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Inledande sammanfattning 

 
 
 Den Europeiska skolan i München presenteras som ett exempel på en multikulturell 
organisation, som kräver ett framsynt ledarskap, för att sammanlänka de olika europeiska 
ländernas uppfattning om skolans uppgift i samhället.  Fallstudien utförs med en metodisk 
triangulering med en enkätundersökning, deltagande observation samt intervjuer. Denna 
studie avser att undersöka ledarskapets roll och ansvar för att överbrygga kulturella skillnader 
och skapa en hälsosam skola, där medlemmarna mår bra och där lärande och utveckling kan 
ske. En förståelse för ledarskapets komplexitet i en mångkulturell organisation i ett 
föränderligt samhälle eftersträvas.  
 
 Den teoretiska grunden för analysen är organisationslärans strukturella, Human 
Relation, politiska samt symboliska perspektiv. Morgans kulturella metafor ger en 
beteendevetenskaplig förklaringsmodell, som understryker betydelsen av att studera 
organisationskulturens olika handlingsmönster. Kommunikationens betydelse kan inte nog 
understrykas. Därför presenteras olika teorier om samtalskonst ingående. Ytterst handlar det 
om en demokratisk människosyn, där människan ses som ett subjekt. Vikten av ett ledarskap 
som satsar på organisationsmedlemmarnas hälsa och välbefinnande bekräftas i teorin. Även 
utvärderingens roll diskuteras som ett led i organisationsutvecklingen. 
 
 Den första empiriska undersökningen utgörs av en enkätundersökning om 
arbetsrelaterad stress, som utfördes på den Europeiska skolan i München. Den 
sammanfattande analysen visar att arbetsbelastningen uppfattas som acceptabel, 
handlingsutrymmet över den dagliga situationen som relativt gott, medan handlingsutrymmet 
över yttre ramförhållanden är sämre. En känsla av meningsfullhet i arbetet med gott stöd av 
kollegor utkristalliseras. Ledarskapet, teknisk och administrativ support får däremot sämre 
medelvärden. Belastande konflikter påverkar den psykiska hälsan. I en uppföljande intervju 
med skolledningen kommenteras enkätundersökningens resultat samt ledarskapets utmaning 
att skapa en hälsosam organisation. 
 

Den andra empiriska undersökningen utgörs av deltagande observation av en 
councellinggrupp på den Europeiska skolan. Denna studie kompletteras med intervjuer med 
gruppmedlemmar. Councellinggruppen ses som ett exempel på hur en organisation kan arbeta 
med kris- och konfliktlösning och här diskuteras samtalsteknik och kommunikation som ett 
led i skolans utvecklingsarbete. 
 
 En modell för ledarskap, som betonar vikten av att ha en helhetssyn på människan och 
mänsklig kommunikation presenteras. Modellen vilar på en värdegrund, där kommunikation, 
en demokratisk människosyn, empati samt hälsa är viktiga komponenter. Ledarskapets 
inverkan på de anställdas hälsa bör inte underskattas. Klara instruktioner, medmänsklighet, 
medvetenhet om vikten av ett förebyggande hälsoarbete, öppenhet inför konflikthantering, 
delegering av ansvar samt ökade kontrollmöjligheter för organisationsmedlemmarna kan bidra 
till att skapa en hälsosam och lärande organisation. Ett ledarskap för lärande och utveckling 
innebär att hela tiden vara beredd att lära, att utvärdera och omvärdera samt att värna om 
människorna i organisationen. 
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1. Bakgrund 

 

 1.1. Den Europeiska skolan som forskningsobjekt 

 

 Den Europeiska skolan i München, ESM, är del av en större organisation, de 

Europeiska skolorna, som nu år 2011 är 15 till antalet. De finns även i Luxemburg, Bryssel, 

Mol, Varese, Karlsruhe, Bergen, Culham, Frankfurt, Alicante samt Straßburg. Det totala 

elevantalet är ca 20 000. Denna organisation blir givetvis komplex, eftersom det gäller att 

sammanlänka de europeiska ländernas ytterst olika uppfattning om skolans roll i samhället. 

ESM kan beskrivas som byråkratisk, eftersom de flesta övergripande beslut fattas centralt i 

Bryssel, vilket ofta gör beslutsprocessen tungrodd och segdragen.  ESM har 1700 elever och 

ca 200 lärare. Härtill hör att skolan omfattar ca 30 språkgrupper. Dessa grupper bildar 

subkulturer i den stora organisationen. Lärare, föräldrar och elever avgränsar sig mer eller 

mindre gentemot det tyska samhället. Denna heterogena organisation kräver ett framsynt 

ledarskap, som förmår att länka ihop olika värderingar och kanalisera dem mot ett gemensamt 

mål. Grundtanken blir en formulerad målsättning om ett enat Europa för samverkan och fred. 

 Den personliga drivkraften för detta arbete är att summera erfarenheterna av 20 år i 

hjärtat av Europa, nämligen München. Denna uppsats blir en inre resa med avsikt att sluta 

cirkeln, innan jag återvänder till Sverige. Ambitionen att bearbeta gjorda erfarenheter inom 

den mångkulturella organisation, som Europaskolan innebär. Samtidigt kommer egna 

praktiska lärdomar om organisation och ledarskap att sättas i ett teoretiskt sammanhang. 

Forskningsarbetet baserar sig på en mångårig erfarenhet inom Europaskolan i München, där 

jag varit anställd som lärare sedan 1993.  

 Under dessa år har jag mött personer från Europas olika hörn. Jag har upplevt totalt 

engagemang men även uppgivenhet och frustration. Kommunikation mellan olika kulturer 

kan innebära en oerhörd berikning men även en vanmakt, som bottnar i bristande förståelse. 

Att välja att se möjligheterna och inte bara problemen är ett förhållningssätt.   Ledarskap i en 

mångkulturell organisation, en fallstudie av den Europeiska skolan i München fokuserar på 

ledarskapets roll och ansvar för att skapa ett möte mellan människor för de enskildas och 

organisationens bästa.  
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 1.2 Teoretisk bakgrund 

 

 Bolmans och Deals (2005) begrepp används i denna uppsats som en 

förklaringsmodell till beslutsprocesser och organisationellt beteende. Det strukturella, 

politiska, Human Relation, H/R-perspektivet samt det symboliska perspektivet anläggs i 

förklaringen av den Europeiska skolans organisation. Att betrakta perspektiv som mentala 

kartor (Bolman, Deal, 2005, s.35) ger fönster mot verkligheten och hjälper oss att navigera i 

den.  Att tänka i flera olika perspektiv ger möjlighet till ett nytt sätt att se på organisationer. 

Metaforerna fabrik, familj, djungel eller tempel ger olika bilder av organisationer och dess 

ledare. Ledarskapet i det strukturella perspektivet (fabriken) kräver en social arkitektur, som 

kan anpassas efter uppgiften. I H/R perspektivet (familjen) satsar ledaren på 

medbestämmande. I det politiska perspektivet (djungeln) inriktas ledarens uppgift på att 

försvara maktpositionen. I det symboliska perspektivet (templet) är ledaren en 

inspirationskälla för att skapa mening i organisationen (a.a. s.41). En utmaning för ledaren blir 

att tänka out of the box, att kombinera olika handlingsalternativ för att kunna hantera både 

struktur, människor, makt och symboler.  

 I studien av människor i samspel levererar Svedberg (2007) verktyg för att förstå 

gruppens psykologi. Bang (1999) menar att kulturer erbjuder handlingsmodeller samt verkar 

integrerande genom att skapa identitet och gemenskap. Engqvist (1992) understryker vikten 

av kommunikation på arbetsplatsen. Hilmarsson (2003) presenterar samtalet med 

känslomässig intelligens och ger samtidigt en praktisk handledning i konsten att samtala. 

Crafoords (1987) tankar om samtalskonst i Människan är en berättelse presenterar en syn på 

människan som ett subjekt. Denna människosyn är grundläggande för ett demokratiskt 

ledarskap och utgör en av byggstenarna i denna uppsats. Lind och Lisper (1990) beskriver 

samtal för förändring och ger konkreta råd med instruktionsvärde. Holms (2001) bok om 

empati betonar betydelsen av att förstå andra människors känslor. Boken Hälsans styrning av 

arbetet i redaktion av Holmqvist, Maravelias, (2008) betonar vikten av ett ledarskap, som 

satsar på medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Mer om forskningsprojektens strategier 

tillhandahåller Denscombe (2009). Att kvalitetssäkra högre utbildning – en utvecklande resa 

från Umeå till Bologna (Franke, Nizler, 2009) ger en inblick i utvärderingars värde, när det 

gäller att  uppmuntra till lärande och utveckling, något som Ekholm (2009) understryker.  

 Mc Gregors teori y dvs antagandet att individen har kapacitet att utvecklas och ta 

ansvar och att passivitet är följden av erfarenheter, som individen gjort i organisationen  utgör 



 6

basen för kunskapssynen i detta arbete.  En auktoritär ledarstil baseras på teori x dvs att 

individen söker undvika arbete, ansvar och förändringar. Ett demokratiskt ledarskap utgår 

däremot från teori y, en syn som är grundläggade för en organisation i förändring (Bolman, 

Deal, 2005, s.155). 

Att den nationella kulturen, som bärs upp av individer, blandas med den specifika 

organisationskulturen fördjupar analysen. Varje organisation har specifika erfarenheter som 

lagras och genereras. Organisationskulturen kan vara enhetlig men kan även innehålla 

subkulturer. Detta förutförstådda förståelsemönster ger en grund för att vi ska uppleva vårt 

handlande som meningsfullt. Olika grupper av individer delar dessa handlingsmönster. Denna 

intersubjektivitet gör att vi även utan uttalade regler förstår fenomen på liknande sätt 

(Morgan, 1986, s.113). Denna beteendevetenskapliga förklaringsmodell för människors 

handlande, Morgans kulturella metafor, understryker vikten av att studera den betydelse som 

värderingar, traditioner och vanor utgör i organisationen. 

 

2. Problem 

 

 I det interkulturella mötet mellan olika kulturer och värdesystem i Europaskolans värld 

uppstår ofta problem, som leder till att organisationen inte fungerar tillfredsställande. 

Skolledare och lärare, som arbetar i denna organisation, möter dagligen elever med vitt skild 

bakgrund och uppfostran. Även föräldrar och kollegor har olika uppfattning om pedagogiska 

processer. Delvis konträra, kulturellt baserade förväntningar, såsom oförenliga krav på å ena 

sidan auktoritärt, å andra sidan demokratiskt ledarskap, gör ledarens situation komplicerad. 

När förväntningar inte uppfylls, kan det leda till att ledarens kompetens ifrågasätts. I kriser 

och konfliktsituationer bli detta extra tydligt, då även ledarens egna krav på professionalism i 

yrkesutövandet ställs på sin spets.  

 Att leda en skola under dessa förutsättningar ställer stora krav på yrkesutövandet, som 

ställer krav på personlig liksom yrkesmässig kompetens. Vilka egenskaper är det då som 

krävs? Ledarskapets komplexitet i en mångkulturell organisation i ett föränderligt samhälle 

problematiseras i denna fallstudie. 
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3. Syfte 

 

 Europa i dag är en smältdegel av olika kulturer. Den Europeiska skolan i München är 

ett exempel på en plats, där många kulturer möts under ett tak med ett gemensamt mål, 

nämligen att vara en organisation för lärande och utveckling. Denna uppsats har som syfte att 

klargöra vilka problem och vilka möjligheter detta kulturmöte kan leda till och vilken speciell 

utmaning som ledaren ställs inför. Genom att forska djupare i frågan om ledarskapets roll och 

ansvar för organisationsmedlemmarnas välbefinnande söks en helhetsförståelse för 

ledarskapets komplexitet i en mångkulturell organisation.  

Fallstudien av den Europeiska skolan, som är en komplex, europeisk organisation, 

avser att klargöra ledarskapets ansvar och betydelse för medlemmarnas hälsa och 

välbefinnande. Ledarskapsrollen med dess människosyn och värdegrund ställs i fokus. 

Ledarskap, kommunikation och hälsa samt kontinuerlig utvärdering blir ledord i denna 

uppsats.   

      4. Frågeställningar 

   

Exempel på kulturella skillnader är språk, social struktur, hierarkisk uppbyggnad, 

beslutsvägar och problemlösning, informationskanaler, sätt att motivera samt uppfattning om 

ledarskap och makt. I en studie ur ett ledarskapsperspektiv blir det naturligt att fokusera på 

följande frågor: Vilket ansvar har ledarskapet för att överbrygga dessa kulturella skillnader så 

att en hälsosam organisation uppstår, där medlemmarna mår bra och där lärande och 

utveckling kan ske. Hur påverkar synen på ledarskap människorna i organisationen? Vilka 

egenskaper är viktiga för en ledare i en mångkulturell organisation som den Europeiska 

skolan? Hur kan en positiv utveckling till en hälsosam och lärande organisation uppnås?  

När förändring diskuteras sker det på: 

  

Individuell nivå 

Organisatorisk nivå  

Samhällelig nivå. 
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5. Metod 

 

 I en verklighetsuppfattning där människan ses som ett subjekt blir det viktigt föra en 

kontinuerlig dialog för ömsesidig förståelse. I ett holistiskt perspektiv utgås från delarna för 

att relatera till ett större sammanhang. Därför är en hermeneutisk arbetsmetod, som innebär en 

syntes av helhet och delar, subjektivt och objektivt, den som bäst överensstämmer med 

problemformuleringen och den valda kunskapsteoretiska bakgrunden.   

En fallstudie över situationen på den Europeiska skolan i München, ESM, ger 

möjlighet till inblick i en multikulturell organisation på Europanivå, vilket i den europeiska 

integrationens tid kan vara av allmänt intresse. En metodtriangulering med 

enkätundersökning, deltagande observation samt intervjuer har för avsikt att belysa problemet 

från olika håll och ger möjlighet att pendla mellan olika analys- och abstraktionsnivåer 

(Sohlberg, 2009). Enkätundersökningen utförs för att uppnå distans och förhindra att 

personliga relationer påverkar resultatet. I exemplet med councellinggruppen blir metoden 

deltagande observation med den risk för subjektivitet, som detta innebär. Dessutom 

kompletteras studien med intervjuer, för att gå på djupet i enskilda frågor. Som 

förklaringsmodell när Europaskolan presenteras används organisationslärans olika perspektiv, 

som de presenteras i Bolman, Deal (2005): 

Strukturellt perspektiv,  

Politiskt perspektiv, 

Human Relation perspektiv,  

Symboliskt perspektiv.  

Dessutom anläggs ett genusperspektiv på organisationen. En utvärdering kompletterar  den 

teoretiska analysen. 

 Fallstudier kan, enligt Layders, användas såväl för att bygga teorier som att pröva 

dem, (1993, ref. i Denscombe s. 65). I denna fallstudie prövas Morgans teori om den 

kulturella metaforen samt Mc Gregors teori om människosyn y/x. En modell för förståelse 

och förändring, som grundar sig i kommunikations betydelse och Crafoords idé om det goda 

och förändrande samtalet, presenteras. Modellen betonar ledarens ansvar för hälso- och 

utvecklingsarbete i en organisation som befinner sig i en föränderlig omvärld. 
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  Empati                     Kommunikation      Människosyn 
 
             
 
    Ledarskap 
  
 
  
          
         Hälsa 
 
    
 

Figur 1. Modell för ledarskap i en multikulturell organisation 

 

Modellen tydliggör att ett ledarskap i en multikulturell organisation bör ses i ett 

helhetsperspektiv. Viktiga komponenter är kommunikation med en demokratisk människosyn, 

genomsyrad av en värdegrund, där empatin och ett förebyggande hälsoarbete står i centrum. 

Naturligtvis är det viktigt att inse att denna modell bara kan innebära en ansats till 

förståelse. Alla som sett dominobrickor falla vet dock att en enda bricka kan vara viktig i det 

stora spelet. En snöboll kan sätta en lavin i rullning. Detaljernas betydelse för helheten är inte 

försumbar. Genom denna uppsats ambition att beskriva en del av verkligheten kan 

förhoppningsvis en ökad förståelse av ledarskapets komplexitet uppnås. 

Datainsamlandet är både kvalitativt samt kvantitativt. I övrigt förfäktas Åsbergs 

uppfattning (2001) att denna distinktion mellan kvalitativ/kvantitativ forskning inte är 

fruktbar på metodnivå. Viktigare är att se vad för slags värld, som ska undersökas.  Ontologin, 

världssynen, och epistemologin, kunskapssynen, är begrepp som går hand i hand. Sohlberg 

(2009) understryker att med en idealistisk och subjektivistisk världssyn blir epistemologin 
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subjektiv och i viss mån rationalistisk. Det existerar ingen sann kunskap om verkligheten utan 

en rad föreställningar om den. Därför bör forskningen metodologiskt vara inriktad på 

förståelse och tolkning. Förståelse och inte förklaring är grunden för den humanistiska 

vetenskapen. Forskaren bör stå i dialog med de människor som står i centrum för forskningen. 

Forskaren bör även vara aktiv, engagerad och sträva efter förändring.  

Om verkligheten antas vara en social konstruktion, som påverkas av och påverkar 

människan blir undersökarens beskrivning av verkligheten beroende av dennes tidigare 

erfarenhet och handlingar (Björklund, Paulsson, 2003, s.59). Även om detta arbete inte kan 

klassifieras som direkt aktionsforskning ger denna forskningstradition ändå inspiration i 

strävan efter förståelse, förändring och professionell självutveckling. Forskning och handling 

blir på så sätt intimt sammanflätade. Denna process innebär professionell praktik, kritisk 

reflexion, forskning, strategisk planering samt ytterligare reflexion, som berikar det 

professionella livet. Bilden av forskning som en cyklisk process överensstämmer med den 

strävan efter ständig utveckling, som finns inbyggd i föreställningen om professionalism. 

Forskningen blir således praktisk och tillämpad. Förändring ses som något positivt och 

forskaren inriktar sig på aspekter av den egna praktiken, medan denne är verksam i 

densamma. Det avgörande blir att forskningen har direkt återkoppling till praktiken och att 

processen är kontinuerlig. (Denscombe 2009, s.170 ff).  

Kritik som kan riktas mot denna forskning är att resultaten relaterar till just den 

undersökta enheten och inte kan generaliseras mer än till detta specifika fall. Eftersom 

forskningen bedrivs på deltagarens arbetsplats kan det innebära ett problem att erhålla 

representativa data. Integreringen av forskning och praktik begränsar möjligheterna att utöva 

kontroll över faktorer som är relevanta för forskningen. Det är viktigt att vara medveten om 

att forskningens karaktär begränsas av vad som är tillåtet och etiskt i arbetsmiljön.  

Å andra sidan ger denna studie en positiv möjlighet till att lösa praktiska problem på 

ett positivt sätt genom en direkt återkoppling mellan resultaten och praktiken. Den är till 

positiv nytta för deltagaren genom den ovan åsyftade professionella självutvecklingen. 

Dessutom innebär den en fortlöpande utvecklingscykel genom direkt forskning på 

arbetsplatsen. (Denscombe, 2009, s.180). Detta anknyter till diskussionen om kontinuerlig 

utvärdering, som förs nedan. 

Sociala relationer och processer tenderar att vara sammanlänkade och ömsesidigt 

påverka varandra. För att uppnå en grundläggande förståelse krävs en medvetenhet om sakers 

sammanhang. Fallstudien fungerar bra i detta hänseende, eftersom den erbjuder möjligheten i 

gå in på djupet för att kunna reda ut komplexiteten i en given situation. Framför allt 
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Denscombes (2009) diskussion om fallstudiens fördelar, såsom att den ger möjlighet till en 

studie av komplicerade sociala förhållanden men även dess begränsningar, såsom 

avvägningen mellan närhet och distans, ökar medvetandet om metodvalets inverkan på 

resultatet. En av fallstudiens starka sidor är att den ger forskaren möjlighet att använda en rad 

olika källor, olika typer av data och en rad olika typer av forskningsmetoder i undersökningen 

(Denscombe, 2009, s.61). En kombination av olika datainsamlingsmetoder ger varierande 

perspektiv och därigenom en mer allomfattande bild (Denscombe, 2009, s.153). Genom denna 

metodologiska triangulering med enkätundersökning, deltagande observation samt intervjuer 

eftersträvas en ökad förståelse. För att omsätta helhetsperspektivet på en övergripande nivå är 

det viktigt att totalisera, dvs. sätta det enskilda i relation till en tolkningsmässig enhet 

(Ödman, 2007). 

