Skolors svårighet att förändras kan
därför vara relaterad till att lärare av tradition sällan ser varandra i handling
eller på andra sätt synliggör sina erfarenheter för varandra.

Men studien visar också att det inte alltid räcker med att uppfatta vad och
hur andra gör för att vi skall ta detta till oss. Andras kompetens behöver
också framstå som en tillgänglig resurs för det egna lärandet. Teoretiskt kan
detta förstås utifrån att människan bygger sitt kunnande genom att använda
sig av de möjligheter eller erbjudanden som finns i ett visst sammanhang
(Jfr Löfberg & Ohlsson, 1995). När detta sammanhang, i form av n1edarbe
tare, inte uppfattas som ett erbjudande om att lära tillsammans blir inte
medarbetare den källa till kompetensutveckling som de skulle kunna vara.
En central fråga när något nytt förs in i en organisation är således om perso
nerna på arbetsplatsen framstår som en resurs för varandras lärande.

Dessa iakttagelser har teoretiska implikationer för det organisatoriska läran
det. Detta handlar för det första inte enbart om att synliggöra och sprida er
farenheter, utan även om en kollektiv kon1petens att ta emot nya arbetssätt,
ny teknik, eller annan kunskap. Frågan om att ta tillvara varandras kompe
tens blir därför inte enbart en fråga om att uppfatta vad medarbetare kan och
gör, utan även en fråga om att uppfatta andras kompetens som en väsentlig
tillgång för hela organisationens lärande.

16 Detta beskrivs i litteraturen under olika beteckningar såsom tyst kunskap, personlig
kunskap och förtrogenhetskunskap. För en diskussion om begreppet tyst kunskap utifrån
Michael Polanyis kunskapsfilosofi hänvisas till Rolf (1991 )
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För det andra finns det aspekter av det organisatoriska lärandet som inte in
nefattar ett individuellt lärande. Huruvida organisatoriskt lärande alltid in
nebär individuellt lärande är en debatt som funnits i litteraturen en längre
tid. Av resultaten drar jag slutsatsen att det inte alltid är nödvändigt (även
om detta var studiens utgångspunkt). Det tydligaste exemplet är när lärare
genom sin kännedom om varandras kompetens fördelar arbetsuppgifter så
att skolans samlade förmåga att lösa sina uppgifter förbättrades.

I detta finns möjligen en paradox. Att utveckla den organisatoriska kompe
tensen genom att utnyttja skillnader för att skapa arbetsdelning och speciali
sering minskar förutsättningarna för att utveckla enskilda individers kompe
tens. En lärare som är mindre bra på matematik lämnar över dessa lektioner
till en annan mer kompetent lärare, och missar då att i samarbetet förbättra
sin egen kompetens. Den aspekt av det organisatoriska lärandet som inte in
nebär ett individuellt lärande kan därför vara en nackdel för enskilda lärare.
Detta är konsekvensen av arbetsdelning. Vi får dock inte glömma att den
viktiga förutsättningen för att detta skall komma till stånd är att lärarnas er
farenheter och kompetens görs synliga för varandra. Det kräver således att
lärarna vet var den väsentliga kompetensen finns och medvetenhet om vars
och ens förutsättningar för att göra ett bra arbete.

Synligheten som grund för organisatoriskt lärande

Möjligheten att se kolleger i handling är inte bara en viktig förutsättning för
det individuella lärandet. Det har även betydelse för samordningen av indi
viders kompetens i ett organisatoriskt lärande med t ex hjälp aven gemen
sam intention. I studien underlättades förändringsarbetet i IT-satsningen ge
nom att en gemensam intention fungerade som en integrerande mekanism i
det organisatoriska lärandet. Detta är ett exempel på att förändringens vill
kor inte bara är kopplade till processande av information och kunskap i form
av feed-back, utan också på framåtriktade funktioner, vad Ellström (1992)
kallar feed-forward.

En verksamhetsinriktad skola har större möjligheter att utveckla en sådan
gemensam intention med förändringen eftersom lärarna ser varandra i hand
ling. Genom att tolkningen av intentionen på det sättet gestaltas skapas en
konkret förståelse av intentionen. När lärarna dessutom agerar tillsammans
skapas även en gemenskap byggd på delade handlingar, snarare än delade
slutsatser, åsikter, planer osv. I studien var samarbetet i handling en av de
viktigaste grunderna för att tydliggöra den intention som lärarna hade med
IT-satsningen.

Det har dock i skolans värld snarare varit vanligt att betona det omvända,
nämligen att förändrat tänkande genom dialoger, verksamhetsanknutna sam
tal, seminarier etc. skapar förändrat handlande. Framför allt har samtalet
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tillmäts stor betydelse som bas för organisatoriskt lärande (jfr. Ohlsson
1996, Lindqvist & Magnusson 1999, Senge 1995). Detta förutsätter dock att
människor kan synliggöra sina erfarenheter och kompetens för varandra i
samtalets form. Det är dessutom en sak att vara överens om ambitioner eller
ideer om verksanmeten på ett övergripande språkligt plan - exempelvis om
värdegrunden för en skola - och en helt alman sak hur likartat detta tar sig
uttryck i handling. Ändå hänförs skolors svårighet att skapa gemensamma
handlingsstrukturer ofta till bristen på möjligheter att föra meningsskapande
samtal (se t ex Bjerlöv 2003). Det är dock möjligt att det i ett organisatoriskt
sammanhang där det är viktigt att forma gemensamma sätt att förstå inten
tioner, inte är tillräckligt med samtal. Det krävs kanske också att tolkningar
av intentionerna synliggörs i handling.

Denna studie pekar således ut synliggörandet av erfarenheter och kompetens
i handling som basen för förändring i skolor. Det är denna synlighet som
kan bidra till reflektion och utbyte av perspektiv. Tschannen-Moran et al.
(1999:253) framhåller just "open sharing of classroom practices" som en
kritisk komponent för organisatoriskt lärande i skolor. Detta stärker uppfatt
ningen att ett viktigt villkor för att förändringssatsningar i skolor skall leda
till förändrade handlingsstrukturer är att deltagarna i handling synliggör sina
erfarenheter och kompetens för varandra. Molander (1996: 17) uttrycker det
ta på följande sätt: "Man kan spekulera om olika tolkningar och möjligheter.
Handlingen är ändå den punkt då vi lämnar de blotta möjligheternas rum
och gör på ett sätt - världen ändras, det finns ingen väg tillbaka".

