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BAKGRUND

Våren 1983 beslutade riksdagen att tilldela grundskolans lågstadium 
särskilda medel i syfte att stimulera utvecklingsarbetet. Av de 30 miljoner 
kronor som anslogs för läsåret 1983/84 reserverades två miljoner till 
centralt intitierade projekt. En mindre del av denna summa avsattes till 
en central utvärdering av hela lågstadiesatsningen, LS, (prop 1982/83:100). 
Våren 1984 tilldelades LS medel för ett andra år motsvarande totalt 
31.7 miljoner kronor (prop 1983/84:100). Av dessa reserverades 29.7 
miljoner kronor för lokala lågstadieprojekt medan två miljoner avsattes 
till centralt initierade projekt och en central utvärdering i likhet med 
det första årets satsning. Det centrala utvärderingsuppdraget av LS har 
av Skolöverstyrelsen förlagts till pedagogiska institutionen, Umeå 

universitet.

För utvärderingen av LS tillämpas den teoriinriktade utvärderingen som 
bl a utvecklats av Franke-Wikberg. Det som kännetecknar teoriinriktad 
utvärdering är att man som utvärderare klargör och formulerar 
studieobjektet i en referensram. Referensramen har en dubbel funktion 
dels inriktar den utvärderingen på centrala aspekter, dels är den en 
tolkningsram för analys av data. I LS är följande aspekter centrala:

- decentralisering
- projektval/resursfördelning
- utveckling/utvecklingsarbete

I följande studie, som utgörs av projektnivån, avses utveckling/utvecklings
arbete att belysas. För att få en struktur i denna belysning följs 
studieobjektets hela förlopp dvs dess förutsättningar - process - resultat. 
I föreliggande rapport, som är en beskrivning av nio projekt, följer även 
beskrivningarna denna struktur. Förutsättningar utgörs då av projektets 
bakgrund och framväxt. Processen av dess genomförande. Resultatet 
uttrycks i termer av projektets spridning samt den tänkta fortsättningen. 
För en närmare beskrivning av den centrala utvärderingen av LS i sin 
helhet och den teoriinriktade utvärderingsansats som används hänvisas 

till Andersson (1984) och Franke-Wikberg (1984).
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Tidigare har tre arbetsrapporter publicerats från den centrala utvärderingen 
(Åhman, 1984; Schelin, 1984, 1985). Åhmans arbete omfattar en 
genomgång och kategorisering av svensk forskning med inriktning mot 
lågstadiet och övergången förskola-lågstadium under tidsperioden 
1970-1983. Schelins rapporter utgör en kartläggning av resursflödet till 
de lokala projekt som beviljats medel av LS i landet under läsåret 
1983/1984 och 1984/85.

De fyra arbetsrapporterna, som var och en har sitt eget syfte, utgör 
tillsammans en del i den centrala utvärderingen.

SYFTE

Syftet med föreliggande rapport är

- att beskriva förutsättningar - process - resultat för nio projekt med 

olika inriktningar

- att utifrån beskrivningarna reflektera över hur projekt bedrivs på en 

skola

METOD

URVAL

Under hösten 1984 gjordes ett urval bland de 1070 projekt som bedrevs 
på skolor runt om i landet. Urvalet skedde i flera steg. I ett första steg 
skrevs ett brev till handläggarna för LS på varje länsskolnämnd. 
Handläggarna ombads ge ett första - och ett andrahandsförslag på projekt, 
som de ansåg skulle vara värdefulla att följa via en fältstudie. Samtliga 
handläggare på länsskolnämnderna lämnade förslag på projekt. Totalt 
inkom 62 förslag, som fördelade sig på samtliga innehållskategorier. (För 
en förklaring av indelning i dessa kategorier hänvisas till Schelin, 1984). 

Fördelningen återges i tabell 1.
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Tabell 1. Inkomna projektförslag fördelade på nio innehållskategorier.

Samv
för
skola
lägst

Fort-
bild

Års
kurs
inte-
gr

För-
äld-
ra-
satn

Utv
av
ar b 
sätt

Språk
stim

Moto
risk
kreat

Barn
med
särsk
behov

Övr Tot

Antal 11 4 11 4 13 9 4 1 5 62
% 17.7 6.5 17.7 6.5 21 14.5 6.5 1.5 8.1 100

Av de inkomna förslagen gjordes ett urval utifrån följande kriterier:

1. Vid fler än två projektförslag utgick de sist angivna. Centralt 
initierade projekt som angivits utgick.

2. Projekt inom kategorierna forbildning, barn med särskilda behov och 
övrigt utgick.

3. Projekt, som enligt projektplanen ej var planerade att avslutas läsåret 
1984/85, utgick.

4. Projekt, som handläggarna angivit som andrahandsval utgick.

Efter detta första urval beslutades att nio projekt skulle följas. Inom 
vardera kategorierna "samverkan förskola - skola", "årskursintegrering" 
och "utveckling av arbetssätt" skulle två projekt följas. Inom vardera 
kategorierna "språkstimulering", "motorisk-kreativ stimulering", "föräldra- 
satsningar" skulle ett projekt följas.

Anledningen till att två projekt uttogs inom vardera kategorierna 
samverkan förskola-skola, årskursintegrering och utveckling av arbetssätt 
berodde dels på att antalet föreslagna projekt var flest inom dessa tre 
kategorier (jmf tabell 1). Dels stämde det överens med fördelningen av 
projekt inom LS som helhet läsåret 1983/84 (jmf Schelin 19/85, tabell
5, s. XII).



Inom de kategorier där det fanns fler projekt än ovan fastslaget antal 
skedde det slutgiltiga urvalet enligt följande kriterier.

1. Projekt, som startat läsåret 1983/84, och som ändrat inriktning inför 
läsåret 1984/85 utgick.

2. Projekt, som inte var kategoriserade i huvudkategorier, utgick.

3. Lottning

I föreliggande studie ingår således nio projekt fördelade på sju kategorier 
enligt tabell 2.

Tabell 2. Antal projekt som följdes med fältstudier. Fördelade på inne- 
hållskategorier.

Samver
kan för
skola

Årskurs-
integre
ring

Föräldra-
satsning

Utv av 
arbets
sätt

Språk-
stimu-
lering

Motorisk Tot
kreativ
stimulering

Antal 2 2 1 2 1 1 9

Av de nio projekten återfinns tre i norra Sverige, tre i mellersta Sverige 
och tre i södra Sverige. Under läsåret 1984/85 erhöll fem projekt medel 
understigande 50 000 kronor och fyra projekt medel som översteg 50 000 
kronor. Två av projekten bedrevs endast inom lågstadiet medan övriga 
hade någon anknytning till förskola, fritidshem eller mellanstadiet. Ett 
av projekten var invandraranknutet. Sju projekt startade läsåret 1983/84 
medan två startade läsåret 1984/85.

DATAINSAMLING

Datainsamlingen skedde vid tre tillfällen under läsåret 1984/85 på de 
skolor där de utvalda projekten bedrevs. På en av skolorna gjordes det 
tredje besöket dock i september 1985. Anledningen till detta var att det 
planerade besöket i maj 1985, måste uppskjutas pga den konflikt som
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då rådde på den svenska arbetsmarknaden. Varje besök varade 1-3 dagar 
och utfördes av två forskningsassistenter, som ansvarade för vardera fyra 
respektive fem projekt.

Inför det första besöket kontaktades handläggaren på länsskolnämnden, 
skoldirektören i kommunen, skolledaren samt projektledaren på skolan 
dels per brev, dels via telefon och informerades om den förestående 
fältstudien. Därefter meddelades handläggaren på länsskolnämnden och 
projektledaren brevledes eller via telefon inför de övriga besöken. 
Tidpunkten för besöken beslutades gemensamt av projektledaren och 
respektive forskningsassistent.

Personer berörda av undersökningen

Inom varje projekt deltog skoldirektören, skolledaren, projektledaren samt 
berörda klasslärare. I de projekt som rörde samverkan förskola-skola 
deltog personer med motsvarande befattningar inom den sektorn dvs 
chefen för barnomsorgsavdelningen och förskollärare. Totalt deltog 55 
personer som samtliga intervjuades. Vid ett av besöken deltog även några 
elever som svarade på ett par frågor.

DATAINSAMLINGSINSTRUMENT

Vid datainsamlingen tillämpades flera olika metoder för att få en så 
heltäckande bild som möjligt av det enskilda projektets förutsättningar 

- process - resultat. De metoder som användes var:

a) samtal utifrån ett strukturerat frågeformulär,

b) en bandinspelad intervju utifrån ett strukturerat intervjuformulär med 
öppna frågor,

c) dagboksanteckningar och

d) en observationsstudie av en lektion då projektet bedrevs.
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Genom a) insamlades data för att beskriva projektets förutsättningar, 
genom c), d) och delar av b) data för atat beskriva projektets process 
och resultat.

a. Frågeformulär

Frågeformuläret (bil 1 a,b) användes som utgångspunkt vid samtal med 
skolledare och projektledare för att samla in bakgrundsfakta om 
kommunen, skolan och projektet. Fakta om kommunen rörde frågor om 
dess storlek, sysselsättning och politiskt styre. Fakta om skolan rörde 
frågor som:

- skolans område
- antal elever, lärare, resurser på skolan
- samarbete förskola/fritidshem/hem- och skola
- skolans projektaktivitet

Fakta om projektet rörde frågor som:

- projektledarens/skolledarens roll och uppgifter vid projektets tillkomst 
och genomförande

- personer ingående i projektet
- förväntade effekter

b. Intervjuformulär

Intervjuformuläret är uppbyggt av ett antal frågeområden, som kan 
grupperas i två huvuddelar. Den första delen (bil 2 a) behandlar i 
huvudsak intervjupersonernas föreställningar kring begreppen "projekt", 
"problem" och "utveckling" samt deras inställning till en gemensam 
fortbildning för förskollärare och lågstadielärare. Dessa frågeställningar 
är angelägna för att vid en senare analys av materialet kunna förklara 
hur olika personer tänker om dessa begrepp. Denna analys kommer då 
förhoppningsvis att kunna bidra till att och förklara till varför ett projekt 
bedrivs på det sätt som görs.
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Den andra delen (bil 2 b) behandlar resultaten av projektet utifrån:

- en summering av projekttiden med inriktning på erfarenheter, stöd och 
intresse

- bedömning av de effekter projektet givit på lärare och elever
- en tänkt fortsättning av projektet

Intervjuformulären har använts i sin helhet vid intervjuer med projektledare 
och skolledare. Intervjun utfördes vid två tillfällen med projektledarna 
medan den utfördes sammanhängande med skolledarna. Övriga intervjuper
soner deltog endast i den första delen av intervjun. Intervjuerna 
genomfördes på respektive persons tjänsterum och varade ca 1-1,5 timmar.

c. Observationsstudie

Syftet med observationsstudien var att iaktta uttryck för elevers och 
lärares intresse/engagemang för projektet. Den utfördes under en lektion 
då projektet genomfördes. Totalt genomfördes således nio observationer. 
Studien föregicks av frågor till läraren om uppläggningen av lektionen. 
På ett formulär (bil 3 a) med huvudrubrikerna läraraktivitet och 
elevaktivitet antecknade försöksledaren fortlöpande händelserna. Rubri
ken läraraktivitet var indelad i dels innehåll dvs vad som behandlades, 
dels form dvs hur förmedlingen till eleverna skedde. Dessutom uppmärk
sammades kommunikationen mellan lärare - elev och elev - elev. Studien 
avslutades med frågor (bil 3 b) om hur läraren upplevt lektionen och 
dess relation till projektet. Frågorna avsåg att belysa om den observerade 
lektionen inom projektet skiljer sig från övriga lektioner enligt lärares 
uppfattning. Även några elever tillfrågades om lektionens innehåll.

d. Dagbok

Vid varje besök förde utvärderaren fortlöpande dagboksanteckningar. 
Dessutom tilldelades projektledaren "dagboksblad" (bil 4). "Dagboksbladen 
var indelade i två rubriker "fakta om projektet" och "barnen och 
projektet". Under rubriken "fakta om projektet" skulle projektledaren 
beskriva projektets organisation dvs planeringar, kurser, studiebesök o dyl.
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Under rubriken "barnen och projektet" ombads projektledaren notéra 
elevernas reaktioner av projektverksamheten. Dagboksbladen skulle fyllas 
i varje vecka. Syftet med dessa "dagboksblad" var att utvärderaren skulle 
få en uppfattning om projektets genomförande mellan de egna besöken.

DATABEHANDLING

Intervjuerna har skrivits ut i sin helhet och givits kodbeteckningar, där 
kommunen har en bokstavskod och de intervjuade personerna en sifferkod. 
Det insamlade materialet har därefter behandlats för varje projekt, där 
delar av data ligger till grund för de beskrivningar som utgör huvuddelen 
av denna rapport. I föreliggande rapport har endast relevanta frågor 
rörande projektet lyfts fram ur intervjuer gjorda med projektledarna och 
berörda klasslärare. De frågorna var exempelvis: Berätta om projektetl 
Anser du att ert projekt är bra? Har projektet väckt intresse från andra 
än lärare på skolan? Hur tänker ni fortsätta med projeket till hösten? 
Övriga frågor rörande intervjupersonernas föreställningar om begreppen 
projekt, problem och utveckling kommer att bearbetas vid en senare 
analys av materialet, vilket kommer att ske som en fördjupning av dessa 
beskrivningar.

Beskrivning av projekten

Beskrivningarna av projekten är tänkta att ge en "bild" av hur ett projekt 
tar gestalt på en skola. Varje beskrivning utgår från utvärderingsansatsens 
tankelinje förutsättningar - process - resultat. Naturligtvis finns ingen 
klar skiljelinje mellan dessa utan de skall mer ses som att beskrivningen 
ger en helhet, dvs man måste känna till förutsättningarna för att förstå 
processen och det resultat som framkommer. För att beskrivningen skall 
bli så heltäckande som möjligt har förutom det insamlade datamaterialet 
även dokumenterad information om projektet använts. Sådan information 
är t ex projektplaner och de egna utvärderingarna som gjorts inom 
respektive projekt.
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Varje beskrivning följer en fast struktur med utgångspunkt i kommunen 
och skolan. Projektet beskrivs därefter utifrån dess bakgrund, framväxt 
och genomförande och avslutas med vilket intresse som rönts för projektet 
samt hur man tänker en fortsättning. I den del som beskriver genomförandet 
återges lärarnas egna åsikter om projektet med citat från intervjuerna.

Innan den slutliga versionen av beskrivningen gjordes skickades ett 
preliminärt manus till respektive projektledare. Varje projektledare gav 
sina synpunkter på det skrivna vilket togs hänsyn till i slututskriften.

RESULTAT

Resultatet i föreliggande rapport utgörs av beskrivningar av nio projekt 
som baseras på fältstudier. Dessa skall i första hand ses som beskriv
ningar av några utvalda utvecklingsarbeten som pågått på lågstadiet under 
1984/85 underlag för fortsatta analyser. För att ge dessa beskrivningar 
en djupare innebörd kommer de i en senare studie tillsammans med 
intervjumaterialet utgöra grunden för att förstå och förklara projektnivån 
dvs de lokala utvecklingsarbeten som sker på skolor. Intervjumaterialet 
kommer vid en analys att förhoppningsvis förklara hur människor tänker 
i fråga om de frågeställningar som använts om projekt, problem och 
utveckling. För att förstå och förklara lågstadiesatsningen som helhet 
krävs senare att projektnivån kopplas ihop med beslutsnivån, dvs att det 
utvecklingsarbete som bedrivs på en skola kan förklaras utifrån det 
projektval och den resursfördelning som skett på iänsskolnämnden.
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BESKRIVNING AV PROJEKT A

Projektets inriktning: Utveckling av arbetssätt.

Kommunen

Kommunen ligger i en jordbruksbygd i mellansverige och har ca 30 000 
invånare, varav 20 000 bor i centralorten. Bygdens huvudnäringar är jord
bruk och industri med inriktning mot verkstadsteknik. Kommunstyrelsen 
har en borgerlig majoritet. Den invandrade befolkningen kommer främst 
från Finland och Mellanöstern.

Skolan

Skolan är tio år gammal och byggd i ett plan, där varje klassrum har 
en egen ingång med kapprum i anslutning till klassrummet. Låg- och 
mellanstadium inryms i skolan som även inrymmer särskola (låg-, mellan- 
och högstadium), fritidshem och fritidsgård. Upptagningsområdet är i 
huvudsak av höghuskaraktär. 1 höghusen är en stor del av invandrarna 
bosatta. Området klassas som "socialt tungt". Skolan har ett sjunkande 
elevantal. Antalet klasser varierar i årskurserna. Det totala elevantalet 
på låg- och mellanstadiet är ca 190. De finska invandrarbarnen går i 
särskilda klasser under l-2:an och 3-4:an men är också integrerade i 
svenska klasser vissa timmar. Eleverna i årskurserna fem och sex är helt 
integrerade i de svenska klasserna. För de finska eleverna finns dessutom 
hemspråkslärare i finska och finsk kurator tillgänglig.

Kommunen har inte genomfört samlad skoldag men i och med att 
fritidshem och fritidsgård är integrerat i skolans lokaler finns möjlighet 
till samverkan. Kommunen har anställt en danspedagog. Alla barn i 
årskurserna två och tre har dans på schemat en hel termin under 
lågstadietiden. Dans erbjuds också som fria aktiviteter till eleverna. Från 
och med läsåret 1986/87 skall grundkursen i dans permanentas för årskurs
ett.
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Projektets bakgrund

I början av 1980-talet upplevde lärarna att en "ny elevtyp" kommit till 
skolan. Barnen uppfattades som oroliga, vilket tog sig uttryck i oro och 
koncentrationssvårigheter i klassrummet. Lärarna kände påtagliga brister 
när det gällde att möta elever med problem. De situationer de ställdes 
inför stämde inte överens med den metodik som lärdes ut när de själva 
gick på lärarutbildningen. Det sätt på vilket speciallärarresurserna 
utnyttjades var inte tillräckliga för att hjälpa problembarnen. Ett 
avgörande steg togs hösten 1982 då en av speciallärarna, tillika 
gymnastikledare på fritiden kontaktade skolledningen och började 
diskutera speciallärarresursens funktion och dess användande.

En av lärarna som tog emot en etta upplevde sig hamna i en akut 
situation. Eleverna i klassen uppfattades vara mycket oroliga och flera 
uppvisade klara beteendestörningar. Speciallärarna kände sig otillräckliga 
trots att mycket av förstärkningsresurserna i form av lärar- och 
elevassistenttimmar koncentrerats till de barn som hade problem. De 
tillämpade en användning av resurserna och prövade undervisning i små 
grupper med särskild metodik. De använde t ex kroppsövningar för att 
träna motoriken. Svårigheterna diskuterades på elevvårdskonferenser där 
även förskolepsykologer deltog.

Projektets framväxt

Lärarna, som till övervägande del hade utbildats under 1960-talet kände 
ett stort behov av vidareutbildning i hur de skulle bemöta barn med 
problem. De önskade veta mera om alternativa arbetssätt då de bedömde 
att problemen skulle bestå även i framtiden. När SÖ:s lågstadiesatsning 
kom våren 1983 informerade och uppmanade rektorn lärarna att formulera 
ett projekt som var angeläget och skriva en projektansökan. Lärarna såg 
möjligheten att via ett projekt söka sig ny kunskap. De ville ha ett projekt 
som direkt var inriktat mot användning i klassrummet och där man lade 
stor vikt vid utbyte av erfarenheter. Till projektledare utsåg de en av 
lågstadielärarna som arbetade halvtid på skolan och halvtid med 
skolledarutbildningen. Denna lärare hade även tidigare arbetat med pro-
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jekt, hade erfarenheter från fortbildning och dessutom arbetat söm 
metodiklektor under ett flertal år. Projektet lades upp i form av 
fortbildning med syfte att: "göra en inventering av och en utbildning 
i en för okoncentrerade oroliga elever bättre anpassad metodik". 
Utbildningen skulle i första hand gälla alla. Varje lärare skulle sedan 
kunna tillämpa den nya metodiken i den egna undervisningen.

Vid genomförandet tänkte de använda sig av studiedagar och i vissa fall 
även friluftsdagar. För att frigöra lärare under friluftsdagar tog 
fadderklasser och fritidsledare hand om lågstadiet. Utöver studiedagar, 
som var av fortbildningskaraktär inplanerades träffar regelbundet varje 
månad. Till dessa träffar skulle samtliga ha läst ett bestämt avsnitt i 
någon bok som diskuterades vid sammankomsten.

Läsåret 1983/84

Under läsåret avsattes en hel och sex halva studiedagar till projektet. 
Dessa studiedagar ägnades åt att fördjupa sig i olika ämnen och metoder 
med inriktning mot barn med speciella svårigheter. De ämnen som 
behandlades var motorik och perception, laborativ matematik, läsinlär- 
ning, musik och avslappning. Till två av de halva studiedagar, som 
behandlade drama och dans, inbjöds förskollärare i området. Studiedagar
na leddes dels av de egna lärarna på lågstadiet, dels av ditkallade 
experter inom ett speciellt ämne.

Lärarna deltog även i specialkurser och gjorde egna studiebesök för att 
skaffa sig mera kunskap. De besökte en klass som arbetade efter 
Montessoris pedagogik i en annan kommun. Två av lärarna tillbringade 
två heldagar i denna klass. Samtliga lärare inom projektet besökte 
därefter denna klass under en eftermiddag efter skoldagens slut för att 
få en inblick i det arbetssätt och de material som användes i 
Montessoripedagogiken. Efter besöket användes två eftermiddagar till att 
tillverka eget material av denna typ.
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För att fördjupa sig inom motorikens område deltog tre av lärarna i 
en tvådagars kurs med Britta Holle som behandlade motorikens betydelse 
för inlärning.

I de regelbundna månadsträffarna deltog samtliga klasslärare, de finska 
lärarna och speciallärarna på lågstadiet. Träffarna planerades och 
strukturerades av projektledaren. Varje träff följde i princip samma 
struktur. Den inleddes med rörelse, lek- och sångövningar att ta med 
och prova i klassrummet. Projektledaren fortsatte därefter med allmän 
information, den kunde t ex gälla nya böcker, andra projekt, utvärdering 
etc. Sedan diskuterade lärargruppen dels den "klassrumsläxa" de hade 
till varje gång, dels de artiklar de läst. Varje träff varade ca 2 timmar 
och avslutades med en utvärdering av träffen.

"Klassrumsläxan" bestod i, att utifrån den lästa litteratur och den 
fördjupning som gavs vid studiedagarna, pröva sig fram i klassrummet 
och hitta nya metoder som passade den egna undervisningen. På 
månadsträffarna diskuterade och utbytte lärarna erfarenheter med 
varandra. Lärarna valde en grundbok, av Britta Holle "Barns motoriska 
utveckling", som lästes i sin helhet och diskuterades vid månadsträffarna. 
Varje kapitel diskuterades var för sig. Utöver denna grundbok följde 
lärarna den pedagogiska debatten. De läste bl a artiklar i lärartidningen 
om skrivprocessen, SÖ:s utvärderingshäfte (Kommentarmaterial till Lgr 
-80)/ och ett PM om Prior Weston school i London av Pluckrose och ett 
PM om Montessoripedagogik. Under läsåret skaffade projektledaren annan 
relevant litteratur som hela tiden fanns att tillgå i ett av speciallärarnas 
rum. Projektledaren uppmanade de berörda lärarna att ta del av och 
fördjupa sig i den litteratur som intresserade dem.

Förutom månadsträffarna ingick i projektet att klasslärarna också skulle 
besöka speciallärarna och i större utsträckning ta del av hur de arbetade 
med barn som hade problem. En annan idé de prövade var att utbyta 
klasser med varandra och på det sättet öka förståelsen för varandras 
svårigheter i klassen.



Läsåret 1984/85

Skolan fick fortsatta projektmedel och ville nu fullfölja de moment som 
påbörjats under läsåret 1983/84- Lärarna ville fördjupa sig i ämnen som 
motorik, barns psykiska utveckling och pröva specialmetodik i matematik 
och svenska med konkreta fall och praktisk tillämpning. Vidare fortsatte 
lärarna med övningar i rytmik och drama, kontakten förskola-skola och 
studier i specialpedagogik. Liksom föregående år har eleverna i årskurs 
ett dans genom projektet.

Lärarna använde sig även detta läsår av studiedagar för fördjupning. Till 
dessa dagar inbjöds emellertid experter. En av lärarna deltog i en 
tvådagars kurs under ledning av Maja Witting som behandlade metoder 
för läsinlärning. Diskussioner fördes på månadsträffarna, som fortsatte 
efter samma struktur som tidigare. Lärarna läste och diskuterade 
litteratur och överförde idéerna till praktiska övningar i klassrummet 
mellan träffarna. Två av lärarna flyttade till andra skolor men fortsatte 
ändock att delta i månadsträffarna. De spred idéerna på sina respektive 
nya skolor. Projektledaren startade under hösten ett motsvarande projekt 
på mellanstadiet som hon ledde parallellt med projektet på lågstadiet. 
Mellanstadieprojektet berörde samtliga lärare och elever på skolan. Viss 
samverkan fanns mellan dessa projekt då de hade gemensamma 
beröringspunkter.

Projektet i klassrummet

I klassrummet prövade lärarna nya arbetssätt i den undervisning som 
bedrevs. På en lektion i svenska avsattes t ex ca tio minuter i mitten 
av lektionen till rörelsesånger som då behandlade relevanta begrepp för 
läsning. Sådana begrepp kunde t ex vara vänster-höger. Eleverna gick 
runt i klassrummet och klappade rytmer. De sjöng sånger och använde 
olika kroppsdelar i rörelserna. Efter dessa grovmotoriska rörelser övergick 
lärarna till huvudgymnastik och finmotoriska övningar framför allt för 
hand- och ögonrörelser. Lektionen fortsatte därefter med undervisningen. 
Andra "brott" i lektionen kunde vara avslappning. Alla lade sig då ned 
på golvet och läraren började med att läsa en saga. Sedan släckte hon



15

ljuset och pratade lugnt med dem. Eleverna fick spänna olika kroppsdelar 
för att sedan slappna av. Läraren "tog upp dem" individuellt efter färger 
på kläderna och lektionen fortsatte med t ex läxgenomgång. Många andra 
övningar som gjordes rörde också grovmotoriken. Det fanns t ex hopprep 
i kapprummet dit eleverna kunde gå och "hoppa alfabetet" efter att ha 
arbetat med bokstäver. Även i matematiken använde de sig av rörelser 
t ex bad läraren eleverna att studsa 5 + 2 gånger, klappa händerna 
6 + k gånger, snurra runt 3 + 3 gånger osv. Även moment som att stå 
på höger eller vänster fot och räkna tyst till 10 ingick.

Speciallärarna ändrade också sin metodik och arbetade mycket med 
grovmotoriska övningar med de barn som hade koncentrationssvårigheter. 
De koncentrerade sig på elevernas kroppsuppfattning, koordination och 
balans. De anpassade övningarna efter elevernas behov och mognad. När 
de hade rörelseträning i grupp var de företrädesvis i gymnastiksalen där 
eleverna kunde utföra stora rörelser. De fick använda material som 
studsmatta, vippbräda, rullbräda, gunga och gymnastikmatta. Koordina
tionsövningar utfördes till största utsträckning i speciallärarens klassrum. 
Dessa övningar var inriktade på begreppsträning och ögonrörelser. 
Speciallärarna tränade elever både individuellt och i grupp. De märkte 
framsteg hos eleverna som också tyckte det var roligt. Några elever fick 
i uppgift att träna vissa övningar hemma tillsammans med föräldrarna.

Projektledaren hade dramaövningar med eleverna i samtliga årskurser 
på lågstadiet. Under dessa pass var även klassläraren närvarande och 
iakttog eleverna. Projektledaren och läraren diskuterade tillsammans vad 
som hänt under lektionen. En klass arbetade med teater under alla åren 
i lågstadiet och klassen "turnerade" med sin pjäs.

Projektet och eleverna

Enligt lärarna uppskattade eleverna de avbrott som utgjordes av rörelse, 
sång eller avslappning i klassrummet. Detta kom till uttryck när de gjorde 
sin egen planering. I projektet ingick nämligen att lära eleverna planera 
självständigt. När de planerade t ex en gymnastiklektion lade de även
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in lekar och dramaövningar. Eleverna, framför allt de äldre, uppskattade 
dramaövningarna.

Lärarna ansåg att eleverna lärde känna varandra bättre genom de nya 
arbetssätt som prövades. Ett bättre samarbete mellan eleverna kunde 
noteras. Eleverna arbetade lugnt och koncentrerat med de uppgifter de 
höll på med. Läraren strävade efter att få en lugn stämning och att 
eleverna inte skulle hetsa iväg med sina uppgifter. Även på rasterna lekte 
eleverna tillsammans i de lekar som lärarna tidigare introducerat.

En av klasslärarna uttrycker det på följande sätt:

"Det är det att man kan inte jämföra samma barn med varandra. 
Man har ju bara en sorts barn just nu så det är ju svårt men om 
man jämför klasserna man haft, så tycker jag att de här barnen är 
gladare och mer positiva och att det har smittat av sig. Andra klasser 
som jag haft så har de, när de har haft s k rolig timme, så har 
det mest varit tjuv och polis och lite konstiga pjäser och det har 
varit svårt för dem att hitta på någonting som alla tycker om att 
göra. Men de här barnen nu de bara leker. De leker och leker och 
vi har ju gjort många lekar. Det är lekar som vi haft med oss i 
gruppen och lekar som vi har hämtat från olika andra håll och gamla 
lekar som har funnits och lekar som finns i sångböcker och de här 
gamla vanliga Bro-Bro Breja. De leker och leker och när de turas 
om att göra program till roliga timmen så är det alltid lekar och 
det kan vara utelekar likaväl som innelekar. Det har jag aldrig varit 
med om att barn har lekt så mycket och att de tycker att det är 
så roligt. Alla är med och så planerar de sina gymnastiklektioner 
själva ibland och då är de här lekarna och dramaövningarna som vi 
har haft också med på gymnastiklektionerna. Och jag tror att det 
är väldigt bra att barn leker och har roligt ihop och att det är 
bra för sammanhållningen i klassen" (AG: 1).

I intervjumaterialet anges liknande uppfattningar från de andra lärarna. 
Projektledaren uppfattade även eleverna som gladare och mer intressera
de av skolan.

Lärarröster om projektet

Även lärarna anser att projektet tillfört dem mycket av gemenskap, 
nyfikenhet och entusiasm för skolan. Det viktigaste anser de vara att 
de hittat en gemensam plattform att stå på. De förstår varandra bättre
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och vet vad orden står för. Detta har då lett till att många av de 
missförstånd som lätt uppstod tidigare har undanröjts. De vågar på ett 
annat sätt erkänna misslyckanden och ifrågasätta varandra.

En av lärarna uttryckte följande:

"Ja, en av dom viktigaste tycker jag att vi har börjat prata samma 
språk alla vi som har varit med.Vi har liksom hamnat på samma nivå, 
samma plattform att stå på så vi vet på något sätt vad orden står 
för"

I en senare intervju uttryckte hon:

"Målsättningen var ju att det skulle hända saker i klassrummet. 
Arbetssättet skulle förändras, att vi bättre skulle kunna ta hand om 
de här oroliga, okoncentrerade och svåra barnen. Det tycker jag att 
det har hänt mycket där. Sedan skulle det också * ge oss själva 
någonting och gemenskapen har ju blivit enormt mycket bättre. Vi 
pratar samma språk. Det tror jag är viktigt" (A4:b).

Lärarna är överens om att det här är ett bra projekt och att det är 
viktigt att få ner fortbildningen på klassrumsnivå. Det man uppskattade 
mycket i projektet var just den s k "klassrumsläxan" då lärarna praktiskt 
prövade nya metoder i klassrummet och hade möjlighet att diskutera 
erfarenheterna med sina kollegor senare.

En av lärarna uttryckte det på följande sätt:

"I och med att man pratar och diskuterar olika saker om problem 
så blir de mera påtagliga, mera konkreta. I och med att man nu 
nämner en sak vid namn så blir det klarare för en vad man sysslar 
med. Vi har delat erfarenheter med varandra och pratat igenom olika 
problem och pratat igenom olika sätt att angripa en sak och olika 
sätt hur man ser på barn. Det har vi pratat mycket om och det gör 
att man får ahaupplevelser på saker och ting. Man får klart för sig 
vad man sysslar med och vad det går ut på" (A6:3).

