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Umeå universitet är avsedd att utgöra en sammanhållande ram för 
publicering av arbetsrapporter, delresultat, utkast m m vilka lämpar sig 
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SAMMANFATTNING

Vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet, pågår en central 
utvärdering av satsningen särskilda åtgärder på lågstadiet. Lågstadiesats- 
ningen startade läsåret 1983/84 och avslutades läsåret 1986/87. 
Föreliggande arbete utgör den sjunde delrapporteringen från detta 
utvärderingsprojekt. Arbetet skall ses som ett fullföljande av den tidigare 
rapporten av fältstudien (Rönnerman 1986). I följande rapport görs en 
bearbetning av de intervjuer som gjordes vid fältstudien. Intervjuerna var 
koncentrerade kring tre frågeområden problem, projekt och utveckling. 
Vid bearbetningen av svaren utföll intervjupersonernas uppfattningar om 
respektive frågeområde i olika kategorier. Den mest förekommande 
uppfattningen var, att problemen i skolan, t ex koncentrationssvårigheter, 
orsakas av den sociala hemmiljö en elev har, att ett projekt ansågs vara 
bra, när det bidrog till engagemang och utbyte av erfarenheter, att 
möjligheter och hinder till skolans utveckling ansågs vara beroende av 
organisatoriska faktorer såsom lokaler, arbetslag m m. Lågstadiesats- 
ningen som helhet tycks i högre grad vara inriktad mot fortbildning för 
lärare än angripa de problem som anses orsaka svårigheter i skolan. I 
rapporten redogörs också för den enkätstudie som gjordes våren 1986. 
Enkäten skickades till 117 projektledare. 109 inkom med svar. Frågorna i 
enkäten bygger på det material som samlades in under fältstudien. 
Resultaten stöder vad som framkommit vid bearbetningen av fältstudien.
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BAKGRUND

Riksdagen beslöt våren 1983 att tilldela grundskolan särskilda medel i 
syfte att stimulera utvecklingsarbetet på lågstadiet. Lågstadiesatsningen 
som avslutades i och med läsåret 1986/87 har pågått under fyra läsår. Av 
de 30 miljoner kronor som anslogs för läsåret 1983/84 reserverades två 

miljoner till centralt initierade projekt. En mindre del av denna summa 
reserverades för en utvärdering av satsningen som helhet (prop 1982/ 
83:100). De tre efterföljande åren tilldelades lågstadiet medel motsvaran
de 31,7 miljoner kronor per år. Av dessa reserverades 29,7 miljoner kronor 
för lokalt initierade projekt medan två miljoner avsattes till centrala 
projekt och en central utvärdering i likhet med första årets satsning (prop 
1983/84:100, prop 1984/85:100, prop 1985/86:100). Det centrala utvärder
ingsuppdraget av lågstadiesatsningen har av Skolöverstyrelsen förlagts till 
pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Inom den centrala utvärderingen har arbetet bedrivits dels genom 
kartläggning av samtliga pågående projekt, dels via fältstudier av ett 
urval projekt som pågått. Kartläggningen har för varje läsår redovisats i 
arbetsrapporter (Schelin 19/1984, 23/1985, 27/1986 och Nitzler 38/1987). 
Fältstudierna redovisas i form av en ingående beskrivning av nio lokalt 
initierade projekt (Rönnerman 25/1986). Förutom nämnda rapporter har 
Åhman (1984) gjort en genomgång och kategorisering av svensk forskning 
med inriktning mot lågstadiet och övergången förskola-lågstadium under 
tidsperioden 1970 - 1983 (Åhman 15/1984). Samtliga rapporter utgör 
tillsammans delar i den centrala utvärderingen av lågstadiesatsningen. En 
sammanfattande slutrapport färdigställs under våren 1988.

Föreliggande arbete är en redovisning av de intervjuer som gjordes med 
skoldirektörer, barnomsorgsassistenter, lärare och personal inom barn
omsorgen (förskollärare, fritidspedagog, barnskötare) i samband med 
fältstudien 1985. Följande arbete skall således ses som en utvidgning av 
de beskrivningar som redovisas i Rönnerman, 1986.
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Inom den centrala utvärderingen har en teoriinriktad utvärderingsansats 
tillämpats. I detta avsnitt kommer jag att mycket grovt teckna några av 
de kännetecken om ansatsen som är relevanta för föreliggande arbete. För 
en utförlig beskrivning av den teoriinriktade utvärderingsansatsen 
hänvisas till Andersson, 1984 och Franke-Wikberg, 1984.

Ansatsen, som har vuxit fram och utvecklats under 1980-talet, betonar 
vikten av att sätta in studieobjektet i sitt historiska och samhälleliga 
sammanhang. Således kan inte lågstadiesatsningen ses skild från vad som 
pågått före dess tillkomst, inte heller från de idéströmningar som är 
rådande under tiden. En annan betoning läggs vid att utvärderingen inte 
endast skall beskriva vad som sker utan även förstå och förklara det utfall 
som iakttagits. Föreliggande arbete sätts sålunda i relation till de 
beskrivningar som tidigare gjorts av nio lokalt initierade projekt 
(Rönnerman 25/1986).

Ett led i den teoriinriktade utvärderingsansatsen är att man som 
utvärderare klargör och formulerar det aktuella utvärderingsobjektet i en 
referensram. Referensramen har en dubbel funktion. Dels inriktar den 
utvärderingen på centrala aspekter, dels tjänar den som tolkningsram för 
analys av data. Formuleringen av en referensram för lågstadiesatsningen 
påbörjades i ett tidigt skede och kommer som helhet att redovisas i en 
kommande slutrapport. I referensramen har decentralisering utgjort en 
övergripande central aspekt. Inom utvärderingen studeras bl a hur 
decentraliseringstanken tar sig uttryck i det projekturval som sker på 
länsskolnämnderna. Detta urval styr i sin tur det utvecklingsarbete som 
bedrivs på enskilda skolor. I föreliggande arbete redovisas det lokala 
utvecklingsarbetet utifrån ett antal frågeställningar, medan kopplingen 
mellan nivåerna analyseras i den kommande slutrapporten.

För att studera projektverksamheten har vi bl a valt att använda 
strukturerade intervjuer för datainsamlingen. Intervjuerna har varit 
uppbyggda kring de tre frågeområdena projekt, problem och utveckling. 
Dessa frågeområden ser vi intressanta dels utifrån de diskussioner om den



3

påtalade oron på lågstadiet som föregick själva lågstadiesatsningen, dels 
som ett led i synen på projektets möjligheter att utveckla skolan. Tanken 
har varit att genom att bearbeta intervjuerna få ett utfall av intervju
personernas uppfattningar i respektive fråga. Vad lägger respektive 
intervjuperson i begrepp som "ha bra projekt", "problem" och "utveckling"? 
Och på vilket sätt kopplar de sina egna projekt till problemlösning och 
lågstadiesatsningen som helhet? Först med en kartläggning av denna typ 
av frågor är det möjligt att svara på lågstadiesatsningens vidare 
betydelse.

Syftet med föreliggande rapport är att beskriva utfallet av de tre 
frågorna projekt, problem och utveckling samt att anknyta utfallet till de 
tidigare gjorda beskrivningarna av projekten.

RAPPORTENS UPPLÄGGNING

I fältstudion ingick nio projekt som i ett första steg valdes ut av 
handläggarna på länsskolnämnderna. Ett sådant urvalsförfarande medför 
en risk i att det blir "de bästa" projekten som presenteras, vilket vi också 
är medvetna om. För att resultaten i högre grad skall vara gällande också 
för andra än de nio projekten, har vi därför kompletterat studien med en 
enkätstudie. I föreliggande arbete presenteras först metod och resultat för 
intervjuerna gjorda i fältstudien. Därefter följer metod och resultat för 
enkätstudien. I den avslutande diskussions- och reflexionsdelen diskuteras 
resultaten av intervjusvaren och några reflexioner för fortsatt arbete 
nämns.

FÄLTSTUDIEN

METOD OCH URVAL

Under hösten 1984 gjordes ett urval av nio lokalt initierade projekt som 
bedrevs på skolor runt om i landet. Samtliga dessa projekt följdes via 
fältstudier. Skolorna besöktes vid tre tillfällen då data om projektet sam-



lades in. (En utförlig redogörelse för urvalsförfarandet och datainsam
lingen finns beskrivet i Rönnerman 1986 s 2-9.) Huvuddelen av data 
samlades in med hjälp av intervjuer vid det andra och tredje besöket. 
Totalt intervjuades 54 personer i olika befattningar inom skola och 
förskola (se tabell 1).

Tabell 1. Antal intervjupersoner i respektive befattning.

Skol-
dir

Barn-
omsorgs-
ass

Skol
ledare

Pro
jekt
ledare

Lärare Övn-
lärare

Personal Summa 
inom barn
omsorgen

9 2 9 7 16 4 7 54

Frågeformulär och genomförande av intervjun

Intervjuformuläret är uppdelat i två delar. Den första delen behandlar i 
huvudsak tre övergripande frågor av allmän karaktär, vilka har ställts till 
samtliga intervjupersoner. I den andra delen berör frågorna de upplevda 
resultaten av projektet. Denna del har endast använts vid den andra 
intervjun med projektledare och skolledare (se vidare Rönnerman 1986 
s 6-7).

I föreliggande rapport redovisas data från den första delen av intervju
formuläret (bilaga 1), vilket är strukturerat och uppbyggt kring de tre 
huvudfrågorna projekt, problem och utveckling och där varje fråga är 
uppdelad i ett flertal del- och uppföljningsfrågor. Syftet med detta har 
varit att försöka erhålla en så bred bild som möjligt om intervjupersonens 
uppfattning om var och en av de aktuella frågorna. De olika följdfrågorna 
har i hög grad tjänat som ett stöd för intervjuaren för att "ringa in" den 
specifika uppfattningen i den aktuella frågan.
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Intervjuerna genomfördes efter avtalad tid på något av skolans tjänsterum. 
Situationen påminde mer om ett samtal än en strikt uppdelning i frågor 
och svar. Varje intervjuperson fick prata fritt om respektive fråga. Varje 
intervju varade ca 1-1,5 timmar. Den bandades och skrevs senare ut som 
helhet.

Bearbetning av intervjuerna

Att samla in data med hjälp av intervjuer innebär att man vid 
bearbetningen sitter med högar av maskinskriven text som det gäller att 
få grepp om. Även om man, som i vårt fall, använder sig av ett 
strukturerat intervjuformulär kommer mycken annan information med och 
tidvis känner man sig dränkt av textmassan och allt intressant som finns 
att utläsa. Fördelen med denna typ av insamling är dock att, till skillnad 
från data insamlad med enkäter, en helare "bild" av hur människor 
resonerar och tänker kring en viss fråga framstår. I bearbetningen har 
därför detta resonemang kring varje fråga setts som en helhet och 
"kärnan" i svaret har fått utgöra den uppfattning respektive person ger 
uttryck för. Vid genomläsningen av intervjusvaren upptäcks snart att 
människor skiljer sig åt i sitt resonemang kring en fråga. Oftast förklarar 
de orsakerna till ett fenomen på olika sätt.

Den fortsatta bearbetningen består således i att läsa de olika intervju
utsagorna och hitta likheter och skillnader i de uppfattningar intervju
personerna ger uttryck för. Likheterna förenar utsagorna i kategorierna, 
medan skillnaderna utgör en distinktion mellan kategorierna. För att 
finna dessa kategorier har, efter en första genomläsning av samtliga 
intervjuer, nyckelord i svaren antecknats. De intervjusvar som visar sig 
uttrycka en liknande uppfattning har lagts samman och bildat en första 
indelning i kategorier. Vid ytterligare genomläsning av intervjusvaren har 
beskrivningar utformats för varje kategori. Vid detta förfarande har under 
arbetets gång ett antal intervjuer lagts åt sidan som inte visat en direkt 
tillhörighet till någon av kategorierna. Dessa har lästs ytterligare ett par 
gånger och i de fall intervjusvaren givit uttryck för flera uppfattningar
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har den dominerande uppfattningen varit avgörande för kategoriplace
ringen. Samtliga intervjusvar har på detta sätt inordnats i ett antal 
kategorier i anslutning till respektive fråga.