Spridning eller synliggörande av erfarenheter

Den litteraturen som tillmäter kunskap och lärande i organisationer stor be
tydelse har dock inte tagit fasta på synliggörandet, utan främst uppehållit sig
vid erfarenhetsspridningen. Exempelvis menar Argote et al. (2000) att orga
nisationer som kan sprida kunskap och erfarenheter är mer produktiva och
har större möjlighet att överleva. Resultaten i denna studie pekar på att en
mer avgörande fråga är om den kunskap och de erfarenheter som skall spri
das verkligen är tillgängliga för spridning. Den grundläggande frågan är så
ledes om människor som arbetar i organisationen verkligen känner till eller
uppfattar vad andra medarbetare är bra på och vilka erfarenheter som görs i
arbetet. Erfarenheterna och kompetensen måste således vara synliga:
"Knowing who knows what in your school, and letting others know and use
this knowledge is central to making knowledge visible" (Todd 1999c).

Denna grundläggande aspekt av kunskapsspridning och organisatoriskt
lärande tycks i många fall tas för given. Enligt Arvidsson et al. (2001) fmns
ett underliggande antagande om att deltagare i en organisation vet var kom
petensen som skall spridas och användas i organisationen finns, vilket de
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ställer sig tveksamma till. Om därför betoningen läggs på kunskapssprid
ning nlenar jag att man förlorar något väsentligt. Man missar att kunskaps
spridningen först är möjlig om kunskap och erfarenheter synliggörs, dvs. om
organisationsdeltagarna vet var kunskapen finns. Resultatet av organisato
riskt förändringsarbete är således beroende av om organisationsmedlem
marna synliggör sina erfarenheter och kompetens för varandra. Studiens re
sultat talar för att utvecklingssatsningar baserade på samtal har mindre möj
lighet att bli franlgångsrika i en miljö där individerna i den praktiska verk
samheten inte ser varandra i handling.

En organisation av erfarenheter

Det andra ledet i studiens modell över förändringens villkoren är relaterat
till förutsättningar för samordningen av det individuella lärandet till en or
ganisatorisk kompetens. Här har jag visat att individernas organisationsföre
ställningar har betydelse för att skapa förändrade handlingsstrukturer. En
utgångspunkt i denna avhandling har varit att en organisation är vad indivi
den uppfattar att den är utifrån det mönster av sociala relationer som byggs
upp. Individerna bildar sin organisation, sin organisationsföreställning, ge
nom att handla och interagera, samt genom att uppfatta sociala mönster i
mötet med medarbetare i det dagliga arbetet.

Organisationsföreställningen som en organiserande lins
Jag har hävdat att organisationsföreställningen kan fungera som en samord
nande mekanism mellan individuellt lärande och organisatorisk kompetens.
Den är därnled ett viktigt villkor för att nya handlingsstrukturer skall ut
vecklas. När Döös (2001) menar att arbetsuppgiften som intention och som
erfarenhetsgrund för det individuella lärandet kan liknas vid glasögon som
avgör hur individer uppfattar och handlar, menar jag på motsvarande sätt att
de anställdas dominerande organisationsföreställningar kan liknas vid de
linser genom vilka det organisatoriska lärandet formas.

I förlängningen aven organisationsföreställning som går ut på att "organisa
tionen är vi och det vi gör" följer att organisationen inte ses som en låsande
struktur för de kontakter som behöver tas för att främja lärandet. Hela sko
lans personal, och den samlade erfarenheten, blir en möjlig grund för läran
det. När den uppfattade organisationen på det viset är en organisation av er
farenheter främjas synen på andras kompetens som en resurs för det egna
lärandet. Lärare som uttrycker en sådan föreställning om sin skola menar att
bilden i sig är en inbjudan till samarbete. Den utgör därmed ett av modellens
villkor för förändrade handlingsstrukturer.
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Den organisationsföreställning som tar fasta på den formella organisations
strukturen och indelning i enheter får istället en inlåsande effekt på erfaren
hetsutbytet. Det som uppfattas som organisationen blir den egna "rutan" i
organisationsplanen. Det blir isolerade grupper eller grupperingar av lärare
som utgör grunden för ett lärande erfarenhetsutbyte. När organisationen
uppfattas som självständiga individer får det inte någon styrande konse
kvens för vad som sker mellan människorna. Det är inte en organisation av
erfarenheter som framträder, utan snarare en otydlig föreställning om något
som är oviktigt för lärarnas arbete. Det blir då svårt att bygga upp gemen
samma visioner eller andra gemensamma mål ·som kräver att andras per
spektiv tas i beaktande.

Resultatet indikerar således att de dominerande organisationsföreställning
ama fungerar som en organiserande lins för vad som händer i skärnings
punkten mellan att enskilda individer gör erfarenheter, och utvecklingen av
organisatorisk kompetens (nya handlingsstrukturer). Föreställningen påver
kar hur lärarna förstår sin omgivning och hur de agerar mot andra. Den styr
om läraren gör sina erfarenheter och sin kompetens synlig för andra, om
andra framträder som en resurs för det egna lärandet, och om det finns en
intention att skapa gemensamma syn- och arbetssätt. Den styr också vilken
kontroll organisationsmedlemmarna är beredda att underordna sig.

I en utvecklingssatsning som har målet att skapa en "lärande organisation"
får detta mål helt olika mening för lärare beroende på deras föreställning om
vad som avses med organisation. Det avgör om de det som skall utvecklas
är hela skolan och människorna där, den formella organisationsstrukturen,
eller något vagt i det organisatoriska sammanhanget som inte berör lärarnas
arbete. Det sätt som skolor tänker om sig själva som organisationer påverkar
således den organisatoriska lärprocessen. Med en sådan utgångspunkt fmns
det anledning att anta att det krävs stora förändringar i sättet att tänka om
skolor som organisationer för att någon verklig förändring skall komma till
stånd, speciellt om organisationsföreställningarna baseras på att den egna
undervisningen är i centnlm för verksamheten.

Organisationsföreställningar erbjuder handlingsalternativ
Man kan naturligtvis alltid, som med hönan och ägget, fråga sig vad som
kommer först - interaktionsmönstret och den sociala strukturen eller organi
sationsförestäilningen. I litteraturen argumenteras för att individuella och
generella organisationsföreställningar är relativt stabila mönster som påver
kar människors agerande (jfr Löwstedt 1989). Samtidigt finns argument för
motsatsen, dvs. att förändringar i kognitiva strukturer uppstår genom en nära
koppling till handling (se Heligren & Löwstedt 2001 :22 ft).
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Om vi utgår från att organisationer påverkar individer, samtidigt som indi
vider påverkar organisationer är det mest troliga att det är en ömsesidig på
verkan. Organisationsföreställningama kan ur ett sådant perspektiv både ses
som ett resultat av interaktionsmönster, och som en orsak till det handlande
som sker i en organisation. Det jag kan konstatera är att det finns en stor
överensstämmelse mellan å ena sidan vad som skett i IT-projektet och andra
förändringar i respektive skola, och å den andra sidan de dominerande orga
nisationsföreställningama hos majoriteten av lärarna. Även om det är frågan
om en ömsesidig påverkan av föreställningar och handlingsmönster innebär
detta dock att organisationsföreställningarna har betydelse.