"jag tycker att det är bra därför att samtidigt som vi har tagit in 
nya grejer och försökt hitta på nya saker som vi inte praktiserar 
så har vi jobbat i klassrummet med det. Vi har pratat och vi har 
fått läxor att använda just de sakerna som vi har pratat om. Liksom 
en liten spark i baken att komma igång" (A6:3).
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"Jag tror att det är viktigt när man jobbar med projekt att det kommer 
ner på den nivån där man jobbar. Det kan låta väldigt fint och se fint 
ut på papper om man kommer med sina teorier och tankar men de skall 
absolut ned på klassrumsnivå. Annars så tror jag inte det är någon idé 
att man håller på" (A6:3).

Projektet sägs ha bidragit till en större medvetenhet hos lärarna om vad 
och varför saker görs på ett visst sätt, att kunskapsluckor har fyllts igen 
och att de har egna erfarenheter att referera till. Kurser om rörelsens 
betydelse för inlärning har, menar lärarna, öppnat ögonen på dem och 
de ansåg att det är en styrka att betydelsen av rörelse nu finns i skrift 

och accepteras i undervisningen.

En av lärarna uttryckte det på följande sätt:

"Jag tycker att det har gett mig, liksom att veta varför jag gör saker 
och ting på ett annat sätt. Det är mera ja, det är kanske inte så 
fina ord som ideologi bakom det man gör, men i alla fall att det 
är tankar bakom som gör att man använder det här. Man tar exemplet 
med rörelsesånger och att använda mycket tid till att träna motorik 
och så. Det har man gjort förut och varit nästan skamsen över att 
man hållit på och lekt. Det heter ju så att man leker på lågstadiet. 
Men nu, när vi har läst bl a böcker och haft mycket mer, haft folk 
här och berättat hur viktigt det är. Hur viktigt det är hur kroppen 
utvecklas. Då vet man att det man gör verkligen är något nyttigt 
och att det arbete man gör det är inte att man bara leker. Det 
känns väldigt bra för man känner sig genast lite trotsigare då" (A6:l).

Projektets fortbiidningskaraktär sägs ha gett lärarna impulser att ta tag 
i de problem som finns hos barnen. De lärare som har gått specialkurser 
har delat med sig av vad de tagit del av och lärarna har tillsammans 
diskuterat och relaterat till arbetet i sina egna klasser. Även när de 

anlitat experter inom ett område har det tillfört dem mycket kunskap.
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En av lärarna uttryckte det på följande sätt:

"3ag tror det är viktigt att folk som har gått kurser och som är 
specialister inom sina områden kommer och pratar om det. Vi har 
haft en mattespecialist. Vi har haft de som har gått på sådana kurser 
om barns utveckling. De har varit här och pratat för oss och våra 
speciallärare har gjort det för de är väldigt kompetenta inom sitt 
område och har gått kurser och lärt sig en massa fina grejer som 
de har delat med sig åt oss. Vi hade Maja Witting här. Otroligt 
intressant. Det tycker jag är väldigt viktigt att man inte bara seglar 
runt inom sitt utan att det kommer impulser utifrån som gör att 
man kan vidga sina erfarenheter" (A6:3).

En annan klasslärare uttryckte följande:

"Projektet har öppnat mina ögon, och det har fått mig att få en 
större förståelse för barn med speciella problem. Tidigare har man 
sett de här eleverna som haft problem, men man har inte kunnat 
begripa hur man skall hjälpa dem. Nu känns det som man åtminstone 
har en liten ände att börja nysta i. Det är inte helt hopplöst utan 
man kan prova i alla fall några av de här sakerna som vi har fått 
tips om" (A6:2).

Lärarna anser att projektets första år gav dem en grund att gå vidare 
från. Diskussionerna utifrån fastställt material har tidvis fått stå tillbaka 
och i stället inriktats på ett utbyte av praktiska erfarenheter. Lärarna 
anser att det är viktigt att projektet kan leva vidare utan projektledare 
och pengar och att pedagogiska diskussioner ersätter vissa konferenser 
som känns meningslösa. De anser det viktigt att få tid att sitta ner och 
diskutera arbetssätt i relation till problem i klasserna. Ett projekt med 
extra pengar kan möjliggöra detta. Sedan behovet väckts, införs det i 
den reguljära verksamheten, menar de.

Utvärdering av projektet

I slutet av läsåret 1983/84 gjorde projektledaren en sammanfattning av 
vad lärarna ansåg om projektet dels utifrån vad det tillfört dem själva, 
dels utifrån vad de använt i undervisningen. Svaren visade att lärarna 
menade sig ha fått en ökad gemenskap och konkreta tips till undervis
ningen. De hade mest tillämpat rörelseövningar, lekar och musik och låtit 
eleverna planera mer självständigt. Projektet medförde också att ett för-
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ändrat arbetssätt användes i större utsträckning i form av laborativt 
arbetssätt och elevplanering. Samtliga lärare var nöjda och menade att 
det tillfört dem mycket i sin syn på och förståelse för barn samt givit 
dem ett ökat självförtroende. Någon motsvarande sammanfattning för 
läsåret 1984/85 finns inte.

Intresse och stöd för projektet

Projektet har väckt stort intresse inom och utanför den egna skolan. Ett 
motsvarande projekt har startat på mellanstadiet på den egna skolan och 
liknande projekt skall starta på andra skolor i kommunen. Även 
länsskolnämnden har visat intresse genom att låta projektledaren och 
specialläraren berätta om sina erfarenheter från projektet i andra 
kommuner. Idéerna om projektet har spridits, och många har ringt och 
velat ta del av den tidigare nämnda sammanfattning som gjorts. 
Skolledaren har haft ett ekonomiskt ansvar för projektet. När det gäller 
dess genomförande har ansvaret för planeringen legat på projektledaren.

Projektet och ekonomin

Projektet har under två läsår erhållit ca 140 000 kronor. Dessa pengar 
har i huvudsak använts till nedsättning av tjänster. Projektledaren har 
haft en nedsättning med 5 vt och de deltagande lärarna (10 st) 0,5 vt. 
I övrigt användes pengarna till danspedagog (1 vt i åk 1), anlitande av 
experter, studiebesök, kurs för lärare, kurslitteratur och vikariekostnader.

Projektet och framtiden

För skolans del innebär höstterminen 1985 en stor förändring i 
personallaget. Tre lärare är tjänstlediga från skolan, däribland projekt
ledaren. Mellanstadieprojketet tas över av en lärare på mellanstadiet, 
och det kommer att ske en samverkan mellan de båda projekten. 
Speciallärarna kommer bl a att ha färre timmar på lågstadiet. De skall 
dels arbeta på mellanstadiet dels arbeta utåtriktat i kommunen. Tanken 
är att sprida idéerna om rörelse till andra skolor genom att de där direkt 
arbetar med vissa elever. Projektet kommer inte att få några extra pengar
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för läsåret 1985/86. Tankarna, nyfikenheten och entusiasmen finns kvar. 
Projektet kommer att bedrivas vidare i den ordinarie verksamheten. 
Arbetskonferenserna kommer då att tjäna som de pedagogiska träffar 
lärarna tidigare haft nedsatt tid för.



22

BESKRIVNING AV PROJEKT B

Projektets inriktning: Utveckling av arbetssätt

Kommunen

Kommunen har ca 55 000 invånare vara 25 000 bor i tätorten.
Kommunstyrelsen har en borgerlig majoritet. Kommunen har ringa 
invandrad befolkning.

Skolan

Skolan ligger i ett relativt nybyggt bostadsområde bestående av hyreshus 
och villor. Den är sju år gammal och inrymmer låg- och mellanstadium. 
Stadierna är två- och treparallelliga och totalt uppgår elevantalet till 
380. Lärarna är utbildade låg- och mellanstadielärare. Bostadsområdet 
karakteriseras av stor in- och utflyttning, vilket medför vissa sociala 
problem.

Samlad skoldag är införd på mellanstadiet och fria aktiviteter finns i 
form av drama, skapande verkstad osv. Skolan har i projektform en 
fördjupad samverkan med förskolan, vilket innebär att en förskollärare 
arbetar i årskurs ett halvtid under höstterminen. På skolan finns även 
ett samnyttjande av lokaler med fritidsgården. Skolan är öppen för 
projektverksamhet och flera olika projekt bedrivs på låg- och mellan
stadiet. Hem- och skolaföreningen har varit behjälplig med konkreta och 
praktiska göromål.

Skolan har ett samarbete med musikskolan, som har ett starkt fäste i 
kommunen. Samarbetet sker dels i form av kompanjonlärarskap i musik 
från och med årskurs två, dels i instrumentalmusik. Eleverna kan från 
och med årskurs tre välja det instrument de vill spela.
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Projektets bakgrund

På en skolledarkonferens våren 1983 informerades om en försöksverksam
het som bedrevs i en annan kommun. Försöksverksamheten innebar att 
eleverna i årskurs två spelade fiol. Syftet var att öka deras koncentration 
och samarbetsförmåga. Försöket, som pågått ett år, bedrevs i ett område 
som hade ett stort antal invandrade elever. Idéen till detta försöket kom 
ursprungligen från England, där man lät över tusen barn i de fattiga 
kvarteren spela fiol. Man ville på detta sätt göra något för barnen som 
levde i en miljö, där de berövades möjligheten att utvecklas musikaliskt. 
Lärarna i England uppfattade själva en förbättrad koncentration och en 
emotionell utveckling hos de elever som fått denna musikundervisning. 
Vissa effekter utläste de även när det gällde koncentrationsförmågan 
och motorisk utveckling. Någon vetenskaplig undersökning av verksam
heten och dess effekter har dock inte gjorts. Den svenske skolledare, 
som informerades om försöket i sin hemkommun, kunde även han intyga 
att effekterna var positiva och att man var nöjd med verksamheten.

Projektets framväxt

Skolledarna i den aktuella kommunen intresserade sig för försöket och 
beslöt att pröva något liknande på en av skolorna i kommunen och valde 
ett område med sociala problem. Skolledarna kände till att skolan i det 
utvalda området hade problem med oroliga klasser, där eleverna visade 
koncentrationssvårigheter. Efter samråd med musikskolans skolledare 
skrev en av skolledarna på en grundskola en projektansökan våren 1984 
och ansökte om extra medel från lågstadiesatsningen.

De beslöt att starta projektet i årskurs ett eftersom både årskurs två 
och tre redan hade ett visst samarbete med musikskolan i form av 
kompanjonlärare och instrumentalmusik. En av de blivande årskurs ett 
lärarna anmälde sitt intresse för projektet. Denne lärare, som hade lång 

lärarerfarenhet, utsågs till projektledare.
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Förutom den musiklärare, som arbetade på skolan, engagerades två 
musiklärare från musikskolan samt två elever från årskurs fem i 
projektverksamheten.

De två eleverna var intresserade av musik och arbetade som "hjälplärare" 
i projektet. Skolans musiklärare, vars huvudinstrument var fiol, under
visade även i rytmik. Musikskolans lärare spelade fiol och piano.

Syftet med projektet var, dels att väcka elevernas intresse för musik 
och lära dem att spela ett instrument, dels få en överspridning till övriga 
skolämnen genom att träna koncentrations- och samarbetsförmåga. 
Förutom ren musikundervisning ingick även sång, rytmik och avslappnings
övningar.

Läsåret 1984/85

Under projekttiden samlades musiklärarna och projektledaren och 
planerade gemensamt delar av verksamheten. Projektledaren ansvarade 
för mycket av det organisatoriska arbetet i projektet.

Projektet bedrevs under en lektionstimme vid två tillfällen varje vecka. 
Vid det ena tillfället, som var uppdelat i rytmik och musik, deltog hela 
klassen. Vid det andra tillfället då man enbart övade på fiolen, var 
eleverna indelade i 2 mindre grupper.

Musiklärarna ledde undervisningen i musik och rytmik med eleverna och 
projektledaren gav förslag på sånger som var lämpliga för lågstadie
eleverna. Dessa sånger, med i vissa fall tillhörande rörelser, introducerade 
projektledaren i klassrummet så att eleverna kände till dem när de kom 
till i musikundervisningen. Eleverna kunde på detta sätt lättare lära sig 
spela melodin till en sång när sången redan var känd för dem.

De båda musiklärarna från musikskolan gjorde ett studiebesök på den 
skolan från vilken idén till projektet hämtats för att få en inblick i 
hur verksamheten kunde utvecklas.
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Projektet i klassrummet

När hela klassen var samlad till undervisning användes den lokalintegrera- 
de fritidsgårdens lek- och dansrum. Eleverna och projektledare, hämtade 
fiolerna, som alltid förvarades på skolan, och promenerade i ett långt 
led till fritidsgården med sina fiolväskor i handen. Väl framme möttes 
eleverna av musik som spelades av musikläraren. Musiken fortsatte medan 
eleverna samlades i en ring. När alla samlats inleddes lektionen med 
rytmik och avslappning. För denna övning anslogs ca halva tiden. Därefter 
övergick man till att spela fiol. Eleverna satte sig på stolar, som var 
uppställda i fyra rader i salen. Varje rad hade namn som strängarna på 
fiolen, g d a och e sträng/rad. Projektledaren, som också var nybörjare 
på fiol, deltog i undervisningen på samma villkor som eleverna. Under 
lektionen gick musiklärarna runt i salen och hjälpte eleverna. Genom 
att flera musiklärare deltog i undervisningen, kunde samtliga elever få 
den hjälp och det stöd de behövde under lektionstiden. Fiolspelandet 
varvades med sång. Lektionen avslutades med att eleverna marscherade 
ut ur salen till tonerna av en gånglåt som musiklärarna spelade.

Vid det andra tillfället under veckan, som enbart ägnades åt fiolspel, 
delades klassen i två grupper. Varje grupp spelade fiol under halva 
lektionen med musiklärarna från musikskolan. Medan den ena gruppen 
spelade, var den andra gruppen kvar i klassrummet och väntade på sin 
tur. Under tiden arbetade eleverna med något skolämne. Den grupp som 
var hos musiklärarna övade bl a stråkföring i takt till kända melodier. 
Musiklärarna demonstrerade och spelade sedan tillsammans med eleverna. 
De gick runt bland eleverna och hjälpte dem med stråken. Eleverna 
spelade både solo och i grupp. De fick även möjlighet till individuell 
undervisning vid detta arbetspass. Lektionen avslutades med sång och 
eleverna marscherade ut till spelmanstoner.

En lördag under våren ordnade musiklärarna en tre timmar lång fiolövning 
på musikskolan. Projektledarenoch grundskolans musiklärare deltog också. 
Övningspasset var uppdelat i rytmik, sång och fiolspel. Varje elev fick 
individuell träning i stråkföring, och i slutet av dagen bildade de till-
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sammans en orkester. Som avslutning gick de runt och tittade på 
musikskolan.

I samband med ett föräldramöte i slutet av terminen fick eleverna visa 
upp sina färdigheter i fiolspel.

Projektet och eleverna

Eleverna uppskattade projektet och var ivriga under övningstillfällena. 
De tyckte både om rytmikövningarna och fiolspelandet. Eleverna frågade 
efter musikstunderna, vilket följande intervjucitat illustrerar:

"Dom tycker om att spela. Jag hade en liten frågestund med dom 
häromdagen och alla tycker det är roligt - utom en för villken det 
var liksom lite jobbigt" (B4:a).

..."Dom kan börja med att fråga på måndagar: Är det i morron det 
är musik"? (B4:a).

Det fanns individuella skillnader mellan eleverna, både när det gällde 
rytmikövningar och fiolspel. Läraren upplevde dock aldrig att det var 
någon konkurrens mellan eleverna under lektionen.

Lärarröster om projektet

I och med projektet har grundskolan erhållit extra resurser i musikämnet, 
vilket lärarna ansåg vara positivt. De extra resurserna gav också möjlighet 
att hinna med varje elev på ett tillfredsställande sätt, menade lärarna 
vilket en av dem uttryckte på följande sätt:

"Ja, t ex att vi är fler lärare. Det ger den möjligheten att vi hjälps 
åt och går in och jobbar och hjälper dom olika eleverna. Det har 
jag aldrig möjlighet att göra annars... Det går inte när man är 30 
stycken" (B7:l).

Musiklärarna ansåg det viktigt att ge eleverna alternativ till det 
kommersiella utbudet av musik som de erbjuds i dag. En av dem uttrycker 
det på följande sätt:
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"3a, man ska hålla på med tradition. Man ska lära barn lyssna på 
seriös musik för att dom ska kunna välja sen. Man kan inte välja 
om man bara fått en sak att välja på" (B7:2).

Klassläraren ansåg det positivt att ha musiklärare i klassrummet, då de 
har en kunskap som de förmedlar till eleverna. Hon uttryckte på följande 
sätt:

"Det är så att jag upplever att barnen får en helt bättre musikunder
visning än den vanliga traditionella undervisningen, som jag brukar 
ha. jag kan inte spela något instrument, och vi har heller inget på 
skolan. Barnen har fått mycket bättre undervisning än vad de skulle 
ha fått annars" (B4:6).

Lärarna upplevde att koncentrationsförmågan och självkänslan hos 
eleverna tränades via projektet. Rytmiken bidrog till att eleverna lärde 
sig rytmen via rörelser och övningarna på fiol krävde koncentration 
menade lärarna. En av dem uttryckte följande:

"Man liksom tvingar dem att koncentrera sig. Det måste de ha gjort 
för det går inte annars om de inte skärper till sig. Åtminstone den 
stunden måste de vara helkoncentrerade, annars kan man inte spela. 
Då funkar det inte! Det är självkänslan av att jag kan! 3ag vet inte 
om de förstår det själva, men de måste ha upplevt att de klarar 
av det" (B4:6).

När det gällde planeringstiden ansåg lärarna att den varit för liten. De 
önskade mer tid till diskussioner mellan lärarna för att utveckla 
verksamheten. En av lärarna uttryckte sig på följande sätt:

"3ag tycker det känns bättre och bättre. Nu har vi saknat lite 
planeringstid så det är väl därför jag tycker det har brustit. Hinner 
man inte planera ordentligt så kan det kännas lite hafsigt ibland" 
(B7:l).

Samtliga berörda lärare i projektet ansåg att de var nöjda med 
verksamheten och menade att den tillförde eleverna något positivt. 
Spridningseffekterna på övriga ämnen kunde de inte uttala sig om. De 
menade att det krävs ytterligare tid av projektverksamhet för att 
eventuella effekter som koncentration skall framträda i övriga ämnen.
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Utvärdering av projektet

I en ny projektansökan av extra medel för läsåret 1985/86 från lågstadie- 
satsningen, bifogade musiklärarna och klassläraren sina synpunkter från 
läsåret som gått. Där framkom från klassläraren att eleverna uppfattade 
musik-rytmik lektionerna som något positivt, något som de såg fram emot. 
Läraren ansåg också att eleverna koncentrerade sig bättre även under 
andra lektioner i skolan.

Musikläraren ansåg det viktigt att satsa på musikämnet i skolan och att 
kunna ge eleverna ett alternativ till den musik som är förhärskande för 
ungdomar i dag. Vad gällde fiolspelet ansåg de att eleverna hade 
utvecklats motoriskt och att koncentrationsförmågan ökat. De kunde nu 
spela enklare låtar. Samtliga lärare var överens om att det är för tidigt 
att uttala sig om mer långsiktiga effekter och att det därför var viktigt 
att projektet fick fortsätta ytterligare ett läsår.

Intresse och stöd för projektet

Musikskolan var mycket intresserade av projektet och följde dess 
utveckling med täta besök vid de tillfällen projektet bedrevs. Skolstyrel
sen ansåg att samarbetet mellan musikskolan och grundskolan var 
värdefullt och gav stöd åt projektet. De önskade permanenta verksam
heten med fiolspel i årskurs ett.

På skolan var övriga lärare intresserade av projektet och önskemål 
framfördes om att eleverna skulle uppträda på skolan.

Länsskolnämnden hade under läsåret en sammandragning av alla 
projektledare som hade fått medel ur lågstadiesatsningen. Vid detta 
tillfälle berättade projektledaren om sina erfarenheter och flera lärare 
visade sitt intresse för en liknande verksamhet. Även lokaltidningen har 
uppmärksammat projektet och skrivit två artiklar.
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Projektet och ekonomin

Projektet har under läsåret erhållit ca 35 000 kronor. Pengarna har 
använts till inköp av fioler samt till musiklärarnas löner.

Projektet och framtiden

Lärarna önskar fortsätta projektet ytterligare ett läsår och har ansökt 
om extra medel från lågstadiesatsningen för läsåret 1985/86. Projekt
ledare är som tidigare år klassläraren. Uppläggningen av projektet 
kvarstår med två musiktillfällen varje vecka. Vid det ena tillfället deltar 
hela klassen och vid det andra är klassen uppdelad i två grupper. Projektet 
bedrivs nu i årskurs två och följer således den klass, där det påbörjades. 
Nya musiklärare kommer att ingå i projektet då två av de tidigare 
musiklärarna har flyttat från kommunen, och skolans musiklärare är 

tjänstledig.
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BESKRIVNING AV PROJEKT C

Projektets inriktning: Motorisk kreativ stimulering 

Kommunen

Kommunen som har ca 40 000 invånare ligger i norra Sverige. Kommunen 
har en socialdemokratisk majoritet i kommunstyrelsen.

Skolan

Skolan är en ca 10 år gammal låg- och mellanstadieskola. Den ligger 
i ett hyreshusområde, som kännetecknas av stor in- och utflyttning. 
Området karakteriseras som socialt tungt. Skolan är enparallellig och 
har i de sex klasserna totalt ca 130 elever. Lärarna är utbildade låg- 
och mellanstadielärare. Dessutom finns en dramapedagog anställd i 
kommunen. Dramapedagogen tjänstgör på skolan via projektet.

Samlad skoldag är genomförd i kommunen och skolan har en fritidsledare 
anställd. Ett samarbete med förskolan finns i form av att förskolebarnen 
besöker skolan innan skolstarten. Samverkan existerar även på tjänste
mannanivå mellan skol- och socialförvaltning. Skolan har ett samarbete 
med hem- och skolaföreningen. Skolan har självstyre vilket bl a innebär 
att lärarna själva ansvarar för löpande utgifter, inköp av läromedel o 
dyl.

Projektets bakgrund

I början på 1980-talet upplevde lärarna att det var en ny "elevtyp" i 
skolan. Eleverna var okoncentrerade, oroliga och aggressiva i större 
utsträckning än tidigare. Lärarna upplevde dessa problem nya och var 
inte förberedda på hur de skulle bemöta eleverna. I samband med dessa 
oroligheter hos eleverna diskuterade lärarna sitt eget arbetssätt och hur 
de skulle förändra det. Lärarna fick en infallsvinkel efter att tre av 
dem varit på kurs om motorikens betydelse för inlärning. Kursen utgick 
ifrån Paul Parlenvis resonemang om hjärnhalvornas betydelse för kreativt
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tänkande, vikten av motorisk rörelse och dess koppling till inlärningen 
i skolan.

Projektets framväxt

Läsåret 1982/83 tilldelades skolan extra resurser, då den tog emot en 
särskoleelev. Lärarna kunde själva besluta om hur resurserna skulle 
användas. Den inspiration, som lärarna fått på kursen, gjorde att de 
prövade nya vägar. Förutom den traditionella specialundervisningen för 
svagpresterande elever användes förstärkningsresursen till drama och 
musik.

Lärarna utgick från att den dåliga prestationsförmågan hos eleverna i 
stor utsträckning orsakades av koncentrationssvårigheter. I stället för att 
arbeta med traditionell specialundervisning ville de nu arbeta med hela 
individen genom musik och drama. De koncentrerade sig främst på 
eleverna i årskurs ett.

Eleverna i årskurs ett hade varje vecka ett arbetspass i drama och ett 
i musik. Vid dessa tillfällen deltog även klassläraren dels för att själv 
lära sig drama, dels för att tillsammans med musikläraren utarbeta 
lämpliga övningar anpassade till barnen. Dessutom införde lärarna en 
"tematimme" varje vecka då hela lågstadiet deltog.

Under vårterminen startade en av lågstadielärarna en specialgymnastikgrupp 
för en grupp barn ur årskurs ett och två som hade perceptionssvårigheter. 
Eleverna hade dessutom särskild biblioteksverksamhet med en bibliotekarie.

Efter detta läsår var lärarna positiva till vad som hänt eleverna och 
dem själva. Diskussioner och de nya arbetsmetoderna tillförde dem 
inspiration, stimulans och de ansåg att sammankomsterna fungerade som 
en egen fortbildning. De såg detta första år som ett provår då metoder 
och arbetssätt utarbetades. De önskade fortsätta och utvidga arbetet 
under ytterligare två år så att samtliga lågstadielärare skulle få ta del 
av arbetssättet och de extra resurserna. De menade att därefter kunde 
de själva genomföra mycket av övningarna.
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När lågstadiesatsningen kom våren 1983 såg de en möjlighet att 
vidareutveckla sin verksamhet. Tillsammans med skolledaren skrev de en 
projektplan med syftet; att stärka barnens självkänsla. Detta skulle göras 
genom att stimulera deras fantasi och inlevelseförmåga, träna motorik, 
minnet, tal- och artikulation, träna koncentrations- och samarbetsförmåga 
samt träna förmågan att lösa konflikter. Uppläggningen tänkte man sig 
som tidigare läsår med musik-, drama-och rörelseövningar för eleverna 
varje vecka. De utökade projektet till att omfatta hela lågstadiet. Till 
projektledare utsågs formellt skolledaren.

Läsåret 1983/84

I projektet deltog samtliga elever på lågstadiet, deras klass- och 
speciallärare samt en dramapedagog och en musiklärare. Projektet riktade 
sig främst till eleverna i årskurs ett som hade två arbetspass varje vecka 
med övningar i respektive drama och musik. Eleverna i årskurs tre hade 
ett arbetspass varje vecka i respektive musik och drama. Utöver övningar 
med elever årskursvis riktade man in sig på elever med speciella problem 
t ex hade de elever ur årskurs två och tre som behövde träna 
konfliktlösning ett arbetspass i drama varje vecka. Likaså hade de elever 
ur årskurs ett, två och tre, som hade perceptionssvårigheter ett rörelsepass 
varje vecka. Detta pass leddes av en av lågstadielärarna. Dessutom behöll 
man tematimmen varje vecka där eleverna arbetade i åldersblandade 
grupper.

De teman man utgick ifrån var exempelvis barn i andra länder, Alice 
Tegnér, naturen vaknar och jultraditioner. Temaarbetet redovisades liksom 
tidigare år på en gemenskapskväll då föräldrar, syskon och elever från 
mellanstadiet var inbjudna. Detta läsår anordnades en sådan träff två 
gånger per termin.

Barnen från förskolan, som kom från fem skilda grupper, medverkade 
i projektet genom att musikläraren tillsammans med förskolläraren hade 
musik med barnen en lektionstimme i veckan. Under senare delen av 
vårterminen utvidgades samverkan med förskolan. Till detta fick lärarna 
extra medel för lokalt utvecklnigsarbete (sk LUVA). Utvidgningen innebar
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att blivande årskurs ett-läraren besökte förskolan regelbundet en gång 
i veckan med början i mars. Hon delade in 6-åringarna från de olika 
förskolorna, i två grupper och undervisade dem i drama, musik och rörelse. 
Förskolebarnen besökte dessutom skolan vid två tillfällen för att träffa 
sina blivande faddrar i årskurs tre och fem. Vid det första tillfället 
hämtade eleverna ur årskurs tre förskolebarnen. När de kom till skolan 
sjöng, ritade och åt de lunch tillsammans. Vid det andra tillfället följde 
förskolepersonalen barnen till skolan där de fick arbeta med stenciler 
i klassrummet. Därefter visade eleverna ur årskurs sex runt förskolebarnen 
på skolan och följde dem sedan tillbaka till förskolan, förskolebarnen 
visade där runt årskurs sex-eleverna. Läraren träffade även föräldrarna 
vid några tillfällen utöver det föräldramötet som hölls för alla föräldrar 
till blivande elever i årskurs ett.

Läsåret 1984/83

Inför läsåret 1984/85 övertog en av lågstadielärarna projektledarskapet. 
Projektet fortsatte med den inrikting och de metoder som utvecklats 
under föregående läsår.

I början på höstterminen träffades de berörda lärarna och förskollärarna. 
Tillsammans planerade de hur mycket förskolan skulle delta i projektet. 
Liksom föregående år deltog förskolebarnen i musiklektioner på skolan. 
Förskolebarnen skulle dessutom delta i "tematimmen". Temakvällen 
begränsades detta läsår till en gång per termin.

Samverkan med förskolan fortsatte i den utvecklade form som påbörjats 
under våren. Förskolläraren följde barnen till skolan och tillbringade 
under hösten en timme varje vecka i klassrummet.

Lärarna utökade samarbetet detta läsår dessutom till mellanstadielärarna. 
De förläde vissa timmar i specialundervisning till elever med svårigheter 
i årskurs fyra och inriktade det mot musik. Ett annat ämne som lärarna 
diskuterade var bildämnet. De kontaktade teckningsläraren och startade 
en studiecirkel med en konstnär som ledare. I cirkeln deltog lärare från 
förskolan, låg- och mellanstadiet.
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Projektet i klassrummet

Projektet bedrevs i klassrummet, musik- och gymnastiksalen. Dramapeda
gogen ledde dramaövningarna och musikläraren musikövningarna. En av 
lågstadielärarna undervisade eleverna i rörelse. Vid varje arbetspass 
deltog respektive klasslärare.

Eleverna var indelade i grupper dels årskursvis, dels årskursblandat. Under 
läsåret gjordes flera omgrupperingar i såväl drama, rörelse som musik 
utifrån elevernas behov. Till exempel avstod man från gruppundervisning 
vissa musiklektioner då lärarna ansåg att elever med särskilda behov 
tillgodogjorde sig enskild undervisning bättre.

I projektet lades den största vikten vid musiken genom vilken även 
samverkan med förskolan skedde. Lärarna ansåg musiken vara ett medel 
vid koncentrations- och koordinationsövningar. I sången tränades t ex 
samarbete, språkrytm mm. Under musiktillfällena övades puls och rytm. 
Eleverna fick gå på stället, klappa takten och spela rytminstrument. Även 
sånger övades. Eleverna sjöng dels individuellt, dels i grupp. De sånger 
som sjöngs på musiktimmen följdes senare upp i förskolan och i klasserna.

Musik för barn med särskilda motoriska svårigheter skedde individuellt 
och med trummor. Det gällde för eleven att koordinera händer och fötter 
och kunna korsa kroppens mittlinje.

Även i tematimmen ingick musik dels i form av körsång, dels med 
klangspel i grupp, vilket krävde stor koncentration och samarbete.

Det andra området i projektet var drama. Dramapedagogen ledde eleverna 
i mindre grupper vid ett tillfälle varje vecka. Vid det andra tillfället 
undervisade klassläraren eleverna. Drama ansåg lärarna vara lek med 
ett medvetet innehåll där bl a fantasi och inlevelse utvecklades. I 
dramaövningarna utgick hon vanligtvis från en saga som eleverna 
berättade och improviserade till. Det kunde tex vara "Bergakungens sal". 
Övningarna i drama anknöt oftast till det tema som man kommit överens 
om att ha på tematimmen.
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Drama hade hon även med vissa elever som hade svårigheter med 
konfliktlösning. Vid dessa tillfällen arbetade hon mycket med samarbets- 
övningar och trygghetsövningar.

Det tredje området i projektet var rörelse. Lärarna utgick i stor 
utsträckning från att motoriken var viktig för inlärningen. De förskolebarn 
som hade motoriska svårigheter hade rörelse på skolan en gång i veckan. 
Under våren deltog hela den blivande klassen i detta rörelsepass. Under 
rörelsepassen fick eleverna röra sig i olika geometriska former (triangel, 
cirkel osv), röra sig till ramsor och även ta fram redskap i gymnastiksalen 
med vilka de kunde hoppa, rulla, klättra och gå balansgång. Andra redskap 
som bollar och hopprep användes likaså. Rörelsepassen knöts också till 
det tema som var aktuellt och eleverna dansade olika danser. I rörelsen 
utgick läraren mycket från elevernas egna önskemål och idéer.