Kategoribeskrivningarna är, som tidigare sagts, utformade utifrån 
intervjusvaren. Beskrivningarna är tämligen vida och vissa uppfattningar 

kan återfinnas i flera av kateeorierna, vilket visar att människans sätt att 
tänka om frågor av detta slag är tämligen komplext. Ett försök att 
renodla och finna en skillnad mellan kategorierna har jag gjort genom att 
låta tyngdpunkten ligga i var intervjupersonen lägger förklaringen till 

problemet/projektet/utvecklingen. Inför den slutliga inplaceringen av 
intervjusvar i kategorier har ca tio intervjuer lästs och kodats av två av 
varandra oberoende personer. Deras inplacering har sedan jämförts med 
den jag tidigare gjort och i de fall dessa inte har varit överensstämmande 
har en diskussion förts inför den slutgiltiga placeringen.

I intervjuerna finns även några frågor som inte ingår i kategorierna, men 
som anknyter till de tre frågeområdena. Dessa har sammanställts (bilaga 2 
och 3) men inte kategoriserats. Anledningen till detta är att intervju
personerna inte skiljer sig nämnvärt åt vad gäller svaren på dessa frågor. 
Kommentarer till dessa frågor återfinns i anslutning till resultatredovis
ningen av respektive frågeområde.

RESULTAT

I följande del återges resultatet av intervjubearbetningen för de tre 
frågeområdena problem - projekt - utveckling. Varje område presenteras 
var för sig, och presentationen följer i stort sett samma struktur med: 

en kort inledning om själva frågan 
kategoribeskrivningar samt
kommentarer till utfallet. (I dessa kommentarer är citat insatta för 
att illustrera hur intervjupersonerna resonerat, när de besvarat på 
frågan. Dessa citat är inte utplockade för att visa det "bästa svaret" 
utan skall endast ses som en illustration.)



7

Problemfrågan

Problemfrågan är uppdelad i flera del- och uppföljningsfrågor och syftar 
till att belysa vilka problem som anses finnas i skolan idag, deras orsaker 
och vilka åtgärder som anses lösa problemen i fråga. Vid bearbetningen av 
intervjusvaren har framför allt följande frågor beaktats:

Om du tänker på förhållanden inom skolan i stort - 
Vilka problem är de mest centrala?
Vilka är mest grundläggande?
Vad är det som åstadkommer sådana problem?
Vad kan man göra för att lösa problemen?

För att få en uppfattning om vilket/vilka problem som är de mest centrala 
i skolan, har jag som tidigare påpekats sett ovan angivna delfrågor som en 
helhet och vid kategoriseringen har tyngdpunkten lagts vid var intervju
personen lägger förklaringen till problemet. Vid bearbetningen fram
kommer att man relaterar orsaken till skolans problem till 

organisatoriska/ekonomiska faktorer 
skolans förändrade roll i samhället 
den sociala miljön eller 
individen

Således har fyra kategorier utfallit. 1 de fall intervjusvaren givit uttryck 
för flera uppfattningar har den dominerande uppfattningen fått råda vid 
placeringen. De intervjuer som hänförts till kategorin "ej kodbar" har i två 
fall orsakats av tekniskt fel vid bandupptagningen och i ett fall har inget 
svar getts på frågan.

I följande redovisning har jag valt att först ge en beskrivning av de fyra 
kategorierna, därefter följer en tabell som visar vilka kategorier 
intervjusvaren placerats inom. Avsnittet avslutas med ett resonemang 
kring utfallet, där också citat får belysa de olika utsagorna. I samband 
med detta resonemang kommer också svaren på de följdfrågor som gavs
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att kommenteras. Frågorna var:
* Har de här problemen ändrats under din tid som lärare?
* Vad beror den här förändringen på?
* Vad betyder den särskilda lågstadiesatsningen i det här samman

hanget? (Resultatet som helhet redovisas i bilaga 2.)

Kategori 1: Problemet - Organisatoriska/ekonomiska faktorer

I denna kategori relaterar intervjupersonerna problemen i skolan till 
skolan som organisation. Främst anses problemen vara de stora klasser/ 
grupper, som försvårar individualiseringen av undervisningen, brister i 
personalkontinuiteten, som försvårar samarbetet inom arbetslaget och 
övertaligheten inom lärarkåren. Det senare känns hotande och leder i 
vissa fall till samarbetssvårigheter, då man inte är säker på vilka lärare 
som är kvar kommande läsår. Oavsett vilket problem som anges anses 
orsakerna till dessa problem vara de ekonomiska förhållandena och 
politiska beslut. Andra faktorer, som inte är påverkbara, är de minskade 
barnkullarna och den ökade spännvidd, som genom integrering av elever 
som tidigare tillhört specialklass eller dylikt finns mellan eleverna i en 
klass. För att komma tillrätta med problemen i skolan förordar man 
minskat antal elever i klasserna genom att t ex anställa arbetslösa lärare. 
Vidare anses pedagogisk stimulans, engagemang och fackligt arbete 
viktigt, liksom att påverka beslutsfattare och politiker.

Kategori 2: Problemet - Skolans förändrade roll i samhället

För intervjupersonerna i denna kategori är problemet i skolan av mer 
grundläggande karaktär. Det relateras till samhällsbilden och den 
förändrade situation som människor har, vilket påverkar skolan som 
härigenom har fått en förändrad roll i samhället. Skolans kunskapsförmed- 
lande uppgift anses ha minskat. Skolan anses samtidigt vara för svag och 
klarar inte av att lära ut baskunskaperna. Skolan anses också ha förlorat 
sin status. Den har inte hand om folk- och moralfostran längre utan det är 
andra starkare krafter som verkar parallellt i samhället, t ex TV och
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videoutbudet, vilket leder till att skolans mål blivit av större social 
karaktär. Förskolans/skolans möjligheter ses begränsat. Man anser därför 
att det är viktigt att dels ha en öppen diskussion inom skolan om vilka 
problem som finns, dels vara mer öppen mot andra stadier, arbetslivet etc 
så att en större förståelse skapas för skolan/förskolan som samhälls
institution. Man anser också att större krav borde ställas på föräldrarna.

Kategori 3: Problemet - Den sociala miljön

I denna kategori anser intervjupersonerna att det största problemet i 
skolan är de elever som är splittrade, otrygga och har koncentrations
svårigheter. Eleverna har svårt att tillgodogöra sig den undervisning som 
ges då stor hänsyn måste tas till dessa elever vilka kan utgöra en stor del 
av klassen. Problemet är mer märkbart nu sedan integrering skett i 
klasserna och spännvidden (i kunskap) är stor mellan eleverna. Lärarna 
anser att det är svårt att bedriva regelrätt undervisning och tycker sig ha 
dåliga kunskaper i hur de skall bemöta barn med sociala problem eftersom 
det inte ingick i deras utbildning. Man önskar nu fortbildning och stöd. 
Orsaken till den sociala oro som yttrar sig i skolan hänför man till stress, 

otrygga vuxna och till den ändrade familjestruktur som finns idag där 
båda föräldrarna, av ekonomiska skäl, arbetar heltid eller där barnen bor 
med den ene av föräldrarna. Barnen själva har dessutom egna aktiviteter 
på fritiden och ser mycket på TV, vilket resulterar i att barn och vuxna 
har lite kontakt med varandra. Elevernas otrygghet måste därför lösas i 
hemmen. Skolan kan endast försöka göra tillvaron dräglig för dem den tid 
de är i skolan samt försöka stödja föräldrar genom samtal och att utveckla 
samarbetet mellan hem - skola och socialvård.

Kategori 4: Problemet - Individen själv

I denna kategori anser intervjupersonerna att problemet är att människor 
är olika som individer, vilket kan medföra relations- och samarbetssvårig- 
heter. I grunden anser man att det nuvarande skolsystemet är bra med 
dess sammanhållna klasser. För att skolan skall vara utan problem gäller
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det att få "rätt man på rätt plats" genom att välja lärare eller kollegor 
som passar in i kollegiet/arbetslaget. Man anser vidare att individen 
måste satsa sig själv om det skall bli problemfritt.

Nedan följer en tabell som visar intervjupersonernas fördelning inom de 
fyra olika kategorierna.

Tabell 2. Intervjupersonernas fördelning inom de olika kategorierna 
när det gäller problemfrågan.

1 2 3 4 Ej Summa
kodbar

Skoldirektör 1 5 3 - - 9
Barnomsorgsassistent - - 1 1 - 2
Skolledare 1 - 6* 2 - 9
Projektledare 2 1 4 - - 7
Lärare 2 - 13 - 1 16
Övningslärare 1 - 1 1 1 4
Personal inom barnomsorgen tf.** 1 I** - 1 7

Total 11 7 29 4 3 54

* varav tvä tillika är projektledare
** varav en tillika är projektledare

Kommentar till problemfrågan

"Det jag tycker Hr jobbigast tir de hör okoncentrerade barnen som inte har 
det bra hemma, de som man får ta emot trötta och hungriga och som inte 
orkar engagera sig i sitt skolarbete ..."(Lärare E6:2)
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Läraren i ovanstående citat uttrycker, liksom majoriteten av intervju
personerna, att det största problemet i skolan idag är elever med sociala 
problem. Denna uppfattning utgör, som framgår av tabell 2, den 
dominerande kategorin (kategori 3). Lärarna anser sig ha svårt att hantera 
dessa elever och deras orolighet medför vissa svårigheter i undervisningen. 
I intervjuerna framkommer att lärarna inte är ensamma om denna 
uppfattning. Som tabellen ovan visar sällar sig även projektledare, 

skolledare och skoldirektörer till denna grupp.

"Det tycks nog med åren blivit de sociala bitarna faktiskt, att vi har fått 
allt fler barn som har mycket svåra hemförhållanden och som då också får 
problem dels i skolan och i skolarbetet, och dels med kamrater..." 
(skoldirektör E3)

Den grupp som avviker helt från denna uppfattning är förskollärarna. De 
anser det mest påtagliga problemet vara de stora barngrupperna (kategori 
1). I intervjuerna nämner dock samtliga förskollärare att barn med sociala 
problem utgör en stor del men barngruppens storlek anses ändå överväga 
som problem. En av dem uttrycker följande: "Jag tror många gånger dr det 
inte antal personal det beror på utan ofta Ur det att man ska ha små 
grupper för att man ska kunna hjälpa barnen ..." (förskollärare G9:2) Några 
av lärarna återfinns också inom denna kategori och de relaterar då till de 
stora klasserna i skolan.

De problem som nämnts ovan och som illustrerats med citat är konkret 
uttryckta problem som finns i den praktiska verksamheten för den 
enskilde läraren. I kategori 2, som främst företräds av skoldirektörer, 
relateras problemet och dess orsaker däremot till en allmän samhällsför
ändring. Man menar att de negativa attityder och krafter som verkar 
parallellt i samhället påverkar också skolan, vilket en av skoldirektörerna 
uttrycker på följande sätt:

"... sedan Ur det ett problem att vi har så mycket dubbla budskap i 
samhället och skolan klarar inte ensam att stå för en vettig samhällsmoral 
så att säga, när andra krafter verkar parallellt med skolan och påverkar 
barnen i ännu högre grad." (skoldirektör Gl)
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Den här uppfattningen om en allmän samhällsförändring som orsak kan 
även sägas omfatta övriga intervjupersoner undantaget dem i kategori k, 
vilka jag senare kommer att behandla. Skillnaden ligger i att skoldirek
törerna uttrycker sig i mer generella och övergripande termer, medan 
lärarna applicerar förändringen på något konkret och gripbart, något som 
även en av skoldirektörerna påpekar: "Men det här är väldigt stora 
problem. Sen har vi mer verklighetsnära problem. Dem kan säkert 
lågstadielärama mycket bättre än jag." (skoldirektör Al) De orsaker som 
anges av en majoritet av intervjupersonerna är de splittrade hemförhåll
anden som många elever har. En av lärarna formulerar det så här:

"Jag tror att det är mänga faktorer, många splittrade hem, många 
föräldrar som inte har tid med sina barn. Många barn som parkeras 
framför TV:n i stället, många barn som känner sig otrygga ..." (Lärare
A6:2)

En annan orsak är den ekonomiska faktorn. Att man ser dessa konkret 
angivna orsaker som en del i den allmänna samhällsförändringen blir än 
mer tydligt i den följdfråga om problemens förändring över tid, som gavs i 
anslutning till de tidigare behandlade frågorna. Över hälften av 
intervjupersonerna som har svarat på frågan anser att de sociala 

problemen bland eleverna blivit allt vanligare och att orsakerna ligger i 
den förändring som skett i samhället. I flera fall exemplifieras detta med 
den splittrade familjen, arbetslöshet osv.