 En enkätundersökning om arbetsrelaterad stress på den Europeiska Skolan i München 

genomfördes inom ramen för magisterkursen i hälsa vid Uppsala Universitet, 2010. 

Enkätfrågorna är hämtade från Blomqvists och Skoglunds handledning för det systematiska 

miljöarbetet (2007, s. 10-14). I en utvidgad analys av utfallet av denna enkät används olika 

förklaringsmodeller, som Karaseks krav-kontoll-stöd-modell, KKS, Siegrists 

ansträngningsmodell,  person-environment-fit-modellen liksom Antonovskys modell känsla 

av sammanhang, KASAM, den socioekonomiska modellen  SE, såsom de presenteras i 

Theorells bok (2006). Bohlman och Deals (2005) maktteorier kompletterar analysen. 

Tonvikten läggs vid kontinuerlig utvärdering, där kommunikation, samtal för 

förändring samt organisationsteoriernas analysmodeller ses som verktyg i organisationens 

förändringsarbete till att bli en lärande organisation under en ledning, som känner ansvar för 

organisationsmedlemmarnas välbefinnande och hälsa. 

 

6. Begreppsdiskussion 

 

 Inledningsvis definieras några begrepp som är centrala i denna uppsats. Begreppet 

kommunikation förknippas enl. Crafoord (1994) med det goda samtalet, som innebär möte 

mellan människor men även möjlighet till förändring. En förutsättning för det goda samtalet 

är förmåga att känna och förmedla empati.  En diskussion kring begreppet lärande är 

naturligtvis viktig, när skolan ses som arbetsplats för elever, lärare samt skolledare. Ett av 

skolans övergripande mål är inlärning. För att ett effektivt lärande ska komma till stånd krävs 

att vissa grundförutsättningar är uppfyllda. Synen på lärande påverkar sättet att förmedla och 

inhämta kunskap. Människosynen påverkar mötet mellan människor. I en lärande organisation 
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är kommunikation, kontinuerlig utveckling samt en god hälsa av yttersta vikt. Ett begrepp 

som då behöver definieras är hälsa. Vad innebär hälsa/ohälsa? Hur uppnås målet med friska 

individer i en sund organisation? Vem har det övergripande ansvaret för att organisationens 

medlemmar mår bra? Svaret kan sökas på individuell nivå, eller organisationsnivå. Ytterst 

kan organisationen betraktas i ett samhälleligt perspektiv, som en del av ett större 

sammanhang. Begreppet ledarskap kopplas till kommunikation. Slutligen förs en diskussion 

kring utvärderingens roll. 

 

 6.1 Kommunikation 

 

 Information och kommunikation används ofta som synonyma begrepp.  Författarna till 

boken Strategisk affärskommunikation (Sjöquist et al, 1990) gör dock en distinktion. Det som 

skiljer begreppet från varandra är att kommunikation även innefattar förmågan att lyssna och 

vara lyhörd. Med information menas i fortsättningen förmågan att föra över kunskap. Den 

ursprungliga betydelsen av kommunikation är att göra gemensam. Det kan handla om att 

bygga upp gemensamma uppfattningar och värderingar eller att tydliggöra en organisationers 

verksamhetsmål.  Med interkulturell kommunikation menas fortsättningsvis den interaktion 

mellan olika kulturer som är nödvändig när olika system möts. Det innebär ett medvetande 

om skillnader och likheter, som möjliggör förståelse och ömsesidig anpassning.   

 Det talas mycket om vikten av kommunikation men vad menas med begreppet och 

framför allt, hur gör man? Följande avsnitt är en ansats till att medvetandegöra detta problem. 

Kommunikation börjar i mötet med en annan människa. En beskrivning av samtalet som 

förändrar, det professionella samtalet och hjälparens roll liksom empatins nödvändighet följer 

i nedanstående. 

 

    6.1.1 Det goda samtalet 

 

 Samtalskonst ur ett ledarskapsperspektiv som ett medel för förståelse och utveckling är 

en ledstjärna i denna uppsats.  I interaktion och kommunikation med omvärlden bör ledaren 

ha ett medvetet förhållningssätt och en öppenhet för han/hon själv och vad andra människor 

bär med sig i bagaget, betonar Crafoord i Människan är en berättelse (1994).  

 

Att samtala är mycket mer än att utbyta ord. Det innebär att se och lyssna 
med alla sinnen och att vara medveten om att man ständigt som lyssnare 
 också själv hela tiden är en berättare. Våra relevanta minnen präglar oss från 
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 första  stund och återkallas inom både kropp och själ. De återges i hela vår 
 varelse. När vi uppmärksammar denna inbäddade berättelse anlägger vi det 
 narrativa perspektivet på människan. Varje människa förtäljer oavlåtligt sin 
 historia, inte bara i sin verbala framställning utan med hela sitt väsen – sitt 
 framträdande, sin klädsel, sin uppsyn, hållning, röst och gångart. (Crafoord, 
1994)  

 
 Crafoord har ett sätt att förmedla samtalskonst, där han ser på människan som 

framväxt ur språk och utvecklande dialog. Han bortser från samtalsmetodik och intervjuteknik 

och vill istället närma sig människor, som man vill föra samtal med, liksom man närmar sig 

en litterär text, en dikt eller en bild.  Samtal är enligt Crafoord mer än metodik och teknik. Det 

handlar om själen hos de personer som möter varandra. Människors möte innehåller alltid 

berättelser. Alla bär vi på en historia, som bärs fram av språket. Minnet och minnena 

omformar berättelsen. Det lilla barnet tilltalar omgivningen och säger Jag vill bli sedd och 

hörd. Jag vill få ett gensvar. Det efterlängtade svaret är Jag ser dig och jag älskar dig. Våra 

skapande minnen modifierar vår berättelse hela tiden. Denna berättelse utgör människan, våra 

minnen, tillblivelse och historia. Vår personlighet blir därför alltmer sammansatt och 

komplicerad.  

 Människor som vi möter i organisationer representerar inte bara sig själva och sin 

historia utan de står även för organisationen och dess värderingar. Detta är det synliga. Det 

osynliga, det omedvetna kallar Crafoord flöden. Dessa flöden uppfattas som gensvar eller 

brist på gensvar. Vi människor speglar varandra oavbrutet, både i det vi visar medvetet samt 

det vi förmedlar omedvetet genom vårt kroppsspråk. 

 Samtalet kan enligt Crafoord metaforiskt ses som en flygresa, där starten innebär en 

presentation: vem är du, vem är jag? Tid, rum och situation klargörs för att skapa trygghet. 

Resvägen definieras.  I krissituationer vid livets skiljevägar kan councelling vara nödvändigt, 

vilket diskuteras senare i denna uppsats. Starten är havande med slutet. Katalysera berättelsen, 

skapa ett intresse hos båda parter, betona subjektets existens, markera språkförståelsen, notera 

motsägelser mellan det sagda och det outsagda. Ackompanjemanget har ett mål som ska 

underordnas det övergripande mål, som verksamheten och samtalet har. Samtalets form 

innefattar enligt Crafoord förutom språket, de inre bilderna och minnena samt speglingen i 

den man samtalar med. 

 Tystnaden är en viktig del av varje samtal. Sättet att använda tystnader och pauser kan 

säga lika mycket om den berättande som flödet av ord och känslor gör. Fråge- och 

svarsprocessen har som mål att strukturera, skapa mönster, konturer och förståelse. Problemet 

är att man med frågor styr berättandet. Som man ropar i skogen får man svar, säger ett 
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talesätt. Medvetandet om hur fråge/svar- processen kan styras är givetvis viktigt, inte bara när 

det gäller personliga samtal och rådgivning, utan även i en intervjusituation eller en 

enkätundersökning. Detta betonar både Franke (2009) och Eilertsson (2005). Frågandets syfte 

är att få del av den andres hemligheter. Ett avslöjande kan vara uppbyggande eller 

nedbrytande. Därför är de uttalade och outtalade överenskommelserna kring frågandet viktiga. 

Intresse, empati, maktförhållande inverkar på processen. Frågande är ett slags penetrerande 

maktutövning, som är svår att helt undvika. Viktigt är att vara medveten om farorna och 

makten i frågandet samt risken att den egna fantasistrukturen, representantskapet och de inre 

förväntningarna i hög grad kan överföras genom frågorna. Den bildliga landningen innebär att 

relationen ska avslutas, vilket även det sätter igång en mängd känslor, menar Crafoord. 

 

  6.1.2 Samtalet som förändrar 

 

 Lind och Lisper beskriver i boken Samtal för förändring (1990) tre modeller att 

förändra sättet att samtala. Den första innebär en teoretisk kunskap om människan, den andra 

innefattar personlighetsutveckling och den tredje betonar träning av specifika 

samtalsfärdigheter. De redogör även för Gordons uppfattning att samtalsträning genomgår 

fyra stadier: omedveten inkompetens, medveten inkompetens, medveten kompetens samt 

slutligen omedveten kompetens. De refererar till Gordons samtalsmodell, som utgår från 

humanistisk teori, betonar miljöns betydelse samt har högt instruktionsvärde. Samtalets mål är 

enligt denna modell problemlösning av en uppgift men även skapandet av en relation. I 

professionella samtal står uppgiften i centrum. För att lösa uppgiften fordras dock en god 

relation. Liksom Crafoord understryker Lind och Lisper språkets betydelse för 

problemlösandet, vilket i sin tur påverkar relationen. Teorier har ett instruktionsvärde som 

talar om hur jag ska göra. De har även ett försvarsvärde, försvar för ett handlande, som 

bottnar i humanistisk teori. Teorier för samtalsmetod bör ha ett högt instruktionsvärde och ett 

lågt försvarsvärde för att fungera. Bland personlighetsteorierna nämner Holm (2001) 

egenskapsteorier, som har ett högt försvarsvärde, dynamiska teorier, som ger en historisk 

förståelse för orsaker till beteendet samt betonar barndomens betydelse. Vidare framhävs 

humanistiska teorier, som går ut på att människan har en inneboende frihet. Dessa 

humanistiska teorier har ett högt försvarsvärde. Slutligen nämns beteendeteorier, som 

understryker miljöns betydelse för handlande och upplevelser. Dessa har instruktionsvärde 

och allmängiltighet. 
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 Hällsten och Tengblad (2006) ökar medvetandet om behovet av ett situationsanpassat 

ledarskap. En överlevare placerar sig i mitten av skalan, för att inte sticka ut. De alienerade är 

passiva och relativt osjälvständiga men kritiska. Fåren låter sig ledas, passivt och okritiskt, 

Ja-sägarna är okritiska men relativt aktiva medan de effektiva både kan arbeta självständigt 

och kritiskt samt vara aktiva. Ansvarstagandet beror på vilken organisatorisk tillit som finns i 

verksamheten. Detta illustreras i medarbetarskapstrappan, där stegen går från ett traditionellt, 

hierarkiskt system via organisatoriskt, grupporienterat, individorienterat till chefslöst 

medarbetarskap. För att mötas i ett samtal krävs det att de kommunicerande bekräftar 

varandra. Diskonfirmation motverkar sådana möten och sker bland annat genom ämnes- eller 

nivåbyten. Samarbetsproblem på grund av olika värderingar kan lösas med en kompromiss. 

Den bästa lösningen är dock den induktiva syntesen, en helt ny produkt, mer än summan av 

parternas bidrag, skriver Engqvist (2006). Engqvist refererar även till Moxnes 

kommunikationsnivåer, som definieras från konkreta, trygga till abstrakta, utmanande. Icke-

jaget ses som världen utanför mig själv. Det kända jaget omfattar det jag och andra redan vet 

om mig. Det blinda jaget står för det andra vet om mig men inte jag själv. Det dolda jaget är 

det jag vet om mig men försöker dölja. Det okända jaget ger uttryck för de mer eller mindre 

omedvetna mörka sidorna som kommer till ytan i samtalet. Moxnes skriver att när människor 

med olika socio- och psykobehov möts påverkar det ångestnivån och kommunikationen. 

Driftsångest är ett ssociobehov, som uttrycker vårt behov av ordning och reda. Sociobeteende 

innefattar en vilja att uppträda klokt, strukturerat och regelstyrt. Systemångest är ett 

psykobehov som visar vårt behov av frihet för tanke och känsla. Psykobeteendet går däremot 

mot  strukturer och regler.   

 I Samtalet med känslomässig intelligens beskriver Hilmarsson (2003) samtalets olika 

funktioner att förmedla information, utbyta erfarenhet, hålla ihop gruppen, förmedla känslor 

och värderingar, förankra i samhället och skapa delaktighet. Din attityd kan vara empatisk, 

ärlig, positiv, jämlik, rättvis, uppmuntrande, stödjande. Med en lev som du lär attityd uppnås 

trovärdighet. Hilmarssson redogör även för Rogers villkor för samtal, nämligen att lyssna 

inkännande, vara äkta och att visa positiv värme och tilltro. Han citerar därtill Covey:  Först 

förstå sedan göra sig förstådd.  I möten med andra återspeglas den egna personligheten. Det 

känslomässigt intelligenta samtalet innefattar användandet av jagbudskap. Detta innebär att 

beskriva den andres beteende samt känslorna kring detta beteende, redogöra för den effekt 

detta har samt sist men inte minst, att lyssna. Jagbudskapet innebär frihet att välja och därmed 

makt att styra sitt liv. Det är skilt från dominans och aggressivitet men även från 

undergivenhet och passivitet. Med frågan vill du? undviks trots. Orden jag vill ger dig makt 
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över dig själv. Ett led i denna process är självhävdandet. Klargör vad den andre har gjort och 

vad det innebär genom att använda ord som jag känner, eftersom. Berätta tydligt och konkret 

om den handling som ombedes att personen utföra. Genom att använda både förnuft och 

känsla kan fokus läggas på uppgiften samtidigt som en god relation bevaras.  

 

 Att utöva ledarskap genom samtal innebär ett klart definierat syfte, ett tema i taget och 

 att genom frågor och lyssnande komma fram till en gemensam överenskommelse. 

          (Hilmarsson, 2003).  

Av ovanstående framgår tydligt att ledarskap och kommunikation är två begrepp som inte kan 

särskiljas från varandra. 

 

6.1.3 Empati 

 

 Överföring innebär enligt Holm (1987) att känslor, önskningar, fantasier, attityder, 

föreställningar och förväntningar, som egentligen hör samman med personer från barndomen 

riktas mot personer i nuet. Denna upprepning av det förflutna är inadekvat i förhållande till 

personen i nuet. Motöverföring är en reaktion hos hjälparen, vars förståelse hindras genom att 

inre konflikter och problem aktualiseras i kontakten med den hjälpsökande, förklarar Freud. 

Detta åstadkommer blinda fläckar hos hjälparen, enligt Freud. Andra terapeuter (Greenson 

(1967 ref. i Holm, 1987) använder begreppet motöverföring, för att beteckna hjälparens 

överföring till den hjälpsökande. Den blir ett substitut i nuet för en betydelsefull person från 

det förflutna.  Motöverföring ses idag som ett värdefullt verktyg för förståelsen av den andre. 

Ett konstruktivt hanterande av motöverföring är att hjälparen kan uthärda de känslor som 

väcks hos honom av den hjälpsökande. I stället för att agera ut känslorna som i motöverföring 

används de i en empatisk process i förståelsen av den andre. Detta är ett psykodynamiskt 

antagande att varje individ alltid och samtidigt fungerar på olika nivåer. Medvetna och 

omedvetna, rationella och irrationella, primitiva och mogna önskningar och förväntningar 

finns samtidigt hos både den hjälpsökande och hjälparen. Dessa mönster kan både hindra eller 

underlätta samspelet, beroende på vilka komponenter som dominerar. Hjälparen symboliserar 

i sin professionella roll den goda/onda modern/faders, relationen hjälpare, hjälpsökande blir 

en symbol för föräldrar/barn- relationen.  

Kraven på inre kompetens är, enligt Holm, kunskap om psykologiska drivkrafter samt 

självkännedom, vilket innebär medvetenhet om egna känslor och behov, såsom behov att vara 

omtyckt, att ha kontroll och makt, att vara behövd, att vara duktig, att få visa sig. Dessutom 
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krävs empati, som kan definieras som kunskap om och förståelse av en annan människas 

känslor och psykiska situation. Empati är en medveten jagprocess, en växling mellan en 

upplevande, affektiv och en intellektuell, kognitiv fas, utformning och testning av hypoteser 

om den andres psykiska tillstånd. Samtidigt innebär den en kontrollerad regression. Viktigt är 

även självreflektionen, förmågan att betrakta sig själv från en viss distans samt 

självdisciplinen, att känna känslor men inte alltid leva ut dem.  

 Empati innebär att placera sig själv i en annan persons inre verklighet utan att bli hotad 

av den andres upplevande. Projektion betyder att placera sin egen inre verklighet i den andre. 

Sett på detta vis blir projektion antites till empati. När intensiteten eller varaktigheten hos en 

känsla medför en risk att individen ska överväldigas utlöses signalångest, en varningssignal 

för psyket att mobilisera försvar, ex. genom att isolera känslan.  Isolering som huvudförsvar 

kan leda till att en person blir kylig, intellektuell och distanserad. Reaktionsbildning kan 

utveckla den ständigt leende, tillmötesgående och aggressionshämmade personligheten. 

Reaktionsbildning är ett försvar som gör att en känsla som väcker ångest vänds i dess motsats. 

Faser i empatiprocessen är empatisk förståelse, empatiskt beteende samt empatisk validering 

av den hjälpsökandes reaktioner på hjälparens beteende. Hinder hos samtalsledaren kan vara 

brister i utvecklingen av den egna identiteten, sociala förmågan och känslolivet. Omedvetna 

konflikter kan aktivera försvar, blinda fläckar. Omedvetenhet om känslosignaler, ovana vid 

introspektion, borträknandet av de egna känslorna eller rent ut av bristande motivation kan 

också innebära problem att mottaga informationen.  

 

 6.2 Lärande 

 

 Skolans uppdrag är i första hand lärande. Eftersom denna uppsats har som avsikt att 

analysera skolan som arbetsplats bör även synen på lärande klargöras. I denna studie anknyts 

till Ekholms kunskapssyn när det gäller lärande. Han inför ett nytt begrepp nämligen de 

lärande, som ett samlingsnamn för alla de som inhämtar kunskap (Ekholm, 2005, s.3).  

  

  6.2.1 Den lärande individen 
 

Lärandet kan, enligt Ekholm ses som en skapande process, där den lärande prövar sitt 

sätt att tänka eller vara. Både positiva såsom negativa konsekvenser av prövningar leder till 

nytt lärande. Edholm redogör för sin kunskapssyn när det gäller lärande sålunda: 
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 Att lära är en aktivitet som innebär att erfarenheter görs vilka jämförs med de 

 befintliga kognitiva, emotionella respektive handlingsmässiga ordningar eller mönster 

 som byggts upp av tidigare erfarenheter. (Ekholm, s.37) 

 Genom att interagera med omvärlden utlöses lärande. Samtal med andra kan visa att 

 de egna tanke- eller känslomönstren kan byggas på alternativa sätt, så att man förstår 

 omvärlden bättre (a.a. s.38) 

 

 I det livslånga perspektivet verkar människors interaktion med sin omvärld leda till ett 

spiralformat och pulserande erfarenhetsbyggande. Assimilation uppstår när de skapade 

ordningarna prövas men består i individens möte med omvärlden medan de ackommodativa 

inslagen innebär mer dramatiska förändringar, där de tidigare etablerade ordningarna ersätts 

med nyskapande.  