Teoretiskt stöd för att uppfattningen av omvärlden får betydelse för männi
skors handlande ges dock av Gibsons (1979) resonemang om att omgiv
ningen tillhandahåller handlingsalternativ. För vissa lärare blev datorerna ett
erbjudande om att undersöka vilka pedagogiska handlingsmöjligheter de er
bjöd, andra fann helt enkelt att de var ett bra bordl7

• Det framstår för mig
som rimligt att även organisationsföreställningar skulle utgöra erbjudanden
om handling - erbjuda handlingsalternativ. Uppfattas organisationen som en
stel fonnel1 struktur erbjuder det andra handlingsmöjligheter än om en
grupp människor sammanbundna av gemensamma intentioner framträder.

Ett väsentligt villkor för att skapa förändringar i sättet att samarbeta och lära
av och med varandra är således att hela organisationen uppfattas som en or
ganisation av erfarenheter. Förändringens villkor står således inte bara att
finna i organisationens formella struktur, utan även i hur organisationen
framträder för dess anställda.

Det organisatoriska lärandes tvingande karaktär

Villkoren för att en förändringssatsning skall leda till förändrade handlings
strukturer står också att finna i de faktorer som vidnlakthåller de strukturer
som skapas. En av dessa faktorer är disciplinering via ömsesidig kontroll,
som också har en viktig funktion i det organisationiska lärandet. Att lärande
skulle inrymma en aspekt av kontroll eller tvång kan tyckas vara en para
dox. Visserligen är det rimligt att organiserad verksamhet behöver någon
form av disciplinering för att vidmakthålla rutiner och en stabil verksamhet,
men detta har i litteraturen sällan förknippats med lärande i organisationer.

I studiens teoretiska referensranl är den organisatoriska kompetensen en del
av det organisatoriska lärandet. Jag menar att man inte kan bortse från de
handlingsmönster som lärandet resulterar i. I många förändringssatsningar

17 På några håll observerade jag hur en duk hade lagts över den dator som ställts in i
klassrununet och att den användes som avlastningsbord.
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tycks problemet vara just varaktigheten i de handlingsstrukturer som etable
ras, snarare än att skapa förändringen. Reformer genomförs, men åtgärder
blir inte omsatta i praktiken. Inom skolan söks anledningen till detta ofta i
de organisatoriska förutsättningarna med bl a otydliga mål och stor hand
lingsfrihet får lärare. Jag menar dock att anledningen lika väl kan sökas i de
inre lärprocesserna och bristen på befästande och vidmakthållande faktorer i
det organisatoriska lärandet. Det är därför viktigt att uppmärksamma den
aspekt av det organisatoriska lärandet som har en vidmakthållande karaktär.

Författare som framhåller det organisatoriska lärandets bevarande funktion
(se t ex Cook & Yanow 1996) ser ofta lärandet ur ett kulturellt perspektiv.
Det organisatoriska lärandet sker implicit i det dagliga arbetet. Genom att
arbeta tillsammans bevaras en gemensam förståelse av hur arbetet går tilL
Betydelsen av att se varandra i handling diskuteras uteslutande som en vik
tig faktor för lärandet i socialiseringsprocessen. Dock uppmärksammas inte
att en konsekvens av att deltagare ser varandra i handling också kan vara en
ömsesidig kontroll av varandras agerande.

Den ömsesidiga kontrollen vidmakthäller rutiner
Detta resonenlang har två konsekvenser, en praktisk för förståelsen av skill
naderna mellan skolornas resultat i IT-satsningen och en teoretisk för dis
kussionen om organisatoriskt lärande. För det första vill jag hävda att en di
sciplinering via ömsesidig kontroll bidrog till att en stor andel av lärarna an
vände datorerna på skolor med hög användning, och att nivån på denna an
vändning var ett bestående mönster över en längre tid.

En förutsättning för denna ömsesidiga kontroll var att arbetet organiserades
så att det blev synligt och tydligt vad var och en gör. En verksamhet som
baseras på interna överenskommelser om hur arbetet skall bedrivas, och
samtidigt är organiserad så att det blir synligt vad var och en gör, främjar det
organisatoriska lärandet genom att skapa en gemensam erfarenhetsgrund.
Men den medför även att deltagarna kan kontrollera varandras agerande så
att överenskomna handlingsmönster vidmakthålls. Synligheten skapar såle
des både förutsättningar för lärande och ett tryck på att vidmakthålla etable
rade handlingsstrukturer. Utan denna insyn i vad andra gör med de överens
k0tn11a anlbitionema skulle disciplineringen i form av ömsesidig kontroll
inte fungera. I skolor där lärare självständigt genomför sin undervisning
utan andras insyn finns varken samma möjligheter till lärande och utveck
ling, eller till kontroll. En aspekt som tidigare inte diskuterats i samband
med organisatoriskt lärande är således den ömsesidiga disciplineringens be
tydelse. Jag drar dock slutsatsen att såväl synligheten som kontrollen är vik
tiga förutsättningar för det organisatoriska lärandet.
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Liknande beskrivningar av hur en organisatorisk kompetens vidmakthålls
finns från andra branscher. När Cook och Yanow (1996) i en känd artikel
beskriver flöjttillverkning vid Powel Flutes inc. redogör de för samma kon
troll över att gemensamma överenskommelser följs, även om författarna inte
använder orden kontroll eller disciplinering. Flöjtnlakama kontrollerar var
andras arbete och kan säga till varandra att "This bit doesn't look quite
right", varvid den som gjort arbetet får göra om den tills båda är nöjda.
Detta får till konsekvens att den kollektiva kompetensen att tillverka en typ
isk Powel-flöjt vidmakthålls genom att tillverkningen disciplineras: "... it
has made sure that at any one step of manifacture not only had work been
done properly with respect to the work each flutemaker needed to accom
plish, but it was also done properly from the perspective of the next flute
maker who needed to base her work on that of the former" (s 442). Samma
resonemang för lärarna på skolan i denna studie som behållit en hög IT
användning över tid. Genom sättet att organisera arbetet baseras en lärares
insatser på vad andra har åstadkommit. Det är eleverna som förs genom sy
stemet, på samma sätt som flöjten, och synliggör vad andra lärare har lärt
dem. Detta illustreras av ett citat jag redovisat tidigare:

För någon gång blir det ändå så att nu måste barnen komma in till mig och
jobba och då upptäcker jag ju att det här inte stämmer. Dom har ju inte
gjort så sonl vi har bestänlt. Då tar vi upp att nu är det något som inte
stämmer.