"Som jag sagt förut så kan det vara de här samhällsförändringarna som 
kommit, förändringar i familjesituationen, i arbetslöshetssituationen, 
urbanisering och allting." (skoldirektör El)

I det resonemang om orsaker som förts ovan framkommer att man inte 
anser att skolan är den direkta orsaken till de problem som uppenbarar 
sig bland elever i klassrummet. Snarare hänför man till faktorer som 
ligger "utanför" skolan. Logiskt följer därför i intervjupersonernas 
resonemang att åtgärderna också måste ske där. När det gäller lösningen
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av de problem som finns är samtliga överens om att skolan inte ensam kan 
göra något åt problemen eller som en av skolledarna uttrycker det:

"... Det är ju egentligen inte ett skolproblem detta, utan det är någonting 
som samhället i stort. Det vi i skolan kan göra är att se till att de här 
barnen har det så bra som möjligt, när de är i skolan. Vi försöker ge dem 
så bra undervisning som möjligt och vi försöker ge dem den trygghet som 
de kan sakna på andra ställen, också det är vårt val i första hand." 
(skolledare E3)

Skolan kan alltså inte lösa problemen men se till så att eleverna har det 
drägligt den tid de är i skolan. För lärarnas del innebär det behov av fort- 
och vidareutbildning inriktad på hur man lättare bemöter dessa barn. 
Vidare önskar de ett utökat samarbete mellan hem och skola. En lärare 
uttrycker det så här:

"Det skulle vara i så fall att ge föräldrarna möjlighet att prata. Det finns 
ju samtalsgrupper på vissa ställen, små familjegrupper, där man träffas 
och pratar utan att ha skolpersonal med. Det är bara det att skolan är 
med och knuffar igång lite grand ..." (lärare D6:l)

Den fjärde kategorin, individen själv, skiljer sig från de tre som jag 
tidigare resonerat kring. Intervjupersonerna anser här orsaken till 
problemet vara den enskilde läraren. Denna kategori kan sägas skilja sig 
från de övriga då man inte hänför vare sig orsak till eller lösningar på 
problemet till samhällsförändringen. I stället anger man att det inte 
skulle finnas några problem i skolan om lärarna satsade mer av sig själva i 
skolarbetet och undvek samarbetssvårigheter. Ett sätt att åtgärda detta 
anser man vore att handplocka lärare till kollegiet så att "rätt man 
kommer på rätt plats". "Helst skulle man då göra så att man rekryterar 
utifrån hur personalgruppen skulle vilja ha sin nya medarbetare ...". 
(barnomsorgsassistent F2)

Sammanfattningsvis kan man säga att majoriteten av skolans personal, 
oavsett befattning, anser problemet i skolan vara den ökande/växande 
gruppen oroliga elever. Man är man överens om att det inte är ett 
problem som kan lösas av skolan på egen hand, utan det krävs ett utökat



samarbete mellan hem och skola för att hjälpa dessa elever. Kan då en 
resurssatsning som lågstadiesatsningen representerar vara till hjälp? 
Allmänt anser man bland de intervjuade att satsningen varit bra men den 
löser inte problemen. Däremot har pengarna gett möjlighet till att pröva 
olika metoder och ökat den egna medvetenheten om problemen. En stor 
önskan är att pengarna skulle använts till att anordna mindre klasser 
och/eller använts för klasser där det verkligen finns uttalade problem, dvs 
styrt mot identifierade problem/behov.

Projektfrågan

Den andra intervjufrågan behandlade begreppet projekt dels allmänt, dels 
i relation till det egna projektet som bedrivs på den aktuella skolan. Vid 
bearbetningen av intervjuerna har jag tagit fasta på frågorna om projekt i 
mer allmän mening, eftersom varje projekt som helhet finns beskrivet i en 
tidigare arbetsrapport (Rönnerman 25/86). I föreliggande intervjubearbet
ning har framför allt svaren på följande frågor beaktats:

Vad är det som gör att ett projekt är bra?
För vem är det bra?
Vad skall det handla om?
Hur skall det gå till?
Vad skall det leda till?

Vid bearbetningen har delfrågorna setts som en helhet och jag har tagit 
fasta på och försökt lyfta fram var intervjupersonerna lägger förklaringen 
till att ett projekt blir bra. En första grov indelning visar att man 
relaterar dels till mål, dels till individen. När det gäller de intervju
personer som relaterar till målen visar det sig att man dels avser skolans 
mål, dels projektets mål, vilket har fått utgöra två kategorier. När det 
gäller gruppen som relaterar till individen kan även där två kategorier 
urskiljas. Majoriteten ser individen som en i ett kollektiv medan några 
relaterar till individen själv. Med detta förfarande har fyra kategorier 
kunnat urskiljas inför vilka intervjupersonerna skiljer sig åt i uppfattning-
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en om vad som gör ett projekt bra. 1 de fall intervjupersonerna givit 
uttryck för flera uppfattningar har den dominerande uppfattningen fått 
gälla. Till kategorin "ej kodbar" har ett intervjusvar förts pga tekniskt fel 
vid bandupptagningen. I den redovisning som följer ges först en 
beskrivning av de fyra kategorierna var för sig. Därefter följer en tabell 
(tabell 3) som visar intervjusvarens fördelning på de olika kategorierna. I 
de efterföljande kommentarerna finns citat ur intervjuerna insatta, vilka 
utgör exempel på hur man resonerar kring en fråga.

Kategori 1: Ett bra projekt - målstyrt

I denna kategori relaterar intervjupersonerna ett bra projekt till målet, 
och målet skall vara i överensstämmelse med vad som står i läroplanen. 
Ett projekt skall inte lösa problem utan utveckla skolan enligt de 
intentioner som finns på samhällsnivå. Dessa intentioner kan sammanfat

tas i en jämlik skola för alla. Det gäller att berörda lärare har ett 
intresse för att utveckla idéer om vad skolan kan göra och att ta tag i 
områden som går att förbättra inom skolan, exempelvis att satsa på 
arbetslag. Avsikten är att idéerna skall leva vidare efter projekttidens slut 
och ingå i den reguljära verksamheten, som då leder till en bättre skola 
för alla elever.

Kategori 2: Ett bra projekt - problemlösande

Denna kategori skiljer sig från den förra så till vida att här söker 
intervjupersonerna förklaringen till ett bra projekt i målet för det samma. 
Målet för projektet skall kunna följas och avprickas under tiden projektet 
fortgår. Målet för en åtgärd sätts upp utifrån den verksamhet som bedrivs 
och de problem som yttrar sig i klassen. Stor vikt läggs här vid innehållet 
då ett problem skall åtgärdas. Extra resurser är nödvändiga för att kunna 
uppnå det mål som är uppsatt. Dessa resurser kan vara i form av personer, 
t ex projektledare, eller innebära nedsatt tid för inblandade lärare. Under 
projektets gåne är en kontinuerlig utvärdering väsentlig för att man i ett
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senare skede ska kunna jämföra resultatet med de mål som inledningsvis 
sattes upp.

Kategori 3: Ett bra projekt - skapar mening och utbyte

I denna kategori relaterar intervjupersonerna ett bra projekt till 
gemenskap mellan lärare och engagemang för arbetet. Det är viktigt med 
samarbetet mellan lärare både inom det egna stadiet och över "gränserna" 
t ex med övningslärare. I samarbetet skapas situationer av praktisk 
tillämpning och man lär av varandra, samtidigt som man själv utvecklas. 
Det kan t ex ske när en musiklärare leder en lektion som lågstadieläraren 
sedan följer upp. På detta sättet får den enskilde läraren ny kunskap och 
dessutom lär alla känna varandra i kollegiet. Lärarna känner en 
delaktighet i varandras ämnen. I och med att lärarna mår bra i denna 
situation överförs det på eleverna som blir trygga och harmoniska. Som 
lärare sätter man hela tiden eleven främst. En förbättrad situation för 
eleven kan ske först när läraren mår bra och är stimulerad i sin egen roll 
som lärare och tillsammans med övriga lärare.

Kategori 4: Ett bra projekt - kräver en expert

I denna kategori relateras ett bra projekt till behovet av en "expert"^. 

Intervjupersonerna ser till människans specifika kunnande och anser att 
det t ex beror på den person som är projektledare om det blir ett bra 
projekt eller inte.

I nedanstående tabell följer fördelningen av intervjupersonerna inom de 
fyra kategorierna.

1) En expert är någon som behärskar ett ämne utöver lärarens egna, t ex 
musik, bild. Experten skall dels leda projektet, dels tillföra något av det 
"nya" ämnet till läraren.
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Tabell 3. Intervjupersonernas fördelning inom de olika kategorierna 
när det gäller projektfrågan.

1 2 3 4 Ej kod- Summa 
bar

Skoldirektör 5 4 - - - 9
Barnomsorgsassistent - 2 - - - 2
Skolledare 3* 3* 3 - - 9
Projektledare - 2 5 - - 7
Lärare - 1 13 1 1 16
Övningslärare - - 2 2 - 4
Personal inom barnomsorg - 3* 4* . - ■- 7

Total 8 15 27 3 1 54

* varav en tillika är projektledare

Kommentar till projektfrågan:

I ovanstående tabell har jag placerat in svaren på intervjufrågorna i fyra 
kategorier. Vid en första anblick kan utfallet tyckas naturligt beroende på 
den befattning respektive intervjuperson har i skolan. När det gäller 
frågan om projekt, visar det sig också att man i hög utsträckning relaterar 
sina svar till den verklighet man befinner sig i. Sålunda relaterar en 
skoldirektör/skolledare ett projekt till skolans, läroplanens eller 
projektets mål, medan en lärare ser till "sin" verksamhet och relaterar till 
de behov som finns i klassrummet. En skiljelinje skulle därför kunna dras 
mellan kategorierna 1 och 2 å den ena sidan och kategori 3 och 4 å den 
andra. De förstnämnda kategorierna ger i högre grad uttryck för ett
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rationellt tänkande, dvs man tänker förnuftsenligt ut vad projektet skall 
leda till. Intervjupersonerna relaterar ett bra projekt till en åtgärd, sätter 
upp mål och förväntar sig resultat. Att kategorierna inte sammanfaller 
beror på att intervjupersonerna lägger förklaringen till ett bra projekt på 
olika nivåer. I kategori 1 (Ett bra projekt - målstyrt) ser man till hela 
skolan och lägger tyngdpunkten på läroplanens mål, vilket följande citat 
illustrerar:

"... det kvittar vad det dr det syftar till, bara Idrarna har de hdr olika 
bitarna klara för sig. Yttersta målet måste givetvis vara att det är inom 
skolans ram, skolans mål och riktlinjer." (skoldirektör Hl)

I kategori 2 (Ett bra projekt - problemlösande) relaterar man däremot i 
högre utsträckning till projektets mål, planering och utvärdering, vilket en 
av barnomsorgsassistenterna uttrycker på följande sätt:

"Ja, ett bra projekt för mig är vissa förutsättningar till vad som ska finnas 
runt omkring, dels ett klart definierat mål för det här projektet. Jag tror 
att det är det som är vitsen med det att man vet vartåt man vill och att 
man klart avgränsar det... Sen tror jag också att ett bra projekt behöver 
ha någon typ av ledare, någon som ansvarar för att man då kommer 
framåt... Och sen att man gör en ordentlig utvärdering på det."
(Barnomsorgsassistent G2)

Utsagorna i den tredje kategorin skiljer sig från dessa två genom att det 
sociala klimatet i kollegiet framhålles. Ett projekt relateras till 
engagemang och till främjandet av ett samarbete mellan lärarna. I ett 
"samarbetsklimat" delger lärarna varandra sina kunskaper och projektet 
kan då även ses som en form av fortbildning - en fortbildning som sker på 
eget initiativ och utifrån de behov av kunskap som finns hos lärarna. 
Sålunda handlar mycket om att praktiskt kunna använda sig av nya rön i 
klassrummet och parallellt med detta få tid till att diskutera sina 
erfarenheter med kollegorna, vilket leder till nya insikter eller som en av 
lärarna uttrycker sig:
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"... vi träffas då med jämna mellanrum. Sd har det blivit att man känner 
varandra bättre. Man känner kollegorna bättre, och man pratar mera om 
vad man gör i skolan än vad man annars gör. Så det har liksom satt igång 
någonting. Man pratar med varandra om det som händer och sedan att 
man använder det i klassrummet och tänker lite mera på det ..." (Lärare
A6:l)