 

 Ordningarna och mönstren uppfinns av den som lär sig, ibland med hjälp av andra 

 och ibland på egen hand. (a.a. s.38) 

 

Lärandet kan, enligt Ekholm ses som en skapande process, där den lärande prövar sitt 

sätt att tänka eller vara. Både positiva såsom negativa konsekvenser av prövningar leder till 

nytt lärande. För att lära måste vi vara motiverade. Denna motivation att skapa mer hållbara 

och bättre ordningar uppstår i mötet med omvärlden, där vi tar emot intryck med alla våra 

sinnen. (Ekholm, s.38) 

 

  6.2.2 Den lärande organisationen 
 
 Inlärning sker på det personliga planet men i en organisation, som är en del av 

samhället. Skolan befinner sig i en ytterst komplex miljö, vilket ställer stora krav på 

organisationens flexibilitet och förmåga att fatta snabba beslut. Redan på ett nationellt plan 

innebär detta en utmaning. I ett europeiskt perspektiv blir situationen ännu mer komplicerad, 

eftersom samhällsutvecklingen och den pedagogiska värdegrunden skiljer sig åt i de olika 

länderna. Att sammanlänka de olika ländernas pedagogiska grundsyn i en gemensam tanke är 

en utmaning för skolledarna i den Europeiska skolan.  

 

  6.2.3 Ett samhälle i förändring 
 
 Motivation är en förutsättning för att inlärning ska ske. Denna motivation att skapa 

mer hållbara och bättre ordningar uppstår i mötet med omvärlden, där individen tar emot 
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intryck med alla sinnen (Ekholm, 2005, s.38). Genom att interagera med omvärlden utlöses 

lärande. Samtal med andra kan visa att de egna tanke- eller känslomönstren kan byggas på 

alternativa sätt, så att omvärlden bättre kan förstås (a.a, s.38). I en snabbt förändrande 

omvärld med snabb kunskapstillväxt och teknologiska innovationer måste både individ och 

organisation anpassa sig till samhället.  

 

  6.2.4 Utvärdering 

 

 I begreppet lärande, vare sig det är på individnivå, organisationsnivå eller i samhället 

krävs en medvetenhet om förändring. En kontinuerlig utvärdering av den egna verksamheten 

är essentiell för att utvecklas. Det är väl på sin plats att göra en allmän definition av 

begreppet. Citatet av Descartes  Cogito, ergo sum, vilket närmast kan översättas med Jag 

tänker, alltså finns jag, har parafraserats i uttrycket Jag utvärderas, alltså finns jag. Självklart 

går det inte att tvivla utan att tänka och inte att tänka utan att finnas till, vill Descartes 

understryka. Om detta resonemang överförs till utvärdering, kan vi dra slutsatsen att genom 

att andra utvärderar vår existens får vi ett bevis på densamma. Vi blir sedda, alltså finns vi. 

Just detta är en viktig del i utvärderingen. Vi får ett slags bevis och betyg på vår verksamhet. 

Betraktelseperspektivet kan vara givetvis även vara personligt. I bibeln står:  Gud såg att allt 

som han hade gjort var mycket gott. (Bibeln, utg.1999, Mosebok 1:31) Oavsett om 

utvärderingen sker ur ett kosmiskt eller ett mer jordiskt perspektiv är det dock viktigt att lära 

av det som varit för att skapa en framtid, där vi inte upprepar våra misstag.  

 Ytterligare ett filosofiskt resonemang kan föra denna diskussion vidare. I boken 

Existentialismen är en humanism (1946) konstaterar Jean-Paul Sartre att människan definierar 

sig själv genom sina handlingar, och består i inget annat än handling. Sin egen och andras 

moral väljer människan själv genom personliga val, men detta får betydelse först efter 

handling eller icke-handling. Följaktligen borde utvärderingens yttersta mål vara att mäta 

handling eller avsaknaden därav. Förändring sker genom handling. Just förändring blir ett 

ledord när utvärdering ses som en process för ständig förnyelse. Det blir således ett 

betraktelsesätt och förhållningssätt till pågående förändring, vilket sluter cirkeln och 

resonemanget är tillbaka i filosofins värld. I denna uppsats används begreppet utvärdering 

som en systematisk undersökning av en aktivitets värde och betydelse (Sandberg, Faugert, 

2010, s. 13). 

 En positiv aspekt med utvärdering är att systemets behov därigenom verifieras och 

legitimeras. Tron på den rationella, demokratiska beslutsprocessen vidmakthålls. Därmed 
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skapas trygghet. En medvetenhet om vikten att vara ödmjuk inför sina egna och 

vetenskapsmetodens begränsningar är dock viktig. En ytterligare positiv aspekt är 

fokuseringen vid att se utvärdering som en del av en löpande kunskaps- och 

utvecklingsprocess (BRÅ 2000 ref. i Sandberg, Faugert 2007, s. 129).  

 Information, legitimering, trygghet, tilltro till rationella beslutsprocesser, 

kvalitetssäkring, medvetenhet, demokratisk insyn i politikers beslut, en kontinuerlig process 

för utveckling och lärande är positiva effekter av utvärdering. Negativa effekter är exempelvis 

maktutövning och styrning. Vem styr? I vilken riktning? Vilken makt utövas och med vilket 

mandat? Dessa frågor är viktiga i medvetandet om att utvärdering alltid innebär en viss form 

av maktutövning och kontroll. Formativ utvärdering handlar mer om inre kontroll som ett led 

i ett självreglerande system, medan den summativa utvärderingen kan sägas utgöra yttre 

kontroll, som svarar mot uppdragsgivares och finansiärers behov av information (Franke, 

Nitzer, 2008, s.35). 

 Mottagarens beredskap att ta till sig resultaten beror givetvis på den tilltro, som de har 

för utvärderaren. Den kontrollerande mamman eller den framtidsinriktade, övertygande 

ängeln, som båda åtnjuter högt förtroende ställs mot den historiskt kontrollerande fogden eller 

den framtidsinriktade övertygande demonen, som båda möts med misstro. Resonemanget 

åskådliggör detta dilemma på ett tydligt sätt  (Lundin, Söderholm ref. i Rombach, Sahlin-

Andersson, 2002, s. 142). 

 Rombach och Sahlin-Andersson (2010, s.219) diskuterar trenden att den offentliga 

förvaltningen har decentraliserats och avreglerats. Därigenom har styrrelationen ändrats. 

Avregleringen innebär dock inte att omgivningens regler, önskemål och krav är oviktiga.  

Utvärdering av verksamheten blir därför ett viktigt styrinstrument. Ansvar för genomförandet 

ligger på lokal nivå men central förvaltning ska följa upp och utvärdera de politiskt satta 

målen (Lundin, Söderholm ref. i Rombach, Sahlin-Andersson, 2010, s.95). 

Utvärderingsmodellerna har generellt utvecklats från att ha lagt stor vikt vid måluppfyllelse 

och kvantitativa metoder, till att idag inbegripa olika typer av utvärderingar, som använder 

både kvalitativa och kvantitativa metoder och analysverktyg (Sandberg, Faugert, 2007, s.92). 

 Franke-Wikberg, Lundgren (1980 ref. i Sandberg, Faugert, 2007) pläderar för 

teoribaserade utvärderingar. Denna utvärderingsansats bör ha en kritisk funktion, bedrivas 

inom en uttalad referensram, får inte ha utbildningens mål som direkt utgångspunkt samt bör 

vara informerad om förutsättningar, process och resultat, (Franke, Nitzler, 2008). Med 

utgångspunkten att fakta är perspektivberoende, understryks vikten av att identifiera olika 

intressenters perspektiv. Dessa den fjärde generationens utvärderingar kan beskrivas som 
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responsivt konstruktivistiska. Utredningen är inte längre ett enkelriktat resultatsökande, utan 

en arena för att sprida olika erfarenheter och perspektiv från en intressent till en annan. De har 

utvecklats från att vara individuella till att bli komplexa och komplicerade. Helheter och 

sammanhang betonas. Idag går utvärdering, uppföljning och tillsyn hand i hand. Utvärdering 

förväntas vara förklarande samt syfta till lärande och utveckling. 

 En utvärdering som är av vikt när det gäller skolans situation är en statlig offentlig 

utredning ledd av Ekholm (2005), där forskning, utveckling och utvärdering går hand i hand. 

Ekholm använder sig i denna rapport av en metodtriangulering (Sohlberg, 2007), som går ut 

på att sammanfatta tidigare undersökningar, kompletterat med en enkätundersökning samt 

intervjuer.  Genom möten med företrädare för lärar- och skolledaryrkena, forskare och 

myndighetspersoner har iakttagelser kontrollerats och synpunkter samlats in om vilka förslag 

på förbättringar, som kan vara genomförbara (Ekholm, 2005, s.2). Han jämför lärares och 

skolledares sätt att ta till sig kunskap med läkares, sjuksköterskors och jordbrukares. 

Litteraturstudier och studiebesök har använts för att jämföra hur lärare och skolledare i andra 

länder är uppdaterade om den nya forskningen. Landstingets anställda har en situation, där 

grundforskning bedrivs på den egna arbetsplatsen, vilket naturligtvis underlättar för dem att ta 

del av aktuella forskningsresultat.  Förväntningar ställs även på yrkesgruppen, att de ska vara 

informerade om ny forskning. Böndernas intressen är ofta ekonomiska, att få ut så stor 

avkastning som möjligt. Lärarna däremot har inte kravet på sig på samma sätt att hålla sig up-

to-date med den senaste utvecklingen. I föräldrasamtal ställs den lärande i centrum och 

lärarens egna metoder diskuteras sällan. Möjligtvis har här skolledningen högre krav på sig. 

Edholms vill här slå ett slag för att grundforskning ska kunna bedrivas på skolorna.  

Ekholm gör en syntes av forskning inom skolområdet. För att kunna tillägna sig den 

allt ökade kunskapsmängden krävs det sammanfattningar av nuläget, menar han. För att 

utföra utvärderingar behöver skolpersonalen utnyttja den systematiskt framtagna kunskapen. 

Edholm efterlyser en systematiserad kunskapsbildning om lärande och undervisning och 

menar att sådan ofta lyser med sin frånvaro i lärarnas arbete. Forskningsrapporter utnyttjas 

möjligen som kunskapsunderlag för studiedagar eller speciella projekt. När en insats krävs för 

att utveckla verksamheten förlitar sig de flesta lärare dock på den egna erfarenheten eller 

frågar kollegor till råds (Ekholm s. 91). Han refererar till Hultman (1998, s.238-348) där 

forskningspublikationer rankas lågt, när lärare fått bedöma varifrån de får stimulans till att 

åstadkomma förbättringar av den pedagogiska verksamheten. Edholm föreslår att fler synteser 

tas fram ur den kvantitativt ökande kunskapsmängden för att göra de systematiska 

kunskaperna om lärande och undervisning mer tillgängliga bland lärare och skolledare. 
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Vidare understryker han vikten av att lärare och skolledare får hjälp med internationella 

utblickar, så att kunskaper om lärande och undervisning som skapats i andra länder kan 

nyttjas även i Sverige. Ett digitalt kunskapslager bör upprättas i form av en webbportal med 

synteser och originalrapporter.   

 I detta perspektiv kan denna magisteruppsats ses som en kompletterande utvärdering 

av Europaskolan. Den syftar till att även belysa det som Mats Ekholm eftersträvar, nämligen 

att undersöka förutsättningarna för att den Europeiska skolan ska bli en lärande institution 

och att klargöra ledarskapets ansvar för denna process. Utvärdering är dock mer än en metod 

– vilket den filosofiska betraktelsen gav uttryck för – det är ett sätt att se på världen – en 

öppenhet för förändring. 

 

 6.3 Ledarskap 

 

 Finns den en ledarstil, som är nationellt betingad? I en nyligen utkommen 

doktorsavhandling av Eva Werner diskuteras den svenska företagskulturen. Författaren till 

detta forskningsarbete ansluter sig till den integrativa förståelsen av företagskultur, nämligen 

att företag inte bara har en kultur, utan även är en kultur (Werner, 2009 s. 136). Hon betonar 

även att varje företagskultur bör ses som en del av den nationella kulturen (Werner, 2009, s. 

137). Den svenska företagskulturen bejakar ett arbetssätt med informellt umgänge, hög grad 

av respekt, förtroende, flexibilitet, tillåtande av fel, konsensusorientering, demokratiska 

beslutsprocesser och gemensamma beslut. En viss konflikträdsla träder fram. Ledarstilen är 

mjuk. Ledaren ses som coach, kommunikator och motivator. Ledaren delegerar ansvar. Det 

råder nära samarbete/liten distans mellan chef och anställda. Företagen präglas av många 

möten, öppen-dörr-princip, prestigelöshet samt goda karriärmöjligheter för kvinnor, 

åtminstone till en viss nivå. Värde läggs vid en god work-life-time-balance. En viss 

dubbelmoral diskuteras, nämligen att statussymboler på ytan är bannlysta men att det ändå 

finns subtila skillnader, som inte är så uppenbara vid en ytlig betraktelse. När det gäller 

företagets identitet eller corporate identity är den präglad av den svenska grundläggande 

kulturen. Företagsstrukturen är platt och obyråkratisk snarare än hierarkisk. Ofta används en 

matrixstruktur. I multinationella företag tenderar den svenska influensen att minska (Werner, 

2009, s. 146-188).  

Dessa resultat tyder på att den svenska ledarstilen är utpräglat demokratisk. Denna 

ledarstil bygger på Mc Gregors teori y, en människosyn som är grundläggande för Human 

Relationskolans teoribildning.  
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 I en prisbelönt magisteruppsats lyfter Camilla Brogren (2003) fram kommunikationen 

i centrum för ledarskapet. Ett nytt begrepp ledande kommunikatörer myntas i stället för det 

vedertagna begreppet kommunikativt ledarskap. Hennes tes är att ett fungerande ledarskap är 

kommunikation. Utan kommunikation fungerar inget ledarskap, fastslår hon. Detta kan sägas 

vara en bärande tanke även i denna uppsats. 

 

 6.4 Hälsa 

 

 Hur definieras då hälsa? Ur ett naturvetenskapligt perspektiv innebär hälsa frånvaro 

av sjukdom, medan begreppet ur ett humanistiskt perspektiv snarare handlar om individens 

upplevelse av sitt välbefinnande. WHO:s definition från 1948 fastställer att: Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej enbart frånvaro av 

sjukdom eller handikapp. Sigmund Freud hävdade: Frisk är den människa som förmår älska 

och arbeta (Kallenberg, Larsson, 2004, s.12). 

 Ohälsa kan vara en subjektiv upplevelse av att inte må bra eller en konkret sjukdom, 

som gör att kroppen strejkar. Människor bär med sig olika genetiska förutsättningar men även 

den personliga livsinställningen och den aktuella livssituationen påverkar individens 

uppfattning om hälsa/ohälsa. Barndomen och uppväxten ger antingen styrka att klara av en 

arbetsam situation eller berövar människan den möjligheten genom att förlama 

handlingskraften.  

 Den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga samspelet mellan individens psykologiska 

förhållanden och omgivningens förutsättningar, har förändrats kraftigt under de senaste 

decennierna. Viktig är här relationen mellan arbetets psykiska krav och de möjligheter, som 

omgivningen ger individen att påverka situationen. Individens möjligheter att själv påverka 

och kontrollera sin arbetssituation har mycket stor betydelse för hälsan (Theorell, 2006, s. 12-

13). 

 Inte bara arbetsmiljön utan även personliga, sociala och ekonomiska förhållanden 

påverkar naturligtvis hälsan. Utbildning, levnadsvanor, ålder, socialt sammanhang med familj 

och vänner, ekonomi, födelseort, boende samt även kön är faktorer, som avgör 

hälsotillståndet. Genus bestämmer även egna och andras krav. Kvinnors stresshormon stiger 

efter arbetet, när kraven hemifrån adderas till en jobbig arbetsdag. Resultatet blir att kvinnan 

utsätts för stress under en längre tid och därför inte kan återhämta sig, vilket kan leda till 

ohälsa (Wahl, 2001, s. 112). 
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 Hälsa kan även diskuteras ur ett maktperspektiv. Holmqvist och Maravelias (2008) 

presenterar Foucaults tankegångar. Han inför begreppet, biomakt eller biopolitik, som åsyftar 

införandet av kontroller och regleringar avsedda att förbättra hygien, hälsonivå, livslängd, 

mm. Foucault visar att kunskapen om människokroppen, inklusive sexualiteten har bidragit 

till att forma den moderna individen. Till ytan neutrala begrepp inom läkarvetenskap och 

juridik blir vapen i konflikten mellan begär och makt. När en handling definierats som 

onaturlig eller sjuk blir det legitimt att använda makt för att omvända de onormala till 

normalitet. Statens makt blir här både individualiserande och totaliserande i en objektifiering 

och manipulering av subjektet kroppen (Rabinow, 1984, s. 247). Foucault ser sjukdom som ett 

socialt fenomen. Sjukdomsbegreppet definieras genom språket, där kroppen är en 

representation och den medicinska vetenskapen en politisk utövning (Turner, 1992, s.201). 

Hälso/ohälsoorganiseringen kan därför betraktas som en form av maktutövning, kontroll och 

disciplinering (Holmqvist, Maravelias, 2008, s. 21). 

 Hälsa har i ökande utsträckning blivit individens ansvar. Den tidigare inriktningen mot 

medicinsk behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador har ersatts av en stark 

focusering på friskvård och hälsopromotion. Det som tidigare betraktats som arbetsrelaterade 

problem har nu vidgats till att omfatta människors livsföring utanför arbetet, på fritiden. 

Företagshälsovården kan enligt Hansson ses som en resurs för arbetsgivarens styrning av de 

anställda (Holmqvist et al., 2008, s. 92). 

 Dagens hälsodiskussion behandlar även ledarskapets inverkan på de anställdas 

välbefinnande och hälsa.  Både ledare och anställda är en del av organisationens kultur och 

struktur men ledaren har oftast större möjlighet till nydaning och förändring. En ledare kan 

ses som innehavare av verktyg för att skapa och förändra strukturen och kulturen inom en 

organisation. Ledarens vanor, normer, värderingar, kunskap och struktur legitimerar 

kommunikationsprocesser, feed-back och belöningssystem inom organisationen och påverkar 

därmed de anställdas hälsa (Nyberg et al., 2005, s.3). 

 Ledarstilen kan således ses som en faktor, som påverkar de underlydandes hälsa. 

Dock finns det få undersökningar som direkt belägger sambandet mellan ledarstil och 

personalens hälsotillstånd. Forskning på området speciellt i ett multikulturellt perspektiv är 

fortfarande begränsad. Fokus har hittills lagts vid ledarstilens samband med produktivitet och 

individernas välbefinnande men hälsoaspekten har inte beaktats nämnvärt vid bedömningen 

av en ledares effektivitet. Indirekt påverkar dock individens välbefinnande dennes upplevelse 

av hälsa respektive ohälsa. Nyberg et al. (2005) refererar till flera undersökningar exempelvis 

Duxbury et al. (1985), som belägger sambandet mellan den upplevda ledarstilen och de 
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underlydandes tillfredsställelse i arbetet. Stordeur et al. (1999) visar på en negativ korrelation 

mellan arbetstillfredsställelse och utbrändhet. 

 I Karaseks Demand-Control-Support-modell (1979) diskuteras organisationens krav 

på individen i förhållande till den kontroll och det stöd som erbjuds. En hypotes är att höga 

krav i kombination med låg grad av eget inflytande leder till ohälsa. Upplevelsen av att ha 

kontroll över sin arbetssituation motverkar däremot stress. I situationer med ökade krav kan 

en framsynt ledare balansera den nya kravsituationen med att ge individen ökat inflytande. 