Under tematimmen var eleverna indelade i olika grupper och övade på 
sin uppgift var grupp för sig. Tematimmen innebar att elever på lågstadiet 
delades in i åldersblandade grupper som hade olika uppgifter. Utifrån 
ett överenskommet tema tränade musikläraren en grupp i sång. 
Klasslärarna arbetade med resterande grupper, som skrev dikter, övade 
dialoger, arbetade fram kulisser, tränade dans och rytminstrument. Alla 
grupper samlades vid ett par tillfällen och repeterade tillsammans. 
Därefter framförde de sina färdigheter på skolans gemenskapskväll, dit 
eleverna på mellanstadiet, föräldrar och syskon var inbjudna.

Projektet och eleverna

Lärarna menade att eleverna uppskattade inslagen av musik och drama. 
Under projekttiden skedde en utveckling hos eleverna enligt lärarna. Från 
början ansåg lärarna att speciellt pojkarna var mycket emot att t ex 
hoppa rep o dyl, men efter ett par gånger accepterade de rörelsepassen 
och tyckte det var roligt. Några citat ur lärarnas egen utvärdering från 

eleverna får illustrera:
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Om drama från elever i årskurs ett och tre: 
"jag vågar mera nu"
"inte bråka när man skall leka"
"att våga säga vad man tycker"
"lära känna varandra"

Om rörelse från elever i årskurs två:
"jag har lärt mig vara mjuk förut var jag stel" 
"man har lärt sig koncentrera sig"
"en del är svårt - annars är det kul"

Om musik från elever i årskurs ett:
"lärt oss uppträda"
"vi är bättre på att sjunga"
"lärt oss vänta på vår tur"
"vi tränar oss att vara lugna"

Lärarna upplevde dessutom att det var färre konflikter mellan eleverna 
nu än tidigare och menade att genom projektet stärktes elevernas 
självförtroende. En av lärarna uttryckte följande:

"I fjol såg jag väldigt tydligt när jag hade trean hur barnen genom 
drama lärde sig att vara tillsammans på ett trevligt vis. Dom lärde 
sig att lösa konflikter och dom lärde sig att förebygga det. Det blev 
ett väldigt påtagligt resultat. På musiksidan där såg jag också väldigt 
tydligt hur. Jag minns en pojke speciellt hur han lyftes upp när han 
från att inte ha öppnat munnen när vi hade sång och mest tyckte 
det var larv och NN jobbade med sju av mina pojkar och hade då 
musik och sjöng med dom och dom skulle sjunga solo på ett tema, 
solo det kallar dom när dom är två och tre också, men då var det 
så att tillsammans med den här pojken skulle en annan sjunga och 
han blev sjuk precis den kvällen och den här killen sa' det gör 
ingenting för det gör jag' och steg fram och sjöng. Och det var inte 
dåligt hellerl Sen att se honom dagen efter det var underbart. Det 
låter så banalt men det glömmer man aldrig. Han kom fram med 
rak rygg och strålande blick och stötte huvudet i handen på katedern 
och sa: ' du , fröken, jag kunde aldrig tro att jag kunde sjunga så 
där'. Från den dagen var han en helt annan person, han skrev så
fint i sina böcker, han gjorde så väl, han blev helt annorlunda ...... .
Jag har några pojkar som går och tränar trummor för NN men dom 
har svårt med koordinationen, svårt att sitta still och klarar inte 
nästan någonting motoriskt och så. Nu ser jag hur det börjar ramla 
på plats det ena efter det andra och han går på rörelseträning också 
hos NN" (C4:a).
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Lärarröster om projektet

Lärarna ansåg att projektet var bra och att det hade, menade de, bidragit 
till ett utökat samarbete dels med övriga lärare i kollegiet, dels med 
dramapedagog och musiklärare. De ansåg att de förts närmare varandra 
och att en större öppenhet fanns mellan dem vilket följande citat 
illustrerar:

"Jag tycker att det är ett jättebra projekt. Det kan alltid bli bättre. 
Det handlar just om det jag sade, personalgrupper. Att lära sig att 
vara öppen mot varandra, lära sig att våga säga till om saker och 
ting. Det är jag jättedålig på. Jag är så rädd för att såra folk och 
man måste lära sig att ta ansvar". (C7)

En annan av lärarna nämnde att även samarbetet med förskollärarna 
utvecklats och fört dem närmare varandra. Hon uttrycker sig på följande 
sätt:

"Det har varit bra på många sätt dels har vi lärare kommit närmare 
varandra, dels har samarbetet med förskollärarna utvecklats väldigt 
och håller fortfarande på att utvecklas mera. Det har förenat alla 
oss lärare tror jag". (C4:a).

Förutom den nära kontakt och öppenhet mellan varandra som lärarna 
erfarit av projektet, har det bidragit till ökade kunskaper och insikt i 
varandras arbetssätt menade de. Klasslärarna deltog i dramapedagogens 
och musiklärarens lektioner och tog på det sättet del av undervisningen.

När det gällde förskolans arbetssätt upplevde lärarna att det fanns mer 
att lära därifrån och de önskade få tillfälle till ytterligare fördjupning 
och utbyte, vilket en av lärarna uttryckte på följande sätt:

"Vi behöver mera kunskaper om förskolan. Det känner jag nu för 
första gången att jag skulle vilja vara där och lära mig mer. Det 
har jag aldrig haft minsta önskemål om förut. Det tror jag är fler 
som tycker. Vi ser ju det, att det är dom som har rätta inställningen 
till barnen. Vi har varit lite motsträviga och sagt att skolan det 
är skolan det! där ska det vara så" (C4:a).
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Ett syfte med projektet var att träna elevernas koncentration genom 
övningar i drama, musik och rörelse. Lärarna menade att med musik så 
utvecklades hela personligheten vilket ger uttryck i elevernas kunskapsin- 
hämtande. En av lärarna uttrycker följande:

"3a, personlighetsutveckling, mera individuell träning där man 
använder musik i stället för att läsa och skriva". (C7).

Vidare ansåg lärarna att musik var en viktig övning för övrigt skolarbete 
då den bl a tränade koncentration och språk. De betonade dessutom vikten 
av att öva hjärnhalvorna vilket hade stor betydelse för övrig inlärning. 
En av lärarna uttryckte sig på följande sätt:

"Då resonerar jag som så, att när man jobbar med musik så jobbar 
man fram förutsättningarna för inlärning hos ett barn. Man jobbar 
med koordination mellan hjärnhalvorna utan att man tänker på det. 
För det är vad som händer när man sjunger och spelar. Och man 
jobbar med motorisk träning, med lyssnande och koncentration. Allt 
det här får man utan att man vet att det är det man håller på 
med, för det blir ingen musik om det inte fungerar". (C7)

Genom att även införa övningar i drama och rörelse menade lärarna att 
det ökade elevernas kreativitet och att de själva såg eleven som en hel 
människa. Detta menade de vidare gav eleven en annan väg till kunskap, 
vilket en av lärarna uttrycker i följande citat:

"Jobba med hela barnet, med hela människan där dom på olika sätt 
får utlopp för sin kreativitet. Att det inte bara är det här med läsa, 
räkna, skriva. Man kan ju förvärva sig kunskaper på olika sätt, det 
finns många olika vägar att nå kunskaper, för barn tror jag det är 
oerhört viktigt att man får använda sin kreativa, jag tror det sitter 
bättre. Det blir lite mer lustfyllt också för dom". (C:8).

Lärarna ansåg att projektet, förutom en kunskapsutveckling, givit dem 
en större förståelse för barn och för hur de skall bemöta de barn som 
har speciella svårigheter. .Diskussioner som förts under projekttiden hade 
lett fram till att lärarna ansåg att de har en gemensam grundsyn på 
barn. En av lärarna uttryckte följande:
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"Jag har lärt mig väldigt mycket på dom här tre åren och väldigt 
mycket om barn. Jag tycker att jag har också genomgått en personlig 
förändring i min inställning till barnen. Jag har en annan insikt i 
varför, jag tänker inte som förut när barn är besvärliga och börjar 
gräla på dom och kräver att dom ska sitta still, kräver att dom ska 
försöka att skriva fint. Nu har jag lärt mig att dom kan alltså inte, 
utan man måste gå tillbaka och se var bristerna är och träna det 
först. Det tycker jag är väldigt skön insikt att ha fått". (C4:a).

Samma lärare sade i en senare intervju följande:

"Vi har fått en gemensam grundsyn pä barn om hur man ska handskas 
med barnen, hur man ska kunna hjälpa dom". (C4:b).

Lärarna upplevde sig vara nöjda med projeket och menade att övningar 
i drama, musik och rörelse hjälpte till att bygga upp elevernas självkänsla. 
De ansåg att en bra självkänsla var viktig att ha för eleverna, för att 
klara av de krav skolan ställer. Lärarna ansåg vidare att övningar i dessa 
ämnen var lika viktiga som specialundervisningen då de tränade 
koncentration, samarbete, språk, kreativitet m m. Deras önskan var att 
timmar i drama, musik och rörelse skulle ingå i skolans ordinarie 
förstärkningsresurs då de själva jämställde den med timmar i special
undervisning. Lärarna betonade att projektet givit dem en egen 
kunskapsutveckling i det samarbete som utkristalliserats dels med musik- 
och dramalärare, dels med förskollärare och mellanstadielärare. Detta 
önskade de utveckla samt få mer tid till att träffas och diskutera inom 
arbetets ram.

Utvärdering av projektet

Projektgruppen gjorde själva en utvärdering efter varje läsår. Skolledaren 
bifogade en ekonomisk redovisning. I utvärderingen, som redogjorde för 
hur projektet var upplagt, framkom också synpunkter från skolan och 
förskolan. I utvärderingen från 1983/84 framkom att lärarna upplevt 
projekttiden positivt och att de lärt sig själva mycket av varandra. De 
ansåg att deras eget självförtroende ökat och att de fått insikt i vad 
olika ämnen kan betyda för barnens utveckling. Vidare menade de att 
synen på barnen förändrats, de hade större förståelse för problemen. Lär-



arna önskade fortsätta och utveckla projektet samt finna mer tid inom 
arbetets ram till diskussioner, då de hittills använt mycket av sin fritid.

Förskolans synpunkter var också positiva. De ansåg att samarbetet med 
skolan genom musiken tillfört dem själva idéer, givit barnen ett ökat 
självförtroende och en bra inskolning till skolan. De uppskattade också 
temakvällarna där de träffade föräldrar och elever ur lågstadiet. De ansåg 
vidare att samverkan kommit en bit på väg men behövde utvecklas vidare.

I utvärderingen av läsåret 1984/85 framkom också positiva erfarenheter 
från lärarna. De ansåg att projektet stärkt elevernas självförtroende och 
att de fått en bra grund att gå vidare på. Vidare ansåg de att de fått 
fortbildning inom drama, musik och rörelse under dessa år så att de själva 
kunde fortsätta driva idéerna framåt. Undantaget var individualmusik där 
de menade att musikläraren fortfarande behövdes. Lärarna uppskattade 
framförallt samarbetet som utvecklats med förskolan. I sin helhet ansåg 
lärarna projektarbetet stimulerande och utvecklande och de önskade få 
gehör för sina tankar inom ramen för skolans resurs.

Intresse och stöd för projektet

På skolan finns ett stort intresse för projektet och sedan det startade 
har idéerna spridits dels till förskolan, dels till mellanstadiet. Även 
föräldrar har deltagit och visat stort intresse för vad som pågår. Andra 
skolor i kommunen och i länet har besökt skolan och tagit del av lärarnas 
erfarenheter. Intresset för projektet inom det egna rektorsområdets övriga 
lågstadieskolor har inte varit lika stort som från andra områden. Lärarna 
har själva tagit kontakt med och erbjudit information om projektet på 
skol- och socialförvaltningen.

Skolledaren som var projektledare under läsåret 1983/84 var inte delaktig 
i själva verksamheten utan hade mer en administrativ roll. När lärarna 
tog över projektledarskapet tog de kontakt med handläggaren på 
länsskolnämnden, som stöttade dem i deras arbete. Handläggaren gav dem 
tips på litteratur att läsa och meddelade när det gavs föreläsningar av
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intresse för dem. Beskrivningar av projektet har också gjorts i lokaltidningen 
under projektåren.

Projektet och ekonomin

Projektet erhöll under två läsår ca 110 000 kronor. Pengarna användes 
främst till ersättning av musiklärare och dramapedagog. En liten del 
utgjorde konferensresor.

Projektet och framtiden

Projektet fortsätter i samma utsträckning och med den inriktning som 
utvecklats under tidigare läsår. Lärarna får inga extra medel från 
lågstadiesatsningen men skolstyrelsen och sociala nämnden skjuter till 
tre veckotimmar vardera som kommer att ägnas åt musik och rörelse 
dels pä lågstadiet, dels i samverkan med förskolan. Dessutom används 
rektorsområdes resurs i drama i alla tre årskurserna på lågstadiet och 
skolpsykologen skjuter till "sina timmar" för elever med särskilda behov. 
Dessa timmar används till rörelse och musik dels i grupp, dels invididuellt.

Som en sekundär effekt av samarbetet mellan lärarna i projektet har 
dramapedagogen och musikläraren börjat ett samarbete på en annan skola 
i kommunen.

Lärarna kommer att starta en studiecirkel under höstterminen 1985. 
Cirkeln skall ledas av skolpsykologen och behandla ämnet hur man 
bemöter och förhåller sig till barn.
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BESKRIVNING AV PROJEKT D 

Projektets inriktning: Årskursintegrering 

Kommunen

Till kommunen, som ligger i en jordbruksbygd i mellansverige, hör bia 
en ort med ca 2 000 invånare. Den främsta sysselsättningen i orten är 
jordbruk och småindustri.

Skolan

Skolan som byggdes 1955 är i två våningar och inrymmer låg- och 
mellanstadium. Båda stadierna är enparallelliga och elevantalet uppgår 
totalt till ca 90. Skolans upptagningsområde omfattar främst två orter 
i närheten, från vilka eleverna åker skolskjuts. Lärarna är utbildade låg- 
och mellanstadielärare. Dessutom arbetade en förskollärare som extra 
resurs på skolan. Hon hade hand om specialundervisningen på lågstadiet.

Skolan har sedan flera år ett utvecklat samarbete med förskolan, som 
ligger i en separat byggnad i närheten. Det finns utarbetade rutiner vid 
övergången förskola - skola, vilka rör sig om att förskolebarnen besöker 
skolan och att förskole- och skolbarn utför vissa aktiviteter gemensamt. 
Samlad skoldag är inte införd i kommunen. Hem- och skolaföreningen 
är aktiv vid skolan.

Projektets bakgrund

Skolan, som hade små klasser i A-form, skulle under följande år komma 
att få ett sjunkande elevantal, vilket skulle medföra en "hoppande 
B-form". Den prognos som gjordes pekade mot att elevantalet skulle 
sjunka med i snitt fyra barn per år fram till läsåret 1987/88. Detta 
innebar bl a att det skulle bli problem med timfördelningen för lärarna 
mellan stadierna.
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Lärarna på skolan träffades under två terminer på kvällstid och 
diskuterade pedagogiska frågor. I diskussionerna utgick de ifrån sin egen 
verklighet i klassrummet, där de upplevde svårigheter med att tillgodose 
svaga och starka elever. De ansåg inte att de kunde ge alla elever en 
bra grund att stå på inför fortsatt skolgång. De upplevde även att det 
var en "ny elevtyp" som började skolan, oroligare men också mer kunniga 
och ifrågasättande. Lärarna sökte en förändring i sitt arbetssätt för att 
komma till rätta med det som de upplevde som problem. De ansåg inte 
längre att klinikundervisningen var någon lösning.

De betonade kunskapen och individualiseringen vilket, tillsammans med 
framtidsprognosen om det sjunkande barnantalet, ledde till att tanken 
om årskursintegrering växte fram. Tanken var inte främmande för lärarna, 
eftersom de tidigare bedrivit temastudier i bl a svenska och musik i 
åldersblandade grupper. Likaså blandades elever i olika åldrar vid 
måltiderna då eleverna var placerade från årskurserna ett till sex runt 
varje bord. Under lunchen praktiserades även karottsystem. Tanken var 
att göra matsituationen mer hemlik och att de äldre eleverna skulle 
hjälpa de yngre. I samverkan med förskolan skedde också åldersblandning. 
Bl a fanns ett utbyte med årskurs sex, då eleverna spelade teater eller 
läste böcker för förskolebarnen.

Projektets framväxt

På höstterminen 1982 avsatte lärarna, på både låg- och mellanstadiet, 
en studiedag åt att diskutera och definiera begreppet årskursintegrerad 
undervisning samt vad en övergång till årskursintegrerad undervisning 
skulle innebära för dem på skolan. Skolledaren, som var intresserad av 
detsamma kontaktade förskolan i januari 1983 och berättade om de 
förestående planerna. Samtliga lärare från förskolan och skolan kallades 
därefter till en gemensam informationsträff om hur arbetet skulle 
fortsätta. Tankarna var att en årskursintegrerad undervisning skulle 
genomföras etappvis med början läsåret 1983/84 då två stycken l-2:or 
skulle bildas. Läsåret 1984/85 beräknades årskurslös undervisning vara 
genomförd på hela lågstadiet för att utökas till att även omfatta 
mellanstadiet läsåret 1985/86. En projektansökan skrevs och medel an-
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söktes från kommunen för lokalt utvecklingsarbete (LUVA). Denna ansökan 
överfördes senare till ansökningar från lågstadiesatsningen, från vilken 
det beviljades medel. I projektplanen betonades även en utökning av 
samverkan med förskolan. Det syfte som angavs för projektet var att 
ge varje elev vad han/hon behöver av; tid för mognad inför inlärningen 
av baskunskaperna, positiva sociala kontakter med äldre och yngre 
människor, mjukstart i skolan, att vara ledare i gruppen, och insikt i 
samarbete, självständighet och hjälpsamhet. En av lågstadielärarna utsågs 
till projektledare.

De berörda lärarna träffades kontinuerligt under hela vårterminen, då 
de planerade och förberedde övergången, som beräknades ske vid 
höstterminens start. På dessa träffar diskuterades inskolningsperioden, 
utformades planer för gemensamma aktiviteter och schemat lades fast 
för läsåret 1983/84. Vid några träffar deltog också förskollärare och 
skoledare.

Lärarna fick ytterligare impulser genom att skolpsykologen under en 
studiedag i maj berättade om årskurslös undervisning i praktiken. Vid 
terminens sista träff deltog en representant från länsskolnämnden. Då 
sammanfattade lärarna de synpunkter och den planering som framkommit 
under vårens arbete och beslöt bl a att ha en kontinuerlig utvärdering 
under projektets gång.

Under våren kallades föräldrarna till två informationsträffar om 
övergången till årskursintegrerad undervisning. Den första träffen berörde 
endast de föräldrar som’ hade elever i årskurs ett. Det senare föräldra
mötet riktade sig till skolans samtliga föräldrar. På detta möte tog 
lärarna bl a upp förfrågan om det fanns intresse för att deltaga i 
studiecirklar om årskursblandning. Föräldrarna var positiva till en 
förändring och hade intresse av att deltaga i kommande cirklar.

Under våren förbereddes även eleverna inför den kommande förändringen. 
Årskursblandningen skulle genomföras genom att eleverna i årskurs ett 

delades i två grupper. Dessa grupper fastställdes gemensamt av barn, 
föräldrar och lärare. De båda grupperna utökades med de blivande skol-
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barnen så att två stycken l-2:or bildades. Under våren träffades de 
blivande l-2:orna vid fyra tillfällen. Ena gruppen ur årskurs ett gick till 
förskolan och hade där aktiviteter tillsammans med sina blivande 
klasskamrater. De övriga barnen, som skulle bilda den andra l-2:an, 
träffades under samma tid i skolans lokaler där de hade gemensamma 
aktiviteter. Förutom dessa utbyten hade förskolan och skolan andra 
gemensamma aktiviteter i form av teman, rörande exempelvis barn i andra 
länder, gymnastik, morgonsamlingar med sång mm.

Läsåret 1983/84

Vid skolstarten hösten 1983 anslog lärarna fyra veckor till inskolning. 
Under denna period hade eleverna förkortad vecka och gick måndag - 
torsdag. Fredagen var frilagd till planering för de berörda lärarna samt 
förskolepersonalen. Under inskolningsperioden besökte förskolepersonalen 
eleverna vid ett par tillfällen. Eleverna besökte i sin tur förskolan varje 
vecka under hösten.

Under läsåret hade lärarna en fast avsatt planeringstid en eftermiddag 
varje vecka. Denna eftermiddag hade frilagts för lärarna på schemat 
génom att vissa elever hade slöjd. Samtliga lärare från förskolan, låg- 
oCh mellanstadiet träffades, diskuterade och planerade verksamheten. En 
gång i månaden utvärderades projektet på kvällstid. Detta skedde 
'kontinuerligt under hela första projektåret. Lärarna sökte själva mer 
kunskap genom egna studiebesök på en skola i en annan kommun som 
bedrev årskursintegrerad undervisning.

Lärarna frångick den gängse klassbenämningen och införde istället 
djurnamn, som eleverna valde, på de båda grupperna. Schemat för båda 
grupperna var parallellagt och undervisningen bedrevs både ärskursinte- 
grerat och årskursbundet. Under hösten övergick lärarna till att låta 
eleverna göra egen veckoplanering i matematik och svenska. Detta 
utvecklades under våren till att klassen dessutom gjorde en gemensam 
veckoplanering för alla ämnen.



46

Föräldrarna informerades på särskilda möten om den årskursintegrerade 
undervisningen under projekttiden. En del föräldrar uttryckte oro för att 
eleverna inte skulle inhämta tillräcklig kunskap när de gick i en 
årskursintegrerad grupp. Detta gällde speciellt de elever som skulle 
flyttas över till mellanstadiet. Lärarna å sin sida kände sig beredda att 
införa åldersintegrerad undervisning även på mellanstadiet redan hösten 
1984.

Under våren 1984 startade den planerade studiecirkeln med föräldrarna. 
Föräldrarna från båda stadierna deltog och träffades vid tre tillfällen 
då de diskuterade årskursintegrering. Vid ett av tillfällena föreläste en 
representant från länsskolnämnden om läroplanens intentioner och den 
koppling som fanns till lärarnas arbetssätt. Föräldrarna var positiva till 
undervisningssättet som bedrevs på skolan, men motsatte sig, förslaget 
från lärarna, att införa årskursintegrering på mellanstadiet tidigare än 
planerat. De ansåg att man skulle vänta med att införa årskursintegrering 
tills det föll in naturligt underifrån och då bygga det vidare på 
mellanstadiet.

Efter en omröstning av föräldrar till elever i årskurserna tre och fyra 
beslöt lärarna att vänta med att införa åldersintegrerad undervisning på 
mellanstadiet.

Läsåret 1984/85

Under läsåret 1984/85 byttes projektledare. En av mellanstadielärarna 
övertog från och med detta läsår projektledarskapet. Till skillnad mot 
föregående läsår gick eleverna full tid under inskolningsperioden. 
Förskolepersonalen inskolade under samma tid nya barn i förskolan 
varannan dag och kunde således vara med i skolan veckans övriga dagar. 
Eleverna gjorde återbesök i förskolan under de första fyra veckorna.

De berörda lärarna fortsatte med en fast planeringstid varje vecka. 
Lärarna fortsatte även att träffas för utvärdering på kvällstid varje 
månad. Under året deltog två lärare i en två-dagars kurs om montessori- 
pedagogik. De återgav innehållet till övriga lärare under en studiedag.
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Under denna dag tillverkade de också material som används i montessori- 
undervisningen. Samtliga lärare besökte en waldorfskola, vilket de ansåg 
gav dem en "ny syn" på skolan, speciellt vad gällde lärar- och 
föräldrarollen. Lärarna sökte även ny kunskap bland sig själva genom 
arbetsbyten. Två av lärarna på lågstdiet bytte med två av lärarna på 
mellanstadiet. Detta gav dem insikt i varandras arbetssätt och tillförde 
dem nya erfarenheter.

Under vårterminen diskuterade och planerade lärarna för årskursintegrerad 
undervisning på mellanstadiet. De önskade bygga vidare på vad som 
påbörjats på lågstadiet och skrev en handlingsplan för hur de olika 
momenten skulle utvecklas på mellanstadiet.

Lärarna upplevde att det fanns föräldrar som ifrågsatte verksamheten 
på skolan. De beslöt då att aktivera och informera föräldrarna i större 
utsträckning. Information om skolan skickades hem till föräldrarna och 
föräldrasamtal föregicks av att föräldrarna besökte skolan och deltog 
i undervisnignen en hel eller halv dag. Detta för att skapa en gemensam 
referens att tala utifrån. Vid ett tillfälle under våren 1985 inbjöds 
föräldrarna till att deltaga aktivt i undervisningen en skoldag. Under 
förmiddagen fick föräldrarna agera lågstadiebarn med motorisk träning, 
laborativ matematik och ett oä-pass. Eftermiddagen förflöt med lektioner 
i engelska, svensk grammatik och kartläsning. Föräldrarna ställde sig 
efteråt mycket positiva till denna dag. De ansåg att de fått en insikt 
i skolarbetet som det utfördes i dagens skola. Lärarna ville med detta 
påvisa att dagens skola är annorlunda och att en skoldag kan uppfattas 
dryg för en elev.

På ett föräldramöte, för föräldrar till elever i årskurserna ett till fyra, 
informerade lärarna noggrant om verksamheten på skolan och den tänkta 
fortsättningen på mellanstadiet. Majoriteten av föräldrarna var positiv 
till verksamheten och årskursintegrerad undervisning skulle införas hösten 
1985 på mellanstadiet som planerat.
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Projektet i klassrummet

Skoldagen, som började samtidigt för alla elever i l-2:an, inleddes med 
en gemensam samling. En dag i veckan samlades båda l-2:orna och hade 
gemensamt klassråd. Där diskuterades mestadels problem som uppstått 
mellan elever eller bråk vid skolskjutsarna och man kom gemensamt fram 
till hur de skulle lösas.

Undervisningen utgick ifrån det "väggschema" som eleverna var med och 
planerade. På väggschemat, som planerades varje måndag, var endast 
raster, musik, idrott och allaktivitet utsatta. Planeringen gjordes genom 
att allt som skulle göras gemensamt i klassen markerades på väggschemat. 
De använde sig av lösa lappar, på vilka de olika ämnena stod. Lapparna 
sattes fast på väggschemat när samtliga kommit överens om vilken lektion 
som skulle ägnas åt det aktuella ämnet. Resterande tid fick eleverna 
disponera till enskilt arbete som de själva planerade. Denna planering, 
som omfattade svenska och matematik gjorde eleverna också varje måndag 
på ett förtryckt schema. Inom ämnena matematik och svenska skrev 
eleverna själva vilka kapitel eller sidor ur läroböckerna de tänkte göra 
under veckan. Svenska indelades i: att läsa tyst, läseboken, handstil och 
fri skrivning för årskurs två och tre. För årskurs ett gällde det bokstäver 
och läsning. Lärarna gick igenom och godkände elevernas planeringar. 
Under veckans gång prickade eleverna själva av när arbetet var utfört 
och därefter godkände lärarna det. Om eleverna inte skulle hinna klart 
sin planering fick de ta hem resterande arbete som läxa under helgen.

En förmiddag i veckan var allaktivitet infört på schemat. Det innebar 
att förskola, låg- och mellanstadium samverkade i olika aktiviteter. 
Samtliga lärare utgjorde ledare för de olika aktiviteterna som de erbjöd 
eleverna. Det rörde sig om orientering, akrylmålning, stentroll, dans, 
sandtavlor, matlagning, mm. Eleverna rangordnade själva sina val efter 
intresse bland de aktiviteter lärarna fastställt. Aktiviteterna återkom 2-3 
omgångar under en termin. Eleverna arbetade i grupper under en period 
av ca fyra veckor. Efter en avslutad period redogjorde de för sina 
kamrater. Redovisningarna skedde muntligt eller i form av t ex en 
utställning.
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För eleverna innebar allaktivitet att de arbetade i åldersblandade grupper 
med 10-15 deltagare där de fick möjlighet att hjälpa yngre elever eller 
själva få hjälp. Under dessa arbetspass ställde även föräldrar upp som 
ledare eller till hjälp i grupper där fler vuxna behövdes. För lärarnas 
del innebar allaktivitet att de träffade och lärde känna förskolebarn och 
elever ur de olika klasserna på skolan.

Vidare bedrevs årskursintegrerad undervisning i orienteringsämnena. För 
dessa ämnen hade lärarna gjort en planering som sträckte sig över tre 
år.

Årskursbunden undervisning genomfördes till största delen i matematik, 
där ett färdigt läromedel samt ett diagnosmaterial följdes. 1 matematik 
tillverkade även lärarna eget läromedel. De sammanställde ett material 
som eleverna själva kunde gå och plocka från. Det gällde t ex 
huvudräkning, addition och subtraktion.Materialet var sammansatt utifrån 
de idéer lärarna fått när de gjort studiebesök. Även vissa delar i svenska 
var årskursbunden för årskurserna två och tre. Det rörde sig då om 
grammatik, veckans ord och bibliotekstimme. När det gällde musik och 
idrott var den årskursbunden för årskurs tre medan årskurs ett och två 
utförde de ämnena tillsammans. Även årskurs två och tre hade en timme 
gemsnamt i idrott. Den årskursbundna undervisningen utfördes de 
eftermiddagar då eleverna i årskurs ett slutade tidigare.

Projektet och eleverna

Lärarna trodde inte att årskursintegrerad undervisning innebar så stor 
förändring för eleverna. Det var en liten skola och lärarna hade tidigare 
praktiserat samarbete mellan klasserna. En av lärarna uttryckte det på 

följande sätt:

"Jag tror inte att de märker någon skillnad om det är A-form eller
om det är årskursblandning för de är inte vana vid något annat"
(D6:l).
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Samma lärare menade dock att eleverna i årskurs tre kunde ha upplevt 
det jobbigt med att vara "störst" vilket uttrycktes på detta sätt:

"Jag har hört kommentarer om att de tycker att det är litet grand 
jobbigt, de har alltid varit störst. När de gick i l:an hade de inga 
som tog hand om sig och sedan när de gick i 1:2 var de störst och 
när de går i 1,2,3 så är de också störst. Vi får se hur de reagerar 
när de blir 4:or i en U:5:a för då får de vara minst". (D6:l).

Årskursintegrerad undervisning innebär bl a att färre elever inskolas i 

årskurs ett. Lärarna menade att de elever som inskolades väl kände till 
skolan genom de besök som förekom under förskoletiden. Lärarna ansåg 
att de äldre eleverna hjälpte de yngre på ett naturligt sätt samt att 
de själva hann med dem i större utsträckning då övriga elever arbetade 
självständigt. En av lärarna uttryckte sig på följande sätt:

"Man får ju aldrig en hel etta på en gång att ta emot. Som vi delar 
här, så får jag hälften av förstaklassarna. De andra av mina barn 
är tämligen inskolade och kan jobba självständigt vissa stunder ibland. 
Det finns alltså mera tid att ta hand om ettorna". (D6:l).

En annan lärare uttryckte följande:

"Jag tycker det har varit bra. Jag tycker det verkar som om dom 
mindre får hjälp, inte att de äldre slänger sig över: åh får jag hjälpa 
dig! utan mera naturligt". (D4:b).

Lärarna uttryckte även att det kan vara problem att få en åldersintegrerad 
grupp att fungera. De ansåg att gruppen främst fungerade socialt och 
att eleverna inte hjälpte varandra vad gällde kunskapsinhämtning. En av 
lärarna upplevde eleverna pratiga och uttryckte följande:

"Det var någon vecka före jul förra terminen då tycker jag att det 
fungerar väldigt bra. Hela hösten fram till mitten på november tycker 
jag att det var väldigt jobbigt. Jag hade hemskt svårt att få klassen 
att fungera och få jobbet att fungera. Jag tyckte att det var allmänt 
rörigt, pratigt". (D6:2).



51

Lärarröster om projektet

Lärarna startade projektet utifrån de diskussioner de fört om en 
förändring. De var rädda för en stagnering i arbetet och i kombination 
med det sjunkande barnantalet i klasserna bedömde de årskursintegrerad 
undervisning vara en naturligt förändring. Lärarna ansåg nu att med 
projektet gick de framåt i små steg eller som en av lärarna uttryckte:

"Att vi behöver hitta en väg ut ur stillaståendet så vi kommer framåt 
och det sker hela tiden. Vi hittar olika sätt att röra oss". (D4:b).