Man skulle också kunna dra en skiljelinje mellan kategori 1 å den ena 
sidan och kategorierna 2 och 3 å den andra. Den förstnämnda skulle 
övergripande kunna benämnas utveckling och de båda andra problemlös
ning. Intervjupersoner i den förstnämnda kategorin resonerar i större 
utsträckning om att ett projekt skall utveckla skolan - en utveckling som 
skall ske utifrån de samhälleliga målen för skolan och inom ramen för 
läroplanen. Denna utveckling skall leda till en bättre skola för alla och 
således komma samtliga elever till godo. Två av skoldirektörerna 
uttrycker sig på följande sätt:

”... att det skall innebära att man kommer närmare de mål som är 
uppsatta, dels i läroplan, dels de mål man har formulerat för projektet. 
Det skall leda till att det blir bättre i skolan, inte bara för de elever som 
man prövar på, utan det skall leda till en kvalitetshöjning för så många 
elever som möjligt." (Skoldirektör El)

"Ja, det ska leda till något bestående gott, ja, utveckla skolan och lära 
eleverna mycket. Det ska inte bara vara en sak man gör en gång utan det 
ska leda framåt." (Skoldirektör II)

När det gäller de båda andra kategorierna som benämnts problemlösning, 
kan två sätt att lösa problemen urskiljas och anknytas till det tidigare 
förda resonemanget om rationellt tänkande i kategori två och socialt 
tänkande i kategori 3. Att de samtidigt har satts under samma rubrik 
grundar sig på att i båda kategorierna utgår man i hög utsträckning från 
den "egna" verksamheten, dvs klassrummet och de behov till förändring 
som finns. Det som skiljer dem åt är hur ett projekt bäst skall lösa 
problemen. I kategori 2 sker det genom att sätta upp mål för ett projekt. 
Arbetet sker mot detta mål och man utvärderar resultatet mot det 
uppsatta målet (se citat överst denna sida). I kategori 3 lägger man stor
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vikt vid samarbetet i ett projekt. Ett samarbete som gör att lärarna blir 
delaktiga, lär känna varandra och får en s k "samsyn". Det leder till att 
eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. Elevernas trygghet går så 
att säga via lärarnas trivsel eller som några lärare uttrycker det:

"Först och främst skall det vara bra för läraren. För i och med att jag själv 
känner att jag gör det här och tycker det går bra och att det är kul, så 
smittar det av sig på ungarna ..." (Lärare E6:2)

I kategori 3 (Ett bra projekt - skapar mening och utbyte), i vilken 
samhörigheten i kollegiet betonas, återfinns nästan samtliga lärare. Att 
lärarna lägger så stor vikt vid gemenskap kan tyda på att den enskilde 
läraren känner sig isolerad och ser ett projekt som en möjlighet till 
samarbete med övriga lärare. Detta behov av samarbete tycks också få 
stöd av skolledare som bl a framhåller arbetslagstanken som ett viktigt 
led i utvecklingen av skolan.

Vidare kan en överensstämmelse märkas när det gäller projektets form 
kontra dess innehåll.^ Man tycks därvid vara tämligen överens om att 

formen för ett projekt är det väsentligaste, och att innehållet är av 
underordnad betydelse. Så här svarar en av skolledarna på frågan om 
innehållet är avgörande för om projektet blir bra:

"Det tycker jag nog inte i första uand att det är. Jag tycker nog att det är 
de former som projektet har som är det viktiga och inte i första hand 
innehållet." (Skolledare H3)

1) Med form avses då projektets uppläggning, vilka som är delaktiga, 
studiedagar osv. Innehåll relateras till vad projektet handlar om, vilken 
inriktning projektet har.
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Majoriteten av intervjupersonerna, oavsett kategori, betonar formerna för 

ett projekt och att det skall kännas angeläget för alla. De anser att den 

största delaktighet i och varaktighet av ett projekt fås om intresset väcks 

av lärarna själva, och man inser att det finns risk med att initiativet till 

ett projekt kommer "uppifrån".

"... sedan tror jag också att vi künde att det var jobbigt på alla sütt. Vi 
ville göra någonting åt det. Att det inte kommer uppifrån, utan att vi ville 
göra någonting åt det hör." (Förskollärare G5:a)

När det gäller ett projekts varaktighet, nämner många att ett projekt 

skall leva vidare och inte endast ses som en tillfällig händelse. Man anser 

att det är viktigt att projektet skall ingå i den reguljära verksamheten 

efter projekttidens slut.

"Det som ör viktigt för mig om man tönker på projektet, det ör att vi skall 
leva vidare sedan impulsen har givits, inte bara vara en flopp eller en 
innegrej som kommer. Det skall bli en kontinuitet i det och det skall 
skapas ett behov hos den personal som finns på skolan att fortsätta hör 
utan projektledare och utan projektpengar ..." (Lärare A4:a)

Tittar man på utfallet i de fyra kategorierna kan några intressanta 

aspekter noteras. Gruppen skolledare tycks vara av heterogen karaktär, då 

de finns representerade i alla tre kategorierna. Att några av dem 

återfinns i kategori tre kan tyckas märkligt då en skolledare inte direkt 

deltar i kollegiet och klassrumsundervisningen. En förklaring till detta 

utfall kan vara att de har ett nära samarbete med lågstadiet och att de 

stödjer och stöttar lärarna i deras idéer om förändring.

En annan intressant aspekt i kategoriutfallet är förskollärarnas placering, 

som samtliga finns i kategori 2. De betonar alltså inte det sociala 

klimatet utan förordar ett mer rationellt tänkande när det gäller 

projektverksamhet. Jämför man förskollärarens och lågstadielärarens 

vardag så skiljer den sig åt så tillvida att arbetet i förskolan är 

organiserat i arbetslag utifrån gemensamma planeringar medan arbetet i 

lågstadiet är organiserat så att läraren arbetar ensam med sin klass. När 

det gäller en projektverksamhet, tycks det vara naturligt för en förskol-
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lärare att det är formen för ett projekt som är det viktiga. Man betonar 
planering och målsättning för arbetet. En förklaring till detta kan vara 
att i förskolan arbetar man temabundet. Dessa teman kan jämföras med 
ett projekt då mål sätts upp för temat, en detaljerad planering görs samt 
en utvärdering. Avslutningsvis diskuteras resultatet mot det uppställda 
målet.

Sammanfattningsvis skulle man kunna fråga sig om de olika uppfattning
arna som intervjupersonerna ger uttryck för utgör ett hinder när ett 
projekt bedrivs på en skola. Enligt de svar på intervjufrågorna, som här 
bearbetats, tycks det inte vara så. Många av svaren tyder på en 
samstämmighet vad gäller ett projekts genomförande. Man lägger t ex stor 
vikt vid att ett projekt skall vara väl förankrat hos alla berörda lärare, att 
formen för projektet kommer i första hand och att lärarna idag behöver 
samarbeta i större utsträckning. Skillnaderna i svaren tycks hellre bero på 
vilken befattning man har på en skola. Sålunda betonar en lärare, som 
tillika är projektledare, i högre grad målet för projektet än samhörigheten 
mellan lärarna som genomför det hela. Att majoriteten av skoldirektörer 
och skolledare återfinns i de två första kategorierna ter sig ganska 
naturligt, då de inte delar den praktiska verksamheten i klassrummet med 
läraren, utan i högre grad har en position, där planering och målrelaterat 
arbete är en stor del av vardagen.

Utifrån intervjusvaren tycks det vara så att man inom skolan ser positivt 
på projektverksamhet. För lärarnas del kan man utläsa att projektet har 
betytt ett "lyft" i den vardagliga verksamheten. Med betoning på 
samhörighet och delaktighet med andra lärare anses projektet ha lett till 
att man slipper stå ensam med ansvaret. Det finns alltid någon, som också 
är insatt, att diskutera med. Kunskapsmässigt anser man också att 
projektet har bidragit till större insikt i problemen som finns, att man lärt 
sig hur dessa kan hanteras och fått förståelse för dess uppkomst.
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Utvecklingsfrågan

Den tredje frågan i intervjumaterialet behandlade begreppet utveckling 
dels allmänt, dels i relation till skolan. Vid bearbetningen av dessa frågor 
framkommer mindre skillnader i svaren än vid de tidigare behandlade 
frågorna. Följande redovisning kommer därför också att skilja sig något 
från den redovisning som gjorts av projekt- och problemfrågorna. Jag har 
här valt att göra en uppdelning av svaren i två delar. Den första delen
behandlar begreppet utveckling allmänt sett. De frågor som ställdes var:

\

Vad lägger du för mening i begreppet utveckling?
Är utveckling alltid något positivt?
Vad driver utveckling?
Vad kan utvecklas? (Resultaten som helhet finns i bilaga 3.)

Den andra delen behandlar utveckling i relation till skolan. Framför allt 

har följande frågor beaktats:

Man pratar om utveckling inom många områden, t ex skolan - 
Hur ser du på skolans utveckling?
Vad finns det för möjligheter till denna utveckling?
Vad finns det för hinder till denna utveckling?

Begreppet utveckling allmänt sett

Intervjusvaren visar tämligen entydigt att begreppet utveckling associeras

med något positivt och som drivs av människans nyfikenhet. Utveckling är 
något som anses stå för ett framåtskridande och en förändring. 
Majoriteten av intervjupersonerna sätter framför allt utveckling i samband 
med något som förändrar till det bättre. I de fall en negativ utveckling 
nämnts relaterar man främst till den tekniska utvecklingen såsom 
datorisering, robotisering och mekanisering. Några av intervjupersonerna 
nämner också den ökade kommersialisering och våldsutveckling som de 
anser vara ett stort hot mot barn och ungdomar idag. Denna negativa



24

utveckling, menar de, drivs av ekonomiska krafter. Flertalet intervjuper
soner betonar att det är människan som driver utvecklingen, det är hon 
som står bakom med sin nyfikenhet, inre drivkraft och vilja till förändring. 
Detta tar sig uttryck i politiska, tekniska och ekonomiska förhållanden 
som förs och som i sin tur är styrande i den allmänna samhällsutveckling
en. När det gäller vad som kan utvecklas ser många av intervjupersonerna 

möjlighet till utveckling inom det mesta. En del specificerar utveckling 
till att gälla sin egen situation, skolarbetet eller understryker sitt eget 
behov av förändring.

Begreppet utveckling i relation till skolan

Intervjupersonernas uppfattning om skolans utveckling är ganska överens
stämmande. Majoriteten poängterar att utvecklingen sker i positiv riktning 
på lågstadiet. En åtskillnad i synsätt framkommer dock när det gäller 
möjligheter och hinder till denna utveckling. Två riktningar kan därvid 
urskiljas. Några intervjupersoner relaterar skolans utveckling till 
organisatoriska faktorer, medan andra relaterar till individuella faktorer. 
Således har två kategorier utfallit, när det gäller synen på möjligheter 
och hinder för skolans utveckling.

Redovisningen av denna del sker i två steg. Först behandlas synen på 
skolans utveckling, där några citat får illustrera hur intervjupersonerna 
resonerar. Därefter följer en beskrivning av de båda kategorierna samt en 
tabell som visar utfallet av intervjusvaren. I de efterföljande kommentar
erna behandlas även den fråga som gavs i anslutning till utvecklings
frågan. Den löd: Anser du att projektet leder till utveckling?

Utveckling i relation till skolan ses liksom den allmänna utvecklingen med 
positiva förtecken. Intervjusvaren tyder på att man anser att det finns en 
arbetslust idag inom skolan, speciellt nämns lågstadiet, som är positiv och 
som driver utvecklingen framåt. Många av intervjupersonerna lovordar den 
nya läroplanen, Lgr-80, och menar att det inom ramen för denna läroplan
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finns stora möjligheter att göra de förändringar av skolan som skulle 
kunna göra den bättre.