Johnson (1986) tillförde det sociala stödet till krav-kontroll-modellen. Känslomässigt, 

instrumentellt och informativt stöd samt uppskattning är grundläggande behov, som om de 

tillfredsställs, kan fungera som skydd mot stress på arbetsplatsen.  När det sociala stödet är 

otillräckligt ökar risken för sjukdom. (Nyberg, Bernin, Thöres, 2005 s. 3) 

 Ledare med social kompetens, som effektivt kan balansera uppgifts- och 

relationsorientering, får de lägsta nivåerna av stress och utbrändhetssymtom bland sina 

anställda (Harris 1999 ref. i Nyberg et al. 2005 s. 11) och Wilcoxin (1989, ref i Nyberg et al. 

2005, s. 26). Ett transformativt ledarskap som visar självförtroende, beslutsamhet, förståelse 

för organisationsmedlemmarnas behov samt avsaknad av inre konflikter, minskar riskerna för 

fysisk, känslomässig samt psykisk stress (Rome, 2000, ref i Nyberg et al. 2005, s. 26). En 

transformativ ledare förmedlar enligt Brossoit (2001 ref i Nyberg et al. 2005, s. 26) en känsla 

av meningsfullhet i arbetet, vilket leder till ökad arbetstillfredsställelse (Nyberg et al. 2005, 

s.11, s.23).  

 Objektivt sett är människorna i västvärlden allt friskare, medan det psykiska 

välbefinnandet minskar och långtidssjukskrivningarna ökar. Denna hälsoparadox har många 

förklaringar, bland annat bättre diagnos- och behandlingsmetoder samt ett ökat medvetande 

om betydelsen av stress och utmattningssjukdomar, vilket leder till ökade antal 

stressrelaterade sjukskrivningar. Strukturella förändringar i arbetslivet, en ökad tystnad av 

rädsla för att förlora jobbet, kontrollförlust, dubbelarbete är andra faktorer som inverkar 

(Theorell, 2006, s. 95). 

 Det ställs stora krav på dagens ledare i en föränderlig omvärld. En god ledare kan 

bidra till en god stämning på arbetsplatsen, vilket skyddar mot långtidssjukskrivning bland de 

anställda.  Ett öppet klimat gör att konflikter kan lösas och problem förebyggas. Ledarskapet 

är även av yttersta vikt för rehabiliteringen. En god ledare upptäcker problem i ett tidigt 

skede, engagerar sig aktivt för rehabilitering, talar öppet om konflikter och hjälper till vid 

omplacering eller utarbetande av alternativa arbetsuppgifter (Theorell, 2006, s. 130). 
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  7. Presentation av Europaskolan i München 

 

7.1. Organisationsteori som förklaringsmodell 

 

  7.1.1 Det strukturella perspektivet 

 

 Det strukturella perspektivet ser till arbetets sociala uppbyggnad. Arbetsuppgifter 

delas upp i specialiserade roller, funktioner och enheter. En vertikal liksom horisontal 

integration mellan dessa enheter är nödvändig. Den optimala strukturen utformas beroende på 

omständigheter, organisationens mål, strategi, teknologi och omgivning. I en okomplicerad 

miljö kan en centraliserad struktur fungera utmärkt. I en föränderlig, oförutsägbar miljö 

behövs mer komplexa, flexibla strukturer.  Enligt detta perspektiv kan strukturella problem 

ofta leda till att organisationen fördelar tid, energi och resurser på fel sätt (Bolman, Deal, 

s.100). En analys av situationen ger vid handen att den nuvarande organisationsstrukturen är 

byråkratisk (Mintzberg 1979, s.307, ref. i Bolman, Deal, s.109). Övergripande beslut fattas i 

Bryssel. Information flödar uppifrån och ner och en implementering av beslut går relativt 

långsamt.  

 

  7.1.2 Human Relation perspektivet 

 

 Enligt H/R perspektivets grundläggande antagande finns organisationer för att uppfylla 

människornas behov. Människor och organisationer är ömsesidigt beroende av varandra. Vid 

dålig överensstämmelse mellan system och individ blir parterna lidande. Vid en fungerande 

överensstämmelse vinner båda parter (Bolman, Deal, s.152). Enligt H/R perspektivet är 

samspelet mellan individerna i en organisation oerhört viktigt för arbetsglädjen och därmed 

även för arbetskvaliteten.  

 En analys av ESM ur ett H/R perspektiv ger vid handen att inte samspelet mellan 

individ och system fungerar tillfredsställande. Kommunikationen sker huvudsakligen uppifrån 

och ner. Den nuvarande, byråkratiska modellen utnyttjar inte organisationsmedlemmarnas 

kapacitet tillräckligt. En divisionaliserad modell skulle fungera bättre ur ett H/R- perspektiv, 

eftersom besluten då kan fattas lokalt och hänsyn kan tas till lokala behov.  Naturligtvis är 

tillsättningen av kvalificerade rektorer en förutsättning för omorganisationens lyckade 



 27

genomförande. Min grundläggande hypotes bygger här på H/R – skolans teori Y. Enligt denna 

teori är ledningens viktigaste uppgift att ge människor möjlighet att uppfylla sina behov, 

genom att koncentrera sig på de belöningar, som organisationen ger (Bolman, Deal, s.156). 

Med en gemensam värdegrund, som betonar människors lika värde understryks även vikten 

av att alla arbetar för elevernas bästa. De är egentligen skolans uppdragsgivare. Rektorn bör 

uppfylla H/R – skolans krav på en synlig ledare. Om rektorn är på plats kan han snabbt sätta 

sig in i situationen, lösa konflikter och uppmuntra kollegor.  

 

  7.1.3 Det politiska perspektivet 

 

 Utifrån ett politiskt perspektiv leder maktspelet mellan olika formella och informella 

aktörer i kampen om begränsade resurser till ett köpslående mellan olika intressegrupper 

(Bolman, Deal, s.248). Skolledningen ställs dagligen inför nya krav, som en person omöjligen 

kan bemästra på egen hand. Situationen är komplicerad med många politiska aktörer från 

Europas alla länder. En omorganisering skulle kunna tillvarata både de styrandes och 

organisationsmedlemmarnas intressen bättre och leva upp till de krav som ställs. Den 

demokratiska organisationen ska uppfylla ramvillkoren (Berg, 1999, s.17).  Föräldrarna vill ha 

en skola, som förmedlar kunskap och social kompetens. Eleverna vill ha en skola, där de är 

trygga och trivs. Lärarna vill ha en stimulerande arbetsplats, med klara riktlinjer men även 

personlig frihet att påverka sitt arbete inom ramverket. Övrig personal vill ha ordning och 

reda. Alla vill bli sedda och få uppskattning för sitt arbete. Detta uppdrag från en komplex 

omvärld kräver en omfattande medvetenhet och framför allt kulturell kommunikation.  

 Om organisationer analyseras politiskt blir det naturligt att fokusera på relationen 

intressen, konflikter och makt. (Morgan, 1986, s.148). Den politiska analysen är 

ofrånkomligen kopplad till en önskan att stärka positioner genom att hitta en balans mellan 

olika intressen. När dessa intressen kolliderar uppstår en konflikt. I den Europeiska skolan är 

tillsättningen av skolledare politisk. Olika länder besätter olika poster enligt ett icke 

transparent schema. Detta understryker vikten av att se organisationen som en politisk arena. 

Vilket land står nu i tur att få besätta posten som rektor eller studierektor? Nyligen ”vann” 

Holland vid rektorstillsättningen.  Situationen i München skiljer sig dock märkbart från 

situationen vid flera andra Europaskolor. Europaskolan i München finansieras av det 

Europeiska Patentverket och ej av den Europeiska unionen. Skolan startades en gång i tiden 

för att trygga en god skolutbildning för de anställdas barn. Detta är ingen genomgångsskola, 

där elever stannar ett par år, medan någon av föräldrarna har ett uppdrag inom den Europeiska 
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unionen. På det Europeiska patentverket i München stannar de anställda ända till 

pensioneringen. Barnens hela skolgång sker på ESM och de avslutar med studentexamen 

innan de söker vidare till högre studier i något av Europas länder. Därför borde fler beslut få 

fattas på lokal nivå istället för centralt i Bryssel. Ett system med en decentraliserad, 

självstyrande enhet med en pedagogisk överbyggnad skulle kunna vara ett alternativ till en 

hierarkisk toppstyrning. Mångfald motverkar byråkratisk stelhet och kan leda till ökad lokal 

frihet och engagemang. Det finns egentligen ingenting konkret, som hindrar att Europaskolan 

i München får ökat självstyre, under paraplyorganisationen de Europeiska skolorna. Då skulle 

systemet till exempel kunna möjliggöra att eleverna får välja två språk på modersmålsnivå, 

vilket i det nuvarande systemet inte är möjligt. De flesta är nämligen tvåspråkiga. På de 

internationella skolorna i München MIS och BIS, där jag arbetat sedan 1994 finns den 

möjligheten. Där ses föräldrar och barn som kunder, vars behov ska tillfredsställas. 

Ett annat problem, som kan definieras som politiskt, bottnar i att det finns två olika 

anställningsformer för lärarna på Europaskolan. Antingen är de utskickade från sitt hemland 

eller lokalanställda. Lön och anställningstrygghet skiljer sig betydligt mellan dessa två 

grupper, även om de i princip utför samma arbete. De lokalanställda, charché de cours, 

upplever en stor osäkerhet, eftersom de endast har anställningskontrakt för ett år i taget och 

ingen garanti för kommande år.  I en artikel i Süddeutsche Zeitung (2010 04 27) skildras 

situationen sålunda: Lärare utan fast anställning är oroliga för sina jobb. Vi känner oss 

hittills utan skydd i systemet1. En ökad polarisering är kännbar och en del lärare upplever att 

skolledningen medvetet utövar makt genom att godtyckligt fördela undervisningstimmar. Här 

utövas makt medvetet /…/ för att sortera ut obekväma pedagoger2, (SdZ, 2010 04 27) 

uttrycker några av de oroliga lärarna i tidningsintervjun. 

En facklig kamp har förts och i mars 2011 har ett domstolsbeslut fattats att den 

Europeiska skolan i München måste följa tysk arbetsmarknadslagstiftning. Detta kommer att 

förändra anställningstryggheten för de lokalanställda. Så kallade Kettenvertrag, kommer att 

gälla efter två års anställning. Detta innebär att efter två års  kan ingen ny arbetskraft anställas 

för motsvarande undervisningstimmar. Lättnaden är uppenbar, uttrycker en facklig företrädare 

för charge de cours, de lokalanställda3.   

 

                                                 
1 (min översättning) Lehrer ohne Festanstellung fürchten um ihre Jobs. Da sind wir bislang 
schutzlos im System 
2 (min översättning) ..hier bewusst Druck ausgeübt wird, um nicht genehme Pädagogen 
aussortieren zu können. 
3 Intervju 1 
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 7.1.4 Det symboliska perspektivet 

 

 Vart tog alla drömmar vägen? Har vi glömt att skolan finns till för elevernas bästa? 

Vilken bild vill vi skapa av oss själva? Var finns glädjen i att lära in och lära ut? Det 

symboliska perspektivet introducerar en helt ny syn på organisationsdynamiken. Den skiljer 

sig från organisationsteorier, som fokuserar på praktiska lösningar, men inte alltid ger svar på 

hur man leder och förändrar organisationer. I en mångfacetterad, komplex värld måste vi 

försöka skapa mening. Genom symboler, myter, värderingar, visioner, historier, ritualer, 

ceremonier kan vi betona organisationens själ (Bolman, Deal, s.327, s. 351). 

 Europaskolornas organisation är besjälad av en gemensam idé, en strävan mot samma 

mål, nämligen europeisk integration och ökad förståelse för fred i Europa. Europaskolan har 

redan väl formulerade visioner för ett gemensamt arbete i samarbete med organisationens 

medlemmar, utgående från elevers, lärares och övrig personals behov. Problemet är dock 

skolledarna inte alltid når fram med visionen. Den byråkratiska organisationen har vattentäta 

skott mellan de olika nivåerna och kommunikationen når inte alltid fram. Symboliskt sett 

märks denna distans tydligt i och med den ombyggnad som genomförts på ESM. 

Administration och skolledning befinner sig i nybyggda, moderna lokaler, långt ifrån lärarrum 

och elever. Rummen är stora med fin utsikt. De 120 lärarna på Höhere Schule har i två års tid 

varit tvungna att samsas i ett provisoriskt lärarrum, tills det planerade gemensamma 

lärarrummet för grundskola och gymnasium blir färdigt.  Ett uppehållsrum för eleverna ligger 

långt bak på prioriteringslistan.    

 I det strukturella perspektivet bör som tidigare betonats en organisationsförändring 

ske. Det symboliska perspektivet understryker betydelsen av att få människor på alla nivåer 

att känna sig som värdefulla medlemmar i en större gemenskap. Ett ökat självstyre med 

mindre autonoma enheter skulle kunna förankras symboliskt genom att möjliggöra ökad 

delaktighet både bland elever och lärare. 

Organisationen kan betraktas som en samling individer men även som en organism i 

sig. Morgans (1986, s.136) kulturella metafor understryker vikten av de symboliska 

aspekterna av de mest rationella aspekterna av en organisations liv. Ett möte är inte bara ett 

möte. Mötesrutiner visar viktig information om hur interaktion fungerar i organisationen. Hur 

sitter man? Hur talar man? Vem talar? I betraktelseperspektivet ledarskap som management of 

meaning ger den kulturella metaforen verktyg för att förstå hur verkligheten definieras.  
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Interaktionen mellan individen och dess omgivning ses därigenom med nya ögon. Metaforen 

medvetandegör även fenomenet att organisatorisk förändring kräver kulturell förändring 

(Morgan, 1986, s.138). Faran med den kulturella metaforen är att den kan tillämpas för att 

utveckla ledarskapet till ideologisk kontroll. Istället för att den mänskliga personligheten 

uttrycks blir den manipulerad. Organisationskulturen utvecklas så att den byggs in i 

medarbetarnas medvetande. På detta sätt blir agerandet ett politiskt maktutövande. 

 

 7.2 Genusperspektiv på organisationer 

 

 Ett genusperspektiv på organisationer kan diskuteras ur olika aspekter, struktur, 

ledarskap, symbolism och förändring. Tre strukturella variabler kan här urskiljas i studiet av 

kvinnors och mäns situation. En faktor är möjlighetsstrukturen, som uttrycker hur utveckling 

och förflyttning sker. Dessa möjligheter skapar ofta självuppfyllande profetior, som kan 

förklara uppenbara könsskillnader i organisationen. En ytterligare variabel är maktstrukturen, 

som visar möjlighet att effektivt agera inom organisationen. Ett annat förhållande är gruppens 

sammansättning, dvs. förhållandet mellan könens antal i arbetsgrupper och avdelningar 

(Wahl, 2001, s.68). Mansdominansen i de likformade chefsleden får konsekvenser för de 

kvinnor, som bryter mot mönstret. Minoritetsrollen leder till olika positioneringar: synlighet, 

assimilering och kontrast. Avvikaren blir både mycket synlig i organisationen, samtidigt som 

hon utesluts från viktiga informella sammanhang (Wahl, 2001, s. 108). I ett förändringsarbete 

bör givetvis ett genusperspektiv i rekryteringen av rektorerna beaktas. Ekholm (2000) 

refererar till Olofsson, som konstaterar att kvinnliga skolledare ofta har en mer professionell 

framtoning än männen. Traditionella genusmönster utgör tyvärr ofta hinder för ett kvinnligt 

skolledarskap: kvinnans dubbla rollkrav, med huvudansvar för hem och barn, bristande stöd 

och för få kvinnliga förebilder. Om det finns en kvinnlig ledarstil är omdiskuterat. Ekholm 

refererar även till Lundgren, som fastställer att kvinnliga skolledare prioriterar elevvård och 

personalfrågor, medan männen mer ägnar sig åt administration och budget. Studier visar att 

kvinnor satsar på den psykosociala liksom den pedagogiska sektorn. Ekholm hävdar att 

kvinnor generellt inte är bättre än männen men att de tillför nya dimensioner (2000, s.126ff). 

Verklig jämlikhet innebär dock handling och inte bara vackra ord. Målsättningen med en 

medvetet jämlik rekrytering är en värld, där kvinnor och män har samma möjligheter. 
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 7.3 Utvärdering av Europaskolan 

 

 Utvärderingsprocessen är ovärderlig, när det gäller att samverka på europeisk och 

internationell nivå med kvalitetssäkring som mål. Bolognaprocessen syftar just till att öka 

europeisk universitets- och högskoleutbildningens internationella konkurrenskraft samt att 

utveckla ett jämförbart examenssystem. Därmed skapas förutsättningar för rörlighet inom 

Europa (Franke, Nitzler, 2008). En översyn och utvärdering av de Europeiska Skolornas 

studentexamen är ytterligare ett led i en europeisk integration, där skolutbildning i de olika 

medlemsländerna ska kunna jämföras och anpassas till varandra. The Board of Governors i de 

Europeiska skolorna har givit detta utvärderinguppdrag till professor Mats Ekholm från 

Karlstad Universitet. Han åtnjuter internationell respekt för sin forskning inom området 

skolutveckling samt är expert på utvärdering av skolan både ur ett ledarskapsperspektiv men 

även och kanske framför allt ur elevernas perspektiv. Mats Ekholms metod är deltagande 

observation. 1-30 juni 2009 besökte han de olika Europeiska Skolorna i Parma, Varese, 

München, Culham, Luxemburg, Frankfurt, Karlsruhe, Mol, Bergen, Brüssel samt Alicante. 

Han kompletterar med att undersöka examinationsuppgifter samt analysera resultatet på 

studentproven. Mats Ekholms referensram i analysen av resultaten på studentprovet är den 

som fastställts i Lissabonstrategin, även kallad Agenda 2010. I den fastslås gemensamma 

ramar för alla EU-länder i en öppen koordineringspolitik, OMK, när det gäller ekonomi, 

arbetsmarknad men även kultur och skola. Mats Ekholm uttrycker sin pedagogisk 

kunskapssyn i en statlig utredning om att fånga kunnandet om lärande och undervisning (DS 

2005, s.2) sålunda: 

 

 Kravet på kompetensutveckling stiger i takt med de snabba förändringarna i samhället 

 och ambitionen att skolor ska utvecklas till lärande institutioner.  

 

 Ekholms vetenskapliga undersökning baseras på analys av ett mycket stort testmaterial 

i en jämförande kritisk och analytisk studie. Dokumentstudien kompletteras med deltagande 

observation vid de skriftliga samt de muntliga studentproven. Ekholm inleder med en positiv 

bedömning av det europeiska BAC-systemet i dess helhet. Organisationen är effektiv, 

tidsgränser hålls, distribution av examinationsuppgifter till de olika skolorna fungerar, liksom 

all övrig logistik. De befintliga reglerna följs rigoröst. Det han däremot kritiserar är att 
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referensramarna inom Lissabonstrategin inte följs i formuleringen av testuppgifter i 

studentexamen.  

 

 Digital competence, learning to learn, sense of initiative, and entrepreneurship, 

 cultural awareness and expression are examples of ambition areas that have 

 disappeared in the examinations. (Ekholm, 2009) 

 

 I matematik och naturvetenskap gavs alldeles för få chanser för eleverna att själva ta 

ställning. I ämnena geografi, historia och filosofi gavs däremot eleverna möjlighet till att 

uttrycka en bredare kunskap. Denna rapport visar på att det fortfarande finns olika syn på vad 

kunskap egentligen innebär. Kunskapssynen inom den Europeiska skolan är inte enhetlig. Den 

är sammansatt av de olika medlemsländernas pedagogiska värdegrund, som uppenbarligen 

många gånger skiljer sig åt från den moderna internationella pedagogiken, som Ekholm 

företräder. Den lärande organisationen har fortfarande en hel del att lära. 

 Frågan som inställer sig är givetvis vilken genomslagskraft Ekholms rapport får. 