Även om det är en viss skillnad på att hantera en bit trä och att hantera ele
ver är det samma kontroll av att arbetssättet vidmakthålls som illustreras i
båda fallen. En följttillverkare som vill göra sin egen version av Powel
flöjten skulle både få konfronteras med medarbetarna och ledningen, på
samma sätt som lärarna beskriver vad sonl skulle hända med den lärare som
vill driva sin egen undervisningsrnodeli på skolan. Varken i föreliggande
studie eller i exemplet med flöjttillverkningen har dock det tvingande insla
get betraktats som något negativt, varken för individerna eller för verksam
heten. Möjligen kan detta bero på att det är personer som finns kvar i arbetet
som studerats eller intervjuats, personer som funnit sig till rätta i situatio
nen. Det finns tecken på att lärare som inte accepterat det disciplinerande
tvånget har slutat sin anställning på skolan, och kanske även på Powels
flöjtfabrik?

Disciplinering som teoretiskt inslag i organisatoriskt lärande
Inslaget av disciplinering och kontroll har även konsekvenser för den teore
tiska diskussionen. Som jag tidigare påpekat har lärande allmänt kopplats
till växande, innovativa eller effektivitetshöjande konsekvenser, med några
få undantag. Välkända sådana är icke konstruktivt lärande bland individer i
form av inlärd hjälplöshet eller organisatoriska konsekvenser av ledande
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personers oförmåga att lära (Argyris 1996). Däremot finns få teorier som
uppmärksanlmar att lärprocessen innehåller inslag av tvingande eller disci
plinerande karaktär. Snarare har disciplinering beskrivits som motsatsen till
organisatoriskt lärande. Exempelvis diskuterar Schenkel (2002) huruvida ett
specifikt industriprojekt kan betraktas som en "communiy of practice" eller
en "community of discipline". Han menar att administrativa rutiner i sam
band med kvalitetsarbetet i projektet gjorde att personalen disciplinerades
att kontakta specifika personer när störningar uppstod i produktionen. Där
med försän1fades förutsättningarna för organisatoriskt lärande. Schenkel för
detta resonemang utifrån Michel Foucaults tankar om disciplinering som ett
generellt fenomen för att åstadkomma kontroll i det moderna samhällets by
råkratiska företag när inte längre direkt övervakning är möjlig18

•

I Foucaults tappning grundas disciplineringen till det normala och rätta be
teendet i korthet på att anställda upplever en ständigt närvarande övervak
ning, utan att för den skull behöva vara övervakade. Blotta hotet om att vara
övervakad leder över tid till att disciplineringen internaliseras och övergår
till självdisciplinering. Med denna utgångspunkt är det rimligt att discipline
ring och lärande är varandras motsats. Om vi däremot förstår disciplinering
sonl en befästande eller vidnlakthållande aspekt i den organisatoriska kom
petens som utvecklats i ett organisatoriskt lärande blir utgångspunkten en
annan. Disciplineringen blir då snarare en viktig aspekt av lärandet på en
organisatorisk nivå. I det aktuella fallet är inte heller disciplineringen be
tingad aven möjlig formell hierarkisk övervakning. Tvånget består i att lä
rarna ömsesidigt kontrollerar varandras överenskomna arbetssätt. Eftersom
Foucault tar fasta på hur kontroll utövas i den moderna tidens byråkratier
har hans resonemang inte självklart relevans för kunskapsintensiva organi
sationer, eller verksamheter som bygger på självstyrande grupper (McKin
lay & Taylor 1998). Det blir därför relevant att diskutera teorin kring orga
nisatoriskt lärande utifrån att lärprocesser på en kollektiv nivå innehåller ett
inslag av disciplinerande karaktär. Denna aspekt av organisatoriskt lärande
har enligt resultaten sitt berättigande i den diskussionen. Den är väsentlig
för att vidmakthålla de handlingsstrukturer som skapas i ett förändringsarbe
te, och därnled en del av förändringens villkor.

18 För en genomgång av Foucaults bidrag till organisationsteorin se exempelvis McKin
lay & Starkey (1998).
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Den organisatoriska förändringskompetensen
I denna studie har jag visat att en organisatorisk lärprocess resulterat i ge
mensamma handlingsmönster för användningen av IT på vissa skolor, men
inte på alla. Resultat väcker därmed frågan: Hur kan det komma sig att des
sa lärprocesser utvecklades på en skola, men inte på de andra? Varför upp
fylldes villkoren för förändring på just en viss skola, men inte på andra? Re
sultaten ger inga entydiga svar på dessa frågor, nlen det faktum att det ver
kar finnas mönster i hur respektive skola hanterar förändringar ger ändå vis
sa indikationer på en möjlig förklaring.

Mönster i hur förändringar hanteras

I studien har jag inte bara belyst förutsättningar för lärande i samband med
en utvecklingssatsning på IT, utan också skolornas hantering av kunskap
och lärande vid sidan om IT-projektet, i samband med andra förändringar
och i relation till den vardagliga undervisningen. Resultaten pekar på att det
sätt som IT-införandet hanterats inte är unikt för just den studerade föränd
ringssatsningen. Det tycks snarare finnas genomgående mönster som indike
rar att den verksamhetsinriktade skolan hanterar förändringar på ett annat
sätt än vad den professionsimiktade skolan gör.

På den verksamhetsinriktade skolan var strävan efter spridning av erfarenhe
ter inte unik för IT-projektet, utan snarare något som gällde arbetet i stort.
Även vid andra förändringar hade lärarna synliggjort sina erfarenheter och
kompetens för varandra. De uppfattade varandra som en resurs för det egna
lärandet oberoende av om det handlar om satsningar på IT eller någonting
annat, och tog upp problem i undervisningen på möten och konferenser utan
att riskera att "förlora ansiktet". På den professionsbaserade skolan var kän
nedomen om vad kollegor gjorde med datorerna mycket låg, men lärarnas
visste ytterst lite om varandras arbete även i andra avseenden. Oberoende av
vilken typ av förändring det var tal om framträdde inte andra lärare som en
resurs för att lära av och med varandra.

Samma sak gäller för de mekanismer som samordnat det individuella läran
det till en unika organisatorisk kompetens i samband med IT-satsningen. På
den verksamhetsinriktade skolan har utvecklingen aven gemensam uppgift,
intentionen att skapa ett enhetligt arbetssätt, och möjligen också den domi
nerande organisationsföreställningen om skolan som ett team, varit ledande
även i andra fall när något nytt förts in i organisationen. Inget talar heller för
att bristen på samordnande mekanismer i IT-satsningen på den professions
baserade skolan skulle vara typiskt för just detta tillfälle. Dessa mönster av
hur förändringar hanteras på respektive skoltyp har således inte varit beting-
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ade av just IT-satsningen. IT blir ett specialfall av hur förändringar tas emot
och belyser ett "osynligt" mönster av hur lärande och förändring hanteras.