"Det som man har som fasta punkter det är de här läroplanerna som 
kommer. Jag tycker det är väldigt mycket bra i den nya, Lgr-80, att man 
vill mycket bra saker ..." (Övningslärare B7:l)

Lgr-80 lovordas av både lärare, skolledare och skoldirektörer och man 
anser att den ger en tydlig riktningsangivelse på vad som skall behandlas i 
skolan, t ex baskunskaper och temastudier. Läroplanen ger också upphov 
till diskussioner och planeringar i arbetsenheten, speciellt vid de tillfällen 
då de lokala arbetsplanerna skall skrivas eller revideras. En av lärarna 
anser att det är den bästa bok som har kommit. I egna ord uttrycker hon 
sig på följande sätt:

"Den nya läroplanen det är det bästa som har kommit, den bästa tryckta 
bok eller tidskrift jag haft i min hand, när skolan skall fostra." (Lärare
E4:a)

Några få intervjupersoner anser att skolans utveckling är beroende av och 
påverkas av de strömningar som sker i samhället i övrigt. Skolan liknas vid 
en pendel som svänger mellan olika riktningar. Skolan kan med andra ord 
inte ses skild från den övriga utvecklingen runt omkring. En av lärarna 
uttrycker det på följande sätt:

"Jag tror inte att skolan kan utvecklas annorlunda än vad det är som 
händer runt omkring. Vi som jobbar i skolan vi är inte så starka så att vi 
kan vara någon slags grupp för oss själva som driver någonting, utan jag 
tror att vi är väldigt påverkbara... Man känner som lärare åt vilket håll 
det lutar... vad de väntar sig av skolan. Varje normal människa är väl 
funtad så att man vill göra någonting som föräldrarna tycker är bra och 
därför tror jag skolan är som en liten kameleont... oavsett vad man har för 
läroplan... blir det olika tonvikt..." (Lärare A6:l)

När det gäller synen på vilka möjligheter och hinder som finns för 
utveckling av skolan skiljer sig, som tidigare nämnts, intervjupersonerna 
åt. En grupp ser möjligheter och hinder i en förändring av den organisa-
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organisation som skolan har, medan en annan grupp ser det som avhängigt 
den enskilde läraren. Två kategorier har urskilts, vilka beskrivs nedan.

Kategori 1: Skolans utveckling relaterad till organisationen

I denna kategori anser intervjupersonerna att möjligheter och hinder för 

skolans utveckling är beroende av organisatoriska faktorer. Möjligheter 
till utvecklingen anses främst förutsätta en förändring av rådande 
värderingar och till de undervisningsformer som är traditionella. 
Förändring mot temastudier och projektverksamhet förordas. Detta i sin 
tur kräver en förändrad lärarutbildning, fortbildning av lärare och ett 
arbete som bedrivs i arbetslag. Delar av en förändring anses kunna utföras 
genom den egna budget skolorna har. Hindren, däremot, anses vara av mer 
yttre karaktär. Exempel är de ekonomiska ramar som finns, de stora 
klasserna och att det finns för lite resurser i form av personal.

Ur denna kategori utkristalliseras en underkategori (UK). Inom denna 

anser intervjupersonerna att möjligheter till skolans utveckling är 
beroende av organisatoriska faktorer, medan hindren anses vara en 
kombination av organisatoriska och individuella faktorer.

Kategori 2: Skolans utveckling relaterad till individen

I denna kategori anser intervjupersonerna - till skillnad från dem i 
kategori 1 - att möjligheter och hinder för skolans utveckling är beroende 
av individuella faktorer. Det är avhängigt lärarnas engagemang och egen 
vilja om skolan förändras och utvecklas. Hindren anses vara individens 
kraft, ork och inställning till förändringsarbete.

Även ur denna kategori utfaller ett fåtal personer som bildar en 
underkategori (UK). Inom denna anser intervjupersonerna att möjligheter 
till skolans utveckling är avhängigt individen men att hindren är av 
organisatorisk karaktär.
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I nedanstående tabell visas intervjupersonernas fördelning i respektive 
kategori. Till kategorin "Ej kodbar" har de intervjusvar förts som orsakats 
av tekniskt fel vid bandupptagningen.

Tabell 4. Uppfattningar om möjligheter och hinder för skolans utveck
ling. Antal intervjupersoner fördelade på kategorier och 
underkategorier (UK) inom respektive befattning.

Kate UK Kate UK Ej Summa
gori 1 gori 2 kodbar

Skoldirektör 8 1 9
Barnomsorgsassistent 1 1 2
Skolledare 4* 4* 1 9
Projektledare 2 4 1 7
Lärare 6 7 1 2 16

Övningslärare 1 2 1 4
Personal inom 
barnomsorgen 3* 3* 1 7

Total 25 5 18 3 3 54

* varav en tillika är projektledare

Kommentar till utvecklingsfrågan

Av ovanstående tabell framgår att majoriteten av intervjupersonerna anser 
att möjligheter och hinder för skolans utveckling är beroende av yttre och 
inre faktorer i skolans organisation (Kategori 1). De yttre faktorerna rör 
ekonomiska resurser, lärarutbildning, fortbildning, lokaler och storlek på 
klasserna, dvs antalet elever i varje klass. De inre faktorerna är i större 
utsträckning relaterade till undervisningsarbetet. Man anser att genom 
arbetslag, temastudier m m kan skolan utvecklas, vilket en av skoldirek
törerna uttrycker på följande sätt:



"Vi har ju en utveckling i övergången till det hör med arbetslag och 
arbetsenheter. Detta ör ju också en föröndring, en utveckling som ör, som 
jag ser det, völdigt positiv." (Skoldirektör Cl)

En av de faktorer som lärarna anser hindra utvecklingen är den ökade 
administration som de anser skett i skolan. De menar att mycket tid går 
åt till att läsa och ta ställning till olika handlingar som skickas ut. De 
anser den tiden vara viktigare att använda till förberedelser av 
undervisning. Lärarna menar att de känner sig splittrade och otillräckliga 
vilket följande lärare uttrycker så här:

"Jag kan inte ge något konkret exempel nu men dör ör liksom hela tiden 
saker att göra. Det delas ut papper, det ska lösas igenom och det ska 
fyllas i. Det ör enkäter hit och dit, och det ör sånt som måste göras. Det 
måste man ta itu med först innan man gör det andra som egentligen ör 
roligare." (Lärare 16)

Inom kategorin återfinns några intervjupersoner (5 st) som anser hindren 
vara en kombination av organisatoriska och individuella faktorer. De 

anger då främst att motståndet till förändring finns hos lärarna. Intressant 
att notera är att samtliga som uttrycker denna uppfattning är skolledare. 
En av dem säger på följande sätt:

"Ekonomiska hinder finns det men sedan också givetvis hinder i arbetet, 
dör man känner av att det finns ett antal av våra medarbetare, och det ör 
inte min avsikt att tala negativt om dem, men man är inte utvecklings- 
benögen. Man tycker att det ör jobbigt, och det ör det, för den nya 
läroplanen ställer väldigt stora krav på oss. All utveckling ör jobbig, all 
föröndring ör jobbig och då blir det automatiskt ett försvar, att säga: 'Det 
dör vill jag inte vara med på."' (Skolledare F3/4)

Svaren i kategori 2 skiljer sig från dem i kategori 1 genom att man 
relaterar möjligheter och hinder till enbart individuella faktorer. Således 
betonar man viljan och kraften hos den enskilde läraren som avgörande 
för om utvecklingen går framåt, vilket uttrycks på följande sätt av en av 
lärarna: "Det har mest med att göra vilken personal som ör på skolan, det 
måste det ha." (lärare G6) Även hinder för utvecklingen anses ligga hos
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individerna. "Jag ttinker på personalen. Det finns stötar som man inte 
skulle ha i skolan ..." (Projektledare A4:a)

Även inom kategori 2 urskiljer sig ett fåtal (3 st) som ser hindren som en 
kombination av individuella och organisatoriska faktorer. Ett hinder som 
uttrycks av flera är fackföreningen.

"... det finns enorm vilja bland personal egentligen. Skall jag elakt stiga så 
dr det bara så att om icke facket fanns så skulle folk kunna jobba ihjöl 
sig, åtminstone om man ser till lågstadiet." (Projektledare A4:a)

De hinder som främst anges är dock hinder i form av bristande resurser, 
vilket en av lärarna uttrycker på följande sätt:

"Tid dr ett stort hinder. Engagemang kan vara ett hinder... En del vill men 
har inte lust, en del vill inte. Det dr personernas karaktdr. Lokaler kan 
ibland vara hinder. Organisationen som sådan kan också vara hinder..."

(Lärare E6:l)

Tid är ett hinder som ofta anges i intervjuerna oavsett kategori och oftast 

i kombination med att man inte anser sig hinna med det man är i skolan 
för att göra, dvs undervisa. En orsak till att man inte hinner med anses, 
som tidigare nämnts, det ökade utbudet av olika handlingar som lärarna 
skall hinna läsa vara. En annan orsak anses vara det ökade utbud av 
ämnen som skall ingå i undervisningen idag. I många fall sker det genom 
samarbete med andra lärare eller genom ämnesintegrering. Av intervju
erna att döma tycks det som om läraren idag inte riktigt vet hur 
undervisningen skall ske. De känner sig allmänt splittrade. Å ena sidan 
önskar de samarbete, å andra sidan vill de stänga in sig och träna 
baskunskaperna. En av lärarna uttrycker sig på följande sätt:
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"... Och ibland kan jag också tycka att det blir jobbigt med allt som läggs 
på en för det kanske inte alltid ö'r sånt som man vill sjölv. Jag menar, 
projekt dr ju sådant som vi har önskat sjölva, men det läggs väldigt mycket 
på en och man upplever ibland att det blir väldigt splittrad undervisning. 
Sådana dagar säger man: 'Oj, om jag bara ändå fick ha min klass och 
stänga dörrarna och köra svenska och matte och svenska och matte tills de 
kunde det i stället för att vi ska iväg på oä-slöjd och så ska vi ha lite 
hemkunskap och så ska vi ha lite bild och så ska vi gå och åka skridskor 
och så kommer en konsert'. Ibland kommer man till den punkten att man 
känner att inte en människa till som ska göra någonting." (Lärare H6:2)

Vid en jämförelse mellan utfallet på respektive kategori finner man att i 
kategori 1 återfinns nästan samtliga skoldirektörer, skolledare och 
barnomsorgsassistenter, dvs personer i ledarposition, medan de flesta 
projektledare, som för övrigt är lärare (undantaget 2 st), övningslärare och 
personal inom barnomsorgen, återfinns i kategori 2. Man kan ställa sig 
frågan vilken betydelse detta får i ett projektarbete att de olika berörda 
parterna uppfattar möjligheter till skolans utveckling på så skilda sätt?

Sammanfattningsvis kan sägas att intervjupersonerna ser tämligen positivt 

på den utveckling som sker på lågstadiet idag. Man anser att läroplanen 
ger stora möjligheter till förändrade arbetssätt och att den medför 
diskussioner mellan lärare. Men fortfarande anses det finnas glapp mellan 
läroplanens mål och möjligheterna att förverkliga dessa. Främst anser man 
att det saknas ekonomiska och tidsmässiga resurser. När det gäller att 
utveckla skolan anser intervjupersonerna att en möjlighet är via 
projektverksamhet. Intervjupersonerna är tämligen överens om att det 
egna projektet leder till en förändring. Främst anses det ske för 
personalen, som genom projektverksamheten fått mer kontakt med och 
stöd av varandra. Den enskilde läraren har fått möjligheter att diskutera 
specifika frågeställningar med andra kollegor och på det sättet menar 
lärarna att de själva fått ett kunskapsutbyte. Lärarna anser vidare att 
samarbetet dem emellan lett till en ökad kontakt med eleverna och att 
eleverna på så sätt mår bättre i skolan.
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ENKÄTSTUDIEN

METOD

Urvalet av de 117 projekten för enkätstudien skedde i två steg. Ett första 
steg var att använda de återstående projekt som länsskolnämnderna 

föreslog 1984 inför valet av fältstudien. Totalt föreslogs då 63 projekt 
varav 9 valdes till fältstudien (se Rönnerman 25/86). De återstående 54 
projekten kom således att ingå i enkätstudien. Ett andra steg var att 
slumpmässigt välja ut 63 projekt ur samtliga 1 070 pågående projekt. 
Urvalet genomfördes genom att ur samtliga av projektets kodnummer dra 
63 stycken ordinarie och 10 stycken i reserv. En kontroll gjordes så att 
inte något projekt av de 63 tillhörde den grepp som var föreslagen av 
länsskolnämnden. Ett av projekten ersattes med en reserv.