Lärarna upplevde projektet positivt främst den utveckling det gett dem 
själva i att våga öppna dörrarna mellan klassrummet vilket medförde 
ett samarbete dem emellan.Projektet bidrog till en öppenhet på skolan, 
ansåg lärarna, vilket följande citat illustrerar:

"Mycket mera öppna dörrarl Man reagear inte alls om någon annan 
kommer in i klassrummet eller man kan öppna dörren till den som 
är bredvid och fråga om någonting eller gå in och hämta. 3a man 
reagerar inte längre. Förut tyckte jag att man kände sig nästan litet 
bevakad. Vi har mera trygghet med varandra". (D6:l).

"Det har varit stimulerande, tycker jag. Det har varit så att man 
lärt känna jobbarkompisar på ett annat sätt. Och man har vågat prata 
med dem om vad som är svårt och det som är bra, vi ger och tar 
av varandra - det är ett ömsesidigt givande och tagande. - Samtidigt 
är det naturligtvis väldigt jobbigt bitvis, det tar enormt mycket kraft. 
Man är alldeles slut när man kommer heml Ibland tyckte man att 
det tog hela kraften ur en, det var mycket kvällskonferenser och 
man satt på eftermiddagarna". (D6:2).

I slutet av ovanstående citat angav läraren att projektarbetet var 
betungande emellanåt. Dessa åsikter återkom hos flera lärare. En av dem 
uttryckte följande:

"Man möter att det är jobbigt det här. Man hör det väldigt ofta. 
Och då tycker jag i alla fall att det blir jobbigt till slut. Istället 
för att ta fram det positiva så blir det jobbigt". (D4:a).
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En annan lärare på följande sätt:

"Det är som en balansgång tycker jag. Ibland så tycker man att man 
hittar en skaplig väg att gå på och sedan ibland är man på väg 
att dyka ner och då tänker man - vad har jag gett mig in på och 
så försöker man att hitta utvägar. Och så tycker man att det går 
bra och så känns det jobbigt ibland". (D6:l).

Lärarna angav att projektet bidragit till förändringar i arbetssättet. De 
menade att efter några år fastnar man i ett arbetssätt och i och med 
projektet vågade man söka nya vägar i högre utsträckning än tidigare. 
Där det framkom tydligast, menade lärarna, var i att individualisera 
undervisningen vilket de menade fanns i alla klasser men kom mer till 
uttryck i en åldersintegrerad klass, vilket en av lärarna uttryckte på 
följande sätt:

Det är jobbigt att ändra sig. Det är samtidigt väldigt intressant och 
försöka hitta utvägar för problemen. Det här med individualisering 
det har man i alla klasser men att man kan liksom skyla över det 
i en vanlig klass. Men det kan man inte här för här är man helt 
ställd då". (D6:l).

En annan av lärarna menade att individualiseringen innebar större 
arbetsro för eleverna:

"Arbetssättet, det här med att det är mer individualiserat. Det känns 
bättre både för barnen och för oss och man märker att de hittar 
en annan arbetsro där de får jobba". (D6:2).

En åtgärd lärarna gjorde under projekttiden var ett arbetsbyte mellan 
låg- och mellanstadiet. De lärare som bytte stadium upplevde det nervöst 
från början. Det var ett område som de inte kände till. Arbetsbytet 
innebar, menade de, att de fick insikt och förståelse för det andra stadiet, 
vilket medförde en öppenhet för samarbete. De ansåg att det var viktigt 
att se skolan som en helhet och inte varje stadium för sig.
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En av lärarna uttryckte sin erfarenhet på följande sätt:

"Det var pirrigt. Det gick bra, men det var pirrigt först. Det tror 
jag också är väldigt nyttigt att man inte skall uppleva det som 2 
Olika stadier utan att man skall uppleva skolan som en helhet. För 
det kan man göra på en sådan här liten skola, det behöver inte vara 
uppdelat". (D6:l).

En annan uttryckte följande:

"Ja, jag har fått större insikt i lågstadiets sätt att arbeta och vilka 
problem som finns och hur man gör rent metodiskt med småbarn. 
Småbarn är ju svåra att lära något, svårare hur man gör det, lättare 
ju äldre dom blir på ett vis så det är en effekt. Och insikt i andra 
människors sätt att tänka, jag tror jag har blivit mera öppen för 
samarbete, uppskatta andra människors arbete mera. Så jag måste 
inte göra allting själv för att det ska duga utan det blir bra ändå". 
(D4:b).

Under projekttiden tillverkade lärarna egna läromedel i matematik vilket 
de ansåg krävde mycket tid och ett annat arbetssätt. Lärarna upplevde 
det arbetsamt, men såg sig själva vara i begynnelsen. Lärarna ansåg inte 
de egna tillverkade läromedlen enbart tillhöra en årskursintegrerad 
undervisning utan det kunde lika väl användas i en A-klass. En av lärarna 
uttryckte följande:

"Det är svårt att jobba när man inte kan hålla sig till ett läromedel. 
Man måste göra väldigt mycket själv och man måste hitta på olika 
saker och mera tänka på vad eleverna behöver. Det är svårt att räcka 
till och vara en person då". (D6:l).

R: De här läromedlen som ni har är det någonting som man också 
skulle kunna använda i A-formerna menar du?

I: Ja, det kan man. För de är obundna av årskurs. (D6:l).

Projektet krävde mycket tid till gemensam planering. Det innebar, 
menade lärarna, tidsmässiga förändringar för dem då de tidigare gjort 
sin egen planering individuellt och på en tid som passade övrigt arbete. 
I och med projektet skulle samtliga lärare träffas och det fanns 
svårigheter att hitta en gemensam tid ansåg lärarna. De menade dock
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prioritera en gemensam tid även om den föll in på fredag-eftermiddag. 
En av lärarna uttryckte sig på följande sätt:

"Alla var vana att jobba individuellt när vi började, man är van att 
ta med sig arbetet hem och sitta på kvällstid. Vi har tvingats att 
skapa andra tillfällen. Det är svårt och det kommer- att vara det 
i fortsättningen. Men vi har börjat inse mer och mer att vi måste 
ha gemensamt och är beredda att ta vår heliga fredagstid att sluta 
tidigt och stanna kvar. Samtliga stannar kvar det är ett stort steg, 
stanna en timme och arbeta effektivt när det liksom är slut på 
veckan". (D4:b).

Årskursintegrerad undervisning startade läsåret 1983/84 och är helt 
genomfört på lågstadiet. Mellanstadiet har varit mycket intresserade 
under hela projekttiden och årskursintegrerad undervisning skall enligt 
planerna utvecklas till att omfatta även mellanstadiet. Lärarna beräknar 
införa det i två 4-5:or med början läsåret 1983/86. De önskar driva det 
under en treårs-period så det hinner bli helt utvecklat.

"På mellanstadiet har det hitintills varit mest positiva. Vi har haft 
dem i klass men hur det än går så skall vi genomföra projektets 
utgång och prova en period för att se om det var värt det". (D4:a).

Projektåren har präglats av ett sökande ansåg lärarna. De menade att 
de genom studiebesök på andra skolor tagit del av olika idéer som de 
steg för steg fört in i sin egen verksamhet. Lärarna ansåg att genom 
projektet försökte de göra en bättre skola och att det hade medfört 
en öppenhet och större samarbete mellan alla lärare på skolan. De 
upplevde det nya arbetssättet positivt och att de hade en parallellklass 
att samarbeta med. Lärarna menade vidare att projektet inte alltid blev 
det tänkta tex hjälpte inte de äldre barnen de yngre rent kunskapsmässigt 
som de tänkt skulle ske utan de hade en mer social roll. Projektet 
medförde även diskussioner där lärarna inte alltid upplevde sig ha samma 
åsikter. De önskade mer tid inom arbetets ram där det fanns plats för 
diskussioner och gemensam planering.



55

Utvärdering av projektet

Alla berörda lärare träffades på kvällstid varje månad och utvärderade 
verksamheten under projekttidens gång. En detaljerad och informationsrik 
sammanställning om verksamheten gjordes i slutet av läsåret 1983/84.
I sammanställningen redogjorde lärarna för hur projektet kom till och 
hur det har fortgått. Även förskolan skrev ner sina synpunkter om 
årskursintegrerad undervisning då i relation till den utvidgade samverkan 
som utvecklats. Det framkom att samtliga var nöjda med projektet om 
årskursintegrerad undervisning. Förskollärarna ansåg att det innebar en 
tryggare skolstart genom att barnen möttes på sin egen mognadsnivå, 
de har yngre och äldre kamrater samt flera vuxenrelationer. Lärarna 
ansåg att det krävde mycket av organisation och fasta rutiner för att 
årskursintegrerad undervisning skulle fungera bra under en dag. De 
ändrade arbetssättet lite i taget och menade att de ser framtiden an 
med mer att utveckla och förändra. Även efter läsåret 1984/85 
sammanställde lärarna en detaljerad redogörelse för projektet. I den 
framkom att de hade stort stöd av varandra och att elevernas 
självständiga arbete flöt bra samt att ett individualiserat arbetssätt 
fungerade väl. Lärarna saknade ytterligare tid till planering. I redogörelsen 
beskrev de också i detalj hur årskursintegrerad undervisning planerades 
att införas på mellanstadiet. Lärarna ville fortsätta med sin verksamhet 
och gå framåt med små steg.

Intresse och stöd för projektet

I planeringsstadiet hade lärarna stort stöd från dåvarande skolledare. 
Hon var själv intresserad av en förändring och deltog i träffar med 
lärarna. Även länsskolnämnden har gett sitt stöd åt projektet. Handläggaren 
på länsskolnämnden var bl a med vid ett tillfälle i planeringsstadiet våren 
1983 och vid en av träffarna i föräldracirkeln våren 1984. På den egna 
skolan var samtliga lärare på låg- och mellanstadiet intresserade och 
årskursintegrerad undervisning är nu genomförd på båda stadierna. 
Projektet har även väckt intresse utanför skolan. Lärare från andra skolor 
runt om i länet har besökt skolan och fått information om verksamheten.
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Dessutom har lärarna själva rest till skolor och berättat om sina 
erfarenheter.

Projektet och ekonomin

Projektet har under två läsår erhållit sammanlagt ca 100 000 kronor. 
Främst har pengarna använts till planering, personalkostnader och 
studieresor.

Projektet och framtiden

Projektet har erhållit extra medel för läsåret 1985/86. Tanken är att 
idéerna som utarbetats på lågstadiet nu ska byggas vidare in på 
mellanstadiet. Projektgruppen kommer även att behandla problematiken 
vid övergången till högstadiet.

Samtliga lärare på både låg- och mellanstadiet kommer att arbeta som 
ett arbetslag och även fortsättningsvis utveckla de idéer som har påbörjats 
i den årskursintegrerade undervisningen de bedriver på skolan.
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BESKRIVNING AV PR03EKT E 

Projektets inriktning: Årskursintegrering 

Kommunen

Kommunen ligger i Norrland. Det är en industriort med ca 45 000 
invånare varav ca 14 000 bor i tätorten. Kommunen har ett socialdemo
kratiskt styre och den invandrade befolkningen är från Finland.

Skolan

Skolan, som enbart inrymmer lågstadiet, togs i bruk 1957. Den består 
av två separata byggnader med tre klassrum och ett lärarrum i vardera. 
1972 byggdes ytterligare ett hus som utnyttjas som både gymnastiksal 
och matsal. Skolan ligger centralt i kommunen, och dess upptagnings
område är ett äldre och ett nyare villaområde med vissa sociala problem.

Skolan har 96 elever uppdelade på sex klasser, varav två är årskurs- 
integrerade. Klasserna undervisas av lågstadielärare och speciallärare. 
Skolan har även tillgång till en psykolog och hemspråkslärare för de 
finska eleverna.

Rektorsexpeditionen finns i en annan skola i rektorsområdet. Skolledaren 
besöker regelbundet lärarna på den aktuella skolan. Kommunen har inte 
genomfört samlad skoldag. När det gäller samverkan med förskolan sker 
den i form av fadderverksamhet. Fadderverksamheten har utvecklats, då 
praktiska svårigheter såsom långa avstånd hindrat andra former av 
samverkan. På skolgården ligger ett fritidshem med vilket samverkan sker 
i liten skala.

Projektets bakgrund

På skolan, som tidigare var två-parallellig, arbetade två lärare med varsin 
årskurs (1 och 3). De diskuterade nya idéer och arbetssätt och prövade 
visst samarbete över klassrumsgränserna. De båda lärarna upplevde sam-
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arbetet naturligt och utvecklande. Som en logisk följd av samarbetet 
väcktes tanken om årskursintegrering. En av lärarna var mycket 
entusiastisk, och såg flera fördelar med en årskursintegrering. Dels skulle 
inskolningen av nybörjare bli lugnare, dels skulle förutsättningarna för 
en individualiserad undervisning öka. Hon förankrade sina idéer hos 
lärarna på skolan, och diskuterade med skolledaren som i sin tur hade 
kontakt med länsskolnämnden. Det fanns en öppen diskussion mellan och 
ett uttalat önskemål från de båda lärarna att förändra sitt arbetssätt.

Projektets framväxt

När lågstadiesatsningen blev aktuell våren 1983, kontaktade handläggarna 
på länsskolnämnden och skolledaren lärarna på skolan. De förhörde sig 
om det fanns intresse att starta en projektverksamhet. Kort tid därefter 
kallades samtliga lågstadielärare i kommunen till ett möte, där de 
informerades om lågstadiesatsningen. Informationen handlade kort om att 
det fanns pengar att söka för enskilda projekt. De två lärarna, som 
tidigare samarbetat, var mycket entusiastiska och ville pröva årskursinte
grering som ett projekt. Organisatoriskt var tidpunkten gynnsam då den 
ena läraren lämnade en trea och skulle ta emot en etta och den andra 
läraren hade en etta som till hösten skulle börja årskurs två. Tillsammans 
med skolledaren skrev lärarna en projektansökan som tillstyrktes och 
beviljades medel av Länsskolnämnden. En av lärarna utsågs till 
projektledare.

Beslutet innebar att försök med årskursintegrerad undervisning skulle 
starta i två klasser medan de övriga klasserna behöll sin A-form. Försöket 
orsakade vissa spänningar bland lärarna på skolan då samtliga inte var 
överens om att pröva årskursintegrering.

Projektgruppen, som bestod av tre klasslärare och en speciallärare, 
besökte under våren 1983 ett årskursintegrerat lågstadium i en annan 
kommun. Där fick de tillfälle att ta del av de andras erfarenheter och 
kunskaper av arbetet med årskursintegrering. De tog bl a till sig rådet 
att starta projektet med en sammanslagen l-2:a, för att nästkommande 
år fylla på med ytterligare en etta.
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Tiden fram till skolstarten var fylld av förberedelsearbete. Det gällde 
bl a föräldrainformation, schemaläggning, arbetssätt, och planering. 
Viktigast var att informera föräldrarna om den förändring lärarna ville 
genomföra. I slutet av mars kallades föräldrar till barn i blivande årskurs 
två till ett föräldramöte. Föräldrarna ställde sig positiva till försöket. 
En månad senare kallade lärarna föräldrarna till barn i blivande årskurs 
ett. På detta möte presenterade lärarna klasslistorna, som sammanställts 
i samråd med förskollärarna. Eleverna var fördelade i två stycken 1-2 
klasser. Varje klass bildades genom att en A-klass delades och nybörjare 
tillfördes. Elevantalet i respektive klass var fjorton stycken. Ett tredje 
föräldramöte hölls i maj månad. Till detta föräldramöte inbjöds även 
föräldrar till eleverna i den besökta kommunen. Tanken var att de skulle 
svara på frågor som fanns hos lärarna på skolan och föräldrarna. Mötet 
präglades av stor vilja och entusiasm bland både lärare och föräldrar. 
Projektgruppen kände sig stärkta att gå vidare med förberedelserna, och 
de ansåg att de fick god hjälp av föräldrarna.

Projektgruppen träffades ofta och tillsammans med skolledaren drogs 
huvudlinjerna för projektet upp. De tog tillvara varandras specifika 
kunskaper och fördelade uppgifterna efter intresse och lämplighet.

Några konkreta förändringar under förberedelsetiden:

Det första lärarna tog itu med var klassrummet. De frångick mönstret 
med att eleverna skulle sitta var och en för sig och ha skolmaterialet 
i sin "egen" bänk. I stället införde de gruppbord, där eleverna skulle 
sitta tillsammans i olika åldrar. Skolmaterialet förvarades i plastbackar. 
En plastback för varje ämne stod uppställda på långbord längst bak i 
klassrummet.

Inför skolstarten kontaktade lärarna de berörda föräldrarna via brev. 
Brevet innehöll information och en presentation av arbetslaget. I och 
med årskursintegreringen frångick lärarna de gängse benämningarna som 
årskurs och klass. De införde i stället benämningar som hemgrupp för 
att beteckna årskurserna ett till tre. Hemgruppen var en övergripande 
benämning, och respektive klass kallades vid blomsternamn. I brevet bi-
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fogades ett särskilt inskolningsschema för varje elev, där även tid var 
avsatt för samtal med varje förälder. Vad det beträffar schemat, innebar 
projektet att en hel del förändringar behövde göras för lärarna. Alla 
lärare arbetade inte heltid. Det gällde att få ett schema som passade 
allas tjänstgöring och att dessutom frikoppla hela lärarlaget en 
eftermiddag i veckan för planering.

Läsåret 1983/84

Vid skolstarten hösten 1983 anslog lärarna fyra veckor till inskolning. 
De ansåg det viktigt att även eleverna i åk två inskolades då 
integreringen var nytt för dem. De hade inte heller haft alla lärare 
tidigare. Eleverna i årskurs två utsågs som faddrar till nybörjarna, som 
var sex till antalet i vardera hemgruppen. Faddrarna tog hand om 
nybörjarna och de satt tillsammans vid gruppborden. Inskolningsperioden 
ägnades främst åt att eleverna skulle lära känna varandra och lära sig 
vilka grupper de tillhörde. Inskolningsperioden var betydelsefull även för 
lärarna. De måste lära känna samtliga elever och ta reda på var eleverna 
befann sig vad gällde läsning, skrivning och matematik. Under tredje 
inskolningsveckan introducerades "eget arbete" för eleverna i årskurs två, 
vilket innebar veckoplanering i matematik, svenska och orienteringsämnet. 
Under inskolningsperioden pratade lärarna även med föräldrarna.

En eftermiddag i början av veckan avsattes för planering. Under denna 
planeringstid diskuterades arbetssättet och aktuella problem. Den 
påbörjade veckans aktiviteter lades fast. Lärarnas planering utgick från 
att undervisningen var parallellagd i de båda hemgrupperna. De såg sig 
själva som ett arbetslag och gick mellan grupperna. Dörrarna var öppna 
från klassrummen till korridoren. Eleverna kunde själva välja en egen 
vrå vid grupp- eller enskilt arbete. Även till föräldrarna riktade sig 
lärarna som ett team. T ex undertecknades alla papper med samtliga 
lärares namn och telefonnummer.
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Läsåret 1984/85

Hösten 1984 togs fyra nybörjare emot till respektive hemgrupp. Det 
innebar att 7-8-9-åringar i en och samma grupp var integrerade. De nya 
eleverna var väl förtrogna med skolans lokaler genom de besök som gjorts 
under förskoletiden. De hade också tilldelats faddrar ur både årskurs 
två och årskurs tre. Inskolningsperioden avgränsades denna höst till tre 
veckor, vilket lärarna upplevde onödigt långt.

Under hösten blev det förändringar i lärarlaget. En ny lärare tillkom 
på fem veckotimmar. Denna lärare var sällan med på planeringarna (hon 
hade då andra lektioner) och var mestadels i klassrummet, när eleverna 
arbetade självständigt. Övriga lärarna i arbetslaget fortsatte som tidigare 
läsår att planera verksamheten en eftermiddag varje vecka.

Projektet i klassrummet

Lärarlaget menade att de arbetade efter Lgr -80 och betonade 
baskunskaperna. Eleverna skulle lära sig ta ansvar för sitt arbete. Lärarna 
införde individuella arbetsscheman för eleverna i årskurs ett. Dessa 
scheman som gällde svenska och matematik ändrades efter elevens 
mognad. För eleverna i årskurs två och tre infördes veckoplanering. 
Veckoplanering innebar att läraren skrev ner på blädderblock vad eleverna 
skulle hinna under veckan i ämnena matematik, svenska och orienterings
ämnet. Planeringen gjordes varje måndag. Eleverna fick godkänna 
planeringen. De kunde ta bort det som verkade vara för mycket eller 
lägga till något som de ansåg borde vara med. Eleverna fick själva ta 
ansvar för att de hann med veckans arbetsplanering som de benämnde 
"eget arbete". Tid till eget arbete fanns avsatt på schemat. Dessutom 
utnyttjades småstunder när andra aktiviteter var avklarade.

Förutom ansvarstagande uppmuntrade lärarlaget självständighet och 
kreativitet hos eleverna. Eleverna arbetade tillsammans i olika 
gruppsammansättningar dels årskursintegrerat, dels nivågrupperat. Det 
gemensamma schemat för de båda hemgrupperna gjorde det dessutom 
möjligt, att bilda tvärgrupper för gemensam genomgång i årskursspecifikt.
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Lärarna utarbetade områden, där flera ämnen kunde integreras, och de 
införde nya arbetssätt, där elevens självständighet och kunskapsnivå togs 
tillvara. De lade också vikt vid samverkan inom gruppen och betonade 
att eleverna skulle hjälpa varandra. Några exempel på gruppsammansätt
ningar och integrerade ämnen var:

- "Bikupa"; eleverna sattes ihop två och två efter läsnivå. Eleverna läste 
högt för varandra och korrigerade varandra, när de läste fel.

- "Verkstad"; eleverna indelades i grupper med alla åldrar representerade. 
Arbetet var inriktat på skapande och stor vikt lades vid gruppens funk
tion. Alla skulle hjälpa till, besluta och genomföra uppgiften. Att ut
trycka sig i bild var mycket vanligt. Stora målningar prydde väggarna 
i klassrummet. Eleverna bestämde själva inom gruppen vad de skulle 
måla och skrev sedan en text till.

- "Forskning"; eleverna arbetade i grupper om två till fyra stycken varav 
en skulle vara duktig läsare och skrivare. De valde själva ett ämne 
inom orienteringsämnet och sökte kunskaper i faktaböcker. Texten läs
tes och varje elev sammanfattade viktiga fakta med egna ord som skrevs 
ner på en "kladd". Denna "kladd" rättades först av eleven, sedan av 
läraren. Den rättade texten renskrevs och illustrerades i en speciell 
arbetsbok med titeln "forskning".

I stor utsträckning tillverkade eleverna egna läromedel. De skrev texter 
som ilustrerades med bilder i samband med orienteringsämnena. Svenskan 
integrerades i redovisningar av temaarbeten. Eleverna redovisade grupp
vis, muntligt eller skriftligt. Vid dessa redovisningar inbjöds oftast den 
andra hemgruppen. Inom matematiken använde lärarna traditionella 
läromedel.

Vanligen inleddes skoldagen med att klassläraren samlade eleverna. 
Tillsammans gick de igenom dagens arbete. Alla eleverna började 
samtidigt utom på måndag morgon, då årskurs två hade ledigt första 
lektionen. Eleverna slutade sin skoldag vid olika tider beroende på vilken 
årskurs de tillhörde. Dagen varvades med grupparbeten och eget arbete.
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När lärarna hade genomgång med någon årskurs, pågick samtidigt "eget 
arbete" bland övriga elever.

Under vårterminen besökte barnen från förskolan skolan vid tre tillfällen. 
De fick faddrar ur både årskurs två och tre. Förskolebarnen deltog i 
aktiviteter som "verkstad", där de arbetade tillsammans med elever , ur 
årskurserna ett och två, de blivande klasskamraterna. Vid besöket fick 
de blivande nybörjarna bl a göra ett försättsblad till en OÄ-bok som 
skall följa dem under lågstadietiden. Likaså besökte lärarna barnen i 
förskolan under våren.

Projektet och eleverna

Lärarna uppmuntrade självständigt arbete och lät eleverna arbeta själva 
med olika uppgifter efter introduktion från läraren. Läraren fanns hela 
tiden till hands och stöttade eleverna i deras arbete. Eleverna rörde sig 
fritt mellan klassrummen, kapprummet och grupprummet. På småstunder 
var de sysselsatta med eget arbete. Lärarna upplevde att konkurrensen 
försvann mellan eleverna i en årskursintegrerad grupp.

En av lärarna uttryckte sig på följande sätt:

"Jag tycker att det är ett bra projekt. Konkurrensen mellan barnen 
som jag ofta har sett inom barnomsorgen där det är en ständig 
konkurrens. Det är ju så att man tycker att den här konkurrensen 
den faller av sig själv. Och sedan tycker jag också att barnen lär 
sig på ett naturligare sätt. Man hinner med dem på ett mycket 
enklare sätt än man gjorde förut" (E6:2).

Flera av lärarna uttryckte också att eleverna lärt sig på ett naturligare 
och lättare sätt. Främst gällde detta skrivning. Lärarna uttryckte även 
att klimatet blivit lugnare i klassrummet och att eleverna visade stor 
självständighet.



En av lärarna formulerade det på följande sätt:

"3ag tycker att vad skall vi säga klimatet i klassrummet - och jag 
kan ju bara prata för de lektionstimmar som jag går in och det är 
ju de här timmarna då vi har "eget arbete" - att trots att de jobbar 
med så många olika saker så blir det inte stökigt utan det är ändå 
arbetsro, och så verkar det som att äldre barnen de tar hand om 
de yngre. De sitter ofta vid runda bord och är det några som stör 
vid bordet så är det inte lärarna alla gånger som behöver gripa in 
utan det är ofta de som sitter runt bordet som griper in och säger 
till; "Tyst för jag kan inte jobba". Det är jättefin stämning just i 
klassen, eller i bägge klasserna på det här "egna arbetet". Det måste 
jag säga" (E6:3).

En annan lärare uttryckte följande:

"De är mer självständiga, mer ifrågasättande, otroligt mycket bättre 
självförtroende. Det är ungefär som vuxna som jobbar i projekt. Det 
är jag helt övertygad om och för deras individualitet det är så att 
de tillåts att vara olika. Det är aldrig något snack om olikheter 
varför den är så och den är så. De accepterar varandra precis hur 
olika de än är. Inne hos mig finns det verkligen olika modeller och 
olika nivåer" (E4:6).

På frågan vad eleverna lär sig betonar lärarna skrivning, vilket illustreras 
av följande citat:

"Projektet ger det här att alla åldrar skriver väldigt mycket och just 
ettorna att de lär sig både i matte och svenska och att de då sedan 
lär sig att tro på sig själva" (E4:b).

Lärarröster om projektet

Lärarna själva ansåg årskursintegrering vara den "rätta metoden" för 
arbetet i skolan. Ingen av dem kunde tänka sig att återgå till traditionell 
undervisning. Inte heller ville de stagnera där de var utan samtliga 
inblandade ansåg att de måste gå vidare. Vid ett samtal uttryckte en 
av lärarna: "det finns ännu mycket kvar att utveckla"!
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En av lärarna uttryckte sig på följande sätt:

"Jag vill absolut inte gå tillbaka. Bland de yngsta lärarna här så 
ligger jag ganska dåligt till. Men jag har upplyst överordnad om att 
i första hand vill jag fortsätta att jobba med årskursintegrering och 
jag tycker det säger allt. Jag känner att det finns mycket vi skall 
utveckla och det är viktigt. Vi har massor att spinna vidare på som 
vi känner att vi inte hinner och det är sånt som, Ja, Rom byggdes 
inte på en dag" (E6:l).

Projektets tillkomst innebar att lärarna kunde förverkliga många av sina 
idéer. De främsta fördelarna med just årskursintegrering ansåg lärarna 
vara:

Inskolningen - att de kunde ta emot ett fåtal barn och möta dem på 
deras nivå. Kvarvarande barn kunde då hjälpa dem till rätta, visa dem 
runt och stötta dem. En av lärarna uttryckte sig på följande sätt:

"De kommer snabbt in i skolan. Vi skolar in 4 stycken och vi tänker 
på att det är onödigt med 4 veckors inskolning på hösten. Vi tänker 
att det skulle vara 1 vecka eller högst 2 veckor då vi har samtal 
och kanske har någon bokstavskoll. Men en vecka skulle räckal De 
är som inne i skolarbetet. Det är en himmelsvid skillnad med ettorna 
första skolåret med årskurs ettor i årskursintegrerat. Det går inte 
att jämföra" (E4:b).

Individualisering - att kunna möta varje barn, där de befinner sig i 
utvecklingen att låta dem gå fram i sin egen takt är möjligt, när 
årskurserna 1-2-3 integreras, anser lärarna. Alla utvecklingsstadier finns 
representerade hos barnen och ingen behöver känna sig utstött menade 
de vidare. Som lärare hinner man även med eleverna bättre, "det är 
lättare nu än tidigare att ha varje elev i huvudet", sade en av lärarna.

En annan av lärarna uttryckte följande:

"jag har ifrån det jag startade som lärare försökt att varje barn skall 
få sin del och utvecklas i sin takt. Man skall individualisera, dvs 
man skall ta dem där de står för ett barn kan vara på en 4-årigs 
nivå upp till en annan på en 12-årings nivå då man börjar i ettan. 
Jag har alltid tyckt att det varit viktigt att de får fortsätta där 
de är när de börjar skolan" (E6:l).
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Ökat ansvar för eleverna - genom veckoplanering och eget arbete fick 
eleverna själva ta ansvar för att det planerade arbetet blev färdigt under 
veckan. Lärarna ansåg att eleverna tog detta ansvar och att de hjälpte 
varandra. Det fanns en arbetsiver bland eleverna. En av lärarna uttryckte 
följande:

"Så jag tycker att barnen tar ansvar för sin uppgift väldigt fint. Det 
är klart att det finns barn som slirar och försöker komma undan 
och att de ändå känner det här ansvaret. Det är precis vad man 
måste jobba med. Så jag tror att när jag själv kommer ut och jobbar 
som klasslärare i framtiden så tror jag att jag skall ta med mig 
just det där att överlåta till barnen att ta större ansvar för sina 
uppgifter, för det ser jag är jättebra" (E6:3).

Arbetslag - att arbeta tillsammans och ha ett gemensamt ansvar för alla 
barn ansåg lärarna ger stor tillfredsställelse. Speciellt, menade de, då 
det gäller barn med särskilda svårigheter eller barn med sociala problem. 
De upplevde att det var en trygghet att ha någon/några att diskutera 
olika åtgärder med - någon som är införstådd med problemen. Det gällde 
likaså vid egen sjukdom och när en vikarie ryckte inmenade lärarna. En 
vikarie behövde inte stå ensam inför en ny klass och själv behöver man 
som lärare inte ha dåligt samvete när man var hemma pga sjukdom. 
Lärarna poängterade dock att det är viktigt att arbetslaget består så 
att inte lärare byts ut varje år. Helst såg man att lärare tillsätts efter 
intresse och meriter och inte som nu, efter tjänsteår.

Projektet har enligt lärarna gett en positiv syn på arbetslag. Det fanns 
dock vissa tillfällen då ett arbetslag kändes hindrande. En av lärarna 
uttryckte följande:

"Men däremot att jobba i ett lärarlag det är inte enbart fördelar. 
Det finns några nackdelar men till 95% är det fördelar. ... att man 
många gånger tänker: Oj, om jag hade varit ensam så hade jag gjort 
det och det. Nu går det inte, för det går inte att göra med 38 elever 
och dom andra (lärarna) vill inte. Men det är i alla fall väldigt sällan 
man känner så. Sen är det det här med trygghet om man får problem 
rent socialt, då har man någon att fråga. Nu sitter jag i konferenser 
och har elevråd gemensamt med andra" (E4:a).
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Projektet har ansåg lärarna tillfört dem en egen utveckling och 
självkänsla. De vågar i större utsträckning tala om hur de arbetar.

En av lärarna uttryckte följande:

"Jag vågar mer. Jag vågar visa vem jag är. Jag vågar stå för vad 
jag håller på med för det vågade man inte förut. Jag känner nu 
så här att jag behöver förbaskemig inte be om ursäkt för att jag 
försöker närma mig Lgr 80" (E4:b).