Visserligen åtnjuter Ekholm respekt men det är lätt att slå ifrån sig resultaten. De bör 

diskuteras på lokal nivå. Lärare borde få möjlighet att ge synpunkter på utvärderingen.  En 

kritik är att Ekholm refererar till de ramar, som accepterats i Lissabon, agenda 2010, men han 

redogör inte explicit vad de innebär och hur de ska uppnås. För att uppnå en större förståelse 

borde han ägna ett avsnitt åt att utförligare redogöra för dessa grundtankar och orsaken till 

deras ratificerande. Om inte denna pedagogiska grundsyn klargörs och motiveras är det lätt 

för läsaren att slå ifrån sig informationen.  

 

8. Empiriska undersökningar 

  

 8.1 Presentation av arbetsmiljöundersökningen 

  

 De tre stora arbetsgivarorganisationerna i Europa och Europafacket har ingått ett 

ramavtal om hur stress i arbetslivet kan förebyggas och åtgärdas. Arbetsrelaterad stress har 

identifierats på internationell, europeisk och nationell nivå som en angelägenhet för både 

arbetsgivare och arbetstagare.  Det europeiska ramavtalet syftar till att öka medvetenheten om 

arbetsrelaterad stress. Målet är att skapa en struktur för att identifiera, förebygga och hantera 

dessa problem. I ramavtalet definieras stress som ett tillstånd som åtföljs av negativa fysiska, 

psykologiska eller sociala besvär eller disfunktioner och som orsakas av att individer känner 
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sig oförmögna att överbrygga gapet till de krav eller förväntningar som ställs på dem. 

(Blomqvist, Skoglund, 2009, s.35) I ramavtalet undantages trakasserier, våld på arbetsplatsen 

och post-traumatisk stress. De är potentiella arbetsrelaterade stressorer men hanteras inte i 

detta avtal. De europeiska arbetsmarknadsparterna kommer att undersöka möjligheterna att 

förhandla fram ett särskilt avtal för dessa frågor inom ramen för arbetsprogrammet för den 

sociala dialogen 2003-2005. 

 I avtalet statueras att enligt ramdirektiv 89/391 har alla arbetsgivare en lagstadgad 

skyldighet att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Denna skyldighet gäller även 

problem med arbetsrelaterad stress, i de fall när problemen innebär en hälsorisk. Avtalet 

nämner åtgärder som kommunikation, utbildning och information för att förebygga, eliminera 

eller minska problem med arbetsrelaterad stress. 

 I Sverige har Svenskt Näringsliv, LO, TCO och SACO enats om att genomföra avtalet. 

Arbetsrelaterad stress. Handledning för det systematiska arbetsmiljöarbetet (Blomqvist, 

Skoglund, 2009) har utarbetats av Prevent, arbetsmiljö i samverkan med svenskt näringsliv, 

LO & PTK, som ett stöd i detta arbete. Den syftar till att inspirera ledare och medarbetare att 

tillsammans utveckla hälsosamma arbetsplatser. Enligt AFS 2001:1 ska alla företag med 

anställda bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, som ska omfatta fysiska, psykiska samt 

sociala arbetsmiljöförhållanden. Syftet är att identifiera förhållanden, som under ogynnsamma 

omständigheter kan leda till ohälsa. Processen börjar med en undersökning följt av en 

riskbedömning. Därefter bör åtgärder vidtagas och uppföljas. Denna handledning kan ses som 

ett verktyg i detta arbete med att upprätta handlingsplaner med mål att förebygga ohälsa och 

olycksfall t ex på grund av stress i arbetet. Den behandlar frågor om viktiga psykiska, sociala, 

fysiska samt organisatoriska faktorer i arbetslivet. Med hjälp av denna kartläggning kan 

organisationens ledare och medlemmar få en tydligare och mer fullständig bild av sin 

arbetssituation och hur verksamheten kan förbättras. En väl fungerande samverkan skapar ett 

positiv arbetsmiljö med delaktighet, utveckling och inflytande som viktiga komponenter.  

 

Enkäten om arbetsrelaterad stress delades ut bland Europaskolans 120 lärare på 

sekundärstadiet. Den omfattade 6 delmoment som vardera innehöll 5 påståenden om: 

 

1. arbetsbelastning,  

2. handlingsutrymme,  

3. stöd,  

4. ledarskap,  
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5. kunskaper och utveckling,  

6. andra viktiga faktorer. 

Dessa påståenden om faktorer, som är viktiga i det förebyggande hälsoarbetet, ställdes 

på en skala från 0-5, varvid svaren skulle ringas in på en skala från stämmer inte alls till 

stämmer helt och hållet. Inom varje område ställdes 5 frågor. De sammanlagda svaren inom 

varje delmoment kan summeras till 25.  

Enkäten delades endast ut till lärare och inte till annan personal. Först översattes 

arbetsformuläret till tyska. Denna översättning kontrollerades av en extern person. Därefter 

gav studierektor, i rektors frånvaro,  sin tillåtelse till undersökningen.  Efter godkännandet 

delades enkäten ut i lärarnas fack, med en kortfattad bakgrundsförklaring. Anonymitet 

tillförsäkrades deltagarna. 

Av 120 enkäter besvarades 68. Vid utdelningen var arbetsbelastningen betydande, 

eftersom de skriftliga studentproven precis hade inletts och de muntliga proven förestod, 

vilket möjligen kan förklara svarsfrekvensen. Framför allt bortfallet gör att svaren kan 

ifrågasättas. De, som inte har svarat på enkäten, är de nöjda eller är de så pass stressade att de 

varken har tid eller lust att reflektera kring den egna situationen? Dessa frågor är viktiga när 

enkätfrågorna används som en utgångspunkt för att diskutera situationen på Europaskolan i 

München. 68 svar av 120 är något mer än 50 procent. Visst är det ändå värt att notera vad 

hälften av lärarkåren upplever, även om det inte ger en heltäckande bild av samtliga kollegors 

åsikter. När medelvärden beräknas är det viktigt att vara medveten om att 2,5 är medelvärdet 

för 0-1-2-3-4-5. Värden som ligger över 2,5 kan således tolkas som positiva. Att notera är 

även att denna enkät delades ut till samtliga lärare, både de heltidsanställda och de 

deltidsanställda, vilket möjligtvis kan påverka reabiliteten, dvs i hur hög grad svaren är 

konstanta och därmed generaliserbara (Ejlertsson, 2005), eftersom upplevelsen av stressnivån 

kan variera beroende på antalet undervisningstimmar. 

 I samband med analysen diskuteras begreppet hälsa/ohälsa på individuell, 

organisatorisk men även på samhällelig nivå. I en diskussion av orsakerna till ohälsa bör de 

olika perspektivnivåerna medvetandegöras. Ett problem på systemnivå kan mycket väl få 

stora konsekvenser på individnivå men för att lösa dilemmat krävs åtgärder på rätt nivå.  Även 

ledarens ansvar för organisationsmedlemmarnas hälsa diskuteras. 
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 8.2 Analys av enkät över arbetssituationen på den Europeiska skolan  

 

 8.2.1 Individuellt perspektiv 

 

 

 

Arbetsbelastning                                                                                 medelvärde: 3,2 

1. Ich habe eine  Arbeitsbelastung die akzeptabel  ist.     3,2 
2. Ich habe genügend Zeit, meine Arbeitsaufgaben zu machen.    3,5 
3. Ich habe keine psychisch belastenden Arbeitsaufgaben.     2,4 
4. Ich finde, die Arbeits-Anforderungen akzeptabel.      3,4 
5. Ich weiß, was in der Arbeit von mir gefordert wird.     4,3 
  

Summa:  arbetsbelastning:          16 

Figur 2. Arbetsbelastning. Medelvärden. 

 

Den sammanlagda arbetsbelastningen uppfattas som acceptabel 16/25. Den psykiska 

belastningen bedöms däremot som relativt hög.  Jag har inga psykiskt belastande 

arbetsuppgifter är det påstående som får lägst poäng. Kunskapsförmedling utgör bara en del 

av lärarens arbetsuppgifter idag. Mycket tid och energi går åt till sociala frågor, vilket många 

lärare bedömer som påfrestande. Hög poäng får uttalandet Jag vet vad som fordras av mig i 

arbetet. Arbetsbeskrivningen är tydlig, vilket skapar en trygghet. 
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Handlingsutrymme                                                                             medelvärde  2,6            

1. Ich kann Veränderungen in meiner Arbeit beeinflussen.     2,8 
2. Ich habe genügend Befugnisse, um meine Arbeitsaufgaben  zu lösen.   3,2 
3. Ich habe in der Zusammenarbeit mit anderen Personen genügend Befugnisse,  
    um meine Arbeitsaufgaben gut lösen zu können.      3,3 
4. Ich kann selber bestimmen, in welcher Reihenfolge ich meine Aufgaben lösen will.  2,7  
5. Ich habe Möglichkeit, Deadlines zu beeinflussen.      1,2 
 
Summa handlingsutrymme:                   13,2 
 
Figur 3. Handlingsutrymme. Medelvärden. 

  
Det sammanlagda handlingsutrymmet uppfattas som relativt lågt, 15,2/25. Däremot 

uppfattas handlingsfriheten i den dagliga arbetssituationen som gott. Det byråkratiska 

systemet med långa beslutsvägar innebär att focus of control minskar. Därför får 

handlingsutrymmet lägre poäng, när det gäller de yttre ramförhållandena. För övrigt fungerar 

ESM som en professionell byråkrati, som ger relativt stort utrymme för de professionella, att 

handla fritt inom de givna ramarna. Enligt krav-kontroll-stöd-modellen utgör kombinationen 

höga krav och små kontrollmöjligheter en menlig inverkan på de anställdas hälsa (Theorell, 

2006, s. 38). Faktumet att lärarna ändå upplever, att de kan kontrollera sitt vardagliga 

pedagogiska arbete och fylla det med relevant innehåll, så länge de uppfyller kursplanens 

målsättningar, är en av förklaringarna till att de bevarar sin hälsa. De har med andra ord ett 

beslutsutrymme eller handlingsutrymme i arbetet men inte alltid över arbetet. 
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Stöd                                                                                                      medelvärde 2,9 

1. Ich habe Personen in meiner Arbeit mit denen ich vertraulich sprechen kann.   3,6 
2. Ich bekomme Unterstützung von meinem nächsten Chef/Arbeitsleiter.   1,8 
3. Ich kann Hilfe von meinen Kollegen erhalten.      3,4 
4. Ich bekomme Anleitungen in meiner Arbeit, wenn ich es brauche.    2,7 
5. Ich bekomme technische oder administrative Unterstützung, wenn ich sie brauche.  2,8 
   
Summa stöd:           14,3 
 
Figur 4. Stöd. Medelvärden. 

 

Stöd från överordnad uppfattas som otillräckligt. Däremot finns det kollegor som kan 

erbjuda stöd men det är på frivillig bas eftersom det inte existerar officiella arbetslag på ESM. 

Låga värden får handledning liksom teknisk och administrativ hjälp, som även det är ett 

bristområde. En förklaring till detta kan vara skolans storlek. Den tekniska personalen hinner 

helt enkelt inte med att hjälpa de enskilda lärarna. Deras tid prioriteras till att understödja 

administrationen och det övergripande datasystemet, som behövs när det gäller 

betygsrapportering, schemaläggning, årskursplaneringar, harmoniserade prov, studentprov, 

frånvarokontroll mm. Bläckpatroner tar slut, kopieringsmaskiner går sönder, papper fylls inte 

på, internetuppkopplingen fungerar inte alltid.  I en stor organisation är det svårt att få alla att 

känna sig delaktiga och ta ansvar för att teknisk apparatur ska fungera och att rapportera fel.  
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Ledarskap                                                                                            medelvärde 1,9 
 
1. Ich habe einen Chef, der eingreift, wenn ich zu viel zu tun habe.    0,6 
2. Ich habe einen Chef, der den Inhalt und den Umfang meiner  
   Arbeitsaufgaben deutlich definiert.       2,1 
3. Ich weiß, was mein Chef von meiner Arbeit erwartet.     3,4 
4. Ich bekomme regelmäßig, Feed-back über meine  
   Aufgabenlösungen durch meinen Chef.       0,7 
5. Ich habe einen Chef, der mich mit Respekt behandelt.     2,5 
 
Summa ledarskap:          9,3 

Figur 5. Ledarskap. Medelvärden. 

          
Dåligt betyg får ledarskapet. Medelvärdet av hela avdelningen får 9,3, vilket är en 

mycket låg siffra. 0,6 genomsnittspoäng ges utsagan Jag har en chef som ingriper när jag har 

alltför mycket att göra. 0,7 poäng får även feed-back. Området respekt får medelvärdet 2,5. 

Uppenbart här är att uppfattningen varierar stort mellan 0 och 5 poäng.  En del av lärarna, 14 

av 68, dvs 20% upplever inte att de behandlas med respekt av sin överordnade alls. De har 

givit 0 poäng. Detta faktum har enligt ansträngning-belöningsmodellen ofta en negativ 

inverkan på personalens hälsa. Den inre ansträngningen motsvarar individens egna krav på sin 

arbetsinsats, medan den yttre ansträngningen görs för att uppfylla omgivningens krav. I 

belöningskomponenten ingår materiella aspekter såsom lön, sociala aspekter, såsom 

möjligheter till befordran samt psykologisk belöning i form av positiv feed-back, som stärker 

självkänslan. När den yttre delen av ansträngningen, extrinsic effort, ställs mot den 

sammanlagda belöningsmodellen uppstår obalans när ansträngningen är hög och belöningen 

låg. Sådan obalans kan enligt Theorell (2006) öka risken för nyinsjuknande i 

kranskärlssjukdomar. 
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Kunskap och utveckling                                                                     Medelvärde   3,5 

1. Ich habe genügend Kompetenz, um meine Arbeitsaufgaben zu lösen.   4,4 
2. Ich habe die Möglichkeit, zusätzlich zu lernen, wenn es für meine  
   Arbeit erforderlich ist.          3,6 
3. Ich habe Zeit für Reflektion und zum Nachdenken, 
   wie ich meine Arbeit gemacht habe.       3,3 
4. Ich lerne von meinen Kollegen.        3,0  
5. Ich entwickle mich persönlich und beruflich in meiner Arbeit.                                            3,2 

 

 
Summa kunskap och utveckling:        17,5 
 

Figur 6. Kunskap och utveckling. Medelvärden. 

 

Hög akademisk nivå hos lärarna på den Europeiska skolan säkerställer en god nivå på 

undervisningen. Lärarna uppfattar sin egen kompetens som tillräcklig för att sköta sitt arbete 

tillfredsställande. Denna professionalism gör att avdelningen kunskap och utveckling överlag 

har fått höga poäng, 17,5/25. Påståendet Jag har tillräcklig kompetens för att sköta mina 

arbetsuppgifter får 4,4 på en 5-gradig skala. Detta är en mycket hög nivå på självskattningen, 

vilket tyder på gott självförtroende. Möjlighet till lärande, reflektion och eftertanke finns, 

vilket ger utrymme för professionell vidareutveckling. En annan faktor som medverkar till 

arbetsstillfredsställelse och därmed hälsa är känslan av meningsfullhet i arbetet. Kontakten 

med eleverna är i de flesta fall positiv. Även om vuxna inte alltid kan förvänta sig att eleverna 

ska ha den mognaden, att de ger positiv feed-back, känns i alla fall den omedelbara glädjen i 

ett lyckat samarbete för livslångt lärande. KASAM-modellens (Theorell, 2006, s. 52) tre 

komponenter förutsägbarhet, begriplighet och hanterbarhet skapar en känsla av sammanhang 

i tillvaron, som är viktig för hälsan. Dess pedagogiska tillämpning förutsätter kunskap om 
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lärande och förändring, för att citera Sebrandt  i en föreläsning vid Uppsala Universitet i maj, 

2010. 

 

 

Återhämtning                                                                                    Medelvärde   2,6 

1. Ich fühle mich fit und ausgeschlafen, wenn ich in die Arbeit komme.   3,0 
2. Ich habe Arbeitszeiten, die mir passen.       2,8  
3. Ich kann mich in den Pausen erholen.       1,8  
4. Ich habe noch Kräfte, nach der Arbeit etwas zu unternehmen.     2,8 
5. Ich kann von der Arbeit abschalten, wenn ich frei habe.      2,8 
 
Summa återhämtning:         13,2 
 

Figur 7. Återhämtning. Medelvärden. 

 

Utmärkande är att majoriteten av lärarna upplever att de överlag saknar tillräcklig 

möjlighet till återhämtning från arbetet. Det är svårt att släppa taget om arbetet på fritiden. Få 

har ork kvar till andra aktiviteter efter arbetsdagens slut. Pauserna utnyttjas inte till vila och 

avkoppling, utan de tas i anspråk av möten eller förberedelsearbete. Återhämtning är viktigt 

för att bevara hälsan.  
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Andra viktiga faktorer                                                                       Medelvärde   2,7 

1. Ich habe eine Arbeit, die von seriösen Unfallrisiken verschont ist.    4,1 
2. Ich habe eine Arbeit, die von Gewalt und Drohungen frei ist.     3,0 
3. Ich habe in meiner Arbeit Zugang zu Erste Hilfe und Krisenunterstützung.   3,5 
4. Ich habe eine Arbeit, die von anstrengenden Konflikten frei ist.    1,7 
5. Ich habe eine Arbeit, die von störenden Geräuschen frei ist.    1,5 
 
Summa andra viktiga faktorer:        13,8 
 
Figur 8. Andra viktiga faktorer. Medelvärden. 

 
När det gäller övriga viktiga faktorer är olycksfall, hot och våld inte vanligt 

förekommande. Däremot är inte arbetet fritt från störande konflikter. Påståendet: Mitt arbete 

är fritt från påfrestande konflikter får mycket låga siffror 1,7, likaså upplevs ljudnivån som 

störande. Olika relationer på olika nivåer: kollegor-kollegor, lärare-elev, system-lärare, 

system-elev kan vara svåra att hantera. De motstridiga kraven, såsom olika synpunkter på 

demokratiskt kontra auktoritärt ledarskap, som uppstår i en så komplex organisation som den 

Europeiska skolan kan leda till stress.  

 Personliga egenskaper spelar naturligtvis en stor roll i trivseln. Lärarrollen ställer stora 

krav på individens kompetensprofil. Den amerikanska modellen Person Environment Fit som 

presenteras av Theorell (2006) medvetandegör sambandet mellan en persons kompetens och 

arbetets krav. I en föränderlig omvärld ställs ökande och ibland motsägelsefulla krav på  

lärarprofessionen. En del skulle säkert trivas bättre i ett annat yrke men problemet är att det 

inte finns så många karriärvägar och omskolningsmöjligheter för lärare.    

 



 42

 
Figur 9. Sammanfattande värden av de olika delmomenten. 
 

Sammanfattande analys: 

Arbetsbelastningen uppfattas som acceptabel.  

Gott handlingsutrymme över den dagliga arbetssituationen 

Sämre handlingsutrymme över yttre ramförhållanden 

Känsla av meningsfullhet i arbetet 

Dåligt ledarskap 

Bra stöd av kollegor 

Teknisk och administrativ support är bristvara 

Psykisk arbetsbelastning, påfrestande konflikter 

 

  8.2.2 Organisatoriskt perspektiv  

 

 På den organisatoriska nivån på ESM innebär relationen mellan det administrativa 

systemet och lärarna ett problem, eftersom den bristande anställningstryggheten för de 

lokalanställda skapar en existensiell otrygghet. Ur ett politiskt perspektiv utövas på detta sätt 

makt i organisationen. Studierektorn, som fördelar timantalet, blir en maktperson i de 

underlydandes ögon. Detta kan få fatala följder på individnivå, eftersom de anställda upplever 

varandra som konkurrenter om arbetstillfällena, vilket motverkar samarbete och kollegialitet. 