Enkätens konstruktion och utskick

Frågorna i enkäten bygger på det material som tidigare samlats in vid 
besök på de nio projekten. Enkäten är uppdelad i två delar, där den första 
delen har fasta svarsalternativ och frågorna berör projektverksamheten på 
skolan. Den andra delen har tre öppna frågor som behandlar skolan och är 
av mer övergripande karaktär. Dessa frågor saknade svarsalternativ 
(bilaga 4).

Enkäten adresserades till projektledarna i de 117 projekten. Totalt erhölls 
svar från 109 projektledare som representerade projekt med olika 
inriktning.
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Tabell 5. Inkomna enkätsvar fördelade på innehållskategorier. Antal 
och procent.

Kategorier Total Pro
cent

Samverkan förskola-skola 7 3

Fortbildning 6 5

Årskursintegrering 13 11
Föräldrasatsningar 6 5
Utveckling av arbetssätt 20 17
Språkstimulering 19 16
Motorisk kreativ stimulering 8 7

Barn med särskilda behov 4 4
Övriga 6 5

Summa 109 93

Av tabellen framgår att svarsfrekvensen är 93 procent, vilket kan tyda på 
den positiva syn man har inom projekten och den vilja som finns att dela 
med sig av sina erfarenheter.

Av tabellen framgår också att samtliga kategorier är representerade i 
enkätstudien. Vid en jämförelse med satsningen som helhet överensstäm
mer dock inte andelen inom varje kategori (jämför Schelin 1986, tabell 4 
s XIII). Andelen inom varje kategori är inte heller överensstämmande med 
fördelningen i fältstudien (jämför Rönnerman 1986, tabell 2, s 4).

3ag anser inte att denna brist på överensstämmelse av andelen projekt 
inom kategorierna har någon större betydelse för resultaten, eftersom vi 
under lågstadiesatsningens fyra läsår noterat att andelen projekt inom
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varje kategori förändrats avsevärt under årens lopp (jämför Nitzler 1987, 
tabell 14, s XV).

RESULTAT

1 följande resultatsammanställning har jag valt att kommentera resultaten 

av enkäten i relation till de intervjusvar som projektledarna vid de nio 
projekt, vilka ingick i fältstudien, angett. Vissa av dessa svar har tidigare 
redovisats i Rönnerman 1986. Resultaten av fältstudien bygger på en 
ingående beskrivning av nio projekt samt den intervjubearbetning som 
redovisats i föreliggande arbete. Enkätstudien omfattar svar från 109 
projektledare. Dessa svar kompletterar den tidigare fältstudien och ger en 
mer allmängiitigare bild av hur projektverksamheten bedrivs på skolorna. 
(En redovisning av enkäten som helhet finns i bilaga 5.)

Projektverksamheten

När det gäller en sådan omfattande projektverksamhet, som lågstadie- 
satsningen bidragit till, frågar man sig: Vilka har tagit initiativ till 
projektens tillkomst på skolan? Vilka har blivit projektledare? I både 
fältstudien och enkätsvaren visar det sig att den största andelen av 
projektledare är lågstadielärare. Övriga är skolledare, förskollärare och 
psykologer. Ungefär hälften av de som tjänstgjort som projektledare har 
ingen tidigare erfarenhet av projektverksamhet.

I Rönnermans rapport (Rönnerman 1986) framkommer att det redan fanns 
en förändringsbenägenhet på lågstadiet, när lågstadiesatsningen startade 
läsåret 1983/84. Några av projekten hade med andra ord påbörjats med 
extra medel från lokalt utvecklingsarbete, s k LUVA-medel. Andra hade 
påbörjat en diskussion och planerat en verksamhet. Enkätstudien stöder 
dessa resultat. Den visar att både diskussioner och extra medel har 
förekommit innan projekt inom lågstadiesatsningens ram startades. Både 
intervju- och enkätstudien visar att den huvudsakligaste orsaken till att



starta ett projekt tycks vara att man vill förändra arbetssättet i skolan. 
Att närma sig en förändring kan ske på olika sätt; antingen som 
fortbildning i studiecirkelform eller genom att integrera ett övningsämne 
t ex bild i något av skolämnena svenska eller matematik. Lärarna delger 
på det sättet varandra kunskaper och diskussioner kan komma till stånd.

I Rönnermans rapport nämns också att utbytet med förskolan var stort i 
den projektverksamhet som beskrivs. Samma tendens visar enkätsvaren. 
Drygt hälften anger en samverkan med förskolan. Samverkan anges även i 
enkätsvaren, ske i form av besök, gemensamma aktiviteter, gemensam 

fortbildning m m.

Den projektverksamhet som redovisas i fält- respektive enkätstudien visar 
att projektverksamheten är omfattande. Man anger således att man 
vanligen arbetar med projekten varje vecka. En stor del av de tillfrågade 
anser att projektet genomsyrar hela verksamheten. Sådana projekt kan 
t ex vara årskursintegrering och utveckling av arbetssätt.

Projekten har, förutom att de utförts i stor omfattning inom den egna 
verksamheten, också presenterats på konferenser, i samband med kurser, i 
massmedia o dyl. Av enkätstudien framkommer att intresset varit stort 
såväl inom den egna skolan som utanför densamma. Projektledarna anser 
också att de fått stort stöd från respektive skolledare och handläggare på 
länsskolnämnden. Detta resultat stöder vad som tidigare framkommit i 
fältstudien. Vidare finns en överensstämmelse när det gäller vad 
projektpengarna används till. Den största delen av projektmedlen tycks ha 
utnyttjats till extra lärarresurs eller nedsättning i den egna tjänsten. I 
övrigt har pengarna använts till planering, kurser, material, studiedagar 
mm.

I de anvisningar till lågstadiesatsningen som angavs i budgetpropositionen 
ingick bl a att projekten skall utvärderas (Prop 1982/83:100). Denna 
utvärdering skall senare redovisas till länsskolnämnden. Bland de projekt 
som deltog i fältstudien har samtliga, undantaget ett projekt, gjort en
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egen utvärdering. Utvärderingen gjordes av projektledaren eller i ett 
samarbete mellan projektledaren och övrigt inblandade lärare. De som 
inte själva utvärderade sitt projekt anlitade en psykolog. I enkätstudien 
har utvärderingen i de flesta fall gjorts av projektledaren eller 
projektledaren i kombination med berörda lärare.

Problem i skolan

I tidigare redovisade intervjumaterial framkommer, att drygt hälften av 
intervjupersonerna anser att problemen i skolan är de elever som har 
sociala svårigheter i hemmen. Dessa uppvisar bristande koncentration i 
skolan. Samma svarsmönster framkommer i enkäten, där nästan hälften av 
svaren antyder att skolan har många elever med sociala problem. Kan då 
ett projekt åtgärda dessa problem? Intervjumaterialet tyder på att det 
inte är enbart skolans sak utan det krävs åtgärder i samarbete med 
hemmen. En annan åtgärd som anses skulle kunna minska problemen är ett 
minskat elevantal i klasserna. Även i enkätsvaren framkommer förslag på 
dessa åtgärder.

Utveckling av skolan

Skolans, och då framför allt lågstadiets, utveckling anses enligt intervju
personerna gå i positiv riktning. Man anser att läroplanen, Lgr-80, är en 
läroplan som rymmer stora möjligheter till utveckling och förändring. 
Möjligheterna anses främst ligga inom skolans organisation och inre 
arbete. Man framhåller bl a klasstorlek, arbetssätt och temastudier. I 
enkäten finns ett liknande resonemang om möjligheter till skolans 
utveckling. Det handlar bl a om ett minskat elevunderlag, fortbildning, 
ökat samarbete mellan lärare samt ett närmande mot läroplanens 
målsättning. Både intervjusvaren och enkätsvaren visar att projektet 
främst lett till en utveckling som förbättrat samarbetet mellan lärare. Ett 
fåtal anger att eleverna genom projektet kommer att trivas bättre i 
skolan.
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Sammanfattningsvis kan sägas att enkätstudien stöder de resultat som 
tidigare framkommit i fältstudien. När det gäller projektverksamhet i 
skolan, visar det sig att lågstadiesatsningen som sådan inte initierade till 
den omfattande projektverksamhet som förekommit. Snarare möjliggjorde 
lågstadiesatsningen fortsatta diskussioner och idéer till förändringsarbe- 
ten som tidigare påbörjats. Projekten har främst inriktats mot en 

förändring av arbetssätt dels inom lågstadiet, vilket bl a har inneburit 
årskursintegrering, motorisk och språklig stimulering, dels inom samverkan 
med förskolan. Samverkansprojekten har tagit sig olika uttrycksformer 
från gemensamma studiedagar till integrerade "lektioner". Den verksam
het som har bedrivits har varit av kontinuerlig karaktär och fått stöd av 
ledningspersonal samt handläggare på länsskolnämnderna.

Vad beträffar de problem som finns i skolan anser en majoritet av 
intervjupersonerna att de orsakas av faktorer utanför skolan. Man menar 
att ett utökat samarbete mellan hem-skola, samt ett minskat elevantal i 
klasserna skulle kunna bidra till en bättre situation i skolan. Den 
projektverksamhet som bedrivs anses inte kunna lösa problemen, däremot 
anses projekten bidra till en utveckling av skolan. Genom de extra medel 
som tillförts har lärae fått utökade möjligheter att samarbeta och 
diskutera lör dem angelägna frågeställningar, vilket de anser ökat 
medvetenheten och trivseln på skolan.

REFLEXIONER

Resultaten av intervjubearbetningen tyder på att lokalt initierade projekt, 
som erhållit medel från lågstadiesatsningen, har bidragit till en positiv 
stämning på skolorna i fråga. Projekten har medfört att lärarna diskuterat 
olika frågeställningar och känt ett stort engagemang i sitt arbete. I 
följande reflexioner skall jag lyfta fram några aspekter som kan vara av 
intresse att ytterligare diskutera.
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I en första del kommer jag att föra ett resonemang kring intervjuperson
ernas uppfattningar i var och en av de givna frågeområdena (problem, 
projekt, utveckling) inom ett och samma projekt. Uppfattningar kommer 
jag att relatera till projektens förutsättningar - process - resultat som 
tidigare finns beskrivet i Rönnerman, 1986.

I en andra del kommer jag att resonera kring intervjupersonernas 
uppfattningar i var och en av de givna frågeområdena i relation till deras 
befattning inom skolan. Tänker en lärare och en skoldirektör lika/olika i 
dessa frågor?

INTERVJUPERSONERNAS UPPFATTNINGAR INOM ETT PROJEKT

Resultaten av intervjuerna visar att intervjupersonernas uppfattningar om 
de tre frågeområdena skiljer sig åt. Finns denna skillnad även om man 
tillhör ett och samma projekt? Vid en jämförelse av intervjupersonernas 
uppfattningar om respektive fråga inom ett projekt visar det sig att även 
inom ett projekt finns det skilda uppfattningar i frågeområdena.

När det gäller problemfrågan, är det endast i ett av de nio projekten som 
intervjupersonerna har samma uppfattning om vad som orsakar problemen 
i skolan. I detta projekt, som är årskursintegrering, anser samtliga 
inblandade (skoldirektör, skolledare och lärare) att det är elevernas 
sociala hemmiljö som orsakar problemen i skolan (kategori 3). Projektet 
bedrivs på en liten skola och i ett område som anses ha vissa sociala 
problem. I skolan uppkom vanligen en oro vid inskolningen när hela 
klassen var nybörjare. Detta problem och lärarnas egen vilja till 
förändring föranledde att projektet startade. Lärarna var eniga om att 
orsaken till problemen är hemmiljön. Denna enighet, att skolan är liten 
samt att det fanns ett tidigare samarbete mellan lärarna och skolledaren, 
utgör förutsättningarna för projektet och kan vara ett uttryck för att 
lärarna har samma uppfattning i frågan.
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I ett av projekten, med inriktning utveckling av arbetssätt, finns också en 
viss samstämmighet. I detta projekt har samtliga lärare samma uppfatt
ning om orsaken till problemen i skolan nämligen att problemen orsakas 
av hemmiljön (kategori 3). Projektet startade utifrån att lärarna upplevde 
eleverna oroliga och ansåg att de på något sätt måste åtgärda den 
uppkomna situationen. Lösningen blev att genom studier och diskussioner 

söka öka den egna medvetenheten om orsaken till problemen, i syfte att 
bättre förstå eleverna. Dessa diskussioner kan i sin tur ha bidragit till att 
man i lärarlaget är så eniga om orsaken till skolans problem.