En annan av lärarna uttryckte sig på följande sätt:

"nu har vi 1, 2 och 3:or och jag tycker att det är väldigt givande 
för min del. Jag tycker att man har utvecklats själv som lärare och 
som människa också. Just det här att man är många i ett arbetslag. 
Det fungerar väldigt bra och jag tycker att man kan ge mycket till 
varandra och det tycker jag att jag har lärt mig mycket av. Jag 
har varit ute och pratat om det och att man vågar prata med andra 
lärare - ge min syn på vad jag tycker. För min personliga del tycker 
jag det ger väldigt mycket att jag vågar stå för det jag tycker" (E6:2).

Samma lärare uttryckte senare i intervjun om hur hennes egen utveckling 
har överförts på arbetet med eleverna:

"Jag har tänkt om i nya banor, angående lärarens roll. Man har inte 
så lätt att gå vidare när man ser ett barn är duktigt och kan mycket. 
Det blir som så självklart här att de skall få gå vidare. Det är så 
svårt att släppa vissa barn och de här svaga ville man gärna skjuta 
upp till den stora bredden för att ha någorlunda tid med dem. Man 
vill ju hinna med alla barn, men det var väldigt svårt. Det här 
projektet har gjort att man ser att det är så självklart det här 1, 
2, 3" (E6:2).

Lärarna menade således att de vara nöjda med sitt arbete och att de 
trivdes tillsammans. Projektet har, ansåg de, utvecklat dem själva och 
det har i sin tur överförts i arbetet med eleverna. De ansåg att de har 
uppnått de mål som sattes upp när de startade projektet. Men fortfarande 
ansåg lärarna att det finns mycket att utveckla och att det är nödvändigt. 
Ett område som bör utvecklas menade lärarna är t ex övergången mellan 
förskola och skolan. Ett annat mål de har är att hålla den pedagogiska 
debatten vid liv.
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Utvärdering av projektet

Under projektets första år utvärderades verksamheten av skolpsykologen. 
Han intervjuade alla berörda elever, sammanfattade lärarnas synpunkter 
och lät föräldrarna svara på en enkät. Resultaten var positiva. Lärarna 
trivdes med sitt nuvarande arbetssätt och kunde inte tänka sig att återgå 
till traditionell undervisning. Föräldrarna var nöjda, och eleverna trivdes. 
Andra årets verksamhet utvärderades av lärarna. De punktade ner dels 
positiva erfarenheter dels svårigheter hos eleverna, lärarna och på skolan. 
Även denna utvärdering gick i positiv riktning.

Intresse och stöd för projektet

Projektgruppen hade stort stöd i sin verksamhet från skolledningen och 
länsskolnämnden som besökte skolan och deltog i den utveckling som 
skett inom projektet. Intresset för projektet på den egna skolan har varit 
litet. Övriga lärare har fortsatt med att undervisa i A-form.

Utanför skolan har projektet däremot väckt stort intresse. Projektgruppen 
informerade om verksamheten på en skolledarträff i länet. Därefter har 
de tagit emot studiebesök från ett tjugotal intresserade lärare runt om 
i länet. De har även själva rest till andra kommuner och berättat om 
sina erfarenheter. Den lokala tidningen har uppmärksammat projektet 
i två reportage, och projektgruppen var också representerad på skolmässan 
"Lgr -80 i praktiken" i Stockholm, våren 1985.

Projektet och ekonomin

Projektet har under två läsår erhållit ca 65 000 kronor. Pengarna har 
främst använts till en extra lärarresurs (sex timmar). I övrigt har pengarna 
använts till inköp av gruppbord, material och studieresor.
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Projektet och framtiden

Det ursprungliga lärarlaget fortsätter med årskursintegreringstanken. 
Lärarna vill fördjupa sina idéer och vidareutveckla de metoder som 
används. Främst gäller det att föra in samhället och naturen i skolan 
och att integrera matematiken i detta. Lärarna har ansökt och beviljats 
nya pengar från lågstadiesatsningen för denna fördjupning av verksam
heten. Till detta fördjupningsprojekt är en ny projektledare utsedd. I 
projektet ingår även att samarbeta med en annan skola i kommunen. 
Även de övriga lärarna som tidigare ej deltagit i projektet har sökt 
projektpengar från lågstadiesatsningen. Deras projekt rör läsning. Den 
lärare som kom till skolan som extra resurs 1984/85 har flyttat till en 
annan skola i kommunen. Där har hon startat en integrerad l-2:a. Hon 
ersätter många av de idéer och erfarenheter, som hon fått med sig från 
det ursprungliga projektet.
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BESKRIVNING AV PROJEKT F

Projektets inriktning: Samverkan förskola - skola.

Kommunen

Kommunen ligger i norra Sverige. Det är en tjänstemannaort med ca 
30 000 invånare, varav 17 000 bor i tätorten. Kommunen har en social
demokratisk majoritet i kommunstyrelsen.

Skolan

Skolan, som byggdes 1898, inrymmer ett två parallelligt låg- och 
mellanstadium. I skolbyggnaden inryms, förutom grundskolan, även 
särskola, förskola (deltidsgrupp, daghem) och fritidshem. För personalen 
inom de olika verksamheterna finns gemensamma personal- och 
konferensrum. Dessutom finns ett gemensamt bibliotek. I skolan arbetar 
utbildade låg- och mellanstadielärare.

Till skolan hör även ett högstadium som är inrymt i en egen byggnad. 
Elevantalet på samtliga stadier uppgår totalt till ca 600. Upptagnings
området är från omkringliggande villkor och hyreshus samt från nedlagda 
skolor i närheten. Dessa elever har skolskjuts.

Samlad skoldag är införd på mellan- och högstadiet. I den nybyggda 
skolan finns ett utbyte och samverkan mellan förskolan, skolan och 
särskolan. Hem- och skolaföreningen räknas som passiv på skolan, i stället 
har man utvecklat ett system med klassföräldrar.

Förskolan

Den del av barnomsorgen som är lokalintegrerad med skolan omfattar 
två deltidsgrupper, ett daghem (två avdelningar) och ett fritidshem. Totalt 
uppgår barnantalet till ca 90. Till skolans upptagningsområde hör 
dessutom fristående deltidsgrupper i dess närhet.
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Projektets bakgrund

I och med att den nya skolan byggdes, lades mindre skolor och 
deltidsgrupper ned i närheten. Detta medförde dels att många barn 
behövde skolskjuts, dels att personalen (lärare, förskollärare m fl) 
placerades efter kommunens turordning på den nya skolan. När det gällde 
skolledaren och föreståndaren för förskolan sökte de sig till den nya 
skolan bl a för att medverka i utvecklandet av samverkan. Båda hade 
dessutom erfarenhet från tidigare projektverksamhet. Vid skolstaraten 
hösten 1982 möttes personalen av mer eller mindre outtalade förväntning
ar om att de skulle samverka. Möjligheter till att förbereda dem i form 
av studiedagar var mycket begränsade.

Projektets framväxt

Under hösten bildades en planerings- och samordningsgrupp med 
representanter från de tre olika verksamheterna i skolan. Gruppens 
uppgift var bl a att stimulera samverkan, att underlätta informations
flödet mellan verksamheterna och att väcka intresse för och ta initiativ 
till gemensam fortbildning.

För att få igång diskussioner om integreringen anordnades ett antal 
studiekvällar, då personal från samtliga verksamheter förskola - 
fritidshem - särskola - lågstadium träffades. Gemensamma studiedagar 
ordnades också för förskollärare och lågstadielärare för att stimulera 
samverkan mellan förskola och skola. Under läsåret bildade personalen 
spontana grupper som samverkade mellan förskolan - särskolan och 
lågstadiet.

På en av höstens studiedagar bjöds representanter från ett projekt om 
samverkan i Göteborg in. De berättade om sina erfarenheter av samverkan 
förskola - skola. Samtlig personal från förskolan och lågstadielärare från 
skolan deltog. Lärarna på skolan följde upp studiedagen genom att knyta 
kontakt med en skola i kommunen som bedrivit samverkan en längre 
tid, och som de nu önskade utbyta erfarenheter med. I december 1982
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deltog några lärare i symposiet "På väg mot samma mål" som förskola 
- skola kommittén anordnade i Stockholm.

Under läsåret bildade personalen spontana grupper från de olika 
verksamhetsformerna och en del gemensamma aktiviteter genomfördes. 
Det kunde t ex röra sig om att barn och personal träffades och sjöng 
tillsammans. När det gällde samverkan förskola-skola, skedde även det 
vid spontana tillfällen. Våren 1983 informerade skolledaren samtliga 
lärare och personal från förskolan och fritidshemmet om lågstadiesats- 
ningen och vilka möjligheter det fanns att söka pengar för projektverk
samhet. Tiden för ansökan var knapp och i samråd med berörd personal 
skrev skolledaren och föreståndaren (för förskolan) en projektansökan om 
samverkan förskola - skola. Tanken var att årskurs ett och sexåringar 
från förskolan (daghem och deltidsgrupp) samt föräldrar skulle delta i 
projektet. Till projektledare utsågs skolledaren och föreståndaren.

Syftet med projektet var att finna former för ett närmande mellan 
förskola - skola i fråga om synsätt, innehåll och arbetssätt, att undersöka 
hur samverkan påverkar barns mognad och utveckling, att hitta ett 
lämpligt innehåll för samverkan och att förbättra föräldrakontakten bl a 
genom att ta tillvara deras kunskaper om det egna barnet. I uppläggning
en av projektet var det tänkt att förskolebarnen skulle delta i vissa 
lektioner i skolan och att det skulle innehålla musik. Musiklektionen 
skulle ha inriktning mot sång, dans och drama och ledas av två 
musiklärare från kommunala musikskolan. Skolan hade redan ett utbyte 
med den kommunala musikskolan vad gällde instrumentalmusik. Även 
förskolebarnen erbjöds nu att delta i instrumentalmusiken.

En förutsättning för samverkan förskola - skola är att de berörda barnen 
från förskolan och skolan är där samtidigt. Barnen i deltidsgrupper går 
antingen på förmiddagen (9-12) eller på eftermiddagen (13-16) därför 
krävdes en omorganisation av förskolans verksamhet så att båda grupperna 
gick på förmiddagen en dag i veckan. Lokalmässigt tänkte man sig lösa 
detta genom att nyttja fritidshemmets lokaler.
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Föräldrautbildningen var tänkt att genomföras en gång per månad då 
även samtliga lärare och förskollärare skulle deltaga. Utbildningen var 
planerad i form av teman om barns utveckling och behov. Träffarna var 
avsedda för diskussioner av de teman som var planerade.

Läsåret 1983/84

Efter inskolningsperioden, som respektive lärare och förskollärare skötte 
inom sin verksamhet, påbörjades samverkan efter den planering som gjorts. 
När det gällde organisationen av deltidsgrupperna skedde en förändring. 
I stället för att låta båda grupperna gå samtidigt en förmiddag i veckan 
tidigarelades eftermiddagsgruppen så att barnen i den gruppen gick under 
skoltid (11-14).

Samverkan skedde genom att förskolebarnen deltog på lektioner i årskurs 
ett i ämnena svenska, matematik och orienteringsämnen. Förskolebarnen, 
som kom dels från deltidsgrupper, dels från daghem var uppdelade i två 
grupper genom att några av sexåringarna från daghemmet knöts till 
respektive förmiddags- eller eftermiddagsgrupp. De två grupperna följde 
varsin klass i årskurs ett.

Lärarlaget bestod av klasslärare, förskollärare, barnskötare och 
resurslärare som träffades regelbundet och planerade verksamheten. 
Förutom denna veckoplanering träffades samtliga som berördes av 
projektet varje månad då utbyte av kunskaper och erfarenheter i projektet 
och eventuella problem som uppstått diskuterades. Gruppen, som kallades 
förskola-skola-gruppen, leddes av projektledarna. Gruppen höll också 
kontakt med den skola i kommunen som bedrev samverkan.

Under läsåret deltog lärarna i olika studiedagar och kurser. Tre 
representanter från förskolan och tre från skolan deltog i en tredagars 
kurs om samverkan, anordnad av Liber. Några lärare deltog i en konferens 
i seminarieform om samverkan. En kommun anordnade tillsammans med 
Skolöverstyrelsen och Socialstyrelsen studiedagar i samverkan där två 
lärare och en förskollärare deltog. Under dessa kurser fick lärarna ny 
kunskap och nya infallsvinklar på hur planering kunde ske. I de diskussio-
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ner som fördes efteråt i den egna förskola-skola-gruppen, beslöt gruppen 
att förändra samverkanstillfällena. I stället för att låta förskolebarnen 
komma till skolan på enstaka lektioner skulle de arbeta i teman och 
i längre sammanhängande pass. Det skulle innebära att både barnen och 
lärarna skulle kunna slutföra ett arbetspass vid varje sammanträffande 
och lärarna skulle slippa den splittring i olika lektioner som de upplevde 
arbetssamt. Samverkan begränsades nu till två tillfällen i veckan (ett 
för varje grupp). Under dessa tillfällen utgick lärarna ifrån basämnena 
och planerade verksamheten i teman. Arbetssättet var i stor utsträckning 
laborativt. Genomförandet skedde på likartat sätt i de båda grupperna. 
Musikhandledaren hade mer utrymme i förmiddagsgruppen på grund av 
att alla barnen var där samtidigt och att de under den tiden kunde arbeta 
mer sammanhängande.

När det gällde föräldrautbildningen skedde den parallellt med verksam
heten i skolan. Till den första träffen i november kallades föräldrar till 
förskolebarn och årskurs ett elever. Projektgruppen och några lärare från 
kommunala musikskolan stod för innehållet som utgjorde en presentation 
av förskolans och skolans arbete, information om samverkan samt rytm- 
och talövningar med musiklärarna. Under våren ägde tre träffar rum då 
även projektgruppen och musiklärarna deltog. Vid någon träff medverkade 
dessutom skolläkare, psykolog och kurator. Innehållet i träffarna rörde 
barns utveckling 5-7 år, läsinlärning samt barn och normer. Föräldrarna 
hade tidigare fått ge sina synpunkter via en enkät på vad träffarna skulle 
innehålla. Förutom de gemensamma föräldraträffarna hade lärarna på 
förskolan och skolan tagit initiativet till egna informationsträffar och 
samtalskvartar.

Läsåret 1984/85

Inför läsåret 1984/85 erhöll projektgruppen nya pengar från lågstadiesats- 
ningen. Projektet utvidgades nu till att även omfatta årskurs två (fjolårets 
årskurs ett). Dessutom medverkade fritidspedagogen som resurs i 
projektet.
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De lärare som tog emot årskurs ett denna höst var nya på skolan. De 
informerades om det tidigare samverkansarbetet. I övrigt fortsatte 
samverkan efter den planering som fanns från föregående läsår med 
sammanhängande arbetspass utifrån teman och musiklärarnas deltagande 
i verksamheten.

Rent organisatoriskt förändrades projektet något. Från förskolan deltog 
endast barn ur de båda deltidsgrupperna. Eftermiddagsgruppen flyttades 
en dag i veckan till förmiddagen då samverkan bedrevs med en av 
klasserna ur årskurs ett och två. Förmiddagsgruppen (förskolan) bedrev 
samverkan med den andra klassen ur årskurs ett och två en annan 
förmiddag i veckan (se figur 1.)

FÖRSKOLA

DELTIDSGR1 SGRUPP (EM)

Klass 2B Klass 2A

Årskurs två

Klass IB Årskurs ett Klass 1A

SKOLA

Figur 1. Samverkan mellan förskolan, årskurs ett och årskurs två.
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Planeringen av verksamheten skedde som tidigare läsår i respektive 
lärarlag varje vecka på därför avsatt tid. Förskola-skola gruppen träffades 
regelbundet varje månad och diskuterade projektet. Gemensamma 
studiedagar för förskollärare och lågstadielärare ordnades likaså. 
Beträffande den utökade föräldrakontakten skedde inte den i samma 
utsträckning som tidigare läsår, utan nu i mer eller mindre traditionell 
form i respektive klass eller grupp.

Projektet i klassrummet

Samverkan bedrevs således under två förmiddagar varje vecka (en för 
respektive grupp). Under genomförandet använde lärarna sig av lokaler 
i både skolan, förskolan och fritidshemmet. I och med att varje 
samverkansgrupp var stor (förskolegrupp + årskurs ett + årskurs två = 
ca 70 st) delades den i mindre grupper tvärs över åldersgränserna. Till 
varje liten grupp (ca 20-23 barn) ingick en av lärarna i arbetslaget som 
således arbetade med en åldersintegrerad grupp. Lärarna arbetade blandat 
med den stora gruppen och de små grupperna när samverkan ägde rum.

Den planering som gjorts för samverkan var uppbyggd kring i olika teman. 
De teman som genomfördes under läsåret var bl a sinnesorganen, 
vinterekologi, bygga landskap, jul, påsk, bakning och skolarbetet. 
Samverkan kunde också bestå av uteverksamhet t ex skridsko- eller 
skidåkning.

Ett samverkanspass inleddes vanligtvis med en gemensam samling i 
lekhallen. Alla barn och lärare satt i en ring på golvet och lärarna 
berättade om dagens uppläggning. Musiklärarna var med och ledde sedan 
rytm- och sångövningar med barnen. Därefter delades den stora gruppen 
in i de mindre grupperna. Läraren tog med sig respektive grupp och gick 
till den lokal de skulle vara i. Denna stund i mindre grupper ägnades 
åt fri lek, att spela spel, läsning, bakning eller liknande. När lärarna 
utgick från ett speciellt tema samlade hon barnen för en genomgång. 
När de t ex behandlade temat sinnesorganen fick barnen smaka, lukta 
och känna på olika föremål och gissa vad det var. Ett arbetspass 
avslutades oftast med en återsamling i lekhallen där barnen ur de olika
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grupperna berättade om vad de hade gjort. Innan de skildes åt, sjöng 
eller dansade de tillsammans.

Under våren 1985 drogs årskurs två ur samverkan. Detta gjordes med 
undantag för de elever som ansågs ha behov av att vara tillsammans 
med yngre barn och att arbeta på ett annorlunda sätt. Det totala antalet 
barn i samverkansgruppen blev nu mindre och gruppen delades därför 
endast i två mindre grupper. Arbetslaget delade sig så att till varje grupp 
hörde en lärare från förskolan respektive skolan som nu arbetade 
tillsammans och tog del av varandras arbetssätt.

Under våren träffade också förskolebarnen sina blivande klasskamrater 
från de fristående deltidsgrupperna i närheten. Förskolebarnen fick bl a 
äta i skolans matsal då lågstadiebarnen hjälpte till och visade dem 
rutinerna.

Under' läsåret förekom även spontan samverkan mellan förskolan och 
skolan. Det kunde under rasterna t ex hända att lågstadiebarnen gick 
in på förskolan och snickrade eller spelade spel. Lärarna utbytte dessutom 
olika material mellan varandra. T ex lånade lågstadiet spel medan 
förskolan kunde låna förberedande läs- och skrivmaterial.

Projektet och eleverna

Lärarna ansåg att genom projektet avdramatiserades skolstarten för 
barnen. Barnen kände till lärarna och lokalerna i skolan, menade de. 
Under samverkanspassen nyttjades olika lokaler i skolan och dessutom 
hade förskolebarnen regelbundet gymnastik i gymnastiksalen, vilket 
lärarna ansåg bidrog till en gynnsam skolstart. Barnen upplevde ingen 
rädsla för skolan, menade lärarna, och de kände sina blivande klasskam
rater och de äldre eleverna. Följande exempel från ett föräldramöte, 
får illustrera:
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"I ett klassrum togs en diskussion upp i en fråga och så var det 
en av eleverna som räckte upp handen. En nuvarande 6-åring, som 
skall börja skolan till hösten bad att få säga en sak. Det var ju 
mycket trevligt. Så vänder sig en av förskollärarna som var med till 
mig och med ett leende säger att jag ser att det där är en av mina 
som har varit med i projektet. Hon vet redan! Hon kan redani Hon 
vågar uttrycka sig i skolan innan hon ens har börjat! Och kanske 
det kan vara någonting. Det här var inte märkvärdigt det här med 
skolan, nu sitter vi här i fullpackat klassrum med föräldrarna och 
ett antal elever med den nya läraren" (F3/4).

En annan lärare menade att barnen kände sig trygga i skolmiljön, vilket 
hon uttryckte på följande sätt:

"... Det ser man på förskolans barn, de känner igen en nu, de ropar 
och hejar och de är trygga i huset här och det tycker jag är naturligt" 
(F6:3).

När det gällde projektet så betonade lärarna att det gynnat den sociala 
fostran hos eleverna. Lärarna ansåg atat det märktes när eleverna leker 
tillsammans på raster och att skolelever spontant gick till förskolan för 
att snickra eller spela spel. En av lärarna uttryckte sig på följande sätt:

"Jag ser just den här sociala biten. Det tycker jag att man kan prata 
om mycket, det är frågan om de skulle ha sett ut så här om vi 
inte hade haft det här projektet" (F5:b).

Hon utvecklade det vidare:

"Man ser ute i skolan, tambursituationer och matsal och överhuvud
taget på gården så måste man säga att det är en väldigt fin miljö 
kring barnen och en mjukhet mot varandra. Jag sitter bra till så 
jag ser ju stor del av uteleken, raster och sådana saker. Även om 
man inte är mitt i leken så ser man hur de förhåller sig till varandra" 
(F5:b).

Projektet spred sig till mellanstadiet och det hände att mellanstadieelever 
hälsade på och läste sagor för förskolebarnen vilket följande citat får 
illustrera:
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"att t ex mellanstadieklasser och elevgrupper går in i förskolan, in 
på fadderverksamhet och de läser för de små. Det kan vara delar 
av det här projektet också, att man har öppnat dörrarna och 
förskolans benägenhet att vara öppen känns det naturligt också för 
mellanstadiet och det är ingen dramatik" (F3/4).

Lärarröster och förskollärarröster om projektet

Lärarna ansåg en utveckling skett under projekttiden. De upplevde inte 
längre projektet lika tungarbetat. De menade att ambitionen varit hög 
från början och att de nu närmat sig ett arbetssätt som de ansåg bra. 
En av lärarna uttryckte följande:

"Jag tror att vi kanske har kommit närmare. Vi kan jobba vidare 
på ett enklare sätt. Jag tror att vi började litet invecklat från början, 
det var litet tungrott. Jag tror att vi börjar komma till en punkt 
där vi kan jobba utan så mycket resurser som vi haft" (F6:3)

En del av den utveckling som skedde ansåg lärarna vara när de beslöt 
att övergå till att arbeta med teman i sammanhängande arbetspass. 
Lärarna menade att det blev en stor förändring och att det bidrog till 
att arbetet kändes lättare. Vid denna övergång ansåg lärarna att de hade 
stor hjälp av de erfarenheter och den kunskap som fanns i förskolans 
metodik, vilket uttrycks i följande citat:

"Helt klart är att förskolans del och mening kom in där också och 
visade att de små barnen själva talade om att nu vill vi göra det 
här arbetet färdigt, medan skolans organisation låg i typ av nu är 
den här timmen slut, och nu skall vi ta en ny timme efter rast. 
Det där fick en stark genomslagskraft på en gång i anpassning" (F3/4).

De båda lärarkategorierna ansåg att de lärt mycket av varandras 
arbetssätt genom den samverkan som bedrivits. I de diskussioner som 
fördes i förskola-skola gruppen kom de osökt in på respektives värderingar 
och arbetssätt, menade lärarna. Även i det praktiska arbetet prövade 
de att arbeta tillsammans, vilket uttrycks i följande två citat:
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"Vi har kommit en bit på väg genom det här projektet att man har 
mötts i det vardagliga arbetet och att man får pröva det här, det 
har inte blivit den teoretiska modellen som det varit tidigare i 
samverkansformen utan nu sitter vi ner i lärarlaget för att diskutera 
hur vi skall planera och genomföra ett arbete med barnen. Genom 
att då det samlade laget resonerar om vad man skall uträtta då 
måste man också ställa frågan varför skall vi göra det?" (F3/4).

"Det har gett mycket för mig för jag har ju lärt känna förskolan 
litet bättre. Fritids hade jag aldrig varit på innan så att på sätt 
och vis har man fått ta del av mycket. Och likaså barnen, de har 
fått lika mycket av förskolan, så jag tror att de känner sig trygga. 
Är man ute efter det har man nått sitt mål det tycker jag. Men 
man vill väl gå vidare och göra nästa steg att man verkligen går 
in i varandras jobb och att det blir ett utbyte. För barnen är så 
himla olika, de har sådan spridning i klasserna" (F6:3).

Lärarna ansåg också atat det var viktigt att arbeta praktiskt tillsammans 
med den andra lärarkategorin för att lära av varandras arbetssätt vilket 
följande citat illustrerar:

"R: Ja, då var det lågstadielärare och förskollärare som jobbade till
sammans och jag menar att egentligen skall man få någon för
ändring någonstans så måste det vara så, därför att jag jobbar 
på mitt sätt där inne och de jobbar på sitt sätt i klassrummet" 
(F9).

Lärarna upplevde arbetet med barnen i projektet positivt. Lärarna i 
lärarlaget samlades en gång i veckan och planerade och förberedde 
samverkanspasset, vilket då ansågs vara viktigt. En av lärarna uttryckte 
följande:

"R: Ja, jag tycker att den här förberedelsetimmen en gång i veckan 
är bra" (F6:1

Under läsåret 1982/83 (innan projektet startade) angav lärarna att 
samverkan skedde av spontan karaktär. De berättade att en lärare eller 
förskollärare ringde till någon och frågade om det passade att komma 
på besök med några barn. En av lärarna uttryckte sig så här:
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"Och så slog vi på snabben emellan och sade, "Kan jag komma in 
till dig nu?" för då hade jag tid att komma in med 3 barn" (F6:2).

När det gäller den organisation som fanns runt projektet upplevde både 
förskollärare och lärare den som alltför bunden. En av lärarna uttryckte 
följande:

"R: Det är tiderna som är svårt att få att stämma. Man måste sam
arbeta mellan 8 och 11, då har inte jag mina barn här. Hela 
klassen från 1/2. Schemamässigt kanske man skulle kunna ändra" 
(F6:l).

Både förskollärare och lågstadielärare saknade samverkan av mer spontan 
karaktär. Följande tre citat får illustrera:

"Jag tycker det är positivt och kul. Jag skulle kanske vilja ändra 
vissa saker att det skulle kunna vara lite mer spontana, träffas lite 
mer spontant. Nu är det väldigt uppstrukturerat med musik varje gång, 
vi är bundna för det är en person som kommer hit och att jaha då 
kommer hon då kan vi inte då måste vi ha musi- ken först" (F10).

"Det är spontaniteten och liksom det egna inneboende krafterna som 
får stryka på foten på något sätt" (F9).

"Ja, att det inte skulle vara så uppbundet allting utan mera att man 
kan ja, spontant. Jag tror det skulle vara lättare att jobba då" (Fil).

En annan lärare var mycket inne på idén att samverkan i större grad 
skulle handla om att "byta barn" mellan förskolan och skolan. Hon 

uttryckte sig på följande sätt:

"Jag skulle vilja ha in barnen i skolan från förskolan som vill börja. 
Och att de barn som jag har som inte alls är intresserade av det 
att de skulle vara kvar på förskolan ett tag och att man byter barn 
så där, inte så organiserat utan efter behov" (F6:3).
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De lärare/förskollärare som arbetade i båda samverkansgrupperna 
upplevde det betungande dels utifrån att det var många barn att lära 
sig namn på, dels att det tog mycket tid att vara med vid alla 
planeringstillfällen. En av dem lärare uttryckte följande:

"Jag tycker det är rätt så positivt, den enda nackdelen är att det 
är för mycket barn när man är i båda grupperna. Som det har varit 
förut så har vi haft på tisdagar. 70 barn plus då 70 på torsdagsgrupp- 
en. Och att försöka hålla reda på alla barn och lära sig namnen 
på dom framför allt" (F11).

De ansåg att de fick anpassa sig till skolans schematider vilket de menade 
gav svårigheter rent organisatoriskt. T ex gällde detta när båda 
deltidsgrupperna skulle vara i förskolan samtidigt. Förskollärarna 
upplevde det "tungt" då den ena gruppen fick använda andra lokaler än 
de vanliga. Följande två citat får illustrera:

"Schemaläggningen från skolans sida som jag tycker har fått styra 
för mycket och där förskolan har fått anpassa sig" (F5:b).

"NN och jag delar ju tjänst så att vi har en förmiddagsgrupp och 
en eftermiddagsgrupp och från skolhåll pläderar man starkt för att 
barnen skall gå i skolan på förmiddagarna. Alltså är det vi som måste 
rätta oss och ta hit barnen på förmiddagarna, vilket i sin tur innebär 
att de dagar som NN:s grupp samarbetar så får jag vara utlokaliserad 
litet runt omkring där det finns utrymme. Det här med samverkan 
det krävs otroligt mycket utrymme där och det känns inte riktigt 
bra. heller därför att då känner man det som att man är i vägen 
på något sätt" (F9).

Från förskolans sida saknade de stöd från den egna förvaltningen och 
de ansåg att det var en brist att inte projektet fick pengar ytterligare 
ett år. De menade att samtliga lågstadielärare skulle få vara med ett 
år i projektet för att alla skulle få möjlighet att lära av varandras 
arbetssätt. Följande citat får illustrera:

"Jag tror att lågstadiet har vunnit mycket på att vi också hade fått 
ett år till här, så det tycker jag är synd. Nu kommer det nya låg
stadielärare in i tredje året och för förskollärarna blir det litet grand 
att börja om varje år så det tar litet tid innan man kommer igenom 
det här" (F5:b).
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Lärarna ansåg att de hade startat projektet med för stora ambitioner. 
De menade att under dessa två år som projektet bedrivits har de börjat 
hitta formen som passar dem för samverkan. Både förskollärare och 
lågstadielärare ansåg organisationsformerna i projektet alltför betungan
de. Samtliga önskade en utveckling mot en samverkan av mer spontan 
karaktär. Speciellt ansåg förskollärarna det "svårarbetat" med två grupper 
samtidigt. Samtliga lärare och förskollärare ansåg även att planerings
tiden var mycket viktig och de efterlyste mer tid till att tillsammans 
diskutera om sitt arbete. Från förskolans håll ansåg de att de fick alldeles 
för lite stöd från sin egen förvaltning.

Utvärdering av projektet

Projektet utvärderades av en skolpsykolog i kommunen för läsåret 
1983/84. Utvärderingen, som var mycket omfattande och detaljrik, 
innehöll intervjuer med samtlig inblandad personal och tjugo barn från 
både förskolan och skolan. Synpunkter fanns även med på föräldrautbild
ningen och kontakterna utanför skolan.

I intervjuerna framkom att personalen hade en positiv inställning till 
samverkan och att den förstärkts under projekttidens gång. Däremot fanns 
en osäkerhet om vad man ville uppnå med samverkan. Man efterlyste 
behovet av att diskutera målsättnings- och pedagogiska frågor.

I en sammanfattning av intervjuerna med barnen framkom olika åsikter 
om varför samverkan bedrevs. Det som de uppskattade mest var konkreta 
och skapande aktiviteter t ex att arbeta med lera, att måla, att sjunga, 
dansa och spela teater.

När det gällde föräldrautbildningen gjordes inga intervjuer med 
föräldrarna. Man konstaterade att de extra mötena var väl besökta och 
det tolkades som att föräldrarna var positivt inställda till projektet.

Reaktionerna utanför skolan var blandade vilket framkom i sporadiska 
samtal med skilda institutioner. Andra förskolor kände sig mer utanför 
sedan projektet startats och personalen på skolan uppgav att det var



svårt att ha tid och ork för alla kontakter som behövdes. Projektet 
utvärderades 1984/85 av skolans kurator.

Intresse och stöd för projektet

Projektet hade två projektledare, en som representerade skolan och en 
förskolan. Projektet fick stöd från skolledningen och länsskolnämnden. 
Socialförvaltningen däremot överlät ansvaret helt på föreståndaren på 
förskolan.

Det fanns ett intresse för projektet utanför skolan och projektledarna 
deltog i skolledarkonferenser och berättade om verksamheten. Likaså var 
projektet under våren 1985 representerat på "Lgr -80 i praktiken" i 
Stockholm. Presentationen av projektet skedde dels i form av en 
utställning, dels genom att lärarna själva berättade om det. Under våren 
1985 inbjöds barnomsorgen i kommunen att medverka i en utställning 
om verksamheten. Förskolan valde att göra en utställning med foto och 
texter om samverkansprojektet. Projektet presenterades även i en artikel 
i den lokala dagspressen.