Detta problem måste dock lösas på kollektiv nivå genom fackliga diskussioner. Den nedan 

refererade tidningsartikeln i Münchens största dagstidning, som kritiserade 

anställningsförhållandena i den Europeiska Skolan, förde upp diskussionen på samhällsnivå.  
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  8.2.3 Samhällsperspektiv 

  

 Arbetsrelaterade sjukdomar är kostsamma ur ett samhällsperspektiv. Både fysiska 

arbetsskador såsom förslitningsskador, rygg- och nackproblem, metaboliskt syndrom, 

försämrad hörsel liksom psykiska skador såsom utmattningssyndrom, belastningsdepression, 

kroniska smärtor, kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi kan relateras till arbetsmiljön. 

Arbetslivet i västvärlden har överlag fått ett högre tempo och gränserna mellan arbetsliv och 

fritid har suddats ut, framför allt genom informationsteknologin (Theorell, 2006, s.73). 

Speciellt tydligt är detta i lärarnas situation. Genom internet är de alltid nåbara. Därför blir 

den naturliga växlingen mellan anspänning och avspänning lidande.  

 Inte bara psykosociala faktorer på arbetet kan leda till sjukdom utan även de sociala 

och ekonomiska förhållandena. Socialt nätverk och socialt stöd framför allt i livsavgörande 

händelser, såsom nära anhörigs död eller sjukdom är oerhört viktigt för bevarandet av hälsan. 

Den socio-ekonomiska modellen som presenteras av Theorell (2006, s.82) belyser detta 

samband. 

 

  8.2.4 Intervju med skolledning samt diskussion 

Intervju 
 
 Enkätundersökingen delades ut till skolledningen på den Europeiska skolan i München 

för kommentar och en öppen diskussion fördes om resultaten och tänkbara orsaker därtill. De 

olika frågorna om arbetsbelastning, handlingsutrymme, stöd, ledarskap samt andra viktiga 

faktorer som påverkar upplevelsen av stress i arbetet, diskuterades. Speciellt de kolumner som 

föll utanför ramen kommenterades. Att relativt många lärare upplever att de har psykiskt 

ansträngande arbetsuppgifter kan förklaras på flera sätt, menar min intervjuperson4. Dels är 

lärarnas förväntningar kanske inte realistiska. Många kommer från ett system, där gymnasiet 

är en urvalsskola. Den Europeiska skolan fungerar dock mer som en gemensam skola för alla, 

eftersom alla berättigade barn tas emot oavsett inlärningsförutsättningar. Detta ställer stora 

krav på förmågan till att individualisera. Detta pedagogiska viktiga instrument får tyvärr 

alldeles för liten plats i lärarutbildningen, som inriktar sig på en kunskapssegregerad skola. 

Att stöd från närmaste chef fick mycket låga värden kan förklaras med att det saknas en 

mellannivå, dit lärare kan vända sig om rektor eller studierektor inte har tid att ge stöd och 

hjälp. Den rollen skulle ”Erziehungsberater” kunna ta över. Fackkoordinatorernas uppgift är 

hittills bara samordning av gemensamma inköp eller aktiviteter.  Arbetslagsledare enligt 
                                                 
4 Intervju 1 
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svensk modell finns det inte i de Europeiska skolorna. Ledarskapets dåliga medelvärde kan 

förklaras med att ESM:s tidigare rektor var sjukskriven ett år, innan han tragiskt avled. Det 

skulle vara intressant att göra om undersökningen om cirka ett år, för att se om värdena 

ändras. Även här skulle problemet med bristande kommunikation kunna lösas med att införa 

en slags kommunikationssamordnare.   

 Tillika med resultatet på enkätundersökningen översändes ett par frågor om 

skolledarens roll i den Europeiska skolan. Nedanstående svar är en förkortad version i min 

översättning.  

Vilka egenskaper anser ni vara viktiga för en skolledare i den Europeiska skolan?  

Svaret på denna fråga blev öppenhet, idealism förenat med realism, pragmatism samt förmåga 

till samarbete. 

Vilka uppgifter är viktiga för en skolledare i den Europeiska skolan?  

Att ge idealismen en form, vilket kan tolkas som ett symboliskt ledarskap. Detta ledarskap 

uttrycks även i intervjupersonens önskan att skapa en lärande organisation, som kan visa 

vägen i det nya Europa mot nya utmaningar och ny utveckling. Att förbinda och förena de 

olika språksektionerna är en annan viktig uppgift. Målet är att uppnå ”European 

Understanding”, enligt modellen ”International Understanding”, ett projekt som 

intervjupersonen arbetat med tidigare inom de internationella skolorna. En ytterligare uppgift 

är att ge skolan en ökad autonomi, självständighet gentemot de övriga Europaskolorna. 

Vilka problem kan en skolledare i den Europeiska skolan möta? 

Den största svårigheten ser min intervjuperson i den ökade juridiseringen av skolväsendet. 

Lagtext och byråkratiska regler gör organisationen stel och svår att förändra. 

 

Diskussion 

 

Enkätundersökningen pekar på att många anställda i den Europeiska skolan i München 

upplever att kommunikationen mellan skolledning och lärarna är bristfällig. I samtalet ovan 

framgår att en medvetenhet om problemet finns hos den nuvarande skolledningen. Denna 

medvetenhet om de faktorer som kan leda till stress i arbetet därmed på sikt till ohälsa utgör 

grunden för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Sådana faktorer kan vara brist på personlig 

utveckling, konflikter, för hög/låg grad av ansvar, konflikter mellan arbete/hem, brist på 

socialt stöd samt förändringar i organisationen (Nyberg, et al. 2005 s.22, s.28). Den 

individuella förmågan att hantera stress och bemästra påfrestningar brukar kallas coping. En 

viktig delaspekt är locus of control. Med intern locus menas att individen upplever att han/hon 
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utgör platsen för utövandet av kontroll av sin situation. En extern locus of control innebär att 

individen inte uppfattar att han/hon kan utöva kontroll (Theorell, 2006, s. 92). Kontrollförlust 

innebär en psykisk belastning för individen.  

Förmåga att hantera kriser och konflikter i undervisningen är av yttersta vikt för att 

fungera som lärare. Det är en del i den självkännedom och relationskompetens, som behövs i 

lärarprofessionen. Denna förebyggande verksamhet innebär att bygga förtroende, skapa tillit 

och trovärdighet genom en empatisk inställning. Ett tidigt problemerkännande samt en 

reflektion över den egna andelen i konflikter är en del av denna process, liksom en rak 

kommunikation och adekvat gränssättning. För att uppnå denna säkerhet krävs en psykologisk 

och pedagogisk rådgivning. Integration och utbildning av nya kollegor, där man lär sig att 

reflektera över den egna andelen i konflikter är ett led i denna skolning. Detta är speciellt 

viktigt i en så multikulturell och komplex organisation, som den Europeiska skolan utgör. Av 

denna anledning presenteras councelling som en möjlighet till professionell självutveckling 

för lärare. Se stycke 8.3 nedan. 

Ett linjärt tänkande koncentreras på orsak och verkan och innebär skuld, låsning och 

projektion. Istället bör vi tänka cirkulärt, i gemensamma termer. Vi bör ställa oss frågan hur 

allt hänger ihop, vilket omfattar komplexitet, ansvarsfördelning och gemensamt intresse 

(Sebrant, föreläsning UU, 2009). Hilmarsson (2006) förklarar handlingsmönstret vid 

konflikter så: Beroende på vad som är viktigare för parterna: att bevara relationen eller att nå 

resultat, utkristalliseras olika mönster. Undvikande eller tillmötesgående bevarar relationen, 

varvid det senare är ett mer aktivt beslut. Ett auktoritärt system präglas av underkastelse, där 

relationen är underordnad resultatet.  Kompromissen betyder att gå halva vägen var, varvid 

ingen egentligen får sin vilja igenom. Detta kan accepteras som en demokratisk process av 

parterna men kan även leda till ett missnöje över att inte fått igenom det egna förslaget till 

fullo. Samverkan på intressenivå, relativt prestigelöst är den bästa formen, den som motsvarar 

den induktiva syntesen hos Engqvist (2006). 

 Lika viktig är en adekvat skolledarutbildning, där kommunikation genom det goda 

samtalet samt frågan om hälsa/ohälsa sätts i centrum. I fokus bör ett förebyggande hälsoarbete 

stå, där vi koncentrerar oss på vad som gör oss friska. I boken Flow, ledarskap och 

arbetsglädje av Mihaly Csikszentmihalyi (2004) fastslår författaren, att målet för en ledning 

är att skapa värde med hjälp av det arbete, som utförs av de människor som arbetar 

tillsammans på en gemensam uppgift. I den goda arbetsmiljön trivs människor och utvecklas 

under sitt arbetsliv. I bästa fall uppnås ett flow, där utmaningar möts med skicklighet, 

intellektet stimuleras och lycka sprids. I en organisation som är icke vinstdrivande finns alla 
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förutsättningar för att arbeta långsiktigt. Meningsfullhet och en känsla att göra gott för andra 

driver oss framåt och gör oss lyckliga, menar han. Att stärka medlemmarnas skicklighet och 

att erbjuda utmaningar samtidig med möjlighet till vila och reflexion, är ett bra sätt att få 

friska och produktiva medarbetare, konstaterar Eva Vingård i Det friska företaget, hur ser det 

ut? (2009, s.60) Att utveckla medvetna strategier för att personalen inte ska bli överansträngd 

är viktigt för en sund organisation, fastställdes i Örebroundersökningen som Theorell refererar 

till (2006, s. 66). Klart definierade arbetsuppgifter, när det gäller ex. teknisk support, är här av 

stor vikt. Yoga, massage, lärarsport, pedagogiska dagar, där hälsa står på programmet samt 

psykologisk/pedagogisk fortbildning, är förslag på strategier för förbättrad hälsa. 

Målet för skolans hälsoarbete borde vara att minska sjukfrånvaron för allas bästa. Vi 

måste finna strategier för att orka med vardagen men även att uppleva välbefinnande och 

känna arbetsglädje, konstaterar Ulla Sebrant i en föreläsning vid Uppsala Universitet i maj, 

2010. Engagemang, som skapar glädje och sammanhang, bör medvetet uppmuntras och 

belönas. Det är främst arbetsglädje, samt i viss mån måttliga krav och god kontroll, som 

förhindrar en person från att förlora sin arbetsförmåga och bli sjukskriven, enligt svensk 

forskning med det friska perspektivet i fokus (Vingård, 2009, s.61). När lärare sjukskriver sig 

för att arbetsbelastningen blivit för hög, stödet från skolledningen uteblivit, återhämningen 

varit otillräcklig och konflikterna förblivit olösta, innebär det att individen blir bärare av 

organisationens problem.  

 En pedagogisk syn på människan innebär att i större utsträckning se henne som ett 

subjekt. Miljöns betydelse betonas och människan ses som en källa att ösa inspiration ur. Hon 

är en social varelse, som har möjlighet till ett gränslöst lärande. På detta sätt blir hon en 

dynamisk, aktiv person, som tar ansvar för sina handlingar. Detta understryker Ulla Sebrant, i 

en föreläsning vid Uppsala Universitet i maj, 2010. Med denna utgångspunkt ses förändring 

som något positivt och människans inneboende kraft betonas. Denna människosyn innebär 

även en medvetenhet om vikten av att värna om mänskliga resurser och hälsa. En förmåga att 

hantera kriser och konflikter blir viktig. På individnivå handlar det om att vara tydlig, sätta 

gränser och lyssna på kroppens varningssignaler.  

Crafoord (1994) förklarar sambandet mellan kropp och själ på följande vis. De 

ursprungliga kroppsupplevelserna finns kvar i varje människas kropp och präglar hennes 

förhållanden i tillvaron, hennes inställning till sin egen kropp och till sig själv, relationer till 

andra, kroppskontakt, trygghet inför närhet och intimitet men även beredskap för besvikelse, 

hot eller smärta. Om en människa förlorar kontakten med sin kropp mister den kontakten med 

sina känslor. Istället uttrycker kroppen känslorna. Detta ser vi hos personer med 
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psykosomatiska sjukdomar. De blir sjuka istället för att bli ledsna, besvikna, arga eller 

förtvivlade. Kroppen blir budbärare för hur vi mår. Den kan ibland dölja oss men lika gärna 

röja oss.  

 När det gäller den specifika situationen på ESM är lärarna i stort sett positiva, när det 

gäller arbetsbelastning och handlingsutrymme samt kunskap och möjligheter till utveckling. 

De flesta verkar trivas med sitt arbete men de önskar få mer feed-back från högre nivå. Dock 

påverkar det bristande supporten uppifrån inte deras arbetstillfredsställelse i så hög grad. En 

förklaring därtill ges i Arbetslivsinstitutets undersökning, utförd av Anna Nyberg (2005, s.21). 

Där hävdas att ju högre den underlydandes professionella orientering är, desto mindre 

inflytande har ledaren över arbetstillfredsställelsen. Lärarna på Europaskolan har en hög grad 

av professionalism. En hel del har doktorsexamen. Dessutom krävs det en god kunskap i de 

tre officiella språken, tyska, engelska och franska.  De besitter en hög grad av självständighet, 

vilket gör att de söker och får stöd och inspiration från kollegor, om skolledningen brister i sitt 

ansvar. Även Pollok (1998, ref. Theorell, 2006) fastslår att personalens professionella 

inställning till stor del avgör hur mycket de påverkas av sin ledare. Adekvat utbildning och 

kunskap i arbetet ger ett självförtroende, som resulterar i självständighet, vilket minskar 

ledarskapets inverkan. Självklart är den personliga kompetensen en viktig del i 

arbetstillfredsställelsen. Enligt Person-Environment-Fit- modellen visas att om individens 

kompetensprofil dåligt överensstämde med arbetets krav ökade sjukdomsrisken (Theorell, 

2006, s. 48). 

 Rekreation och möjlighet till avkoppling saknas överlag i lärarnas vardag. Därför är 

det på organisatorisk nivå viktigt, att bevara ledigheten på loven. Eftersom arbetet under 

terminen är oerhört intensivt med få möjligheter till återhämtning, blir loven den enda 

möjligheten att varva ner och ladda batterierna igen.  

 Tryggheten i anställningsförhållandena är dock en organisatorisk och samhällelig 

fråga, som måste lösas på facklig nivå, för att individerna i systemet ska må bra. Den tidigare 

tillämpningen strider mot tysk arbetsrättslagstiftning och skapar osämja bland kollegorna. En 

del förändringar på ledningsnivå krävs, för att organisationen ska fungera på ett sätt, som 

främjar medlemmarnas välbefinnande och hälsa. En ny rektor med uttalad demokratisk 

ledarsyn har anställts och det kan förhoppningsvis leda till en nystart, när det gäller 

skolledningens situation och inställning till sina medarbetare.  Ett handlingsprogram för ökad 

kommunikation har presenterats. Lärare får uppgift att vara koordinatorer för de olika 

språkavdelningarna och ämnesområdena och de ska tjänstgöra som mulitiplikatorer och ge 

feed-back både uppåt och neråt i organisationen. 
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  8.3 Konflikter och konfliktlösning 

 

 Councellinggruppen vid den Europeiska Skolan i München presenteras som ett 

exempel på hur en skola aktivt kan arbeta med konfliktlösning. Denna grupprocess kan bidra 

till att utveckla ett ledarskap för lärande och utveckling. Metoden deltagande observation 

innebär en såsom tidigare beskrivits en medvetandeprocess, där jag utgår från mina egna 

personliga och subjektiva erfarenheter som medlem i denna grupp, observationer samt 

intervjuer med gruppmedlemmar. 

 I det interkulturella mötet mellan olika kulturer och värdesystem i den Europeiska 

Skolan uppstår ofrånkomligt kriser och konfliktsituationer, då kraven på professionell ledning 

aktualiseras. Under hösten 1991 inträffade en par svåra händelser på den Europeiska skolan. 

En elev begick självmord. En annan elev råkade nästan ut för en våldtäkt. Både lärare och 

skolledare upplevde en brist i sin pedagogiska, psykologiska handlingskraft. Hur skulle man 

ha kunnat arbeta för att förhindra detta och vilken beredskap behövdes inför framtida 

krissituationer? Vid en fortbildningsdag beslutades att bilda ett councellingteam under ledning 

av en psykolog, Dr. Jürgen Roth från Ludwig-Maximilians-Universitetet i München. 1992 

startade denna coachutbildning, som omfattade tre timmar i månaden. Målsättningen uttrycks 

sålunda: Teamets primära uppgift ligger i en tidig problemidentifikation, rådgivning och 

förebyggande verksamhet5. För kontinuitetens skull är integration och utbildning av nya 

kollegor viktig. 

 1997 gick jag med i concellinggruppen, driven av önskan att delta i lärargemenskapen 

men även viljan att hjälpa elever med problem. Under psykologisk ledning diskuterades 

aktuella problem inom elev- samt lärarkår. I fem års tid träffades gruppen en gång i månaden 

under ett tretimmarspass. Därefter tog jag en paus från gruppverksamheten men jag ställde 

fortfarande upp att ha tjänstgöring en timme i veckan som rådgivare åt eleverna. På hösten 

2009 när jag som deltagare i kursen i pedagogiskt ledarskap återigen vill ställa grupprocessen 

i centrum, anmälde jag mig som aktiv deltagare i councellingteamet igen, nu under ledning av 

psykolog Bernd Paulus. Jag gjorde även klart för gruppen att jag deltog i studiesyfte, vilket 

medlemmarna bejakade. 

Denscombe (2009) hjälper mig att kritiskt se på min egen roll som intervjuare och 

observatör. Denna roll kan både innebära en styrka, eftersom mitt fleråriga engagemang kan 

leverera ett inifrånperspektiv men även en svaghet, då mina iakttagelser kan bli för subjektiva. 

                                                 
5 Intervju 2 
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Observationssituationen blir dock naturlig, eftersom jag är en medlem i organisationen, vilket 

minimerar observatörens inverkan på studieobjekten. Ingen uppfattar mig som ett främmande 

element som granskar och bedömer. En teoretisk medvetenhet om faran, att genom min egen 

förförståelse tolka den information, som observationerna och intervjuerna ger, på ett 

förutfattat sätt är givetvis grundläggande. Denna insikt har förhoppningsvis hjälpt mig till ett 

så objektivt förhållningssätt, som bara är möjligt. Ett led i detta är att föra kontinuerliga 

anteckningar av grupprocessen, för att hela tiden binda samman praktiken med de teoretiska 

resonemangen kring samtal och konfliktlösning. Protokoll om behandlande teman har förts 

efter varje sammankomst. Genom att kombinera de praktiska erfarenheterna med vetenskaplig 

teori om psykologi, grupprocesser, organisationskultur och ledarskap åsyftas nödvändig 

distans, för att betrakta gruppen i ett utifrånperspektiv. 

 På vilket sätt kan gruppen bidra till medlemmarnas lärande och utveckling? Svaret 

söks i personliga intervjuer med en manlig och en kvinnlig kollega samt även i min egen 

erfarenhet av gruppens utvecklingsarbete. Min informatör6 uppfyller kraven på att vara 

kulturiserad, dvs känna till kulturen så pass bra att den blivit självklar, (Bang, H, 1999, s.163) 

eftersom han var en av initiativtagarna till dess start för 12 år sedan. Även min andra 

intervjuperson, är medlem i gruppen sedan många år tillbaka7.  

 

   8.3.1 Hinder 

 

 En faktor som hindrar teamets framgång är oklar arbetsbeskrivning för de olika 

yrkeskategorierna. Det existerar en yrkesgrupp som benämns ”Erziehungsberater” på skolan. 

Fritt översatt skulle detta snarast betyda ”uppfostringsrådgivare”, närmast att jämställas med 

kuratorer. Deras uppgift är oklart definierad. I stället för att syssla med elevvård, tilldelas de 

av skolledningen betungande och tidskrävande administrativa uppgifter, såsom organisation 

av BAC, studentexamen, frånvarorapportering, organisation av vikarier samt rastvakter. Tiden 

räcker inte till för elevvård. I detta vakuum bildades councellinggruppen, vars aktiviteter 

egentligen borde uppfattas som befrämjande för både elever och lärare. Dock ses gruppen 

ibland med skepsis, eftersom dess blotta existens kan uppfattas som ett misstroendevotum mot 

de traditionella elevvårdande rollerna. 