Det sätt som IT-satsningen hanterades kan därför antas avspegla respektive
skoltyps mer generella förmåga att hantera förändring, en förmåga att integ
rera något nytt i den egna verksamheten. Denna förmåga vill jag kalla den
kollektiva organiseringskompetensen. Den är ett uttryck för organisationens
handlingsförmåga när den ställs inför nya utmaningar. Det är i skolornas
kollektiva organiseringskompetens som ett möjligt svar kan sökas på frågan
varför lärprocesser som gynnade IT-satsningen utvecklades på en skola,
men inte på andra. Man kan helt enkelt säga att den verksamhetsinriktade
skolan är bättre på att hantera förändring. Den kollektiva kompetensen att
hantera förändringar är således inte lika väl utvecklad på en professionsba
serad skola, eller i vart fall av ett annat slag.

Kompetensen att bevara mot kompetensen att förändra

Den kollektiva organiseringskompetensen är unik för respektive organisa
tion, och kan inte säljas eller kopieras då den byggs upp av de relationer
som finns bland individerna på arbetsplatsen. Det är därför inte troligt att en
professionsbaserad skola skulle kunna, eller ens vilja, kopiera mötesstruktu
ren och arbetssättet på en verksamhetsinriktad skola, även om enskilda lära
re eller rektorn skulle vilja göra det. Försök i den riktningen har gjorts under
studiens gång, bl a genom studiebesök, utan att det resulterat i några försök
att ta efter eller översätta ideer till den egna verksamheten. Nya skolledare
med ambitioner att förändra har också tillkommit under studiens gång. Des
sa har dock haft svårt att skapa någon egentlig förändring.

I detta resonemang finns ett tydligt dilemma. Å ena sidan har jag konstaterat
att det organisatoriska lärandet resulterade i handlingsstrukturer för IT
användningen. Den organisatoriska kompetensen sonl då etablerades att
hantera IT i skolans verksamhet befästes genonl olika vidmakthållande
funktioner. Å andra sidan bör organisationer vara öppna för att handlings
strukturerna behöver förändras. Organisationer behöver ha en förmåga att
hantera förändring (en kollektiv organiseringskompetens). Därmed ställs de
krafter som bevarar den organisatoriska kompetensen att utföra en specifik
uppgift (användningen av IT), mot organiseringskompetensens allmänna
förmåga att skapa förändring. Med andra ord ställs produktionslogikens
krav på rutin och regelbaserat handlande mot utvecklingslogikens innovati
va förändringskraft (jfr Ellström 200 l).

Min utgångspunkt för att förstå detta dilemma utgår från det resonemang
sonl Weick och Quilm (1999) för kring förändringar som episodiska eller
inkrementella, dvs. som planerade och plötsliga, eller som ständigt pågåen
de och framväxande. Som jag konstaterade inledningsvis är forskares in-
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tryck att det mesta inom skolan varit otroligt stabilt över tiden, medan lära
res bild av skolan är att allting ständigt har f6rändrats. Dessa skillnader i syn
på skolans utveckling kan bero på att observatörerna utgår från olika per
spektiv. Ur ett utifrån-perspektiv, där forskare studerar centrala aktiviteter i
skolan, kan mycket tyckas vara of6rändrat. De förändringar som iakttas kan
då uppfattas ske i episoder. När jag studerar skolans vardag ur lärares
perspektiv framgår dock en ständig process av anpassning och justering av
det befintliga. De vidmakthållande faktorerna fanns där, men också en öp
penhet för att i små steg ompröva.

Förändringar sker således fortlöpande inom ramen för det kollektivt över
enskomna. På det viset finns egentligen ingen motsättning mellan vidmakt
hållandet av etablerade handlingsmönster och krav på förändring. Mera
övergripande f6rändringar sker, som t ex införandet av arbetsscheman, men
när väl arbetssättet etablerats sker en långsam och ständig utveckling. Grun
den för detta finns i det faktum att lärarna på verksamhetsinriktade skolor
kontinuerligt synliggör sina erfarenheter och sin kompetens för varandra.
Synligheten blir en utgångspunkt för att gemensamma erfarenheter skulle
kunde förändra etablerade rutiner. På professionsbaserade skolor, där lärar
nas erfarenheter inte på samma sätt var synliga, blir organiseringskompeten
sen inte lika utvecklad. Den vidmakthållande funktionen av det etablerade
sättet att agera som lärare är dock stark, och många lärare poängterade den
svårighet och ovilja som fanns att förändra. Även omjag inte gör anspråk på
att lösa dilemmat mellan krav på rutiner å ena sidan, och förändring å den
andra, kan möjligen en nyckel till samtidig utvecklingen aven verksamhet
och bevarandet av etablerade handlingsstrukturer finnas i personalens syn
liggörande av erfarenheter och kompetens. Det möjliggör att erfarenheter
lyfts upp, diskuteras och prövas mot andras erfarenheter, som en grund för
ett kontinuerligt sökande efter bra arbetssätt.

Har andra branscher n~got att lära av skolan?
Om skolorna i denna studie betraktas som typfall är min slutsats att resulta
ten kan säga något om förutsättningarna för förändringar i skolor i stort. Det
som inte är specifikt i denna studie är problematiken med lärares isolering i
sitt arbete. Det har franmållits som ett hinder för skolutveckling i många
olika sammanhang. För att förändringsambitioner skall leda till skolutveck
ling, och inte enbart individutveckling, krävs således att enskilda lärare syn
liggör sina erfarenheter för varandra.

När det gäller studiens relevans för arbetslivet och näringslivet i övrigt kon
staterar jag att det i skolor ofta diskuteras hur skolan skall kunna lära av när
ingslivet. Mer sällan förs det onlvända resonemanget, att företag skulle kun-
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na lära av hur skolor arbetar. När nu företag alltmer börjat intressera sig för
lärande och kunskapshantering skulle man kunna tänka sig att de vänder
blickarna mot skolan, en verksamhet som sysslat med detta i över 150 år.
Skolans lärande är dock så förknippat med den traditionella undervisningen
att detta knappast sker.

Lärande och kunskapshantering i företag har under senare år ofta diskuteras
under beteckningen "Knowledge management". Detta begrepp har haft en
stark koppling till informationstekniken och databaser. En förändring i de
teoretiska utgångspunkterna för Knowledge Mangagement har dock börjat
skönjas (Larsson & Löwstedt 2002). Denna förändring innebär en ökad be
toning på lärprocesser, och inte bara en fokusering på lagring och spridning
av kunskap. Därigenom fmns en tydligare koppling mellan begreppen orga
nisatoriskt lärande och Knowledge Management. Lärprocesser och kun
skapshantering blir två sidor av samma mynt. Kunskapshanteringen i en or
ganisation inbegriper därför att organisera för att underlätta såvällärproces
ser som kunskapsspridning. I detta avseende kan andra företag och organisa
tioner ha något att lära från exemplet med IT-satsningen i skolan.