När det gäller de övriga sju projekten, är intervjupersonerna i ett projekt 
spridda på samtliga kategorier. Som tabell 2 (s 10) visar, anser dock 
flertalet intervjupersoner att orsaken är de hemförhållanden eleverna har 
(kategori 3), men man är inte enig om detta inom ett och samma projekt, 
förutom i de två som tidigare nämnts.

Vad beträffar projektfrågan skiljer sig mönstret av uppfattningarna inom 
ett projekt, från det som utföll vid problemfrågan. En klar skillnad är att 
skoldirektörerna inte i något av projekten har samma uppfattning som 
majoriteten av övriga inblandade. Främst återfinns skoldirektörerna i 
kategorierna 1 eller 2, vilket kan bero på att de inte deltagit i planering 
och genomförande av projektet i fråga (tabell 3, s 17). I två av projekten, 
Utveckling av arbetssätt och Samverkan förskola-skola, har skolledaren 
och lärarna samma uppfattning om vad ett bra projekt är nämligen att ett 
bra projekt skapar mening och utbyte (kategori 3). I dessa två projekt har 
skolledarna deltagit aktivt i planering och gett positivt stöd vid 
genomförandet (Rönnerman, 1986).

I fyra av projekten har samtliga inblandade lärarkategorier (lågstadie- 
lärare, övningslärare, förskollärare) samma uppfattning om vad som gör 
ett projekt bra. Även här betonar man samhörigheten och utbytet med 
varandra (kategori 3). I ett av dessa fyra projekt med inriktning 
Utveckling av arbetssätt har lärarna ett samarbete med musik- och 
dramalärare och i ett annat projekt Samverkan förskola-skola gäller ett
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samarbete med förskollärare. Detta samarbete skulle kunna vara ett 
uttryck för att de inom ett projekt har samma uppfattning om vad som gör 
ett projekt bra. Men vid en jämförelse med två liknande projekt, ett som 
har inriktningen Samverkan förskola-skola och ett annat inriktat mot 
Motorisk-kreativ stimulering, visar det sig i dessa fall vara omvänt 
förfarande. I samverkansprojektet skiljer sig förskollärarnas uppfattning 
(kategori 2) från lärarnas (kategori 3) och i motorikprojektet skiljer sig 
musiklärarna (kategori 4) från lärarnas (kategori 3) uppfattning (tabell 3, 
s 17). Således behöver det inte betyda att den enskilde lärarens 
uppfattning överensstämmer med övriga lärares när man är inblandad i 
samma projekt.

Vid en jämförelse mellan de båda projekten med inriktning på Samverkan 
förskola-skola finner man att förutsättningarna för respektive projekt 
skiljer sig åt. I det ena projektet har, som tidigare framkommit, projektet 
vuxit fram under en längre tid i ett område med sociala problem. 
Förskollärarna där har starkt bidragit till att en förändring av samverkan 
mellan förskolan och lågstadiet kommit till stånd. Förskollärarnas 
uppfattning är att ett bra projekt är målinriktat (kategori 2) medan 
lärarna menar att ett bra projekt skapar mening och utbyte (kategori 3). 
Denna skillnad kan bero på att det är förskollärarna som tagit initiativ 
och varit drivande i frågan om samverkan. Det andra samverkansprojektet 
startade på skolledarens initiativ i samband med att en ny skola i vilken 
förskolan och skolan är lokalmässigt integrerade togs i bruk. På denna 
skola har varken lärare eller förskollärare tagit initiativ till en 
samverkan. I detta projekt har både förskollärare och lärare samma 
uppfattning om ett projekt nämligen att ett projekt skapar mening och 
utbyte. Detta kan bero på att de alla började på en ny skola samtidigt och 
att skolledaren tillsammans med föreståndaren på förskolan leder 
projektet.

Vid en jämförelse mellan de två projekt som har anlitat övningslärare i 
projektet skiljer sig uppfattningarna åt mellan respektive lärare i det ena 
men inte i det andra. En orsak till att uppfattningarna skiljer sig åt kan
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vara att i det förstnämnda projektet kommer musiklärarna från 
musikskolan där undervisningen sker i ett ämne med en elev. Musikläraren 
är inte som grundskolläraren integrerad i den allmänna skolverksamheten, 
medan musikläraren i det andra projektet däremot var integrerad i 
lärarteamet och då som speciallärare.

Vid bearbetningen av det tredje frågeområdet - utveckling - utföll endast 
två kategorier inom vilka tre av projekten har en samstämmig uppfattning. 
I projektet Utveckling av arbetssätt uppfattar samtliga att möjligheter och 
hinder till skolans utveckling är beroende av individuella krafter. Detta 
projekt startade utifrån upplevda problem med eleverna och lärarna ville 
förändra sitt arbetssätt i syfte att nå eleverna med sin undervisning.

I två projekt Språkstimulering och Föräldrasatsningar anser samtliga 
intervjupersoner att möjligheter och hinder till skolans utveckling är 
beroende av skolans organisation. Vid en jämförelse av dessa är de 
tämligen lika till sin uppbyggnad. Projekten har i båda fallen initierats av 
andra än lärarna. I det ena fallet av skolledaren och i det andra av en 
bildlärare och skolledare gemensamt. Projekten ger i högre grad uttryck 
för ett intresse av att "prova något nytt" än att det tagit utgångspunkt i 
problem i klassen. För att få till stånd "något annat" krävs förutsättningar 
i form av pengar, lokaler o dyl, vilket kan bidra till att intervjuperson
erna här ser möjligheter och hinder för skolans utveckling avhängiga 
skolans organisation (tabell 4, s 27, kategori 1).

INTERVJUPERSONERNAS UPPFATTNINGAR I RELATION TILL BEFATT
NING I SKOLAN

Resultaten pekar på att det inte går att utläsa ett entydigt mönster vad 
gäller intervjupersonernas uppfattning om frågor som rör problem, projekt 
och utveckling. Visst mönster kan dock skymta beroende av vilken 
befattning intervjupersonerna har.



I både projekt- och problemfrågan har fyra kategorier utfallit. En 
uppdelning skulle kunna göras mellan å ena sidan kategorierna 1 och 2 
och å den andra sidan kategorierna 3 och 4. Grovt skulle de då 
sammanfalla med utvecklingsfrågans två kategorier, dvs organisatoriska 
faktorer respektive individuella/sociala faktorer. Tittar man då på utfallet 
i kategorierna visar det sig att de flesta skoldirektörer, skolledare och 

barnomsorgsassistenter återfinns inom de kategorier som anger organisa
toriska faktorer när det gäller projektfrågan och utvecklingsfrågan. I 
problemfrågan däremot skiljer sig skolledarna och barnomsorgsassistent- 
erna från skoldirektörerna genom att de uppfattar skolans problem 
orsakade av sociala faktorer (kategori 3).

Att skoldirektörerna och skolledarna uppfattar ett bra projekt vara 
relaterat till projektets mål och att möjligheter och hinder till skolans 
utveckling orsakas av skolans organisation kan bero på den befattning och 
position de har inom skolans verksamhet. En skoldirektör är placerad på 
kommunalkontoret, behandlar övergripande frågor för kommunens 
skolverksamhet och berör sällan frågor om den enskilda skolan. En 
skolledare behandlar likaså främst administrativa ärenden, flera skolor 
kan ingå i hans/hennes område och undervisar han/hon är det företrädesvis 
på högstadiet. När det gäller uppfattningen om skolans problem, kan den 
skillnad som framkommer mellan skoldirektörer å ena sidan och 
skolledare å den andra tyda på att skolledarens placering på en skola gör 
att han/hon genom daglig kontakt blir varse elevernas sociala hemförhål
landen vilka också lärarna anser vara den största orsaken till skolans 
problem.

Tittar man på andelen män/kvinnor bland de nämnda skoldirektörerna och 
skolledarna är det företrädesvis män som är representerade. De kvinnor 
(4 st) som finns med skiljer sig inte från männen i sina uppfattningar i de 
tre frågeområdena.
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Om man övergår till de övriga lärarkategorierna (inklusive personal från 
barnsomsorgen) är inte utfallet lika entydigt som för skoldirektörer och 
skolledare. När det gäller utvecklings- och problemfrågan omfattar 2/3 de 
kategorier som anger individuella/sociala faktorer och 1/3 anger 
organisatoriska faktorer som förklaring. När det gäller projektfrågan har 
de flesta en uppfattning om att ett bra projekt ger sammanhållning 
(kategori 3).

Att de flesta lärare anser skolans problem som orsakade av den sociala 
hemmiljön, att en bra projektverksamhet kan öka samhörigheten bland 
lärare samt att möjligheter och hinder för skolans utveckling är beroende 
av individuella krafter kan bero på den position de har i skolan. En lärare 
befinner sig bland eleverna hela dagarna och konfronteras med de elever 
som har problem och som har svårigheter att följa undervisningen. Läraren 
upplever i sin tur svårigheter att bemöta eleverna på rätt sätt och är 
dessutom oftast ensam med sina elever, varför en projektverksamhet, som 
intervjuerna visat, kan få en stor betydelsegenom att läraren får möjlighet 
att diskutera sina problem med andra lärare som kan ha liknande 
erfarenhet. Diskussionerna kan leda till en större insikt i orsaken till 
elevernas problem och att man vågar pröva nya metoder i undervisningen. 
Lärarna upplever att det hänger på dem själva om skolan skall förändras 
och kunna utvecklas.

En annan intressant aspekt vad gäller uppfattningar i relation till 
befattning är skillnaden mellan personal inom barnomsorgen och 
grundskolan. Personal inom barnomsorgen anger i större utsträckning 
organisatoriska faktorer i de tre frågeområdena, medan majoriteten av 
lärarna har en individuell/social uppfattning. Sålunda uppfattar personal 
inom barnomsorgen att problemen i förskoleverksamheten orsakas av 
organisatoriska faktorer såsom stora barngrupper, bristande ekonomi 
(kategori 1), att bra projekt skall vara målrelaterat och att utvecklingen 
är avhängig individuella och organisatoriska faktorer. Lärarna däremot 
anser problemen vara orsakade av den sociala hemmiljön, att ett bra pro-



43

jekt skapar mening och utbyte och att utvecklingen är avhängig individen 
och organisationen.

Att det finns en skillnad i uppfattning hos lärare och personal inom 
barnomsorgen kan bero på respektive verksamhets historia. Medan skolan 
är en självklar institution i samhället, är förskolan en institution som ännu 

inte fått samma fäste. Förskolan har genomgått en kraftig expansion och 
har först under detta decennium tagit sig an innehållsfrågorna. Förskolan 
har under denna tid ifrågasatts och dess organisation diskuterats, vilket 
till en del kan tyda på varför problemen uppfattas som orsakade av 
organisationen.

Tittar man på lärartraditionen är läraren i skolan ensam med sin klass 
medan personal inom barnomsorgen alltid tillhört ett arbetslag. Den 
sociala samhörigheten ses därför som en självklarhet för de senare, varför 
man hellre betonar betydelsen av att ett bra projekt skall vara 
målinriktat, medan lärarna menar att den sociala samhörigheten är av 
större betydelse. Möjligheter och hinder för skolans utveckling anses av 
såväl personal inom barnomsorgen som lärare bero på såväl organisationen 
som individen (tabell 4, s 27).