Projektet och ekonomin

Projektet erhöll totalt under två läsår knappt 200 000. Pengarna användes 
främst till personalförstärkning för lågstadielärare, förskollärare och 
musiklärare samt planeringstid. En mindre del har använts till utvärdering 
och administration.

Projektet och framtiden

Projektet får inte ytterligare pengar från lågstadiesatsningen men 
samverkan mellan förskolan och skolan avser att fortsätta. Skolledaren 
avser att avsätta en viss del av resurspengar för projektet. Lärarna som 
tar emot årskurs ett är nya på skolan och behöver viss information om 
vad som tidigare skett.
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Skolledaren själv skall ingå i ett nytt projekt avseende stadieövergången, 
vilket finansieras av lågstadiesatsningen. En förvaltningsövergripandjä
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grupp som består av, förutom tjänstemän från respektive förvaltning, 
praktiskt verksamma lärare och förskollärare skall utarbeta förslag 
angående målsättning, servicematerial och gemensam fortbildning.

Projektet gäller att utarbeta förslag till kommunen angående målsättning, 
servicematerial och gemensam fortbildning. Dessa förslag skall utarbetas 
av en förvaltningsövergripande grupp som skali bestå av tjänstemän från 
skol- respektive socialförvaltningen och praktiskt verksamma lärare och 
förskollärare.
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BESKRIVNING AV PROJEKT G

Projektets inriktning: Samverkan förskola - skola

Kommunen

Kommunen, som har ca 20 000 invånare styrs av en socialdemokratisk 
majoritet i kommunstyrelsen. Den främsta sysselsättningen i kommunen 
är industriell verksamhet. I början på 1980-talet inrättades kommundels- 
nämnder. Varje nämnd har beslutanderätt och budgetansvar i lokala 
frågor, som rör verksamhet inom skolan, socialtjänsten, fritid och kultur. 
Den invandrade befolkningen kommer främst från Finland.

Skolan

Skolan som ligger i ett hyreshusområde omfattar idag samtliga stadier. 
1971 startade låg- och mellanstadiet medan högstadiet byggdes först tio
år senare. De olika stadierna inryms i olika huskroppar - som är utspridda

. . %

i området. Varje årskurs är fyrparallellig och elevantalet uppgår till ca 
950. Särskilda invandrarklasser för finskspråkiga elever är inrättade för 
låg- och mellanstadiet. Lärarna på skolan är utbildade lågstadie-, 
mellanstadie och ämneslärare. Dessutom finns en förskollärare anställd 
på lågstadiet. Skolans upptagningsområde utgörs av hyreshus. Området 
karaktäriseras av stor in- och utflyttning. I mitten av 1970-talet befann 
sig skolan i "kris", många av eleverna hade svåra sociala problem och 
skolan hade mycket låg status.

Inom grundskolan har stora delar av SIA-reformen genomförts i 
kommunen. Samlad skoldag infördes 1978 och var 1980 genomförd på 
samtliga stadier på skolan. I de fria aktiviteterna finns ett utbrett 
samarbete med föreningar, fritidshem och fritidsgårdar i området. Likaså 
finns en samverkan med förskolan till vilken grunderna lädes i mitten 
av 1970-talet. Hem- och skolaföreningen arbetar främst på klassnivå.
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Förskolan

Barnomsorgen i kommundelsnämnden omfattar tre daghem som sammanlagt 
har elva avdelningar, fem deltidsgrupper, varav en är avsedd för 
finskspråkiga barn, familjedaghem och fritidshem. Barnantalet uppgår till 
ca 300, varav 90 är sexåringar. Sexåringarna är placerade på daghem 
eller deltidsgrupp kombinerat med hem/familjedaghem.

Daghemmen, deltidsgrupperna, familjedaghemmen och fritidshemmen 
ligger i bostadsområdet dels som egna institutioner, dels insprängda i 
lägenheter. Personalen är utbildade förskollärare, fritidspedagoger och 
barnskötare. Någon lokalintegrering av förskolan och skolan finns inte.

Projektets bakgrund

Lagen om allmän förskola trädde i kraft 1975. Den innebär att kommunen 
skall anvisa plats i förskola för alla barn det år de fyller sex år. I 
samband med denna lags genomförande anordnade Socialstyrelsen kurser 
i samverkan förskola - skola. Två förskollärare och två lågstadielärare 
från kommunen deltog i en sådan kurs. Denna kurs följdes i sin tur upp 
i den egna kommunen där förskollärare och lågstadielärare deltog i en 
gemensam fortbildning om samverkan förskola - skola. För att få till 
stånd en samverkan mellan förskola och skola förordade Socialstyrelsen 
att samarbetsgrupper bildades mellan de båda verksamheterna i 
kommunerna.

I den aktuella kommunen bildades i slutet på 1970-talet en samverkans- 
grupp mellan skolan och förskolan på förvaltningsnivå. Rektorn på skolan 
ingick i denna grupp. Han upplevde att diskussionerna som fördes, om 
hur samverkan skulle ske, mest rörde sig om svårigheter och motsättningar 
mellan förvaltningarna och att konkreta förslag till hur man skulle 

samverka uteblev.
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Parallellt med samverkansgruppens arbete fanns det i realiteten stora 
problem med eleverna på lågstadiet. Som en konsekvens av denna oro 
kunde inskolningen i årskurs ett uppgå till en hel termin. Detta ledde 
till att lärarna ifrågasatte arbetssättet och övergången förskola - skola. 
I detta skede var det brist på behöriga lärare och som en följd av det, 
och de problem man upplevde prövades andra yrkeskategorier som vikarier 
på lågstadiet. Den kategori som var bäst ur lågstadiets synpunkt var en 
förskollärare. Genom förskollärarens erfarenheter gavs konkreta idéer om 
förändringar på lågstadiet och bland lärarna påbörjades en diskussion 
om arbetssättet.

Skolledaren, som upplevde hindren mellan de båda förvaltningarna allt 
för stora bad förskollärare och lågstadielärare om konkreta förslag till 
förändringar vid övergången förskola - skola. Främst gällde detta hur 
man skulle motverka att förskolegrupper splittrades sönder inför 
skolstarten. Skolledaren sammanfattade de synpunkter som framkom i 
ett brev till skoldirektören. 1 brevet föreslogs dessutom en upplösning 
av den rådande samverkansgruppen med motivering att samverkan mellan 
förskola och skola måste hitta andra vägar, genom att t ex använda 
resurserna över förvaltningsgränserna. Våren 1981 togs frågan upp i 
kommunfullmäktige. Där beslutades att samverkan skulle ändra inriktning 
vilket ledde till ett gemensamt handlingsprogram för förskola och skola 
som utarbetades av skoldirektören och socialchefen. Handlingsprogrammet 
innebar att man skulle frångå den organisatoriska samverkan och rikta 
in sig på innehållet bl a genom att:

- ge förskolläraren fortsatt tjänstgöring i årskurs ett som förskollärare
- lågstadielärare lägga en del av sin tjänstgöring i förskolan våren innan 

de tar emot årskurs ett
- diskutera samarbetet mellan daghem och deitidsgrupp inför klassamman

sättningen
- se skolpsykologen som en gemensam resurs för förskola och lågstadium

Vårterminen avslutades med att förskollärare och de lågstadielärare, som 
skulle ta emot elever i årskurs ett följande hösttermin, gjorde en 
gemensam studieresa för att få inspiration för sitt kommande arbete.
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Kravet för att få åka var att de var villiga att arbeta efter de intentioner 
som stod i handlingsprogrammet för samverkan förskola - lågstadium.

Projektets framväxt

Studieresan ledde främst till att förskollärare och lågstadielärare lärde 
känna varandra. Detta, i kombination med det beslutade handlingspro
grammet, gjorde att samverkan hösten 1981 fick ett nytt utgångsläge. 
Till en början bildades en samarbetsgrupp bestående av en lågstadielärare 
från varje årskurs, en förskollärare från respektive daghem och 
deltidsgrupp samt en fritidspedagog. Skolpsykologen utsågs som 
sammankallande och gruppen träffades en gång per månad för att lägga 

upp riktlinjerna för samverkan förskola - skola.

Ett stort intresse fanns för att lära känna varandras arbetssätt. Man 
arrangerade t ex arbetsbyten som följdes upp med diskussioner. En annan 
viktig fråga, som åtgärdades, var klassammansättningen. Klasserna sattes 
samman genom att varje deltidsgrupp bildade grunden till en klass. Till 
denna knöts barn från ett eller flera daghem så att en hel klass bildades 
(se fig 1). Klassammansättningen under förskoletiden ledde naturligt till 
att ett samarbete mellan personalen på daghemmen och deltidsgruppen 
uppstod. Barnen i den blivande klassen träffades kontinuerligt varje vecka 
för att lära känna varandra. I februari gjorde förskolebarnen (från både 
daghem och deltidsgrupp) sina första skolbesök. En lågstadielärare och 
förskolläraren på lågstadiet tog emot barnen och deras förskollärare. 
Några veckor senare kontaktades de blivande årskurs ett-lärarna som 
samtidigt tilldelades varsin klass. Lågstadielärarna besökte barnen i 
förskolan, vilket senare följdes upp med att respektive lärare tog emot 
den blivande klassen i halvgrupp vid flera tillfällen i skolan. Även 

eleverna i årskurs tre besökte förskolan där de läste sagor för barnen. 
Dessa elever blev senare faddrar till de blivande skolbarnen.
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FÖRSKOLA
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6-åringar)
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LÅGSTADIET

FIG 1. Klassammansättningen. Grunden utgjordes av en deltidsgrupp som 
tillsammans med barn från ett eller flera daghem bildade klass
erna i årskurs ett.

Förskollärarens roll på lågstadiet var dels att tillsammans med en av 
lågstadielärarna vara en länk mellan förskolan och skolan, dels arbeta 
gruppvis med samtliga elever i årskurs ett. Vid de tillfällen när hon 
träffade eleverna arbetade de tillsammans med olika teman. Lektionerna 
avslutades med en saga, rörelse - eller dramaövningar. Förskolläraren 
hade även viss tid förlagd till förskolan, där hon bl a tillsammans med 
övriga förskollärare satte samman rörelseprogram till barn med speciella 
motoriska svårigheter. Dessutom arbetade hon som extra resurs i 
lågstadieklasserna.

Under våren startade skolpsykologen en studiecirkel som behandlade barns 
motoriska utveckling utifrån Britta Holles bok med samma titel. 
Förskollärare och blivande årskurs ett-lärare deltog i cirkeln. Ytterligare 
en kurs "Läsning ur barn - och vuxenperspektiv" - startade under våren 
i regi av pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet. I kursen som 
omfattade 8p deltog 20 lågstadielärare och tio förskollärare samt 
skolledaren. Kursen slutfördes under höstterminen 1982.
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Samverkan mellan förskolan och skolan fortsatte läsåret 1982/83 efter 
de riktlinjer som dragits upp. Samarbetsgruppen träffades kontinuerligt 
varje månad och diskuterade fortlöpande utvecklingen. Under inskolnings- 
perioden deltog förskollärare den första veckan i skolan. Dagarna 
planerades tillsammans med resp lågstadielärare. Klassammansättningen 
gjordes vid höstterminens start vilket medförde att samarbetet mellan 
daghemmen och deltidsgrupperna påbörjades tidigare detta läsår. Detta 
för att barnen i den blivande klassen skulle lära känna varandra från 
början. Barnens besök i skolan och kontakten med den blivande läraren 
skedde som tidigare år på våren, men nu i utökad form.

De blivande lärarna gjorde ett första besök i förskolan före jul. I februari 
"arbetade" lärarna tre dagar i förskolan. På detta sätt kom de i kontakt 
med förskolans arbetssätt, innehåll och metoder. De berörda lärarna följde 
upp sina besök i förskolan med diskussioner kring kontinuiteten mellan 
förskola och skola. Senare under våren tog varje lärare (som tidigare 
år) emot sin blivande klass i "halvgrupp". Detta skedde vid fyra olika 
tillfällen i ett klassrum på skolan. Utöver denna kontakt intervjuade 
läraren varje elev i sin blivande klass för att få en uppfattning om deras 
tankar och kunskaper inför skolstarten.

Detta år inriktades samverkan än mer på innehållet genom att förskole- 
och skolbarn fick arbeta tillsammans i givna teman. Hälften av en 
förskolegrupp (blivande årskurs ett) slogs samman med ena halvan av 
en klass ur årskurs ett. Redovisningar skedde i form av egna böcker, 
filmerj målningar, eller berättelser inför den andra gruppen. Detta läsår 
utökades också föräldrasamverkan. Under våren samlades föräldrarna till 
blivande elever i årskurs ett vid tre tillfällen. Syftet var att lära känna 
varandra, skolan och det arbete som utförs i skolan. Tanken var också 
att träffarna skulle följas upp under hösten när barnen börjat skolan.

Under våren 1983 sökte skolan pengar från lågstadiesatsningen för att 
i projektform fortsätta och utveckla den påbörjade samverkan mellan 
förskola och skola. Syftet med projektet var att genom en samverkan 
inriktat på innehållet i de båda verksamheterna, kunna ge barnen en
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trygg och harmonisk skolstart utifrån varje barns mognad. Till projekt
ledare utsågs förskolläraren på lågstadiet (A) och en av lågstadielärarna 
(B).

Läsåret 1983/84

Projektledarna ansåg organisationen för samverkan var tillfredsställande 
och de fortsatte inriktningen mot den innehållsliga aspekten. Det man 
framför allt inriktade sig mot var grundläggande färdighetsträning genom 
motorisk, språklig, matematisk och kulturell utveckling. De poängterade 
vikten av att varje barn skulle få arbeta utifrån sin egen utvecklingsnivå.

Klassammansättningen hade gjorts på våren innan barnen började 
förskolan genom ett samarbete mellan barnavårdscentralen (BVC), 
barnomsorgsassistenten, personal från förskolan och skolan. De barn som 
hade plats på daghem knöts som tidigare till någon av deltidsgrupperna 
och ett samarbete dem emellan påbörjades vid höstterminens start och 
förekom kontinuerligt tre gånger i veckan under hela förskoleåret. Om 
inte sammansättningen i grupperna var bra, enligt lärarna, ändrades den 
under förskoletiden. Liksom tidigar år arbetade förskollärarna på 
lågstadiet en vecka under inskolningen. Hennes tid på lågstadiet 
utvidgades till att även gälla ett par dagar under vårterminen. Vidare 
utvecklades föräldraträffarna och fadderverksamheten.

Under läsåret kallades föräldrarna till de blivande skolbarnen till tre 
föräldraträffar. Träffarna hade ett givet tema varje gång. Första träffen 
på hösten gav projektledarna information om samverkan förskola - skola. 
Vid det andra tillfället informerade skolpsykologen om barns motoriska 
utveckling och vid den tredje och sista träffen informerade skolledaren 
och de blivande årskurs ett-lärarna om skolstarten. Vid varje föräldraträff 
fanns tid avsatt för diskussion i mindre grupper.

Fadderverksamheten rörde årskurs fyra och årskurs ett. Inledning till 
fadderskapet inleddes som tidigare under förskoletiden genom att 
eleverna i årskurs tre gick till förskolan regelbundet och läste sagor för 
barnen. De gjorde även utflykter tillsammans. På hösten kom eleverna
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i årskurs fyra till nybörjarna under en lektion i veckan och hjälpte till 
i sin fadderklass.

Under läsåret hade lågstadie- och förskollärare en hel och två halva 
gemensamma studiedagar. På dessa behandlades barn i kris, skapande 
pedagogik och montessoripedagogik. Skolpsykologen besökte förskole
barnen under året för att få en uppfattning om det fanns barn med 
särskilda svårigheter. För de barn som hade t ex motoriska problem 
samarbetade han med projektledare A och respektive förskollärare. 
Tillsammans satte de ihop lämpliga övningar för barnet ifråga. Dessa 
barn samlade senare projektledare A i skolan där hon fortsatte träningen 
utifrån barnens utvecklingsnivå.

Läsåret 1984/85

Projektet fortsatte efter samma uppläggning förutom när det gällde 
sammansättningen av de blivande klasserna. Då det fanns många 
sexåringar på daghemmen detta läsår bildades särskilda sexårsgrupper. 
Sexårsgruppen kunde bestå av barn från ett eller flera daghem. Barnen 
träffades regelbundet inom gruppen varje dag under hela förskoleåret. 
Varje sexårsgrupp samarbetade dessutom med en deltidsgrupp. Tillsammans 
utgjorde dessa barn den blivande klassen i årskurs ett (se fig 2). På våren 
bildades halvgrupper inför skolstarten.
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FÖRSKOLA

DELTIDS-
GRUPP

DAGHEM

6-årsgrupp

EN KLASS I ÅRSKURS 1

LÅGSTADIET

FIG 2. Klassammansättning. Från daghemmen bildades 6-årsgrupper som 
tillsammans med barnen ur deltidsgrupperna bildade de blivande 
klasserna i årskurs ett.

Under läsåret var samverkan upplagd på följande sätt: 

august Inskolning av årskurs ett (två veckor).
Förskollärare arbetar i årskurs ett en vecka

okt-nov Föräldrainformation för blivande årskurs ett-föräldrar om 
samverkan förskola - skola

dec-jan Temaarbete mellan förskolebarn och elever ur årskurs
ett

jan-febr Årskurs tre. lärare arbetar tre dagar i förskolan föräldra
information till blivande årskurs ett föräldrar om barns 
motoriska utveckling
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febr-mars Förskolebarnen besöker skolan i små grupper, projekt
ledarna tar emot förskolebarnen som också får äta i skol
matsalen.

april-maj Årskurs tre lärarna tar emot sin blivande klass i sko

lan, de intervjuar sina blivande elever i förskolan, elever
na i årskurs tre tilldelas fadderbarn, går till förskolan 
och läser för dem

föräldrainformation för blivande årskurs ett föräldrar om 
skolstarten.

Under vårterminen höll talpedagogen i en studiecirkel om språkutveckling. 
Lärare ur årskurs tre och förskollärare deltog. Projektledare A deltog 
i en kurs om motorikens betydelse vid inlärning som anordnades av 
högskolan. Även under detta läsåret deltog lågstadie- och förskollärare 

i gemensamma studiedagar. På dessa behandlades bl a montessori- 
pedagogik, ett levande språk (språk, rörelse, uttryck), drama, bild och 
form och läsutveckling. Skolpsykologens arbete fortsatte som tidigre.

Projektet i klassrummet/förskolan

I klassrummet var eleverna placerade gruppvis och mycket av deras 
material fanns samlat i bakre delen av klassrummet. Tanken med detta 
var att de under lektionen skulle få möjlighet att röra på sig. Eleverna 
hade varje vecka ansvar för olika områden. Det gällde t ex sådant som 
att vattna blommor, hålla ordning i tamburen, riva av almanackan osv. 
I undervisningen använde sig lärarna i stor utsträckning av ett laborativt 
arbetssätt i matematiken. I svenskan utgick de bl a från Ltg-metoden 
(läsa på talets grund). Även inom andra ämnen lät de eleverna tillverka 
eget material i form av böcker. Till exempel gick eleverna till skogen 
varje vecka. Klasslärarna satte tillsammans ihop ett naturprogram som 
samtliga klasser följde under läsåret. Det innehöll både lekar och 
uppgifter att göra i skogen. Besöken följdes upp i klassrummet, där 
eleverna samlade sina intryck i en egen bok om naturen. Eleverna gick 
även till biblioteket varje vecka, där de också följde en planering.
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De båda projektledarna utgjorde en länk mellan förskolan och skolan. 
A arbetade dels med små grupper av elever dels som resurslärare i årskurs 
ett och B arbetade som resurslärare. Under en del av den tid som någon 
av projektledarna var i en klass som resurs kunde klassläraren läsa och 
samtala med barnen individuellt. Båda hade dessutom timmar avsatta 
för arbete i förskolan, arbete med barn som hade speciella svårigheter 
och ansvarade tillsammans med förskollärarna för sammansättningen av 
grupperna till årskurs ett. I skolan arbetade eleverna mestadels i halv
grupp. Dessa halvgrupper bildades på våren innan barnen började skolan. 
De planerade och fördelade arbetet i ett nära samarbete med övriga 
lågstadie- och förskollärare.

De båda projektledarna ansvarade för barnens första skolbesök. De delade 
upp besöken sinsemellan och tog emot förskolebarnen i skolan. Barnen, 
som kom dels från deltidsgrupp, dels från daghem, var vid besökstillfället 
tillsammans med en förskollärare. I skolan bekantade de sig med de nya 
lokalerna, och projektledaren gick igenom de regler som gällde i skolan. 
Barnen fick säga sina namn och därefter sätta sig i var sin bänk där 
de "läste" bokstäver tillsammans. Var och en fick skriva sitt namn på 
tavlan och läste det därefter högt. Som avslutning ritade barnen ett 
försättsblad till "Boken om mig själv". En bok som barnen själva skall 
skriva under lågstadietiden.

Förutom skolbesöken inriktade lärarna samverkan på rörelse, språk och 
temaarbete. Lärarnas grundtanke var att utgå ifrån barnens utvecklingsnivå 
och att skolan skall bygga vidare på vad som påbörjats i förskolan och 
samtidigt tillägna sig delar av varandras arbetssätt.

Rörelse- och språkövningar utfördes i bå.de förskolanoch skolan. I 
förskolan träffades barnen regelbundet i sexårsgrupperna och deltids- 
grupperna. De hade där övningar tillsammans med respektive förskol
lärare. I skolan samlade projektledare A några elever från två klasser 
åt gången. Övningarna utfördes i ett klassrum en gång i veckan. Tanken 
var enligt lärarna dels att eleverna skulle lära- känna varandra över 
klassgränserna, dels att klassläraren fick en tid varje vecka att arbeta 
med några få elever. För elevernas del innebar det att de hade rörelse-
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och språkövningar var fjortonde dag. Några elever som hade särskilda 
svårigheter hade övningar oftare.

Projektledare A sammansatte även program för rörelse- och språkövningar 
för förskolebarnen. Detta gjordes i samarbete med respektive förskol
lärare. För eleverna i skolan byggde hon sedan vidare på dessa program 
efter elevernas utvecklingsnivå. Ett arbetspass inleddes med rörelser som 
betonade kroppsuppfattningen, att röra sig i olika tempo och till stavelser.

Det fortsatte med olika språkövningar baserade på ljudövningar, att lyssna 
på ljud och uttala dem högt. Lektionen avslutades med avslappning och 
någon lek.

I temaarbetet samverkade årskurs ett och förskolan. Hälften av eleverna 
i en klass samarbetade med hälften av eleverna i en blivande klass. 
Samarbetet skedde med den förskollärare som tidigare haft lågstadieelev
erna i förskolan. De teman som bearbetades handlade bl a om vintern, 
vatten och om hur djur övervintrar. Barnen träffades vid några tillfällen 
i början på vårterminen och arbetade tillsammans i det givna temat. 
Arbetet redovisades senare i form av utställningar, filmer, drama, sånger 
och berättelser för de andra barnen.

Projektet och eleverna

Skolan hade tidigare stora problem bland eleverna som uttrycktes i oro, 
koncentrationssvårigheter och långa inskolningsperioder. Med den utökade 
samverkan mellan förskola och skola ansåg lärarna att eleverna "mår 
bättre" i skolan, de är gladare och visar ett större självförtroende. Lärarna 
trivs också bättre med sitt arbete. En av lärarna sade följande:

"Det är lugnare i klasserna. Det är inte alls de kontroverserna mellan 
barnen som vi hade förut. Det gör också att läraren känner sig 
lugnare. Man kan sätta igång med undervisningen på ett helt annat 
sätt. Det tog oftast en termin innan det blev en grupp. Det tycker 
jag är bra för barnen; det är att det är lugnt när dom börjar. De 
känner till skolans lokaler och miljö. De vet hur det är här uppe" 
(G5:b).
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En annan lärare instämde:

"Gladare, gladare elever, tryggare, tryggare föräldrar vad jag känner 
till. Då blir också barnen tryggare. Barnen har större självförtroende. 
Vi jobbar ju vldigt mycket med jag-utveckling. Och det märker vi 
på en gång, man får ju respons" (G4:b).

Hon fortsatte och menade också att klimatet i skolan har blivit mycket 
bättre:

"Det blir ett helt annat arbete i klasserna och överhuvudtaget hela 
gemenskapen i skolan - att ta vara på varandra och visa hänsyn är 
väldigt fint, att man kan prata eleverna till rätta och att dom inte 
misstänker att man vill dom något illa utan märker att man vill 
stödja dom i stället" (G4:b).

Genom att arbeta medvetet med rörelse- och språkövningar ansåg lärarna 
att de upptäckte barn med svårigheter på ett tidigt stadium och kunde 
i större utsträckning förstå och möta barnet på dess egen nivå. En av 
dem uttryckte följande:

"Jag tycker att vad vi har vunnit med rörelserna är att vi upptäckt 
en del barn redan på förskolan som kanske behöver hjälp med sin 
motorik. Det behöver inte vara några specifika övningar, men vi har 
upptäckt barnen och har kanske förståelse för att de inte orkar sitta 
still på en stol och inte klarar av att hålla i en penna och skriver 
dåligt" (G5:b).

Lärarröster och förskollärarröster om projektet

Både lågstadielärare och förskollärare ansåg att samverkan mellan de 
båda verksamheterna var något som positivt berikade det egna arbetet. 
De ville minska den oro som fanns på lågstadiet genom att skapa en 
kontinuitet mellan förskolan och skolan. En sådan ansåg de har utvecklats 
steg för steg under flera år eller som en av förskollärarna uttryckte 
det:
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"Jag tycker att vi har tagit en bit i taget. Det är det som känns 
bra. Vi har ingen svårighet som dykt upp. Vi har försökt att arbeta 
utifrån barnen att dom ska få det bra" (G9:2).

Kontinuiteten mellan förskolan och skolan ansåg lärarna och förskollärarna 
vara ett resultat av en samverkan både mellan de vuxna och mellan 
barnen. Några aspekter belyses med citaten nedan.

Närmande mellan verksamheterna - Båda lärarkategorierna poängterade 
vikten av gemensam fortbildning och diskussioner som gett dem inblick 
i och förståelse för varandras arbetssätt och att man lärt känna varandra. 
De ansåg vidare att ett närmande mellan verksamheterna lett till att 
de pratade öppet om problem som uppstått vilket uttrycks i följande 
citat:

"Jag tycker väl att lågstadielärarna får mera insikt i vårat arbetssätt 
i och med att vi har startat det här. Det är väldigt klart att vi 
kanske själva har litet bättre insikter i lågstadielärarnas problem. 
De har ett inlärningskrav som kanske inte vi har. Vi kanske har fått 
litet förståelse för varandras arbete, tycker jag" (G9:l).

"För att vi har kommit närmare varandra, lärarkategorierna då och 
vi känner varandra och det blir en viss trygghet också och att barnen 
känner oss" (G4:a).

Genom de diskussioner och den fortbildning som båda lärarkategorierna 
haft gemensamt under projekttiden upplevde de att synen på barn inte 
skilde sig åt i den utsträckning som den hade gjort tidigare. Båda 
lärarkategorierna ansåg att de såg barnen på samma sätt och att skolan 
byggde vidare på det som förskolan påbörjat. En av lärarna uttryckte 

sig på följande sätt:

"vi försöker hela tiden att prata om det här att förskolan skall in 
på sina villkor och inte på grundskolan. Det är väldigt viktigt att 
vi har den synen. Jag tror att när man arbetar i ett projekt är det 
viktigt att man har ungefär samma syn. Och det kan bara fås genom 
kontakter och genom att man diskuterar" (G4:a).
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Innehållet - En del av samverkan utgjordes av de rörelse- och språk
övningar som utfördes i förskolan och som lärarna byggde vidare på i 
skolan. Samtliga lärare ansåg detta vara en viktig del i samverkan. 
Följande citat får illustrera:

"Jag menar att man tänker kanske litet mer på förskolan - hur man 
jobbar där och på den språkliga biten i form av lekar. Det är det 
som det handlar om hela tiden, - och hur man fortsätter i skolan 
så att det blir en kontinuitet i arbetet. De barnen som har särskilda 
behov behöver jobba med det redan under förskoleåret. Man kan som 
förskollärare säga så här; "Kalle var så här, när han började i 
förskolan. Det här har vi jobbat med under det här året". Och så 
får skolan fortsätta där Kalle står, och att man kan prata på det 
viset och på så sätt menar jag att det blir mer innehållsriktat. Det 
blir mer kontinuitet i arbetet, och det var ju det som var syftet" 
(G5:a).

Språkutveckling är ett annat innehåll som enligt lärarna stått i centrum. 
I en intervju framkommer:

"Jag tror just det här att ta upp rim och ramsor och ha lite varje 
dag då - det är jätteviktigt. Det har man väl haft många gånger 
och man har väl vetat varför man gör det. Nu tänker man till litet 
mera" (G9:2).

Arbete i varandras verksamheter - Lärarna i årskurs tre arbetade under 
vårterminen några dagar i förskolan, vilket de ansåg gav dem inblick 
i förskolans arbetssätt och en påminnelse om utvecklingsnivån hos 
blivande skolbarn. Förskollärarna var med i skolan under inskolnings- 
veckan. Samtliga lärare från båda kategorierna ansåg detta positivt, vilket 
följande citat illustrerar:

"Lärarna möter barnen på ett annat sätt och jag tycker det har varit 
viktigt även för oss på förskolan att få komma hit upp och titta 
hur dom jobbar. Det blir liksom en kontinuitet i det hela på ett 
helt annat sätt än tidigare. Fast jag tycker vi haft fint samarbete 
hela tiden, men att det blir ju bättre och bättre ju mera man lär 
känna varandra" (G9:2).

"Det viktiga är att det här som händer på våren i årskurs 3 då att 
vi går ner på förskolan och hälsar på. Det tycker jag är jätteviktigt 
- att man får träffa ungarna och ungarna får träffa oss" (G6).
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Även för barnens del ansåg lärarna att samverkan var gynnsamt inte minst 
för skolstarten. En av förskollärarna uttyckte följande:

"Jag tycker att vi har kommit rätt så långt i alla fall i och med 
att alla barn känner sina klasskamrater. Man ser när de leker 
tillsammans att de spontant tar kontakt med deltidsbarnen på ett 
annat sätt än vad jag tycker att de gjorde tidigare och när de inte 
träffades så ofta. Även föräldragrupperna har möjlighet att få kontakt 
med varandra och lära känna varandra redan på den här förskolenivån". 
(G9:l).

En av lärarna sade också:

"Jag tycker att barnen har det väldigt bra i skolan. De har det bra 
i förskolan, och de har det bra i skolan. Det är en väldigt mjuk 
skolstart de får. Det tycker jag är viktigt" (G:6).

vilket hon utvecklade vidare:

"För ungarna var det ingen ny miljö som de kom till - som de blev 
inslängda i. Först och främst så har de varit här uppe mer och träffat 
NN. Skolmiljön var inget nytt för dem utan de var väldigt inskolade. 
De hade träffat mig så pass många gånger. Jag träffade dem både 
när jag var nere på förskolan och när de var här uppe. Och sedan 
har den här gruppen blivit så inarbetad så att mycket av det här 
sociala arbetet var redan gjort. Vi var ju en grupp. Det kände man 
väldigt starkt för, när vi började. Det var värt arbetet på våren både 
för mig och för ungarna" (G6).

Länk mellan förskola och skola - Båda lärarkategorierna upplevde det 
positivt att det funnits personer som haft kännedom om båda verksamhet
erna och kunnat hjälpa till vid gruppsammansättningarna. En av projekt
ledarna uttrycker följande:

"Ja och på något sätt kanske man åtar sig också att vara just den 
kontaktpersonen på något vis. När jag arbetar på förskolan så blir 
det att jag har en massa frågor från dem till lärarna. Sedan har 
jag en massa idéer från förskollärarna som jag pratar med lärarna 
om" (G4:a).

t
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Vidare säger en av förskollärarna:

"Något som är väldigt bra är ju att vi har NN som centralfigur - 
som har varit en länk mellan olika daghem och skola och deltidsgrupip. 
Det känns väldigt skönt att ha henne som centralfigur som kan föra 
information vidare mellan dom olika bitarna och som har haft kontakt 
mellan dessa. Därmed inte sagt att det måste vara en sån figur, 
men för vår del har det varit väldigt bra - att vi haft NN" (G9:2).