 Eftersom councellingteamet inte har en officiell status, försvåras kontakten med 

eleverna. Den kan bara bygga på frivillighet och tillit. Just direktkontakten med eleverna sker 

                                                 
6 Intervju 2 
7 Intervju 3 
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huvudsakligen genom att de informellt söker upp en vuxen, för samtal och rådgivning. 

Däremot är det svårt att få till stånd en fungerande mottagning. Det är lättare för en elev att 

uppsöka sjuksyster för magont än att gå till en förtroendelärare för själslig smärta. Teamet 

arbetar med att integrera sjuksköterskorna samt kuratorerna i ett gemensamt förändringsarbete 

men än återstår mycket att göra. 

 Gruppens heterogena sammansättning speglar sammansättningen i kollegiet, där olika 

länder, kulturer och genus möts. I dag består gruppen av både manliga och kvinnliga 

grundskole- och gymnasielärare, i ämnena språk, filosofi, religion, sociologi, konst och moral, 

från Tyskland, Frankrike, Grekland, Sverige, Italien, England samt Lettland. Den 

naturvetenskapliga fakulteten representeras av en tysk matematik- och kemilärare men det är 

ändå en minoritet. Detta kan antingen ses som en brist på engagemang från deras sida eller 

som en bristande kommunikation mellan humanister och naturvetare. Denna humanistiska 

slagsida kan innebära en svaghet. En matematisk-logisk analys skulle kunna ge ytterligare en 

dimension på problemen. Ibland kan även bristande språkkunskaper försvåra 

kommunikationen. Councellinggruppens ledare sedan 2006, Bernt Paulus, arbetar därför med 

psykodrama, för att använda andra uttrycksmedel än det talade ordet, för att förmedla tankar 

och känslor. 

 Ytterligare ett hinder för att gruppen ska fungera utåt är, att dess gruppmedlemmar 

behöver gruppen för att bearbeta sina personliga problem. De fokuserar på sig själva i stället 

för att se till elevernas situation. Att ta itu med sina egna problem först, är givetvis oerhört 

viktigt för att kunna hjälpa andra. Risken är då att gruppen blir forum för självanalys och 

beteendeterapi, i stället för att vara en hjälpgrupp för elever.  Om gruppens aktiviteter 

koncentreras till detta, borde målformuleringen i ärlighetens namn omskrivas till hjälp till 

självhjälp för lärare. Det är enligt Svedberg viktigt att klargöra dessa målsättningar på olika 

nivåer. Detta synliggörande underlättar för den enskilde individen att finna sin identitet i 

organisationen, för att inte förlora sig i ett organisatoriskt dilemma  (2007, s.204).  Gruppen 

hade till stor del stannat på individnivå medan gruppnivån eller organisationsnivån blivit 

underordnad. Eftersom behovet av individuell vägledning var så stort fick den övergripande 

nivån stryka på foten. Kontakten utåt och uppåt blev lidande. Gruppmedlemmarna glömde att 

de var där för elevernas skull inte bara för sin egen. 

 En annan aspekt är givetvis att det inte alls är lärarnas uppgift att lösa elevernas 

problem. Lärarnas professionalism bygger på kunskapsförmedling och inte psykologisk 

rådgivning. Å andra sidan har de ett vuxenansvar, när de ser att elever mår dåligt. I den mån 

de kan hjälpa ur ett mänskligt perspektiv bör de göra det. I annat fall kan de överlämna 
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ansvaret till andra mer kompetenta personer. Där har concellingteamet ett etablerat samarbete 

med läkare och psykologer utanför skolans värld. I councellinggruppens etikkod konstateras 

detta klart och tydligt:  

 

 The consellor will not enter into a relationship if he or she cannot be of assistance to 

 the councellee either because of lack of competence or personal limitation. (Scherb, J, 

 2008, s.5) 

 

  8.3.2 Lärande och utveckling 

 

 Vilka funktioner fyller councellinggruppen?  Enligt Bang styr kulturer människors 

agerande genom att erbjuda modeller för handling. Den fungerar även integrerande på 

organisationsmedlemmarna, genom att den skapar identitet samt gemenskap. Därigenom 

minskar den ångesten i gruppen. (Bang, 1999, s.95) Councellinggruppen startades med 

målsättningen att vara en stödgrupp för elever med problem. Gruppen blev dock egentligen så 

mycket mer, nämligen även en hjälp för lärarnas personliga och professionella 

kompetensutveckling. 

 På vilket sätt kan gruppen göra nytta?  Psykoterapeuten Anna Kåver menar att det är 

viktigt att studera vad som gör människor friska snarare än vad som gör dem sjuka. De 

konstruktiva beteendena är användbara i svåra krissituationer. De kan hjälpa att känna mindre 

rädsla, mindre sorg, mer glädje och förnöjsamhet. Genom att visa att det finns många vuxna i 

skolan, som bryr sig, skapas en atmosfär, där eleverna kan känna sig trygga. Eleverna kan få 

verktyg för att hantera de starka känslor, som det annars är lätt att bli offer för, med 

exempelvis självskadebeteenden som följd. Tidiga och nära relationer utgör klassrummet för 

inlärning om känslor. Som små skapas känsloscheman som kan vägleda genom livet, menar 

Kåver (Carling, SvD 2009-09-16). Här är naturligtvis familjen viktigast men de vuxna i 

skolan kan förhoppningsvis utgöra ett komplement därtill. En viktig del i konflikthantering är 

att skapa en tidskil mellan impulsen och handlingen, när ilskan väller upp eller ångesten blir 

för stark. Författaren Tomas Tranströmer beskriver sin taktik att bemästra ångest, genom att 

härma en som ser lugnt på världen: Även om ditt inre är fyllt av oro hjälper det dig att 

uppleva det du härmar- lugn, säkerhet, glädje, allvar, nyfikenhet  (Carling, SvD 2009-09-16). 

Councellinggruppens mål är att skapa positiva sociala relationer mellan vuxna och elever men 

även mellan eleverna, vilket statueras i gruppens arbetsbeskrivning: 
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 The members of the Working Party on councelling recognize und would like to 

 emphasize that school success, achievement and personal well being is faciliated by 

 factors in the lives of students such as: supportive social relationships, psychological 

 health, healthy lifestyle and a safe und caring school environment. (Scherb, 2008).  

 

 En satsning på elevernas sociala miljö leder förhoppningsvis till en ökad psykisk hälsa. 

I bästa fall kan vuxna fungera som förebilder för barnen. Gruppens mål är visa att mobbning 

inte accepteras. Gruppmedlemmarna vill visa att de vuxna väljer att se och att inte titta bort. 

Barn och ungdomar ska kunna lita på de vuxna. 

 Hur ska detta då åstadkommas? Det är nämligen inte orden som räknas, det är 

handlingen för att anknyta till det filosofiska resonemanget i  utvärderingsdiskussionen.  Det 

viktigaste är att börja i vardagen. För att uppnå en förståelse för olika situationer i skolans 

vardag, arbetar councellinggruppen med rollspel med perspektivbyte samt fallstudier. Den 

analytiska behandlingen sker med hjälp av den externe experten. Detta professionella 

utifrånperspektiv har visat sig vara absolut nödvändigt8, menar intervjuperson 2. Viktiga 

element är en sensibilisering av iakttagelseförmågan att upptäcka problem. Nästa steg är att 

försöka lösa kriser samt att förstå den personliga delen i konflikter. Träning i att leda samtal, 

att bli inkännande är oerhört viktigt, men även att träna den analytiska förmågan och förstärka 

autenticiteten. Denna äkthet och empatiförmåga är en av grundstenarna till att bygga 

förtroende och skapa tillit. Genom councellinggruppen har jag fått ryggrad och redskap att 

lösa konflikter. Ett problem uppkom under lektionstid och jag påpekade att 

klassrumssituationen inte var rätt forum för att diskutera detta, varvid jag erbjöd de berörda 

att komma efter lektionstid. De två kontrahenterna kom och tillsammans lyckades vi hitta en 

lösning på problemet, utan att någon behövde förlora ansiktet9, berättar intervjuperson 3. 

 Hur ska då gruppmedlemmarna kunna lära känna sig själva bättre? En strategi kan 

börja i att reflektera över den egna uppfostran och den egna skoltiden. Vad bär lärarna och 

ledarna med i bagaget som kan hjälpa, respektive stjälpa i konfliktsituationer? För att uppnå 

en känslomässig tillförlitlighet, är det viktigt förstå de egna reaktionerna. För att reagera 

professionellt och inte med barnet inom sig, måste man frigöra sig från sitt inre barn. Hur 

kommer det sig att människor ibland reagerar känslomässigt istället för rationellt, när de får 

kritik? Personligt ledarskap handlar enligt Holmberg (2004, s.123) om chefens 

                                                 
8 Diese professionelle Außenperspektive hat sich als unerlässlich herausgestellt. (min översättning) 
9 Durch Councelling habe ich Rückengrat und  Werkzeuge bekommen, um Konflikte zu lösen. (min översättning) 
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inifrånperspektiv. I vilken grad har ledaren uppnått självinsikt om sina styrkor och svagheter 

och en inre mognad och stabilitet. Med andra ord: Om en människa inte har gjort upp med 

sina egna lik i garderoben, uppstår risken att konflikter tolkas på ett personligt istället för ett 

professionellt plan. Skolledare kan utöva makt gentemot lärare och andra anställda. Lärare 

handlar utifrån en maktposition gentemot eleverna. Denna makt bör utövas på ett positivt sätt. 

Samarbetsproblem bör lösas med en öppen kommunikation, med självkontroll, självdisciplin 

samt förståelse, som en vuxen och mogen person. Ledarskap som en kommunikativ handling 

handlar om att ömsesidigt byta information och dryfta gemensamma frågor och problem. 

(Holmberg, 2004, s.123) 

 En förklaringmodell till varför konflikter kan uppstå presenterades av psykolog Dr. 

Roth i councellinggruppen. När en auktoritär lärare A undervisar en auktoritärt uppfostrad 

elev A fungerar kommunikationen, enligt mottot, A+A = +, positivt utfall. Om en 

demokratisk lärare D träffar en demokratiskt uppfostrad elev D är även det ett samspel, där 

båda känner till reglerna, D+D = +, positivt utfall. Om däremot en auktoritär ledare A möter 

en demokratiskt uppfostrad elev D fungerar inte samarbetet, eftersom eleven inte är van att bli 

behandlad på ett maktfullkomligt sätt, A+D = -, negativt utfall. Fallet när den demokratiska 

läraren D träffar på den strängt uppfostrade eleven A, ställer även det till med problem, 

eftersom eleven uppfattar läraren som svag och då gör motstånd, D+A= -, negativt utfall. 

 En annan intressant aspekt är Moxnes teori (ref. Engqvist, 2006, s.69ff) om att när 

människor med olika socio- och psykobehov möts påverkas kommunikationen och därmed 

ångestnivån. Ångest innebär hopsnördhet, som i sin tur medför ett behov att spränga ramarna 

för att bli fri. Att handskas med detta frihetsbehov är en utmaning för en ledare. Elever från 30 

olika kulturella språkområden samlas i Europaskolan i München. Det ställs höga krav på 

lärarskicklighet att leda så heterogena grupper. Oförmåga att hantera relationsproblem kan 

leda till dold coping (Theorell, 2006). Det betyder att individen undviker konfrontation och 

istället går åt sidan, men konflikten fortsätter att gnaga inombords, vilket på sikt kan leda till 

sjukdom.  

 Ett viktigt steg i en förändringsprocess är att analysera problemsituationen och 

klargöra vad som ska förändras och vem som har problem. Samtalsmetodiskt tänkande kan 

användas för problemlösning men även som ett redskap att beskriva verkligheten. En 

metabeskrivning, tankar om samtalet, lyfter upp det på en högre abstraktionsnivå. Viktigt är 

att vara medveten om att sättet att samtala har stor betydelse i relationen till andra människor. 

Att iaktta sin egen del i samtalet innebär att ta ansvar för sitt eget liv. På så sätt används 
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samtal för förändring med målet att uppnå mer demokratiska och jämbördiga relationer (Lind, 

Lisper, 1990). 

 Självinsikt, kommunikation men även mod är viktigt. Rädsla skapar aggression och 

med ett sådant förhållningssätt kan konflikter eskalera. Därför bör de egna rädslorna bearbetas 

med målet att förbehållslöst möta sina medmänniskor. Samtidigt med denna öppenhet måste 

den professionella distansen bevaras. Svedberg (2007, s.234) betonar att en viktig 

förutsättning för ett konstruktivt ledarskap är, att ledaren kan definiera en plattform och 

skydda sin egen integritet. Detta kan uppnås genom att definiera och upprätthålla nödvändiga 

gränser. Professionalismen ligger i förmågan att kunna förstå och hantera konflikter genom 

gränsdragning och balans mellan privata, personliga och professionella relationer (Svedberg 

s.358).  

 Vikten av gränsdragning kan illustreras i följande. Flera lärare som undervisar i 

SWALS, dvs språk som saknar egen språkavdelning, har uttryckt problem i avvägningen 

mellan närhet och distans till eleverna. Som modersmålslärare fungerar de ibland som 

bollplank till elever, som behöver stöd av en vuxen person. Faran är givetvis att de kommer 

eleverna väldigt nära och sedan inte kan agera objektivt, när det gäller exempelvis 

betygsättning. De vet ju vilka problem som eleverna brottas med. Det kan vara skilsmässa i 

familjen, sjuk anhörig eller mobbning, som stör elevernas koncentration. Det uppstår en 

rollkonflikt mellan att vara en förtroendeperson och samtalspartner men även att vara lärare 

med kunskapsförmedling och utvärdering samt betygsättning som mål. Här är vuxengruppen 

oerhört viktig att spegla de egna erfarenheterna i, för att just uppnå och bibehålla den 

nödvändiga distansen. 

 Problem som under councellinggruppens mångåriga verksamhet har diskuterats har 

lika ofta rört personliga vuxenrelationer som förhållandet mellan lärare och elev. Ett exempel 

är en grekisk manlig grundskollärare, som i förtvivlan vände sig till gruppen för att få utlopp 

över sin frustration över att systematiskt mobbas av en kollega. Han gick därifrån med gladare 

steg, efter att ha fått lätta sitt hjärta. Ett annat exempel är en kvinnlig kollega, som arbetade 

dels som administrativ personal men även som lärare. Hon uttryckte sin ensamhet, eftersom 

hon inte kände grupptillhörighet i någotdera läger. Hon upplevde att hon sågs med 

misstänksamhet från den övriga administrativa personalen, eftersom hennes kvalifikationer 

överlag var högre. Hon talar fem språk flytande, franska, tyska, holländska, engelska samt 

italienska. Misstänksamheten var så hög att den andra sekreteraren genomdrev att en vägg 

byggdes i deras gemensamma arbetsrum. Detta är historia och vår kollega är numera 

skolledare i Ruanda men under tiden det begav sig fick hon värdefullt stöd av Dr. Roth och  
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gruppmedlemmarna. Fenomenet med offerkoftan diskuterades, vilket fick henne så 

småningom att se sig själv som ett subjekt och inte som ett objekt för andras handlande. 

Slutligen insåg hon även sin egen del i konflikten och kunde även distansera sig på ett sunt 

sätt.   En italiensk kollega berättade om en landsman, som också kände sig mobbad. Här låg 

problemet i bristande språkkunskaper, som ofta ledde till missförstånd. Den mobbade 

kollegan har deltagit i gruppsammankomsterna ett antal gånger, vilket har lett till ökad 

förståelse från alla parter.  

  Ytterligare exempel på vikten av kommunikation är när ESM:s två sjuksköterskor 

besökte gruppens möte och berättade om sina problem. De kände inte att de fick tillräcklig 

information vare sig från skolledare eller från lärare angående elevernas hälsotillstånd. Detta 

är bara ett av många problem, som bottnar i bristande kommunikation. Ett annan sådant 

problem är en nyanställd som var ledsen över att hon inte fick hjälp och vägledning av 

kollegor. Det finns inte några officiell kanal för sådan integration förutom tre 

introduktionsdagar i början av tjänstgöringen. I övrigt sker sådan kontakt snarare informellt. 

Diskussionen i councellinggruppen ledde till att en informationsbok för nya lärare 

utarbetades. Medvetenheten om hur utsatt och ensam man kan känna sig som ny är givetvis 

viktig att betona. Efter det utelämnande samtalet med den nya kollegan blev  

gruppmedlemmarna uppmärksamma på fenomenet och ansträngde sig därefter extra för att 

vara tillmötesgående och erbjuda hjälp. 

 Skolledningens auktoritära agerande har ofta varit föremål för diskussion i gruppen. 

En fransk studierektor med uppgift att fördela timmar till de lokalanställda använder sin makt 

som utpressning för att få lydiga lärare, upplever flera. Hans motto beskrivs av kritiska tungor 

som att härska genom att söndra eller management by fear. Franska kollegor menar att hans 

auktoritära  agerande inte alls är en ovanlig skolledarstil i Frankrike, dock reagerar kollegorna 

i ESM starkt mot att beslut fattas över deras huvuden.   

ESM:s tidigare engelske rektor stödde councellinggruppens aktivitet. I Storbritannien 

finns en lång erfarenhet av councelling inom skolväsendet, både som hjälp till konfliktlösning 

men även som studievägledning. Under hans verksamhetstid beviljades möjligheten för 

gruppen att ha fortbildningsdagar, delvis på arbetstid och delvis på egen ledig tid och den 

möjligheten kvarstår. Kostnaden för psykologen står skolan för medan mat och uppehälle 

betalas av gruppmedlemmarna själva. Att arbeta intensivt i två dagar med personlig 

utveckling, konfliktlösning och relationskompetens utan stress utifrån och tider att passa är 

givetvis en bra inlärningssituation. Detta har blivit en tradition i gruppens verksamhet.  I maj 
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2009 behandlades ämnet relationskompetens och psykolog Bernd Paulus höll en föreläsning i 

ämnet. Han betonade: 

 

Vi kan inte kan undgå att ha ett förhållningssätt. Att inte ta ställning är också att ta 

ställning. Kroppen avslöjar vad vi tänker. Om vi inte medvetandegör våra känslor 

kommer de att dyka upp och trassla till vårt egentliga arbete. Vi måste alltså ta våra 

egna och andras känslor på allvar. Om en människas tankar är fylld av en omedveten 

eller undanträngd känsla förhindrar det inlärning.  I skolan uppstår ofta dilemman, 

när skolan som system påminner oss om den egna familjen. Emotionella klockor 

börjar ticka.  Vi reagerar med barnet inom oss.  I en valsituation måste vi alltid välja 

mellan vad vi vill och vad vi får betala för att få det vi vill. Vi bör alltså göra ett aktivt 

val, om vi är beredda att betala priset för att få vår vilja fram. Viktigt är att hitta en 

jämvikt mellan vårt behov att hävda vår individualitet och vårt behov av att bygga en 

relation. En konflikt är inte farlig. Den kan leda vidare. Ibland är det värt att utkämpa 

en kamp och ibland kanske vi ska ge med oss. Om detta är ett aktivt val behöver vi inte 

känna oss utnyttjade. Relationskompetens är en inre hållning, där vi känner oss själva 

och våra inre klockor och förstår andras känslor och motiv. (min översättning) 

 

 Den kritik som kan riktas mot councellinggruppens arbete är att interaktionen mellan 

gruppmedlemmar och deras relation till ledare och andra auktoriteter överväger. Gruppen 

koncentrerar sig på samtal och relationer, medan det egentligen är en diskussion om att 

förändra den organisatoriska ramen för att stödja verksamhetens kärna, som borde vara det 

väsentliga. Denna medvetenhet om att lösa problem på rätt nivå betonar Siv Boalt-Boetius, i 

en föreläsning vid UU i oktober 2009. Skolledningens aktiva stöd till councellinggruppens 

verksamhet skulle ge teamet större legitimitet. Ett mottagningsrum i närheten av elevernas 

uppehållsrum skulle exempelvis öka närheten och tillgängligheten. En ökad satsning på 

rastaktiviteter skulle möjligtvis förebygga konflikter. De anställda ”Erziehungsberater” skulle 

få en mer elevorienterad uppgift. Elevvårdsteam skulle kunna organiseras enligt svensk 

modell, där alla som är involverade i elevvårdsarbete skulle arbeta mot ett gemensamt mål, 

nämligen elevernas bästa. 