Studien lyfter fram villkoren för att de anställdas erfarenheter och kompe
tens skall kunna samverka i lösandet av nya uppgifter. Dessa villkor för att
skapa förändrade handlingsmönster i organisationer är troligen mer allmän
giltiga, än skolspecifika, och kan formuleras i form av frågor relevanta att
ställa i en förändringssatsning: (1) Hur görs enskilda nledarbetares erfaren
heter och kompetens synliga? Kan det göras i handling? (2) Kan vi bidra till
att anställda uppfattar varandra som resurser för det egna lärandet, dvs. hur
blir det naturligt att ta hjälp av de medarbetare man uppfattar som kompe
tenta i något avseende? (3) Vilka forum, tekniker eller arbetssätt har vi för
att samordna enskilda medarbetares erfarenheter till en gemensam kompe
tens? Och slutligen: (4) Hur vidmakthåller vi de arbetssätt eller lösningar
som vi funnit fungerar bra?
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Slutsatser och studiens bidrag
Denna studie har belyst och analyserat varför fyra skolor i en gemensam ut
vecklingssatsning på IT trots liknande utgångspunkter nådde så olika resul
tatet med avseende på målet att integrera IT i den egna verksamheten. Slut
satsen är att skolornas resultat kan förklaras av deras förutsättningar för or
ganisatoriskt lärande. Förändringens villkor, dess möjligheter och begräns
ningar, vill jag således koppla till förutsättningarna för organisatoriskt
lärande.

Förändringssatsningens resultat kan relateras till de organisatoriska lärpro
cessema genom det sätt som detta bidragit till att utveckla och samordna en
skilda lärares erfarenheter och kompetens att använda IT. Det har avgjort
om den samlade kompetensen användes för att hitta och utveckla tillämp
ningsmöjligheter med förändringen, eller om varje individ fått lita till sin
egen förmåga. En betydelsefull förutsättning för denna samordning i läran
det har varit synligheten av enskilda lärares erfarenheter och kompetens.
Även förståelsen av förändringen som en gemensam uppgift, intentionen att
skapa ett enhetligt arbetssätt, samt föreställningen om den egna skolan som
en organisation av erfarenheter, har varit viktiga förutsättningar för organi
satoriskt lärande. Dessutom har vidmakthållande faktorer i den organisato
riska kompetensen bidragit till en hög och allmän IT-användning över tid.
Studiens grundläggande fråga om varför IT-användningen utvecklades så
olika på de fyra skolorna i samma utvecklingsprojekt vill jag således besva
ra med att skolorna har olika förmåga att hantera lärande och den kunskap
och kompetens som finns i organisationen. Denna förmåga knyter jag till
den organiseringskompetens som är unik för respektive organisation.

Resultatet illustrerar också den svårighet som förändringssatsningar möter i
skolor där lärare sällan ser varandra i handling, och där lärare således inte är
medvetna om varandras erfarenheter och kompetens. Den reser också frågan
om relationen mellan organisatoriskt lärande och kontroll. Studien indikerar
att det kan vara så att någon form av disciplinerande kontroll är nödvändig i
ett organisatoriskt lärande för att vidnlakthålla de handlingsmönster som är
dess resultat.

Studiens bidrag
Studiens bidrag är framför allt att den på en praktiknära nivå belyser vad
som sker i skolor när en förändring introduceras. Även om skolor ofta be
skrivs i singularis - skolan är si eller så - visar resultaten att skolor uppvisar
stora skillnader sinsemellan när de betraktas på nära håll. Det praktiknära
bidraget innebär att studien sätter fingret på de lärprocesser som sker mellan
lärarna i skolan, och vilken betydelse förutsättningarna för lärande har för
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möjligheten att samordna den befmtliga kompetensen till mer övergripande
förändringar och skolutveckling. Studien bidrar därmed till att belysa bety
delsen av organisatoriskt lärande för förändringar i organisationer. Genom
att lyfta fram dessa lärprocesser som förändringens villkor kan studien bidra
till att andra skolor reflekterar över vad som främjar eller hindrar lärande
och utveckling i deras egen verksamhet.

Studien kan även ge ett teoretiskt bidrag genom att knyta samman individu
ellt lärande, organisatoriskt lärande och organisatorisk kompetens i en mo
dell över villkoren för att en förändringssatsning skall leda till förändrade
handlingsstrukturer i organisationer. Detta finns visserligen beskrivet på
olika sätt, men sällan beaktas samtliga led i den teoretiska diskussionen. I
modellen presenteras de förutsättningar som jag funnit väsentliga för att en
skola skall kunna tillvarata och samordna de anställdas erfarenheter och
kompetens i samband med att man genomför en förändringssatsning. Teore
tiskt tillför studien att synliggörandet av erfarenheter och konlpetens är cent
ralt, såväl för det individuella lärandet som för samordningen av individers
kompetens och för vidmakthållandet av den organisatoriska kompetens som
därigenom utvecklas. Jag uppmärksammar också den disciplinerande aspek
ten i organisatoriskt lärande, och betydelsen av den kollektiva organise
ringskompetensen. Hur stort bidrag dessa teoretiska resonemang är återstår
att se. Min förhoppning är att de kan stimulera till vidare forskning och teo
riutveckling, eller utgöra arbetshypoteser för praktikers arbete kring föränd
ring och lärande i organisationer.

I denna studie har jag valt att söka svaret på frågan "varför utvecklades IT
allvändningen så olika på fyra skolor i samma utvecklingsprojekt?" i de lär
processer som skedde internt i varje skola, och förutsättningarna för dessa.
Har jag då kommit fram till en bättre förklaring än onl jag hade gjort ett an
nat val av perspektiv eller tagit en annan teoretisk utgångspunkt? Mitt svar
är att jag nog inte kan vara säker på detta, men att jag genom studien ut
vecklat kunskaper om lärprocesserna och om hur dessa bidrar till förändring
av den typ som studerats. Skolan är full av goda intentioner och ideer om
"den goda skolan". Däremot är inte ideema lika många eller lika utarbetade
när det gäller de organiseringsprocesser som är vägen dit. I det avseendet
kan studiens resultat ur ett lärande- och kunskapsperspektiv vara ett bidrag
till de kulturteoretiska, strukturella eller institutionella perspektiv som do
minerat forskningen om skolförändringar.
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Appendix
Exempel pä frägeomräden i intervjuguiden

Vintern 1996/1997
- Tillvägagångssätt for att implementera er IT-strategi?