Angående samverkan som helhet uttryckte hon vidare:

"Det är väldigt stimulerande, verkligenl Man känner en tillfredsställelse 
på något vis för man kommer framåt hela tiden. Man gör något bra 
för barnen. - De mår bra av det och det känns jättefint" (G9:2).

Ovanstående citat illustrerade vad samtliga lärare ansåg om projektet. 
De upplevde att de kommit långt, när det gällde samverkan mellan 
förskolan och skolan. Den organisatoriska delen rullade på utan större 
förändringar menade de. En fast årsplan finns, och samtliga lärare är 
medvetna om vad den innebär. Den innehållsinriktade samverkan önskar 
lärarna utveckla mer, bl a motorisk, språklig, matematisk utvecklng samt 
temaarbetet mellan skolelever och förskolebarn. De önskar också se en 
uppföljning av föräldrasamverkan på skolan, eftersom föräldragrupper 
redan bildats under förskoletiden.

Utvärdering av projektet

Inför läsåret 1984/85 fanns en handlingsplan för samverkan baserad på 
de sammanfattningar som gjorts av nuvarande projektledare utifrån 
verksamhetens tidigare läsår. Dessa sammanfattningar beskrev på vilket 
sätt samverkan utförts mellan förskolan och skolan och avslutades med 
en plan för utveckling och fördjupning. Under våren 1984 gjordes en 
sammanfattning av läsåret 1983/84.

Våren 1985 gjordes ytterligare en utvärdering för läsåren 1983/84 och 
1984/85 av projektledarna. Anledningen var bl a att belysa skillnader 
mellan läsåren. På ett av mötena med samarbetsgruppen uppmanade 
projektledarna de närvarande att sammanställa de åsikter som fanns inom
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respektive verksamhet utifrån de moment som ingick i samverkan. Således 
inkom sammanfattningar från daghemmen, deltidsgrupperna samt 
årskurserna ett, två och tre, vilka projektledarna sammanställde i ett 
häfte. Av sammanfattningarna framkom att samtliga lärare ansåg 
samverkan viktig och att den lett till en bättre skolstart för barnen. 
Förskollärarna uppskattade den hjälp de fått av projektledare A att sätta 
ihop program för språk- och rörelseövningar. Samma projektledares 
insatser kring dessa övningar på lågstadiet uppskattades av lärarna. Båda 
lärarkategorierna ansåg att de gemensamma studiedagarna hade varit 
berikande och lett till större gemenskap och förståelse mellan verksamhet
erna. Likaså uppskattade de att arbeta hos varandra. Ett sådant samarbete 
gav dem insikt i respektive arbetssätt. Alla lärare var också överens om 
att förändra temaarbetet. Detta arbete ska nu gälla mellan förskolebarn 
och elever i årskurs tre (fadderklassen).

Intresse och stöd för projektet

Projektet har haft stöd från skolledningen som varit positiv och 
uppmuntrande. Skolledaren har också deltagit i en av de kurser som 
anordnades och har i möjligaste mån beaktat önskemål om kurser o dyl. 
Länsskolnämnden har likaså stöttat och intresserat sig för projektet. En 
av projektledarna samt skolpsykologen har tidvis arbetat på länsskol
nämnden.

Projektet har väckt ett stort intresse inom och utanför skolan. Inom skolan 
finns en spridning av arbetet och mellan stadierna arbetar t ex årskurs 
sex-Iärarna några dagar i årskurs tre våren innan de skall ta emot årskurs 
fyra. Syftet är att något lära känna eleverna och arbetssättet. Både inom 
kommunen och från andra kommuner har det funnits ett intresse att få 
ta del av projektet. Projektledarna har rest runt till ett flertal platser 
och berättat om sina erfarenheter. Likaså har de tagit emot ett tiotal 
studiebesök på skolan. Projektet och skolan har även uppmärksammats 

i massmedia, facktidningar o dyl.



Projektet och ekonomin

Projektet har under två läsår erhållit ca 70 000 kronor. Främst har 
pengarna använts till förskollärarens tjänst på lågstadiet.

Projektet och framtiden

Projektet har beviljats medel från lågstadiesatsning för ytterligare ett 
läsår. Dessa medel skall bl a användas till en utvärdering av de effekter 
samverkan ger på eleverna. Samverkan, i den form som fastlagts, 
fortsätter efter de handlingsplaner som finns med en förändring vad gäller 
temaarbetet. I övrigt tänker lärarna sig en fördjupning av språk- och 
rörelseövningar samt föräldrasamverkan. Projektledare A anställs som 
förskollärare i skolan, medan projektledare B kommer att gå som resurs 
i årskurs ett och har dessutom fastlagda timmar på förskolan. Planering 
finns för hösten 1985 och de båda projektledarna betonar vikten av 
gemensamma kurser och studiedagar även fortsättningsvis. De anser vidare 
att det finns mer att utveckla av kontinuiteten mellan förskola och skola.
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BESKRIVNING AV PROJEKT H 

Projektets inriktning: Språkstimulering 

Kommunen

Kommunen, som har ca 60 000 invånare, ligger i södra delen av Sverige. 
Merparten av sysselsättningen baseras på småindustri och verksamhet 
inom offentlig sektor. Kommunen styrs av en socialdemokratisk majoritet 
i kommunstyrelsen.

Skolan

Skolan omfattar hela grundskolan. Den äldsta delen av byggnaden tillkom 
1960 och inrymmer i dag högstadiet. I nära anknytning byggdes år 1970 
låg- och mellanstadiet. Skolan har totalt ca 700 elever. Låg- och 
mellanstadiet är tvåparallelligt, medan högstadiet är fyrparallelligt. 
Samtliga låg- och mellanstadielärare samt ämneslärare har lärarutbild
ning.

Inom skolans upptagningsområde ligger uteslutande hyreshus av 
höghusformat med upp till 1700 lägenheter i en byggnad. Området 
karaktäriseras av stor in- och utflyttning, vilket medför att svåra sociala 
problem är vanliga bland eleverna.

Skolan anses vara en "öppen skola" och har rykte om sig att vara 
"projektaktiv", dvs grunden till denna aktivitet lades av skolans förste 
rektor som handplockade "progressiva" lärare och drev projekt- och 
utvecklingsverksamhet i stor skala, en verksamhet som består även i dag. 
Samlad skoldag är införd fr o m årskurs sex, och i de fria aktiviteterna 
finns ett stort samarbete med olika organisationer utanför skolan. Även 
med förskolan finns ett intimt samarbete. Lågstadielärare och förskol
lärare har bl a deltagit i den högskolekurs om samverkan förskola-skola 
(3p) som anordnats gemensamt av skol- och socialförvaltning.
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Hem-skola föreningen är aktiv, och det är alltid stor uppslutning på 
föräldramöten och skolans dag. Denna dag, som anordnas en lördag varje 
år, är skolan i full verksamhet och föräldrarna har möjlighet att följa 
undervisningen.

Projektets bakgrund

I början på 1980-talet presterade eleverna dåligt i skolan. Deras 
prestationer var särskilt dåliga när det gällde baskunskaperna. Detta 
uppmärksammades av skoldirektören i kommunen som ifrågasatte lärarnas 
kompetens. Skolan tilldelades då extra medel och skolledaren uppmanades 
att starta olika projekt för att komma till rätta med elevernas bristande 
kunskaper. Dåvarande studierektor initierade ett projekt i varje årskurs. 
Målet var att träna basfärdigheterna. De projekt som startade hade olika 
inriktning t ex OÄ-slöjd, drama m m. I ett av projekten lät man 
bildläraren gå in i arbetet pä lågstadiet. Tanken var att integrera 
bildämnet med svenskämnet.

Bildläraren på skolan arbetade en tid som fortbildningskonsulent i länet. 
Under denna tid kom hon i kontakt med lågstadielärare och fick då insikt 
i hur arbetet bedrevs på lågstadiet. Bildläraren upptäckte att bildämnet 
var eftersatt och att det material som fanns att tillgå var bristfälligt. 
Hon såg möjligheterna att integrera bildämnet med svenskämnet i 
undervisningen och utvecklade idéer om hur basfärdigheterna på detta 
sätt skulle kunna tränas. Bildläraren ansåg en sådan integrering vara 
naturlig på lågstadiet eftersom lektionerna var mer sammanhållna där 
än de var på högstadiet. En integrering med bildämnet i svenskundervis
ningen skulle bl a innebära att eleverna tränade att uttrycka sig i bild 
och fick skriva en berättelse med anknytning till bilden eller omvänt. 
Bildläraren poängterade även det muntliga framträdandet utifrån en bild.

Bildläraren lade stor vikt vid arbetet med bildframställningen. Hon ansåg 
det viktigt att uppmuntra eleverna att göra en bild färdig och lära dem 
att se detaljer i helheter. Hon menade att det var lika viktigt att en 
lärare vågade korrigera en bild som att de självklart rättade en text. 
Sådana korrigeringar innebar t ex att uppmuntra en elev till att färglägga
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hela bilden, sätta dit fler figurer eller att koncentrera sig på att rita 
av en speciell detalj så noggrant som möjligt.

Projektets framväxt

Bildläraren och studierektorn skrev tillsammans en plan för hur ett projekt 
skulle bedrivas mot det mål som var fastställt, att träna basfärdigheterna. 
Projektet startade läsåret 1982/83 med de extra medel som tilldelats 
skolan från kommunen.

Projektet var upplagt så, att både bildläraren och lågstadieläraren gick 
in i klassen, där de tillsammans hade ett 60-minuters pass en gång i 
veckan. Projektet pågick under två år med början i årskurs två. Under 
projektets gång träffades de berörda lågstadielärarna och bildläraren på 
särskilt avsatt tid för att planera verksamheten.

Syftet med projektet var att öka elevernas bildseende i fråga om detaljer 
och öka deras koncentrationsförmåga och med hjälp av bilden (egna och 
andras) utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Det skulle ske genom 
att eleverna tränades skriva texter till sina bilder eller att berätta för 
varandra kring en bild som dé ritat.

De lärare i vars klasser projektet bedrevs var mycket entusiastiska och 
upplevde att bildlärarens närvaro och undervisning i klassrummet hade 
tillfört dem själva ett nytt sätt att se på bildämnet och hur det kunde 
integreras med andra ämnen.

En av lärarna gjorde på eget initiativ en utvärdering med eleverna i 
både årskurs två och tre. I årskurs två lät hon eleverna fylla i staplar 
med rubrikerna "hur jag känner mig när jag har bild; glad, lagom, ledsen, 
tråkig". Majoriteten av samtliga eleverna skrev att de var glada och 
tyckte att bild var roligt. När de gick i årskurs tre fick eleverna skriva 
fritt om vad de ansåg vara bra/dåligt med bild. Liknande resultat erhölls 
vid detta tillfälle. Eleverna uppskattade speciellt att få arbeta med sin 
fantasi, och ansåg att bildläraren var snäll.
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De lärare som deltog i projektet spred sin entusiasm i lärarrummet, vilket 
resulterade i att övriga lågstadielärare också önskade deltaga i projektet. 
Lågstadiesatsningens tillkomst våren 1983 gav möjligheter till att söka 
nya pengar och fortsätta projektet. Till projektledare utsågs bildläraren. 
Projektet planerades för en två-års period. Skolledningen stöttade 
projektet och möjliggjorde för bildläraren, genom schemaomläggning och 
resursomfördelning, att vara frikopplad från sin undervisning på 
högstadiet vissa timmar i veckan.

Läsåret 1984/85

Projektledaren följde i stor utsträckning den tidigare uppläggningen av 
projektet. Viss tid avsattes till planering med de två berörda lågstadie- 
lärarna och med specialläraren. Dessa planeringsträffar var inte fast 
återkommande, som de varit under tidigare år, utan förekom när det 
fanns behov av att diskutera händelserna i klassrummet. Till viss del 
berodde detta på att konferenstidén inte var parallellagd för låg- och 
högstadiet. I projektledarens tjänst ingick tre timmar per vecka för
övergripande verksamhet inom kommunen. Hon använde dessa timmar till 
att resa runt i olika skolor en dag var tredje vecka och prata om
konstbilder med eleverna. Kontakterna med elever på olika skolor gav 
projektledaren inblick i hur eleverna resonerade och tänkte ifråga om 
bildämnet. Hon lärde även känna hur ämnet behandlades på de olika 
stadierna i skolan.

Projektet i klassrummet

Under arbetspasset i klassrummet påbörjade projektledaren arbetet med 
eleverna. Arbetet följdes upp och gjordes sedan klart av klassläraren. 
Vid varje introduktionstillfälle utgick man från ett ämne som eleverna 
arbetade koncentrerat med. Under ett arbetspass infördes olika
uttrycksmöjligheter som bild, tal och skrift. Projektledaren utgick så
mycket som möjligt ifrån elevernas idéer. I bearbetningen utifrån dessa 
idéer korrigerade och rättade lärarna elevernas uttryckssätt såväl i bild 
som i tal och skrift.
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Det fanns en linje i projektets uppläggning som utgick från "jaget" via 
"klassrummet/skolan" till "staden". "Jaget", "klassrummet" och "skolan" 
planerades för årskurs två, medan "staden" föll in i årskurs tre. Vid det 
första tillfället behandlades "jaget". Eleverna fick först beskriva sig själva 
med ord. De berättade om sitt utseende, vilken färg de hade på ögon, 
hår och kläder. Därefter ritade de en människa. De ritade en fram- och 
en baksida som var separata. Figurerna klipptes ut och klistrades ihop 
med en pinne emellan. Det blev en docka som eleverna kunde agera 
med. När alla var klara användes katedern som scen och varje elev fick 
gå fram och presentera sig själv via sin docka. 1 detta moment skrev 
även eleverna ett brev i vilket de berättade om sig själva.

Under arbetets gång påpekade projektledaren detaljer och uppmuntrade 
eleverna att vara noggranna, när de målade. Det skulle finnas en 
överensstämmelse mellan bilden och hur de såg ut.

Att integrera språket och bilden föll sig naturligt ansåg projektledaren. 
Även i matematiken integrerades bilden under vissa arbetspass. Så utgick 
hon exempelvis från innehållet i skolbänken. Eleverna gick igenom dess 
innehåll. Allt material de hade i bänken skulle ritas av. Eleverna var 
då tvungna att förminska för att få plats på papperet och att finna en 
teknik för hur man t ex ritar flera böcker på varandra. Till detta skrev 
eleverna en prydlig innehållsförteckning, där rättstavningen starkt 
poängterades.

Efter arbetet med bänken vidgades området till att omfatta "klassrumm
et". Här infördes matematiken med siffror. Eleverna skulle av ett 
A3-papper göra en modell av klassrummet till vilken projektledaren gav 
måtten. Det gällde därvid för eleverna att mäta papperet med linjal, 
klippa och klistra ihop hörnen så att det till slut blev en låda. I detta 
"mini-klassrum" återgav eleverna det egna klassrummet. De beskrev och 
undersökte väggarna noga och ritade en vägg i taget med så många 
detaljer som möjligt. Klassrummet återgavs även uppifrån med alla bänkar 
inritade i rader.
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Temat "skolan" avslutades med en studie av skolgården och vad man gör 
där. Eleverna räknade upp lekar som de brukade leka på rasterna. Läraren 
och projektledaren skrev upp alla lekar på tavlan. Till slut var hela tavlan 
fylld av både kända och okända lekar.

Därefter beskrev en elev i taget en lek, vilka regler som gällde och 
hur man lekte den. Några lekar valdes ut som lärarna och eleverna lekte 
tillsammans, vilket förde dem osökt in på de rim och ramsor som användes 
i lekarna. Eleverna valde därefter ut varsin lek och åskådliggjorde den 
i en bild. Läraren gick runt i klassrummet och korrigerade elevernas 
bilder genom att påpeka att t ex fler barn kunde vara med i leken på 
bilden eller uppmuntra dem att måla t ex kläderna på barnen de ritat. 
När bilden var klar skrev eleverna vilken lek de avbildat. I de fall ramsor 
användes i leken skrevs även dessa ned. Läraren påminde sedan eleverna 
om att leka lekarna på rasterna.

För att återknyta till temat "jaget" så fortsatte arbetet med handdockor, 
vilket en av iågstadielärarna tog initiativ till. Vid det tillfället hade 
projektledaren en praktikant som hjälpte till med att blanda papier-maché 
massa och att sy kläder till dockorna. Eleverna målade huvuden och 
händer, som gjorts av massan. Och dockan fick kläder, hår och andra 
detaljer, som gav den personlighet. Eleverna lekte mycket med sina dockor 
och förde dialoger med varandra via dockorna. De fick även spela med 
dem från katedern som utsågs till scen. Därifrån berättade barnen via 
dockan vilken sorts docka det var, hur gammal den var osv. Läraren 
uppmuntrade hela tiden eleven att berätta vidare. Arbetet utvidgades 
till att låta eleverna skriva dialoger till en pjäs. Eleverna tränade in 
pjäsen och uppförde det hela för alla föräldrar den lördag det var "skolans 
dag".

Klassrummet var dekorerat med elevernas arbeten som hängde på 
väggarna. Där hängde både påbörjade och färdiga alster. De handdockor 
som eleverna gjort under vårterminen stod uppställda på fönsterbänken. 
Detta ansåg lärarna inspirera eleverna till rollspel med dockorna under 
rasterna. På en vägg hängde ett grupparbete som läraren genomfört efter 
inspiration från samarbetet med projektledaren. Grupparbetet hade upp-
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kommit ur samtal med eleverna om löner och skatter och efter det att 
några elever anmälts för snatteri. Ett abstrakt ämne som läraren lät 
eleverna avbilda för att de skulle förstå. - Vad gör man för att få lön 
och vad får man för skatten man betalar? - Väggarna pryddes med olika 
sorters yrken avbildade under rubriken lön. Under rubriken skatt var skilda 
samhälleliga serviceinrättningar avbildade.

Projektet och eleverna

Skolans upptagningsområde har mycket sociala problem vilket återspeg
lades i klasserna. Lärarna ansåg att eleverna ofta var oroliga och att 
slagsmål var vanligt förekommande på raster. Stundtals var både kurator 
och rektor inkopplad i arbetet med klasserna. I en av klasserna såg 
lärarna hur dessa förhållanden kom till uttryck i de handdockor som 
eleverna gjort. Figurerna var främst monster, drakar, bovar osv. En och 
annan flicka i klassen hade gjort en prinsessa eller hästdocka.

Eleverna tyckte att det var roligt med arbetspasset i bild menade lärarna. 
Klassrummet präglades av arbetsiver och glädje och eleverna uppskattade 
att ha en annan lärare. Eleverna frågade ofta efter projektledaren och 
om de såg henne skymta förbi var en kram lika självklar som frågan 

"kommer du till oss i dag"?

Projektledaren uttrycker följande i en intervju:

"I: Du sade att barnen tyckte att det var roligt. Hur märker du det?

R: Dels att jag blir så välkomnad när jag dyker upp, dels att de 
själva säger att det är roligt. När man skall gå därifrån så vill det 
inte sluta och de blir ledsna när det blir inställt av någon anledning, 
- om de skulle göra någonting annat under den tiden, om de skulle 
gå på någon konsert eller så.

I: Brukar du träffa de här barnen under andra tider under veckan?

R: Jag ser dem ofta i matsalen och ibland kommer de ner och har 
slöjd, inte 2:orna men sådana jag har haft tidigare på lågstadiet men 
de finns här i byggnaden ibland och då rusar de glatt emot mig 
och jag får många kramar" (H4:a).
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Lärarröster om projektet

De båda lärarna som berördes av projektverksamheten hade båda 
efterfrågat en fortsättning på det tidigare LUVA-projektet som deras 
kollegor medverkat i. De blev inspirerade av de lärare som tidigare 
deltagit i samarbetet med bildläraren och ville själva ta del av arbetet. 
Eftersom bildläraren följde klassen under två år, ansåg de att det var 
en typ av fortbildning och att de därigenom fick tid på sig att anamma 
ett nytt arbetssätt.

Lärarna var positiva till att bildläraren kom in i klassrummet. De ansåg 
främst att hon fyllde en funktion som kunskapsförmedlare till eleverna. 
Lärarna menade att bildläraren lärde eleverna något som de själva var 
osäkra på. En av lärarna uttryckte sig på följande sätt:

"Jag tycker det är bra för att vi får hjälp av en som kan och att 
jag inte måste känna att nu måste jag klara av det här själv. Jag
måste sätta mig in i hur detta är utan att jag alls egentligen har
någon hum om det. Jag har inte fått någon utbildning på det och 
jag är inte duktig i teckning eller målning själv så jag tycker det 
är bra. Under de år som jag har varit ute så har jag märkt att barn 
har fått det svårare. Det har blivit svårare att inspirera dem, att
få dem till att måla och göra det utan det här "jag kan inte och
jag vet inte hur det ser uti Jag vet inte hur man gör". Det tycker 
jag har blivit mer och mer frapperande under de här åren och jag 
vet att det inte bara är jag som upplever det så utan att det är 
flera lärare" (H6:l).

"Jag tycker det är väldigt roligt, det tycker jag. Det jag tycker är 
väldigt bra, det är att det kommer en bildiärare när man skall ha 
teckning med barnen. Det känns alltid jobbigt och man skall alltid 
hitta på nya grejer. Och det är jobbigt många gånger. Hon har ju 
en helt annan bakgrund, hon håller på med detta jämt så det är 
lättare för henne. Det tycker jag är väldigt bra att projektledaren 
kommer in för hon har en helt annan utbildning på detta och hon 
kan liksom föra dem fram på ett annat vis" (H6:l).

Projektledaren var positiv till samverkan med en annan lärarkategori då 
det fanns mycket att delge varandra. Hon ansåg dessutom att det fanns 
ett naturligt samröre mellan bild, tal och skrift och att det var viktigt 
att lära barnen se och använda bilden som ett av de uttrycksmedel som 
finns i skolan. Hon ansåg vidare att en sådan integration var lättare
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bland lågstadiebarn då de var mer mottagliga för bilden än högstadie
elever. De har ett större föreställningsvärde och ser färger och detaljer 
i större utsträckning till skillnad från högstadieelever, som är mer 
realister, menade hon, vilket hon uttryckte på följande sätt:

"Här är det först och främst både samverkan med en annan 
lärarkategori-, lågstadielärare- och med andra ämnen, i första hand 
svenska. Svenska och bild har så mycket ihop så egentligen är det 
klart att man jobbar parallellt med dem. Vi skulle gärna göra det 
i större utsträckning även på högstadiet, men det går inte av 
schematekniska skäl och därför är det roligt att se hur fint det går 
att fläta ihop det på lågstadiet. Hittills har det väl bara varit positivt 
både för min del och för lågstadielärarnas del och framför allt tror 
jag eleverna är väldigt glada för avbrott i den vanliga undervisningen. 
På det viset får nu naturligtvis de här tankarna sin förgrening även 
in i svenskundervisningen då jag inte är där" (H4:a).

En timme per vecka var bildläraren i klassen. Samtliga lärare ansåg att 
det var för lite tid avsatt för projektet. Projektledaren ansåg därför att 
det var viktigt att arbetet följdes upp av klassläraren under andra 
tillfällen. Dels för att arbetet skulle bli klart, dels för att bilden inte 
skall ses separat utan bli ett naturligt komplement till övrig verksamhet 
i klassrummet. Lågstadielärarna upplevde svårigheter med att hinna med 
den uppföljning som behövdes mellan de gånger projektledaren var i 
klassen. En av lågstadielärarna uttryckte sig på följande sätt:

"Jag tycker det är positivt, - att det tillför någonting. Man skulle 
ändå i regel måla med barnen någon timme i veckan så det tycker 
jag inte är någon belastning alls. Det som kan vara jobbigt, det är 
om man skall göra någonting inför nästa gång, att man säger att 
det skulle vara bra om det och det blir färdigt så vi skulle försöka 
förbereda detta. Det kan vi bara inte och det är klart då känns 
det jobbigt och då har man det över sig, att nu skulle jag ha hunnit 
det och nu väntar sig projektledaren att vi skall vara färdiga med 
det och så är vi inte det" (H6:l).



En uppföljning skedde dock. Projektledaren uttryckte följande:

"Det är ofta så att de gör klart det vi har satt igång med. Ofta 
när vi kopplar ihop det med att skriva så kan det hända, när jag 
kommer tillbaks nästa gång så har de sett till att allting är rätt 
stavat och utskrivet. På det viset så arbetar de med det även på 
andra tider än jag är där" (H4:a).

En av lärarna upplevde även svårigheter med att integrera svenskämnet 
i bilden.

"Sedan är det meningen att de skall skriva till och det tycker jag 
är svårt för det har barnen så jättesvårt för. Att barnen skall 
åstadkomma någonting i den vägen själva, det tycker jag blir väldigt 
trögt och det är ju aldrig något spontant. Det tror jag du märkte. 
Man fick liksom gå omkring och föreslå dem vad de skulle skriva 
nu och vad de kunde säga där och där. Den biten tycker jag är litet 
jobbig, men just den här teckningsbiten den tycker jag är väldigt 
bra" (H6:l).

En av lärarna uttryckte samma problematik på följande sätt:

"Men det är för liten tid i veckan, vi sysslar med det. För även om 
vi t ex låter eleverna tala till bilder såsom vi har gjort de sista 
veckorna här, då upplever jag som väsentligt att dom får yttra sig 
och försöka formulera några tankar eller vad dom uppfattar på bilden. 
Jag märker ju då att det finns ju många elever som har ett sånt 
otroligt språk så dom får inte fram någonting. Då tänker jag. Här 
försöker jag få dom att prata under då kanske en halvtimme, och 
seda när det dom eleverna som sedan skickas till en speciallärare. 
Frågan är hur tränar man dom där? Det kan hända att man inte 
tränar dom just i det jag tycker är väsentligt - att få uttrycka sig 
att få träna stavning, och sådana saker som hör till svenskan" (H4:b).
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Lågstadielärarna saknade en gemensam planeringstid för att känna sig 
bättre förberedda inför varje träff. En av lärarna sade följande:

En gång i månaden eller något sådant behöver vi konferenstid för 
att sitta och prata om detta. Men det kan vi inte nu för vi har 
olika tider och i regel är bildläraren upptagen när vi har vår 
konferenstid. Hon slutar senare på dagarna och det är ganska svårt 
att få ihop det tycker jag. Det tycker jag nog att jag känner att 
jag är litet dåligt förberedd när hon kommer. Hon har väl i regel 
tänkt ut vad hon vill fortsätta med men jag känner att jag kanske 
inte gör riktigt så mycket som jag kunnat göra om vi hade fått prata 
ihop oss innan" (H6:l).

Både projektledaren och lågstadielärarna ansåg att projektet var bra och 
att det tillförde dem något nytt. Projektledaren har fått en inblick i 
lågstadiet och kan sprida sin kunskap om bildämnets betydelse. 
Lågstadieläraren har fått ett tillskott till sin undervisning och lärde sig 
samtidigt hur bildämnet kan användas på flera sätt.

Utvärdering av projektet

Projektledaren har sammanställt ett häfte som beskriver moment för 
moment hur hon har bedrivit arbetet med bild i årskurserna två och tre.

Intresse och stöd för projektet

Skolledningen gav ett uttalat stöd för all sorts projektverksamhet som 
bedrevs på skolan. Projektledaren upplevde att hon fick det stöd och 
den hjälp hon behövde i form av resurser och dylikt.

Intresset för projektet är stort inom skolans låg- och mellanstadium. De 
berörda lågstadielärarna är angelägna att projektet fortskrider. Övriga 
lägstadielärare önskar att projektet skall fortsätta ännu en två-års period 
så att de också skall få ta del av kunskapen. Bildläraren har även vissa 
timmar avsatta på mellanstadiet, där hon på liknande sätt arbetar i 
klasserna.
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Övriga skolor i kommunen får ta del av bildlärarens idéer och verksamhet 
och det arbete hon gör, när hon reser runt mellan olika skolor. Andra 
kommuner har visat sitt intresse och projektledaren har ombetts att 
berätta om sina erfarenheter. Inför studiedagarna hösten 1985 fick 
projektledaren i uppdrag att göra en utställning om projektet. Samtliga 
projekt i länet visades i form av utställningar. Avsikten var att ge 
information om utvecklingsarbete i länet.

Projektet och ekonomin

Projektet erhöll under ett år ca 20 000 kronor. Pengarna användes främst 
till nedsättning av projektledarens tjänst. En liten del har också gått 

till litteratur och materialanskaffning.

Projektet och framtiden

Projektet har erhållit medel från lågstadiesatsningen ytterligare ett år. 
Det kommer att fortsätta efter samma uppläggning och med samma elever 
som nu följs i årskurs tre. Innehållet kommer att utvidgas, exempelvis 
kommer eleverna att gå på besök i staden och återge delar av den i 
bild och text. Även andra områden, som t ex djur kommer att beröras.

Projektledaren har inspirerats av arbetet och vill utvidga projektet. Hon 
vill införa mera av konst i skolan. Projektledaren ansökte om ytterligare 
pengar från lågstadiesatsningen för att sammanställa 24 utställningar. 
Tanken var att varje utställning skulle hänga i matsalen på skolan ca 
en månad och sedan bytas ut. Utställningen skulle sedan återkomma om 
ca tre år. På det sättet skulle eleverna under sin grundskoletid få se 
varje utställning tre gånger. Projektledaren har en förhoppning om att 
det skall väcka elevernas nyfikenhet och öka deras kännedom om konst. 
Konstutställningarna skulle även alternera mellan flera skolor. Projektet 
fick dock inga extra medel från lågstadiesatsningen däremot användes 
överblivna pengar från projektet till att sammanställa några av 
utställningarna. För att kunna färdigställa alla utställningarna kommer, 
projektledaren att söka pengar från den satsning regeringen gör på 
kulturen i skolan.
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BESKRIVNING AV PROJEKT I 

Projektets inriktning: Föräldrautbildning. 

Kommunen

Kommunen, som har ca 15 000 invånare, varav 9 000 återfinns i tätorten, 
ligger i västra Sverige. Det är en kommun som har mycken småindustri 
och styrs av en borgerlig majoritet i kommunstyrelsen.

Rektorsområdet

Rektorsområdet omfattar tre skolor. Alla tre skolorna har låg- och 
mellanstadium som är två-parallelliga. I årskurs ett finns underlag för 
två klasser. Någon indelning i klasser har dock inte gjorts. Under första 
läsåret görs en indelning som man finner vara bäst med hänsyn till 
eleverna. Samtliga lärare har lärarutbildning.

Kommunen har inte samlad skoldag men skolledaren har i detta 
rektorsområdet infört att alla elever i årskurs ett börjar skoldagen 
samtidigt. Dagen börjar och slutar i halvklass. Schemat är parallellagt 
för varje årskurs så möjlighet till samarbete och utbyte mellan lärare 
finns.

Rektorsexpeditionen inryms i den centralt belägna skolan som togs i bruk 
1982 och är lokalintegrerad med förskola, fritidshem och träningsskola. 
Samverkan mellan verksamheterna sker i form av temastudier och 
gemensamma aktiviteter t ex lekar, musik och teater vid jultid eller kring 
ett bestämt ämne. Denna form av samverkan finns på alla tre skolorna, 
där varje verksamhet har särskilt utsedda kontaktpersoner.

Upptagningsområdet till var och en av de tre skolorna skiljer sig åt med 
avseende på geografisk storlek. Två av skolorna har stora upptagnings
områden vilket innebär att många elever åker bilskjuts till skolan. Den 
tredje skolans upptagningsområde är litet främst från det villaområdet 
där skolan är belägen. Vid varje skola finns en hem- och skolaförening.
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I föreningens styrelse ingår en lärarrepresentant från skolan. Aktiviteten 
i föreningarna varierar mellan de tre skolorna. I övrigt bedrivs någon 
form av projektarbete på samtliga skolor.

Projektets bakgrund

På våren 1983 skickades en artikel med rubriken "Det är dags att placera 
nybörjarnas föräldrar i skolan", till samtliga rektorsexpeditioner i 
kommunen. I artikeln, införd i en dagstidning i januari 1983 uttalade 
sig skolministern Bengt Göransson om föräldrars bristande kunskaper om 
skolans krav, brister som leder till att barnen inte kommer tillräckligt 
bra förberedda till skolan. En av skolledarna i rektorsområdet ansåg detta 
vara ett angeläget område och började skissa på möjligheten av att 
genomföra en föräldrautbildning i rektorsområdet.