 Med en mer demokratisk ledarstil i den Europeiska skolan skulle en del problem 

kunna undanröjas redan på organisationsnivå. Här kan vi svenskar fungera som förebild.  En 

nyutkommen doktorsavhandling beskriver den svenska modellen: Ett demokratiskt 

beslutsfattande, där fel är tillåtna. Chefen fungerar som coach, kommunikator, motiverande 
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person och förebild i nära samarbete och med liten distans till medarbetare. Chefen har 

förtroende för medarbetare, delegerar ansvar och är konsensusorienterad men har även rädsla 

för konflikter (Werner, 2009, s. 150-169 min övers.). Konflikträdslan är dock något vi 

svenskar kan lära oss att bearbeta. Councellinggruppen upplevs berikande för mig 

personligen, eftersom jag får möjlighet diskutera med människor från andra kulturer, som inte 

är så konflikträdda som vi svenskar. Jag har lärt mig att inte vara rädd för att ingripa, när jag 

ser barn och ungdomar, som behandlas felaktigt. Som svenska har jag haft ett motstånd mot 

att lägga mig i men nu försöker jag att agera som en ansvarstagande vuxen.    

  

 8.3.3 Diskussion 

  

 Organisatoriska förändringar skulle kunna underlätta för councellinggruppen, att 

uppnå välmenande mål om att vara en aktiv stödgrupp till elever med problem, vilket i 

nuläget inte alltid lyckas till fullo. Ändå är själva faktumet att gruppen existerar ett bevis för 

att det finns vuxna, som bryr sig. I en så komplex interkulturell organisation som den 

Europeiska skolan uppstår oundvikligen konflikter, som bottnar i olika värdesystem men med 

en rak kommunikation kan många konflikter lösas. Därför är samtalet så viktigt. Med samtal 

menas ett utbyte av tankar mellan jämställda parter, som är öppna och behandlar varandra 

med ömsesidig respekt. Målet är den induktiva syntesen (Engqvist, 2007), där relationen 

bevaras och uppgiften löses men i brytpunkten även något nytt uppkommer, som är mer än 

parternas bidrag, 1+1=3.  Därför är den självreflektion samt samtalsteknik, som genererats i 

denna grupprocess, ett steg i rätt riktning mot ett ledarskap för lärande och utveckling.  

 Att sopa konflikter under mattan är ingen bra metod. Den interkulturella 

kommunikationen mellan människor från olika kulturkretsar vidgar perspektiven, genom att 

problem kan ses från olika utgångspunkter. Den externe rådgivarens utanförperspektiv 

medvetandegör den svåra balansgången att agera kontrollerat och professionellt men ändå 

empatiskt inkännande. Ett formulering av problem, kommunikationsträning, men även hjälp 

med konfliktlösning leder till ökad självkännedom. Det ger skolans personal även en bättre 

beredskap att hantera kriser och konflikter både på det personliga men även på det 

yrkesmässiga planet. 

Om samtal ses som ett medel för förändring betyder det att följande faktorer bör 

överläggas: Hur orsakerna till ett problem analyseras har avgörande betydelse för hur 

situationen hanteras. Människor kan styras av miljön, yttre orsaker eller av tidigare 

erfarenheter, inre orsaker. De konsekventa alternativen vid en analys av eget och andras 
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agerande bör vara att båda parterna bedöms på samma sätt. Att se sitt eget handlande som 

andra människors sociala miljö innebär att sträva att förlägga orsakerna till yttre faktorer, det 

vill säga till eget eller andras handlande. Det ger möjlighet till medveten förändring. Det 

inkonsekventa tänkandet att förklara sitt eget handlande, som en självklar följd av den andres 

handlande, alltså yttre faktorer, medan den andres handlande ses som en följd av dennes 

läggning ex. de tidigare erfarenheterna och personligheten, alltså inre faktorer, är ett vanligt 

psykologiskt fenomen. (Lind, Lisper, 1990) 

 Att vara sann mot sig själv, utgör grunden för att kunna fungera som en trovärdig 

ledargestalt. Att i kraft av sin person vara föredöme, lita till sin intuition, skapa trovärdighet 

och våga vara ensam om att ta beslut i akuta situationer, betonar Holmberg (2003, s.123). Ett 

ledarskap för lärande och utveckling innebär att hela tiden vara beredd att lära, att omvärdera 

och samtidigt vara stabil och trygg. Om den vuxna personalen förmår att skapa en atmosfär, 

där trygghet och tillit råder, där kommunikation är självklar, kan många konflikter 

förebyggas. Att i en krissituation ha förmåga att se problemet, analysera det och ge, alternativt 

skaffa, adekvat hjälp är essensiellt för att förhindra de mest fatala fel som kan begås, nämligen 

att svika de unga i vars tjänst de vuxna egentligen borde stå.   

 

     9. Diskussion 

 

 Att generalisera utifrån en fallstudie kan vara vanskligt, eftersom de dragna 

slutsatserna i första hand gäller för den givna situationen. Denna brasklapp gäller även denna 

studie. Dock hävdar jag benämnandets makt, som Crafoord (1994) diskuterar. Det första 

tydliggörandet har en förändrande kraft. Att benämna är också att överskrida gränsen från det 

hemliga till det tillgängliga, menar han. Även igenkännandets kraft är viktig, bara tanken att 

”jag känner igen mig”, jag är inte ensam” kan ge styrka att utvecklas. Att vara medveten om 

sin egen roll i samarbetet med människor ger styrka och är en förutsättning för ett medvetet 

ledarskap.  

 Avsikten med detta arbete är inte att presentera ett objektivt program för 

resultatförbättring, utan snarare att ge ”upplevelser sedda genom ett temperament” som den 

naturalistiske författaren Zola (1840-1902) uttryckte det.  En del av verkligheten belyses utan 

ambition att leverera hela sanningen. Strävan är att förstå människors agerande. Först och 

främst söks egen förståelse och professionell självutveckling. Förhoppningen är även att 

denna fallstudie ska tillhandahålla information om ledarskapets komplexitet i en europeisk 
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organisation. Möjligtvis kan detta öka den kulturella förståelsen och därmed förutsättningarna 

för ett europeiskt samförstånd.  

Inom narratologin, analysen av litterära texter, diskuteras frågan om författarens 

närvaro i texten. Ett grundantagande är att alla texter har en berättare liksom mer eller mindre 

synliga lyssnare (Holmberg, 1999). Författarperspektivet innebär en förhållningssätt och 

påverkar läsupplevelsen. Berättaren kan vara en objektiv betraktare, som registrerar 

händelserna eller en deltagande författare, som är närvarande i verket. Detta aktualiserar 

frågan om varför en författare skriver. Inom skönlitteraturen handlar det om att beröra, att 

förmedla ett budskap i en hjärtefråga eller helt enkelt att underhålla. Genom ställföreträdande 

upplevelser kan läsaren möjligtvis lära av andras upplevelser och erfarenheter.  

Även inom vetenskaplig forskning väljs ett förhållningssätt när det gäller perspektiv 

och forskarens personliga närvaro i texten. Även här söker man lära av misstag. Trial and 

error är ett välkänt begrepp likaså Edisons citat ”Jag har inte misslyckats, jag har bara hittat 

tusen sätt som inte fungerar”. Författandet av denna uppsats har inneburit en möjlighet att 

samla tankar, sprida information, öka förståelsen samt skapa en känsla av att: jag är inte 

ensam. Jag har valt ett personligt perspektiv och velat skriva en uppsats med hjärta och hjärna. 

Min tanke är att vi alla är människor med samma grundläggande behov. Ibland störs 

kommunikationen av bristande kunskap och insikt. Detta arbete vill göra ett möte möjligt. 

Samtidigt utkristalliseras ett budskap i Human Relation-skolans anda, att människor som 

bemöts demokratiskt i en positiv anda även presterar bättre resultat för organisationens bästa. 

 

10. Slutsatser 

   
 Modellen för ledarskap i en multikulturell organisation understyker vikten av att ha en 

helhetssyn på människan och mänsklig kommunikation. Grundläggande är för samspelet 

mellan människor är värdegrunden, en demokratisk människosyn, som präglas av empati. Så 

kan utveckling och lärande ske i en sund och hälsosam organisation.  

 Denna modell var utgångspunkten i den inledande diskussionen, om vilka krav som 

kan ställas på en ledare i en modern europeisk organisation. Den har prövats i de teoretiska 

resonemangen liksom i de empiriska undersökningarna i denna uppsats och den har visat sig 

ha giltighet i den mån generella slutsatser av en begränsad fallstudie kan dras. 
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Figur 1. Modell för ledarskap i en multikulturell organisation   
 

 Ett medvetandegörande av de kulturella skillnader som existerar i en organisation kan 

bidra till en ökad förståelse och bättre konfliktlösning på alla plan, vilket Morgans kulturella 

metafor tydliggör. Den syntes som framkommer är kommunikationens centrala roll. Den 

motverkar osäkerhet, höjer medvetandet, motiverar samt har en utvärderingsfunktion. 

Avsaknad av kommunikation ger i motsvarande grad en känsla av utanförskap. Här blir 

ledarrollen viktig för att ge delaktighet och skapa motivation. Kommunikation är ledarskap 

och ledarskap är kommunikation. 

 Skolan som arbetsplats är stadd i ständig förändring, eftersom elevernas och lärarnas 

situation påverkas av samhällets sociala, ekonomiska och kulturella struktur. Skolans historia, 

komplexitet och omfattning omöjliggör enkla styrningsstrategier (Lindensjö, Lundgren, 2006, 

s.177-178). Ledarskap i en föränderlig värld ställer därför höga krav på flexibilitet. 

Självkännedom, förmåga att känna och visa empati, hantera konflikter, bygga förtroende och 

skapa tillit är därför viktiga personliga egenskaper för dagens skolledare.  

 I en analys av en organisation måste den interna kulturen med dess maktstruktur 

belysas i sken av den politiska verklighet, som organisationen befinner sig i. 

Organisationslärans maktteorier samt den kulturella metaforen betonar att vi måste se 



 61

organisationen i dess helhet i ett större sammanhang. Ibland är det i samhället som 

förändringar måste inledas exempelvis i utbildningspolitiken. 

 Europaskolans situation kan analyseras ur olika perspektiv. Med en kombination av 

det strukturella, H/R perspektivet, det politiska eller det symboliska perspektivet presenteras 

en nyanserad bild av organisationsstrukturen. Mot den nuvarande toppstyrda organisationen 

ställs ett alternativ med en decentraliserad, självstyrande organisation, som motiveras ur de 

olika perspektiven.  

Det räcker dock inte med strukturella förändringar. Tillsättningen av kompetent 

personal på de nyintroducerade skolledarposterna är avgörande, varvid ett genusperspektiv 

bör stå i centrum. Ytterligare åtgärder är kontinuerlig fortbildning, vilket ger lärarna ökad 

möjlighet att hantera en alltmer komplex omvärld. Den professionella kompetensen är viktig 

på alla nivåer och i en föränderlig omvärld är det av yttersta vikt att bibehålla och utveckla sin 

kompetens genom personlig utveckling och officiell vidareutbildning. Ekholm föreslår att fler 

synteser tas fram ur den kvantitativt ökande kunskapsmängden för att göra de systematiska 

kunskaperna om lärande och undervisning mer tillgängliga bland lärare och skolledare (2005). 

  Extern hjälp vid kriser och konfliktsituationer kan vara av yttersta vikt vid 

problemlösning visar exemplet med councellinggruppen vid den Europeiska skolan i 

München. Viktigast är det förebyggande arbetet för att skapa en hälsosam skola, där alla är 

delaktiga. Detta kan ske genom elevsamverkan och dialog mellan de olika 

organisationsnivåerna. Därigenom aktualiseras även ledarens ansvar att se till att både 

organisationen och dess medlemmar utvecklas och har hälsan. En öppenhet för utvärdering av 

den egna verksamheten ger möjlighet till förnyelse och lärande.  

 Dagens ledare bör ha en holistisk syn och en förmåga att kombinera olika perspektiv. 

Enligt den strukturella skolan är han påläst, kan omvärdera relationen mellan struktur, strategi 

och omvärld, fokusera på genomförandet av sina idéer, våga experimentera, utvärdera och 

anpassa sig. H/R – andan tror på människors inneboende kraft, med en synlig ledare, som 

vågar ge andra makt och inflytande. Den politiska skolan understryker vikten av att avgöra 

skillnaden mellan vad som önskas och vad som är möjligt att uppnå. Det gäller att bedöma 

maktförhållanden och skaffa sig ett fungerande nätverk. Slutligen kan ledaren genom ett 

symboliskt ledarskap förmedla syfte och mening genom skönhet och passion. (Bolman, Deal, 

s. 413-427).  

 Vid omstrukturering bör de konflikter, som varje omorganisation ofrånkomligt medför 

beaktas.  Alla viktiga förändringar i en organisation ger upphov till konträra reaktioner, vilket 

Crafoord (1994) diskuterar på individnivå. Alla handlingar som medvetet syftar i en viss 
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riktning innehåller en del flykt från och en del strävan till den riktningen, betonar han. Nästan 

aldrig är riktningen odelad. Detta gäller även motsträvan dvs. ovilja, motvilja, illvilja, 

motstånd vägran att samarbeta i en relation, utfrågning eller behandling. Konflikter mellan 

motstridiga krafter är en del av livet i strävan mot det absolut goda, den absoluta harmonin, 

kärleken, freden, paradiset. Motbilden är det absolut onda, förintelsen, utplåningen, ondskan, 

upphörandet av allt. Detta är ett primitivt försvar, där världen förenklas till ett absolut ont eller 

gott. Den första reaktionen är att bevara det gamla och den motsatta reaktionen är att glömma 

känslan av förlust och istället inrikta sig på framtiden. Organisationsförändring kan nämligen 

leda till att individernas kontroll och säkerhet rubbas, eftersom de inte känner sig lika 

uppskattade och effektiva som i den invanda situationen. Roller och relationer kan ändras, 

vinnare och förlorare utkristalliseras, meningsfullhet försvinna. I förändringsfasen kan 

övergångsritualer ge oss verktyg att gå vidare. Därför är utbildning och delaktighet oerhört 

viktigt i förändringsprocessen (Bolman, Deal, s. 450). Ett ledarskap i förändring innebär att 

förankra idéerna hos medarbetarna, att skapa ett vägledande team, som leds av en vision. 

Denna strategi måste förmedlas i ord, tanke och gärning. Målet kan inte nås på en gång. 

Därför är delmål viktiga och bör firas på vägen. Det gäller att vara konsekvent och skapa en 

kultur, som vårdar den nya ordningen (Bolman, Deal, s. 464). 

 Europas länder är eniga om att alla aktörer delar ett moraliskt ansvar för skolans 

arbetsmiljö men att rektorn oftast har det legala ansvaret (Häggqvist, s.124).  Det är viktigt att 

komma ihåg, att skolan är arbetsmiljö, inte bara för lärare och annan personal, utan även för 

elever. Att många mår dåligt och upplever stress i skolmiljön, får inte negligeras. Skolmiljö 

2000 innebär att vara uppmärksam på psykosociala processer, både individuellt samt på 

gruppnivå. I kriser och konfliktsituationer kan det därför vara nödvändigt, att få extern hjälp 

med psykologisk kompetens. Denna person bör samarbeta med skolhälsovård och övriga 

vårdinrättningar (Häggqvist, s.139).  Ett aktivt ledarskap i vår tid bör satsa på förebyggande 

hälsovård med målsättningen att skapa en organisation, där både elever och lärare känner sig 

trygga och mår bra. 

 Att dra en entydig slutsats av de studier, som gjorts över ledarskapets inverkan på 

organisationsmedlemmarnas välbefinnande och hälsa, låter sig inte göras.  Sambanden är 

komplexa. Svaren kan givetvis sökas på individuell nivå. Individuella skillnader gör att en del 

människor är mer, andra mindre stresståliga. Genetiska förutsättningar ger oss olika 

predestination att bli sjuka eller att bevara hälsan. Arbetsmiljörelaterad ohälsa kan dock i 

dagens samhälle inte diskuteras enskilt, utan måste ses i ett vidare perspektiv. Organisation 

samt samhälle utgör ytterligare analysnivåer. Inte bara arbetsmiljön utan även personliga, 
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sociala och ekonomiska förhållanden, såsom utbildning, levnadsvanor, ålder, socialt 

sammanhang, ekonomi, födelseort, boende samt även genus är faktorer, som påverkar vår 

hälsa.  

 Ledarskapet är naturligtvis viktigt men flera studier visar även, att andra faktorer 

såsom hög arbetsbelastning, dåligt socialt stöd, konflikter i arbetet samt rädsla för arbetslöshet 

är överordnade och mer direkt relaterade till ex. utbrändhet (Nyberg et al. 2005 s. 24). Att inte 

kunna påverka sin situation eller att inte bli sedd leder ofta till negativ stress. Även om andra 

faktorer givetvis inverkar, måste en ledare av idag dock vara medveten om ledarstilens 

betydelse för de anställdas hälsa. Klara instruktioner, medmänsklighet, medvetenhet om 

sjukdomars orsaker, öppenhet inför konflikthantering, delegering av ansvar samt ökade 

kontrollmöjligheter för de anställda kan bidra till att skapa ett företagsklimat, där 

medlemmarna mår bra och förblir friska. 

 Organisationsförändring, som förutsättning för kulturell förändring, är en bärande 

tanke, som diskuteras i denna uppsats men även det omvända förhållandet råder. Vidare 

ifrågasätts den hierarkiska maktstrukturens fortbestånd. Den är en dinosaurie i utdöende.  

Slutsatsen blir att 2000-talets organisationer måste uppmuntra och skapa utrymme för 

individen.  

En demokratisk ledarstil ger förutsättningar för kortare beslutsvägar, ökad närhet och 

djupare engagemang samt ökad fokusering på de övergripande målen. Här kan den svenska 

ledarstilen vara ett föredöme. Ledarskap i en mångkulturell organisation innefattar personliga 

egenskaper som förmåga till kommunikation, en värdegrund och en människosyn som tar till 

vara människors intresse och värnar om deras hälsa. I det nya Europa kan vi ta del av 

varandras erfarenheter. Interkulturell kommunikation blir medlet för att göra visionerna 

tydligare. 

 Vilka är då de övergripande slutsatser, som kan dras av denna studie? Har läsaren 

blivit klokare och mer medveten efter att ha tagit del av denna betraktelse? En personlig 

lärdom är vikten av att vara ödmjuk inför komplexa samband. Det finns inga enkla 

patentlösningar på komplicerade problem. Beredskapen att söka efter kunskap ger dock en 

öppenhet inför förändringar. Den lärande organisationens förutsättningar är den lärande 

individen. Så kan vi möta det nya Europa, som ständigt är stadd i förändring.  

 Vart går vi vidare i denna inlärningsprocess? En möjlig vidareutveckling är att 

ytterligare diskutera ledarskapets roll i de Europeiska skolorna på högre akademisk nivå. 

Kunskap och utveckling grundas i en bra utbildningstradition. Om Europa ska behålla sin 
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höga kunskapsnivå internationellt sett med konkurrens från Indien, Kina och andra länder i 

öst krävs ett framsynt ledarskap, inte bara i skolan utan även i samhället i övrigt. 
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