- Är IT en fråga for laget/gruppen eller för den enskilde läraren/personalen?

- Detta är målen. Är de möj liga att uppnå? Konsekvenser for gruppen/laget?

Hösten 1998
- Din erfarenhet av vad som skett i skolan genom IT-satsningen sedan 1996.

- Har IT-satsningen varit en fråga för gruppen/arbetslaget?

- Hur vet Du vad andra gör? Hur har Ni pratat kring detta? Arenor / sammanhang?

- Vem använder du dig av for att lära dig om IT?

- Hur fors erfarenheter från utbildningen in i ditt eget arbete? Hur sprids de på skolan?

vAren 1999
Hur har ni i arbetslaget resonerat kring vad som är uppgiften och hur ni ska lösa den?

Hur mycket arbetar du tillsammans med andra lärare?

Hur lär ni av varandra? Hur går det till? I vilka sammanhang

Om du tänker på skolan som en organisation. Vad är det för dig?

Vad är en lärare som är kompetent IT-användare för dig? Vem är det? Varför?

Om det kom en ny lärare till skolan, hur får han/hon lära sig hur ni på den här skolan
använder IT i undervisningen?

Vintern 2000/2001
Planerar du och lägger upp undervisningen själv eller tillsammans med andra?

Hur ofta har du möjlighet att se hur andra lärare löser sin huvuduppgift undervisning?

Kan du på andra sätt ta del av de erfarenheter andra gör i undervisningen? Hur?

Hur tydliga eller synliga är andras erfarenheter och lärdomar? Hur framträder de?

Om du ser att andra är speciellt bra på något/gör något mindre bra/, vad gör du då?

Kan du peka ut vilka som är speciellt kompetenta som lärare? Hur vet du det?

Finns det något som är typiskt eller utmärkande för hur ni arbetar på den här skolan?

Fundera över skolan som en helhet, hur skulle du beskriva den?

vAren 2002
- Så här har jag uppfattat att ni hanterade IT-projektet. ... Hur ser ni på kunskapssprid-

ning och lärande idag?

- Hur synliga ät andras erfarenheter och kompetens idag? Vad vet ni om vad andra gör?

- Vad skulle ni säga är typiskt för hur ni arbetar på den här skolan?

- Jag har uppfattat ... varit utmärkande för er. Hur ser ni på det idag?
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Summery in English

This study is about organizationaI Ieaming and change processes in schooIs. It
was conducted at a school district in Sweden while introducing and implementing
computers and information technology in its 13 compulsory schooIs. Even though
the schools had similar project organizations and change processes set up in simi
lar ways, the use of IT tumed out to be very different at the schooIs. The main
question is: Why did the use of IT develop so differently at the schools despite
similar conditions in the same change project? The main area of interest in this
thesis is to explore if and how organizational leaming processes, and the existing
conditions for them, can contribute to answer that question.

The change project
This thesis is based on a study of a four-year IT project in the schools of a mu
nicipality (school district) in Sweden. The aim of the project was to integrate
computers and IT into the daily routines of all the teachers and the leaming envi
ronment of every school. Main goals were to give students in all classes equal
opportunities to use IT as an integral tool in their studies, and to develop the
teacher's role and educational practice. To reach these goals the new technology
was expected to transform the organization of the schoois. A principal goal of the
project was to promote teanlwork and thereby develop the schools into team
based and leaming organizations.

The implementation was based on a clear and distinct strategy, a common road
map and planned key activities. This means that the change process was set up in
the same way as well as the organization of the project was similar at each school,
following carefully the project plan drawn up by the project leader. Each school
got equal resources (proportional to its size) for teacher education and equipment
(computers and network). This was done to avoid differences between the schools
in the use ofIT.

Despite the fact that the change process was Iaunched in a very similar way, by
the end of the project period the use of IT tumed out to be very different at the
schooIs. This situation made it especially suitable for a study on how organiza
tionalleaming processes affect school development initiatives. Thus, it is neither
the implementation of IT in schooIs, nor its effects, that are the main interest in
this thesis. Rather, the IT project is an empirical example of a change initiative
suitable to study from an organizationalleaming perspective.
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New conditions for school development
At the same time as the IT-project started (mid 1990s) reforms in the school sys
tem created new conditions for teachers. These reforms entailed deregulation and
decentralization of the steering of schoois, and an attempt to apply a more distinct
goal and result-oriented management system. How operations should be organ
ized in more concrete terms is now a matter that is left to be determined at the 10
cal level. Beside the new conditions due to reforms, the idea that the work of
teachers should be organized in groups or teams has gained in strength throughout
the 1990s. One of the argunlents for working in teams is that it enables teachers to
abandon the traditional pattern of working alone and, thus, making them favor co
operation. From this point of view, teams make joint organizational learning pos
sible by facilitating collaboration and opening the door to the joint solving of
problems that was previously the concern of each individual teacher.

These changes in the school system are providing new opportunities for local
school development. The learning that takes place within the organization is no
longer solely an individual concern, but to a great extent also a social concern and
a shared responsibility for the teachers at a school. Leithwood et. al. (1998) ex
press this as follows: " ...the persistence of cal1s for school reforms, along with the
ambitious yet uncertain nature of that reform, has promoted growing support for
the importance of organizationalleaming in schools." Given this background, it
can be said that there is a particular need for more knowledge on organizational
learning in relation to change initiatives in schoois.

Theoretical frame of reference
This study takes a learning and knowledge perspective on organizational change.
This means that it assumes that the conditions for learning are important for the
course of events in organizations. The theoretical perspective on leaming is a
combination of experiential leaming and theories that emphasize the contextual
and situated character oflearning. Learning is based on people's transfornlation of
experiences, but also affected by the culturai and contextual situation in which it
takes place. In this thesis a model for organizational leaming is developed and
used as a point of departure for the study. This model assumes that organizational
learning includes good opportunities for individualleaming in the daily co
operation with colleagues, and the integration of this individuallearning to an Of

ganizational competence for the school as a whole. Organizational competence is
from this perspective an organization's ability to deal with a specific task, and is
expressed through the structures or patterns ofbehavior that are created.

Organizational learning

r·····i~di~id~~i······1 r····i~t~~~~ti·~·~··~f·····~ u..
~ learning r+ E the individual ~ j1IIl'"

~ ~ ~ learning ~.................................:

- 218 -

Organizational competence
............................................... .
~ New structures of ~

~ actions in the ~

i ~~~~~~~~.~~~~ J



The study
For the purpose of developing a more in-depth understanding of the leaming
process, the study focused on the IT implementation in 4 of the 13 compulsory
schools in the district. These four schools can be regarded as units in the same or
ganization (the school district) managed by a school district superintendent. Even
though the change process at each school was launched at a similar way the initial
analysis of the four schools showed substantiaI differences in many aspects of the
IT adoption change process. The result of a questionnaire three years after project
start-up confirmed that the integration of IT differed significantly between the
schooIs. The percentage of teachers that stated they used IT in their teaching regu
larly on a daily basis is presented below for each of the four schoois. School A
had most successfully integrated computers and IT into the daily routines of the
teachers, while school D had done this in least degree. School B and C showed
integration on a level in between.