Projektets framväxt

I början av april kallades alla föräldrar till de blivande årskurs ett 
eleverna till en information om skolstarten. Vid detta tillfälle delade 
skolledaren ut ovannämnda artikel till föräldrarna för genomläsning. Han 
hörde sig för om det fanns intresse för en föräldrautbildning kring skolans 
organisation, mål och läroplan. Intresset var stort bland föräldrarna, och 
man enades om en utbildning med träffar vid fyra tillfällen med start 
i månadsskiftet augusti/september.

Vid tidpunkten för föräldramötet hade ansökningstiden för att söka medel 
ur lågstadiesatsningen utgått. Skolledaren kontaktade handläggaren på 
länsskolnämnden, berättade om sin idé och den respons han fått av 
föräldrarna på föräldramötet. Han ombads sammanställa en projekt
ansökan och skicka den till länsskolnämnden, som senare tillstyrkte 
ansökan.

Skolledaren sammanställde materialet till föräldrautbildningen utifrån ett 
material som tidigare använts under 1970-talet vid en SIA-utbildning för 
föräldrar. Innehållet som behandlade skolverksamhetens mål, innehåll, 
utformning, ekonomi, övergripande planering m m fördelades på de plane-
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rade sammankomsterna. Syftet med föräldrautbildningen var att ge 
föräldrarna en övergripande utbildning om skolans verksamhet med 
inriktning på Lgr -80.

Sammankomsterna hölls kvällstid varannan vecka och föräldrarna gavs 
tre veckodagar att välja mellan den aktuella veckan. Skolledaren 
behandlade samma avsnitt samtliga tre kvällar. Tanken med detta 
arrangemang var att nå ut till så många föräldrar som möjligt och att 
de föräldrapar, som var intresserade, inte skulle hindras av barnpassnings- 
problem.

Lärarna på de aktuella skolorna tog del av det färdigställda materialet 
och gav sina synpunkter. Detta gjordes på läsårets första planeringsdag 
på respektive skola, där lärarna även diskuterade sin egen medverkan 
i utbildningen. Lärarna var överens om att inte medverka i utbildningen, 
vilket skolledaren inte heller planerat. Projektet förankrades även i 
informations- och samrådsgruppen, en grupp som är sammansatt av 
skolledaren och två representanter från vardera av de tre lågstadie
skolorna inom rektorsområdet. Vidare gavs information till hem- och skola 
föreningen vid respektive skola. Skolledaren stod själv som projektledare 
för projektet.

Läsåret 1983/84

Läsåret 1983/84 riktade sig utbildningen endast till föräldrar vars barn 
gick i årskurs ett. Av 120 föräldrar anmälde sig ca 80 st varav ett 50-tal 
fullföljde utbildningen.

Utbildningen, som var upplagd i studiecirkelform, hade fyra samman
komster om tre timmar vardera, förutom en avslutningsträff. Arbets
materialet till dessa träffar var indelat i olika avsnitt. Varje avsnitt 
behandlade en del av skolans verksamhet och det var framställt så att 
även en utomstående skulle kunna få inblick i skolans verksamhet. Till 
varje avsnitt hörde även frågor att diskutera gruppvis.
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Läsåret 1984/85

Läsåret 1984/85 riktade sig utbildningen både till föräldrar som hade 
barn i skolan och föräldrar som hade barn i förskolan. Denna höst bjöds 
föräldrar till elever i årskurserna ett till sex in. Tillsammans med de 
föräldrar som hade barn i förskolan inbjöds ca 600 föräldrar av vilka 
ett 40-tal anmälde sig. De som anmälde sig var främst föräldrar som 
hade barn i årskurs ett. Även några föräldrar som hade barn i förskolan 
deltog. En viss avtrappning skedde under kursens gång.

Utbildningen följde samma uppläggning som tidigare läsår. Även detta 
år kunde föräldrarna välja mellan tre veckodagar. Antalet träffar var 
fyra med en femte och sista träff som gemensam avslutning. Utbildningen 
hade reviderats något sedan föregående läsår bl a var fler grupparbeten 
inlagda.

Projektet och sammankomsterna

Sammankomsterna inleddes med att projektledaren höll ca en timmes 
föreläsning om det aktuella avsnittet. Föreläsningen följdes upp med en 
gruppdiskussion som senare redovisades. Den första sammankomsten 
behandlade skolans mål då projektledaren redogjorde för läroplanen och 
skollagen. Vid den andra sammankomsten behandlades skolans innehåll 
utifrån bl a timplaner, samverkan skola-arbetsliv, prao, betyg m m. Vid 
den tredje sammankomsten behandlades skolans utformning, där bl a 
planering, arbetsenheter, arbetsformer och arbetssätt togs upp. Vid detta 
tillfälle var även psykologen i rektorsområdet inbjuden för att berätta 
om sina arbetsuppgifter. Vid den fjärde sammankomsten redogjorde 
projektledaren för skolans organisation, ekonomi och övergripande 
planering. Han utgick ifrån riksdag, regering, departement och skolöver
styrelsen för att gå vidare till hur skolan är organiserad lokalt i 
kommunen. Vidare gav han en ekonomisk redogörelse för hur stora 
statsbidragen är och hur mycket en elev kostar per läsår. Till den femte 
och avslutande sammankomsten kallades samtliga föräldrar som deltagit 
i utbildningen under perioden. Träffen, som ägde rum i den centralt 
belägna skolan, var av gemytlig avslutningskaraktär då även en tillbaka-
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blick i skolhistorien gavs. Föräldrarna fick "sin utbildning" satt i ett 
historiskt perspektiv - en jämförelse mellan 1930-talets skola och 
1980-talets skola. Föräldrarna gavs tillfälle att vandra runt i skolan som 
ersatt den gamla skolan från 1930-talet, i vilken många av föräldrarna 
själva gått. Från den gamla skolan visades kort och filmer vilket påminde 
föräldrarna om deras egen skoltid och de kunde diskutera förändringar 
som skett fram till 1980-talet.

Föräldrakontakten under läsåret enligt den lokala arbetsplanen

I början av hösten kallades samtliga föräldrar till elever på lågstadiet 
till ett föräldramöte. Skolledaren inledde detta möte, som hölls på varje 
skola, med en övergripande information om skolans arbete enligt Lgr 
-80. Skolledaren utgick ifrån ett antal frågor som skolans mål, kursplan, 
timplaner, frivilliga aktiviteter, utvecklingsarbete osv. Därefter samlades 
föräldrarna i sina barns klassrum där respektive lärare informerade om 
vad eleverna skall lära sig under läsåret enligt Lgr -80. Läraren 
redogjorde också för det arbetssätt, de läromedel och de extra resurser 
som fanns att tillgå. I slutet av kvällen fanns tid avsatt för frågor från 
föräldrarna.

Under våren inbjöds föräldrarna till s k åhörardagar. Det skedde under 
en åhörarperiod, vanligtvis en vecka i februari/mars, som var gemensam 
för hela skolan. Den enskilde läraren kunde själv bestämma antalet dagar, 
minst två, i den aktuella veckan, som föräldrarna kunde besöka klassen. 
Under dessa dagar skulle samtliga ämnen finnas representerade så att 
föräldrarna kunde få en inblick i skolans och lärarens arbete. I anslutning 
till åhörardagarna kallade klassläraren till ett föräldramöte där aktuella 
frågor och eventuella funderingar diskuterades.

Under våren kallades även föräldrar till blivande årskurs ett elever till 
ett informationsmöte. Vid detta möte deltog förutom skolledaren även 
barnens förskollärare, den blivande lågstadieläraren, representant för 
hem-skola föreningen och skolsköterskan. Informationen rörde sig om 
skolans organisation, samverkan förskola och skola, inskrivning av 
eleverna samt skolhälsovården. Påföljande dag fick föräldrarna tillsam-
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mans med sina barn besöka skolan. Under detta besök, som varade ca 
en timme åt eleverna lunch och träffade sin blivande lärare i klassrum
met.

Projektet och föräldrarna

Utbildningen var förlagd till kvällstid och föräldrarna som deltog hade 
sina barn på olika skolor. Vissa av föräldrarna som deltog i kursen hade 
blivit rekommenderade att gå den av personer som gått året innan. Som 
förälder tyckte man att det var viktigt att gå denna utbildning för att 
förstå skolan. Kursen gav dem insikt och kunskap om skolans uppbyggnad 
och ekonomi, förhållanden som de inte känt till innan menade de. Sådan 
kunskap är av vikt att känna till för att kunna medverka i den debatt 
som förs om skolan menade föräldrarna.

Föräldrarna trodde att kursen skulle handla mer om olika arbetsmetoder 
i skolan. Speciellt gällde detta föräldrar till förskolebarn som inte haft 
någon kontakt med skolan tidigare. De menade att intresset och 
möjligheten till påverkan ökar ju mer man känner till om skolan.

När det gällde samverkan hem-skola upplevdes skolan "stängd" av några 
föräldrar. Det pratas om samverkan mellan hem och skola men enligt 
deras mening skulle det ske på skolans villkor. När man som förälder 
tar initiativ och ställer upp och t ex visar sin arbetsplats, visar skolan 
inget intresse. Risken blir ansåg föräldrarna att föräldrarnas engagemang 
försvinner om de får känslan av att deras förslag är ointressanta.

Ett exempel ur en av lågstadieklasserna:

Sju föräldrar med barn i en av skolornas lågstadieklass deltog i 
utbildningen. Läraren kände till vilka föräldrar det var och eleverna visste 
om ätt deras föräldrar var på kurs i skolan. De föräldrar, som gick kursen, 
hade inga särskilda problem med sina barn utan var själva angelägna 
om att lära sig mer om skolan för barnens skull. Läraren såg gärna att 
föräldrarna i större utsträckning själva skulle vara aktiva och komma 
med förslag till föräldramöten. Hon ville vara öppen för deras initiativ.
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Samtliga målsmän till eleverna i denna klass besökte under åhörardagarna 
skolan. Vid det uppföljande föräldramötet bad läraren att de föräldrar 
som gått utbildningen, skulle berätta om den. Detta gjordes, men någon 
diskussion uppkom inte.

Lärarröster om projektet

Lärarna på skolorna kände till att utbildningen pågick, och de var överens 
om att en utbildning av det här slaget behövdes för att föräldrarna skulle 
få en inblick i skolans verksamhet och förstå den. De kunde dock inte 
uttala sig om att utbildningen satt några spår i form av ökad föräldra- 
kontakt.

En av lågstadielärarna uttryckte sig på följande sätt:

"Ja, utbildningen tycker jag är helt bra. Jag tror föräldrarna behöver 
veta mera om skolan än vad dom vet för att kunna uttala sig därför 
att det handlar så mycket om skola i alla debatter i dag. Men vi 
har däremot inte märkt något pga att jag inte haft något föräldra
möte efter utbildningen har varit, så vi har inte kunnat prata om 
det" (I 6).

Projektledaren ansåg att föräldrarna som deltog i utbildningen var mycket 
ambitiösa. Med den uppläggningen som projektet hade har det skapat 
en större förståelse för skolans organisation och arbete vilket var syftet 
med projektet menade han. Tom ett sådant problem som resursupplägg
ningen noterade projektledaren en förståelse för, från de föräldrar som 
deltagit i utbildningen, när det diskuterats på ett föräldramöte.



Projektledaren uttryckte följande:

"De människor som skall vara med om att driva en verksamhet, och 
vara med om att ge impulser och vara med om att fatta beslut skall 
kunna göra det på ett vettigt sätt och vara kunniga. Då menar jag 
som så att den här utbildningen har lagts upp med tanke på detta 
och det är ingen tvekan om att föräldrarna har varit synnerligen 
ambitiösa. Nu har de fått det material som man har sysslat med 
på kvällen. Det har man fått 14 dagar innan så att de har hunnit 
sätta sig in i det och kanske kunna diskutera framför allt de som 
var med från början. Jag har funnit att i och med att man har 
förklarat hur saker och ting ligger till så har det skapat en bättre 
förståelse för skolans problematik både när det gäller de positiva 
sidorna och de negativa. Dessutom kan man säga att intresset har 
varit ganska så högt hos dessa som har varit med" (I 3/4:a).

Lärarnas åsikter om värdet av utbildningen överensstämde i stort med 
projektledarens men de ansåg att utbildningen tidvis var för övergripande 
och bestod av för mycket fakta. De menade att mer av olika arbetssätt 
skulle ingå vilket uttrycks i följande citat:

"Jo, jag läste bl a i det här kompendiet så stod det att föräldrarna 
saknade lärarmedverkan och det är nog riktigt, när dom hade sån 
här gruppdiskussion så hade dom nog behövt fråga oss också som 
jobbade i det så att säga. Rektor han kan det hela uppifrån men 
han är inte så ofta ute i klasserna" (I 6).

Lärarna är beredda att följa upp utbildningen under nästa läsår utifrån 
det kompendium som projektledaren har tryckt upp och som kommer att 
delas ut till samtliga föräldrar vars barn börjar årskurs ett. De anser 
att de kommer att kunna förena den övergripande delen av utbildningen 
med sitt eget arbetssätt i klassen.

I en intervju uttryckte en av lågstadielärarna följande:

"1: Nu har ju rektorn skickat ut det här kompendiet till alla målsmän 
i årskurs 1. Har du någon avsikt att ta upp det i föräldramöte?

R: Jo, man kan ju fråga och höra om dom har läst det och hur det 
har påverkat dom. De kanske vill gå nästa år - påverka varandra 
att gå kursen nästa år" (1 6).



125

Även projektledaren ansåg att projektet varit angeläget och att det borde 
fortsätta på klassrumsnivå när en sammanställning av materialet finns 
tillgängligt.

Projektledaren uttryckte följande:

"Jag får nog säga det, att det blir respons hos föräldrarna för denna 
utbildning. Jag kan väl då helt sonika hänvisa till vad man har sagt 
i själva utvärderingen för där har ju individerna uttalat sig och det 
är sammanfattat. Med ledning av det så synes det mig som om detta 
projektet var angeläget och kommer att vara angeläget. Då ligger 
bollen hos föräldrarna ute i styrelsen, ute hos lärarna" (I 3/4 a).

Både lärare och projektledaren ansåg att föräldrautbildningen är viktig 
i dagens skola för att föräldrarna skall bli mer insatta i vad som sker 
och få en förståelse för skolans verksamhet. Projektledaren har under 
två läsår bedrivit utbildning för föräldrar i cirkelform. Materialet till 
den utbildningen finns upptryckt och är tänkt att användas av lärarna 
och hem-skola föreningen i framtiden. Som framgått avser lärarna att 

utnyttja materialet.

Utvärdering av projektet

I samband med sista sammankomsten fick de som var närvarande svara 
på en enkät med frågor om varje avsnitt i utbildningen. Svaren var överlag 
positiva. De deltagande ansåg att lagom mycket hade tagits upp vid varje 
tillfälle och kunde mycket väl rekommendera utbildningen till andra 

föräldrar.

Intresse och stöd för projektet

Länsskolnämnden och skolstyrelsen har känt till projektet och deltagit 
i de avslutande sammankomsterna. Intresset för projektet har spridit sig 
på skolan där föräldrar har rekommenderat utbildningen till andra och 
på ett annat sätt än tidigare deltagit i diskussioner om skolan. 
Projektledaren har redogjort för projektet på olika länskonferenser 
anordnade av länsskolnämnden och hem- och skolaföreningen. Dessutom
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medverkade han på en rikskonferens kring temat "Det är oss det gäller" 
i Stockholm, där många visade ett intresse för projektet och frågade 
efter den sammanställning som projektledaren gjort.

Projektet och ekonomin

Projektet har under de två projektåren erhållit ca 40 000 kronor. Pengarna 
har använts till nedsättning i tjänst för projektledaren och duplicering 
av materialet.

Projektet och framtiden

Projektet är avslutat. Projektledaren har tryckt upp materialet som är 
tänkt att delas ut till alla föräldrar som har elever i årskurs ett. Tanken 
är att lärarna låter det ingå i de föräldramöten som anordnas under 
läsåret, vilket projektledaren meddelat dem via brev. Information om 
detta har även getts i informations- och samrådsgruppen och hem- och 
skolaföreningen.
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NÅGRA REFLEXIONER

I denna rapport har ambitionen varit att ge en beskrivning av nio projekt 
som bedrivits på lågstadiet inom ramen för den särskilda lågstadiesats- 
ningen. Arbetet med dessa beskrivningar har gett upphov till frågeställ
ningar som i det följande redovisas.

En första reflexion är att det fanns redan en "rörelse" på lågstadiet 
när lågstadiesatsningan startade. Dvs den utveckling och de utvecklings
arbeten som är igång på skolorna orsakades inte direkt av att enskilda 
skolor fick möjlighet till att söka extra pengar. I den fältstudie som 
bedrivits under 1984/85 framkom att ett flertal av de nio projekt startat 
innan LS kom till stånd. Några av dessa projekt drevs med extra medel 
från lokalt utvecklingsarbete s k LUVA-medel eller genom att tillgängliga 
resurser på skolan omfördelats. Andra var mer i planeringsstadiet. I dessa 
fall hade lärarna redan börjat diskutera sin situation och inventerat vad 
som upplevdes som problem och hur en förändring skulle kunna ske. För 
de sistnämnda kom LS som en "möjlighet". Med de extra pengar som 
tilldelades kunde lärarna genomföra sina idéer.

LS har således bidragit till att utvecklingsarbetet på lågstadiet fortsatt 
i vissa fall och i andra har satsningen gett möjlighet att förverkliga idéer. 
Det finns anledning att fråga sig om detta är en vanlig bild av de som 
sökt pengar från LS? Är det så att det endast är de skolor som redan 
hade ett utvecklingsarbete som sökte ytterligare medel för att fortsätta 
det utvecklingsarbete som påbörjats?

En annan reflexion som bör lyftas fram är att mycket handlar om 
samverkan förskola-skola.

Av de nio projekt som ingick i fältstudien var två kategoriserade som 
"samverkan förskola-skola". I ytterligare fem angavs att det fanns ett 
utbyte med förskola, fritidshem eller mellanstadiet. I fältstudien visade 
det sig att även i dessa fem projekt bedrevs en viss samverkan med 
förskolan. Samverkan rörde sig då om att lågstadielärare och förskollärare 
hade gemensamma studiedagar, kurser eller konferenser. Andra former
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av samverkan var att förskolebarn deltog i någon aktivitet i skolan eller 
att en "expert" (i drama, musik eller rörelse) med tjänstgöring på 
lågstadiet, bedrev undervisning med förskolebarn, för att förbereda dem 
inför skolstarten.

Samverkan mellan förskola-skola var ett av de förslag som i budgetpropo
sitionen angavs som exempel på utvecklingsarbete med LS-medel. I den 
kartläggning som gjorts av LS som helhet visar det sig att projekt 
kategoriserade som samverkan förskola-skola är den avgjort största 
gruppen (Schelin, 1984, 1985). Tyder detta på att förskollärare och 
lågstadielärre anser samverkan vara den viktigaste biten i utvecklings
arbetet? Varför kallas inte alla projekt samverkansprojekt, när samverkan 
även bedrivs inom projekt med inriktning mot motorik, språk eller dylikt? 
Tyder det på att lärarna antagit att det var samverkan som skulle ske 
även om inriktningen var något annat? Eller är det vid övergången 
förskola-skola lärarna upplever problemen?

Frågorna är av stort intresse då även studier av socialdepartementets 
30 miljoners satsning (för utvecklingsarbete på förskolan) visar att en 
stor del av medlen gått till samverkan förskola-skola (se Roos, 1985, 
stencil). Parallellt med dessa satsningar har en av regeringen tillsatt 
kommitté arbetat med ett betänkande rörande samverkan förskola-skola 
(SOU 1985:22). Kan det vara så att man även från myndighetens sida 
ser denna fråga som den viktigaste att lösa?

En annan viktig reflexion som gjorts är att lärarna i stor utsträckning 
använder sig av "experter" i skolan. Med "expert" menas här att någon 
annan än lågstadielärarna leder eller medverkar i projektet. Det kan t ex 
röra sig inom ämnena musik, drama, rörelse eller bild. I några projekt 
ledde "experten" undervisningen och klassläraren deltog samtidigt som 
elev för att lära sig hur ett ämne kunde integreras i undervisningen. 
I andra medverkade "experter" vid studiecirklar eller kurser då lärarna 
samlades för att fördjupa sig inom ett ämne.
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Denna "expertmedverkan" på lågstadiet kan ses som ett uttryck för att 
lågstadielärarna vill bredda sitt kunskapsområde. Lärarna har genom LS 
fått möjlighet att ordna egna studiedagar och kurser utifrån eget behov 
och intresse. LS föregicks av en diskussion om en satsning på fortbildning 
för förskollärare och lågstadielärare. Är denna utbredning av "experter" 
på lågstadiet ett Jkcken på att LS ändå blivit en fortbildning, men på 
lärarnas egna villkm?

Schelin fann vid en /Shförelse av de två första årens satsningar en ökning 
av projekt med inrÄning mot motoriska övningar (Schelin, 23/85). I 

fältstudien uppmärksammades detta än'mer. Rörelse är ett moment som 
återkommer i de flesta projekten som studerats oavsett projektets 
huvudinriktning. Liksom Schelin antytt är det av intresse att närmare 
studera orsaken till det ökade intresset för dylika övningar. Löser 
rörelsemomenten elevernas problem med koncentrationssvårigheter på 
lågstadiet? Eller har den utökade samverkan med förskolan givit 
lågstadielärare nya idéer för undervisningen?

I anvisningarna för LS angavs att ett projekt skulle beviljas pengar för 
ett tredje år endast om de var av särskilt intresse. I fältstudien har 
projektet följts under ett år och alla var inte avslutade dels på grund 
av att några påbörjats 1984/85, dels för att några fått ytterligare medel. 
Det är av stor vikt att det sker en uppföljning av fältstudien inom den 
centrala utvärderingens ram för att få en uppfattning om vad som hände 
på skolan efter projekttidens slut. Fortsätter verksamheten inom skolans 
ordinarie ram eller upphör den helt i och med att medel inte beviljas 
för ytterligare tid?

I ovan redovisade reflexioner kring några lokala projekt inom LS har 
några intressanta frågeställningar lyfts fram. I kommande rapporter inom 
den centrala utvärderingen blir det angeläget att bland annat närmare 
studera och belysa dessa och även andra frågeställningar.

En första uppföljningsstudie kommer att ske under våren 1986 via en 
enkät. Enkäten kommer att skickas till ca 120 projekt som bedrivs med
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LS medel på lågstadiet. Syftet med denna uppföljning är att se hur pass 
allmängiltiga de reflexioner är som har lyfts fram utifrån fältstudien.

Ett annat område som kommer att ägnas fortsatta studier åt är 
frågeställningarna kring samverkan förskola-skola. Föreliggande material 
kommer dessutom, som tidigare nämnts, att tillsammans med intervjuerna, 
gjorda under fältstudien, ligga till grund för fortsatt analys av 
utveckling/utvecklingsarbete inom grundskolans lågstadium.
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Bil la

BAKGRUNDSFAKTA OM LÅGSTADIEPROJEKTET LÄSÅRET M/S5

SAMHÄLLET
ORT
TYP AV ORT
POLITISKT STYRE
STORLEK (inv.)
INVANDRING

SKOLAN
OMRÅDE
ÅLDER
ANTAL STADIER
ANTAL KLASSER
ANTAL ELEVER
ANTAL TJÄNSTER
TYP AV TJÄNSTER

ANDRA RESURSER
SAMLAD SKOLDAG
SAMARBETE FÖRSKOLA
SAMARBETE FRITIDSHEM
SAMARBETE FRITIDSGÅRD

HEM SKOLA FÖRENING

PROJEKT:
PROJEKTAKTIV SKOLA

TYP AV PROJEKT
LS, LUVA mm
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BAKGRUNDSFAKTA OM LÅGSTADIEPROJEKTET LÄSÅRET 1984/1985

UPPGIFTSLÄMNARE:
BEFATTNING
GRUNDUTBILDNING
TJÄNSTEÅR

FORTBILDNING (U2, SIA mm)
PROJEKTERFARENHET

PROJEKTBAKGRUND:
HUR TILLKOM PROJEKTET

VARFÖR STARTADES PROJEKTET

DIN ROLL I PROJEKTET
(Tillkomst)

DIN UPPGIFT I PROJEKTET
(genomförande
VILKA ÄR INBLANDADE I PROJEKTET
(Nyckelpersoner)
SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT

VILKA EFFEKTER FÖRVÄNTAR NI ER

PROJEKTETS UPPLÄGGNING:
NÄR ÄR DET PROJEKT (Planering)
NÄR ÄR DET PROJEKT (Genomförande
VILKA KLASSER ÄR INBLANDADE
VILKA STADIER ÄR INBLANDAD
FÖRÄLDRAR?
INVANDRARE
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Intervjuformulär "LÅG -30" 1985

Formuläret avsett för skoldirektör, skolledare, projektledare, klasslärare 

Bakgrundsfrågor:
a) vilket år tog du lärarexamen

har du någon fortbildning efter det
hur länge har du varit på den här skolan
har du något specialintresse i din roll som lärare

b) har du varit med i projektarbete tidigare 
vad handlade det då om

SKOLLEDARE
Vad har det inneburit för dig att vara skolledare och ha ett projekt 
på skolan

Information om processen: (endast projektledare och klasslärare) 
berätta om vad som händer i projektet 
(egna upplevelser om processen)

Projektet:
Vad är ett bra projekt enligt din mening?
- vad är det som gör att det blir bra
- för vem är det bra
- vad skulle det handla om (innehållet)
- hur skulle det gå till (formen)
- vad skulle det leda till
- ert projekt då, är det ett bra projekt
- varför/varför inte
- skulle något kunna vara bättre/vad då 

Utveckling:
a) Utveckling är ett begrepp som används ofta idag, vad är utveckling 

enligt ditt sätt att se?
- vad innebär utveckling (är det alltid något positivt)
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(kan du ge exempel)
- vad driver utveckling
- vad kan utvecklas

b) Man pratar om utveckling inom många områden tex skolan, 
hur ser du på skolans utveckling?

- vad finns det för möjligheter/hinder till denna utveckling
- vad innebär då det för barnen
- ditt projekt då, leder det till utveckling
- hur då/för vem/på vilket sätt

(Endast skolledare)
c) En viktig princip för att utveckla skolan är att decentralisera 

bla pengar och beslutsfattande. Hur ser du på det?
- vad leder det till

Problem:
Om du tänker på förhållanden inom skolan i stort - vilka problem 
är de mest centrala? (oro, koncentrationssvårigheter)
- finns det andra problem
- är det något utav problemen som är mer grundläggande än andra
- vad är det som åstadkommer sådana här problem
- vad kan man göra för att lösa problemen (hur skulle det gå till)
- har de här problemen ändrats under din tid som lärare
- vad beror den här förändringen på
- vad betyder den särskilda lågstadiesatsningen i det här sammanhanget 

Fortbildning:
SÖ:s tanke var från början att lågstadiesatsningen skulle innehålla 
en gemensam fortbiidning för förskollärare och lågstadielärare, hur 
ser du på det? (för/nackdelar)
- finns det behov av. en sådan utbildning
- vad menar du att den skulle innehålla
- vad skulle den kunna leda till (lett till)
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Information om projekten i kommunen: (endast till skoldirektörer)
I den här kommunen har ju flera skolor sökt projektpengar från den 
särskilda lågstadiesatsningen, har ni inom skolstyrelsen gjort en 
prioritering innan de har skickats till länsskolnämnden?
- varför vill ni satsa på just dessa projekt
- vad händer med de erfarenheter som vunnits i och med projektet 

nu när pengarna är slut
- hur tänker ni ta till vara de erfarenheterna i kommunen
- (hur kommer det andra till del)
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llLÅG-30". Intervjuformulär, resultat

A SUMMERING AV PROJEKTET

1. När du ser tillbaka på den här tiden som projektet har varat - vilka
är då de viktigaste erfarenheterna som vunnits?

- vad har varit positivt/negativt
- vilka svårigheter har du stött på
- vad har orsakat dem

2. Vad har det inneburit för dig att vara projektledare i det här projektet?
(endast projektledare) .

- (tid, arbete osv)

3. Har du fått stöd från Ln/skolledning när du har drivit projektet under
den här tiden?

- på vilket sätt

4. Har projektet väckt intresse på skolan under projekttiden?
Hur har det yttrat sig bland:

- inblandade lärare
- övriga lärare på skolan
- föräldrar

5. Har projektet väckt intresse utanför skolan under projekttiden?
- på vilket sätt
- hur har du upplevt det

B BEDÖMNING

1. Om du ser tillbaka och jämför hur ni hade det i klasserna och på 
skolan innan ni startade projektet med hur ni har det nu. Tycker 
du att projektet har haft några effekter på eleverna?
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- om ja/ vilka
- hur tar de sig uttryck
- menar du att någon specifik inlärning har skett/vilken

- om inte/ förvånar det dig
- vad hade du förväntat dig

2. Vilka effekter tycker du att projektet har givit på:
- på dig själv/har det gett dig någon kunskapsutveckling
- lärarlaget
- skolan som helhet
- andra skolor i kommunen (spridning)
- hur har du själv upplevt det

3. Vilka har effekterna blivit av att ni har varit inblandade i den centrala
utvärderingen?

C FRAMTIDEN (projektledare)

1. Vad kommer att hända med ert arbete till hösten?
- går ni vidare med projektidén
- blir det något nytt
- med vilka medel kommer ni. att jobba 

(Skolledare, skoldirektörer)
1. Vad kommer att hända med arbetet till hösten?

- hur tänker ni ta till vara de erfarenheter som vunnits ur projektet
- får de medel att fortsätta verksamheten (vilka medel)
- hur förs det in i den reguljära verksamheten i tex den lokala 

arbetsplanen
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D UTVÄRDERING

1. Görs det en lokal utvärdering av projeket?
- om ja/ vem gör den utvärderingen (kan jag få den)
- vem tog initiativ till att utföra den
- har Ln begärt in en lokal utvärdering
- om inte/ tänker ni göra en utvärdering
- hur ska det gå till

Är det något du vill tillägga som jag inte har frågat om?
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Processen - en ögonblicksbild - våren -85

Observationen sker under en lektion. Dess främsta syfte är att finna 
om det är projektet man håller på med och att iaktta uttryck för 
engagemang/intresse. För att angripa de olika inriktningar projekten har 
generellt, bör vi observera innehållet, formen och aktiviteter hos lärare 
och elever.

Innan lektionen startar fråga läraren:
Vad skall lektionen handla om, och 
Hur är uppläggningen tänkt

Efter lektionens slut fråga läraren:
Hur är denna lektion relaterad till projektet 
Är detta en typisk lektion
Skulle du ha gjort så här även utan att det var projekt

Efter lektionens slut fråga några elever:
Vad har ni pratat om
Har ni lärt er något
Vad kan du berätta hemma
Gör alla barn sån 't här i skolan
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Tidsperiod: __ _

Fakta kring projektarbetet:
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1. FORSKNING OM IDROTTSLEDARE - En litteraturstudie av nordisk 
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Per-OIof Granström och Eva Olofsson.

2. FORSKNING OM IDROTTSFÖRENINGAR - En litteraturstudie av nor
disk forskning om idrottsföreningar.
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3. IDROTTENS FÖRENINGSLEDARE - En enkätstudie bland ledare i 29 
idrottsföreningar.
Per-OIof Granström och Eva Olofsson.

4. UNDERVISNINGEN OM ARBETSLIVET PÅ VISSA YRKESFÖRBERED- 
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Ingrid Sandström.

5. WORD COMPREHENSION - settheoretic or nettheoretic formulation. 
Jarl Backman.

6. A MODEL FOR INITIAL COMPREHENSION OF TEXT INFORMATION. 
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7. FORSKNINGSÖVERSIKT RÖRANDE UTBILDNINGSPLANERING. En lit
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Joel Wikström.

8. PROCESSER I TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.

9. SEGMENTERING OCH KOHERENSKOPPLING SOM GRUNDPROCESSER 
I EN MODELL FÖR TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.

10. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ KOMMUNAL 
NIVÅ. Grundskola.
Joel Wikström.

11. INITIAL OCH REPRODUKTIV FÖRSTÅELSE VID LÄSNING AV BRUKS- 
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Jarl Backman.



12. PROGNOS AV FRAMGÅNG I HÖGRE STUDIER, METODER OCH PRO
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och prognosförmåga.
Sten Henrysson.

13. STUDENTERNA OCH ANTAGNINGEN TILL HÖGSKOLAN. INTERVJUER 
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