Table 1: Percentage of teachers that in a questionnaire three years after project start-up
stated that they used IT daily in their teaching, or used IT less than once a week.

SchoolA School B SchoolC School D

I use IT daily in my teaching.

I use IT in my teaching less than
once ?I week.

81%

0%

610/0

17%

31%

15% 38%

The purpose of the thesis is to examine ifand how organizational learning proc
esses, and ils condilions, can explain why a change project results in different
outcomes in different schools in the same school district. To answer this question
from aleaming perspective three specific research questions were formulated:

l) How do teachers in their daily work develop their individual competence by
co-operating with col1eagues?

2) Is the individualleaming integrated to an organizational competence in the
use ofIT, and how is this done?

3) How is the organizational competence in the use ofIT secured and maintained
in the schools?

Method
The study was designed as comparative case studies of the implementation proc
ess at the schools during three years of the project (1997 - 1999), but also during
a period after the project (2000 - spring 2002). The headmasters and ten teachers
at each school were interviewed nlultiple times during the five-year period using a
semi-structured interview protoco1. The teachers were interviewed on their opin
ions about IT, their experiences, hopes and fears, and how the change process had
been carried out. They were also asked about conditions for leaming, how they
used each other for leaming and how much they knew about the work done by
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their colleagues. Between data collection activities periodic visits to the sites were
carried out and observations made. The schools are as follows:

• School "A": 220 pupils aged 7 to 12, and 20 teachers.
• School "B": 400 pupils aged 7 to 12, and 30 teachers.
• School "C": 470 pupils aged 7 to 15, and 35 teachers.
• School "D": 660 pupils aged 7 to 15, and 60 teachers

Main results
The result shows that the organizational learning processes developed very differ
ent at the four schoois. The conditions varied for both the individualleaming and
the organizationalleaming processes. It also confirmed that school A to a higher
degree than the other schools had integrated IT into the teachers ' daily routines,
and that school D had done this in least degree. This result was valid even several
years after the project ended.

Conditions for individuallearning
A tirst condition for the organizational learning process was, according to the
adopted theoretical frame of reference, that the teachers in cooperation with col
leagues could develop their individual competence. At school A this was facili
tated by the work being organized in teams of teachers who often worked together
in the classrooms, and thus directly shared experiences from the teaching situa
tion. The teachers saw each other in action, which helped thenl to visualize the
experiences and competences of other teachers in a very concrete way. The trans
parency of each teacher's knowledge and competence tumed out to be one of the
most important conditions for learning. Experiences were also made public by
frequent discussions and opportunities for common sense-making at the team
meetings. The competence that was made visible in these ways was also appre
hended as an accessible resource for others to leam from. At the other schools
teachers knew less about what their 'colleagues did and very seldom saw each
other in teaching situations. They did not apprehend each other as accessible re
sources for their own leaming. It was rather their own experiences in their own
classrooms and formal education, which created the base for developing compe
tence in the use of IT.

Integration and coordination ofthe individuallearning
The second prerequisite for organizationalleaming is that individual cornpetences
can be coordinated and integrated to an organizational competence. The result
shows that this was something that only took place in school A. Only in this
school did the IT implementation project result in a new organizational compe
tence in the use of computers in teaching. The project resulted in structures or pat
terns of action common to the whole school. It is possible to describe how com
puters are used in the education at school A. In the other schools there will only
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be descriptions of how each individual teacher uses the computers in his or her
teaching practice. In school B and C, and especially in school D, the project re
sulted in varying degree of individual competence development in the use of com
puters.

The integration of individualleaming was facilitated by three integrating mecha
nisms in the organizational context that constitutes schoois. In school A the teach
ers: a) saw the IT-implementation as a common task for all teachers and shared a
responsibility for the outcome of the project, b) had a common intention to create
a uniform way of working in the wh01e school, and c) apprehended their own
school' s organization as a team. The school as an organization was seen as an or
ganization of experiences, available for the best of the school as a whole.

At the other schools most teachers felt that IT and the teaching practice was a
question for the individual teacher, and no common intentions to create unified
work procedures were explicit. From an actors-related perspective the school as
an organization was apprehended or understood as the formal structure of the or
ganization (school B), as isolated islands (school C), or as autonomous but iso
lated individuals (school D). None of these images facilitated an integration of in
dividual experiences or capabilities to an organizational competence to handle IT.
On the contrary, they sustained an individualistic way of working that neither fos
tered good conditions for teachers ' individualleaming processes nor the schoois'
organizationalleaming processes.

To secure and maintain the organizational competence
The high level of IT-use in School A and the procedures for working with the
computers were maintained even after the project had finished. Two factors se
cured and maintained this organizational competence to use IT by "crystallizing"
the way of working that was the result of the organizational leaming process.
Firstly, in school A structures ofworking were maintained by a discip1inary force
created by the teachers ' mutual controi of each others' work. The teachers con
trolled each others' behavior, remarked on deviations, and created a strong group
pressure that forced the teachers to act in correspondence with joint decisions.
This was made possible by the fact that the teachers saw each other in teaching
situations. Thus, the transparency of each teacher's actions created both condi
tions for leaming and controI. Secondly, the recruitment and introduction of new
teachers in school A was formed to support an understanding of the work that was
in accordance with the one established at the school. Both the mutual control and
the active socialization of new members contributed to maintaining the work pro
cedures created in the organizationalleaming process. In the other schools teach
ers could not estab1ish a nlutual contr01 as they did not see each other when they
perfomled their teaching, and no active introduction or socialization to established
work procedures were present.
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Conclusion
The study shows that the outcome of the IT change project can be explained by
the organizationallearning processes, and its conditions, at the different schoois.
These organizational learning processes are significant for the results through the
way they coordinate individuals' experiences and competences. Important condi
tions for this coordination are the transparency of each teacher's knowledge and
competence, the understanding of the change project as a joint task, the common
intentions of the school, images of the school as an organization of experiences,
and finally mutual controI of each others' actions.

These results il1ustrate the difficulty with change programs in schools where
teachers rarely see each other in action, Le. when teachers are not aware of each
other's experience and competence. It also raises the question of the relation be
tween organizational leaming and contro!. This study indicates that some kind of
control is necessary to maintain the action structures or procedures that are the re
sult of the organizational leaming process in an organization.
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