AVSLUTANDE KOMMENTARER

Avslutningsvis kan man av intervju- och enkätstudien säga att de projekt 
som bedrivs på skolor inom lågstadiesatsningen av berörda lärare, 
skolledare och skoldirektörer samt personal inom barnomsorgen anses vara 
bra projekt. Även om man inte anser att projekten i sig löser problemen i 
skolan eller förändrar den nämnvärt, menar man att projektverksamheten 
gjort att diskussioner kommit till stånd - diskussioner som har bidragit till 
en ökad insikt och medvetenhet, när det gäller barn som har svårigheter i 
skolan. Genom regelbundna träffar har också gemenskapen ökat bland 
lärarna och man har tillsammans sökt sig nya vägar i undervisningen. 
Projekten har också uppmärksammats av länsskolnämnden, i pressen och 
på konferenser - en uppmärksamhet som enligt lärarna betytt mycket.
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Vid lågstadiesatsningens tillkomst pågick diskussioner om oro på 
lågstadiet. Lärarna upplevde stora problem med eleverna och ansåg 
arbetet betungande. Enligt majoriteten av intervjupersonerna anses 
elevernas koncentrationssvårigheter i skolan orsakas av den sociala 
hemmiljö eleverna har. Intervjupersonerna menar att skolan inte kan 
åtgärda dessa problem. Ett behov av större samarbete med hemmen 

uttrycks dock av många. Ett av områdena som nämndes i den proposition 
som föregick beslutet av lågstadiesatsningen var just föräldramedverkan 
som tänkbar inriktning att satsa på (Prop 1983/84:100). En koppling till 
projektens inriktning vore här naturlig. Man skulle således kunna vänta sig 
att en stor andel av de projekt som bedrivs i skolorna vore inriktade mot 
föräldrasatsningar. Ser man på satsningen som helhet är i stället detta en 
kategori som hela tiden varit begränsad (6,7 procent år 1983/84) och 
därtill sjunkit i antal under den fyra-årsperiod lågstadiesatsningen pågått 
(se Nitzler 1987, tabell 4, s XV). Kan det vara så att lärarna ser problem i 
den sociala hemmiljön som föräldrarnas, och att föräldrasatsningar är 
svåra att genomföra? Upplevs det dessutom mer adekvat för läraren att 
koncentrera sig på åtgärder i klassrummet exempelvis metodutveckling?

Ser man till lågstadiesatsningen som helhet och den inriktning projekten 
har, tycks verksamheten i högre grad vara uttryck för utvecklingsarbete 
och då utvecklingsarbete i en bestämd mening. Det tycks således i större 
utsträckning handla om att utveckla sin lärarprofessionalitet än att 
angripa de problem som man anser orsaka svårigheterna i skolan.

Lärarna anger i intervjuerna att problemen inte kan lösas med den 
projektverksamhet som bedrivs i skolan. Men i samma intervju anser 
flertalet lärare att ett led i skolans utveckling är just projektverksamhet. 
Kan det vara så att lärarna upplever att de förändrar sin verksamhet med 
de projekt som bedrivs? En intressant aspekt, vid en uppföljning av denna 
studie, vore att närmare studera den förändring lärarna anser sig bidra 
till.
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Intervjuformulär "LÅG -30" 1983

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, t ex 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 bl a 
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 samman
hanget?

Fortbildning:
Sö:s tanke var från början att lågstadiesatsningen skulle innehålla en 
gemensam fortbildning för förskollärare och lågstadielärare, hur ser 
du på det? (för-/nackdelar)
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finns det behov av en sådan utbildning?
- vad menar du att den skulle innehålla?
- vad skulle den kunna leda till (lett till)?

Information om projekten i kommunen: (endast till skoldirektörer)
I den här kommunen har 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 tillvara dessa erfarenheter i kommunen?

- (hur kommer det andra till del?)
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Sammanställning av följdfrågorna till problemfrågan

Har de här problemen ändrats under din tid som lärare? Vad beror den här 
förändringen på?

45 st har svarat på frågorna

antalet splittrade elever har ökat, den sociala oron har ökat, koncentra
tionssvårigheter hos eleverna har ökat.

Detta anses orsakat av
allmän samhällsförändring 27 st
öppnare elever idag 3 st
större klasser (2), åtstramningar (2) 4 st
sjunkande kunskapsnivå 2 st
förändring av skolans roll 1 st
övrigt 8 st

Vad betyder den särskilda lågstadiesatsningen i det här sammanhanget?

4S st har svarat på frågan

ökar medvetenheten och ger möjlighet att
pröva sig fram, en bra satsning 26 st
pengarna borde vara riktade på
mindre klasser (8), specifika problem (6),
individuell hjälp (1) 15 st
satsningen har marginell betydelse/löser inga
problem 5 st
övrigt 2 st
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Sammanställning av följdfrågan till utvecklingsfrågan

Anser du att projektet leder till utveckling?

44 st har svarat på frågan

utvecklar personal och elever 15 st
utvecklar främst personal 11 st
utvecklar främst elever 7 st
"det händer något" 5 st
utvecklar sig själv 3 st
leder till en social utveckling 2 st
övrig 1 st
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Bilaga 4

Till projektledare som bedriver/bedrivit projekt inom lågstadiesatsningen

Hejl

Vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet, pågår sedan höstterminen 
1983 en central utvärdering av SÖ:s satsning på lokalt utvecklingsarbete 
inom grundskolans lågstadium. Utvärderingen sker på flera sätt bl a 
samlas alla projektplaner in och kategoriseras efter innehåll. Denna 
kategorisering och kartläggning av pågående projekt ges årligen ut i en 
rapport.

Under läsåret 1984/85 valdes nio projekt ut med olika inriktning som 
bedrevs på olika skolor i landet. Varje projekt besöktes vid tre tillfällen 
då vi intervjuade delaktiga personer och samlade in övrigt material. Vid 
bearbetningen av detta material väcktes en nyfikenhet på om fler projekt 
bedriver liknande verksamhet inom lågstadiesatsningen. För att få en 
bredare bild av projektverksamheten i landet vänder vi oss därför till 120 
slumpvis utvalda projektledare med denna enkät.

Enkäten består av två delar.

DEL 1; består av frågor med flervalsalternativ som berör Din egen och 
skolans bakgrund samt det projekt som bedrivs på skolan. På dessa 
frågor skall Du svara utifrån Din egen erfarenhet av projektverksam
heten.

DEL 2; består av tre öppna frågor som berör skolan av mer övergripande 
karaktär. Till dessa frågor finns inga svarsalternativ utan Du svarar 
med Dina egna ord.

Enkäten besvaras anonymt och de uppgifter som Du lämnar i enkäten 
kommer att behandlas och sammanställas konfidentiellt. Vi är tacksamma 
om Du fyller i enkäten och skickar tillbaka den i bifogade kuvert så snart 
som möjligt, dock senast 21 mars 1986.

Om Du funderar kring någon av frågorna är Du välkommen att ringa 
090 - 16 62 23.

Lycka till och tack på förhand!

Inger Andersson 
projektledare

Karin Rönnerman 
forskningsassistent
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Enkät till projektledare som bedriver/bedrivit projekt inom lågstadiesats- 
ningen

Kryssa för lämpligt alternativ i följande frågor.

DEL 1

1. Vilken typ av tjänst innehar Du?

skolledare
lärare
psykolog
övrigt

2. Vilken utbildning har Du?

förskollärare
lågstadielärare
mellanstadielärare
speciallärare
musiklärare
bildlärare
dramapedagog
talpedagog
övrigt
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3 Vilka stadier omfattar skolan?

lågstadiet
mellanstadiet
högstadiet
integrerat med andra former, t ex särskola

4 Hur många klasser finns totalt på skolans lågstadium? 

...... . antal klasser

5 Hur karakteriserar Du skolans upptagningsområde?

få elever med sociala problem 
många elever med sociala problem

6 Har Du tidigare erfarenhet från projektarbete?

ja
nej
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7 Hade Ni inom lärarlaget, någon form av diskussion om förändringar/ 
utvecklingsarbete på skolan åren innan Ni fick kännedom om låg- 
stadiesatsningen?

ja
nej

Om ja, vilken form

studiecirkel 
speciella studiedagar 
utvecklingsarbete (LUVA) 
övrigt

8 Vilken var den huvudsakligaste orsaken till att ett projekt startades 
inom lågstadiesatsningen?

upplevde problem med eleverna 
ville förändra arbetssättet 
önskade egen fortbildning
med lågstadiesatsningen kom en möjlighet till extra resurser 
skolledningen ansåg att vi skulle söka pengar för ett projekt 
annat skäl, vilket
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9 Vilka deltar i projektet?

föräldrar
förskolebarn
lågstadieelever
mellanstadieelever

övrigt

10 Vilka genomför projektet?

fritidspedagog
förskollärare
lågstadielärare
mellanstadielärare
musiklärare
dramalärare
bildlärare
speciallärare
talpedagog
övrigt

11 Hur ofta träffas Ni inom projektet och planerar/diskuterar verk
samheten?

varje dag 
varje vecka 
varje månad 
mer sällan
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12 Hur ofta genomförs projektet med eleverna?

genomsyrar all verksamhet (alltid) 
varje dag 
varje vecka 
varje månad
barnen deltar aldrig, då projektet är en fortbildning för 
lärarna
övrigt

13 Genomförs projektet någon gång i samverkan med förskolan?

ja
nej

Om ja, på vilket/a sätt?



6

14 Har ni inom projektets ram deltagit i eller arrangerat något/några 
av följande aktiviteter?

ja, presenterat projektet vid konferenser, kurser o dyl
ja, påverkat innehållet i skolans studiedagar
ja, tagit initiativ till egen fortbildning
ja, gjort studiebesök på annat projekt
ja, annat, nämligen

nej

15 Anser Du att skolledningen stöder projektverksamheten?

ja
nej

Om ja, på vilket sätt?

Om nej, vad tror Du det beror på?
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16 Anser Du att länsskolnämnden stöder projektverksamheten?

ja
nej

Om ja, på vilket sätt?

Om nej, vad tror Du det beror på?

17 Har projektet uppmärksammats utanför den egna skolan?

ja
nej

Om ja, ange från vilka?

lärare

skolledare

representanter från skolstyrelsen

handläggare vid länsskolnämnden

tidningar

radio/TV

övrigt
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18 Har Ni gjort en egen utvärdering av projektet?

ja
nej, men avser att göra en senare 
nej, avser inte att göra någon

Om ja, på vilket sätt gjorde Ni den?

Om ja, vem har utfört den?

Du själv 
skolledaren 
annan lärare 
skolpsykologen 
övrigt

19 Vad har den största delen av projektmedlen använts till?

planering
extra lärarresurs
studiedagar/besök
kurser/f ortbildning
material
litteratur
övrigt



9

20 Fortsätter projektet när lågstadiesatsningens medel upphört?

ja
nej

Om ja, på vilket sätt?

nya pengar söks från lågstadiesatsningen 1986/87 
LUVA-medel
omfördelning av skolans totala resurser 
inom den ordinarie verksamheten 
övrigt

Om nej, varför inte?
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DEL 2

21 Egna kommentarer om projektet

De frågor som du nyss har svarat på täcker på intet sätt alla Dina 
erfarenheter av projektverksamheten vid skolan. På denna sida an
vänd gärna baksidan också) kan Du skriva ner spontana kommentarer 
om projektet. Utgå till exempel från om Du anser projektet varit 
bra/dåligt. Vad har varit bra/dåligt? Vad har Ni lärt Er? Blev det 
som Ni förväntade Er? osv
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22 Ditt projekt är ett exempel på utvecklingsarbete inom skolan. Hur 
anser Du att den kan bidra till att förbättra arbetet i skolan?
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23 Hur anser Du att man på bästa sätt, rent allmänt, bör förbättra 
skolan i dag?

Tack för Din hjälp!



Sammanställning av enkätresultaten

Bilaga 5 

1 (7)

1

109 personer har besvarat enkäten. I två fall är projektledarskapet delat 
(33,43) 76 kvinnor,33 män

Fråga 1; Projektledare

Av projektledarna är 21 % skolledare, 69% lärare, 5% psykologer och 5% 
övrigt ( ex förskollärare, musiklärare).

Fråga 2: Projektledarens utbildning

63% lågstadielärare, varav 45% är enbart lågstadielärare, 13 % låg + spec- 
lärare och 5 % andra kombinationer (ex låg-drama, låg-talpedagog etc)
11% mellanstadielärare, varav 5% enbart mellanstadielärare, 6% andra 
kombinationer (ex mellan+idrott, mellan+spec)

8% förskollärare , varav 4% enbart förskollärare, 4% andra kombinationer (ex 
fö+barnskötare)

5% speciallärare 
2% musiklärare
11 % övrigt (ex psykolog, idrott, textil, akademiska studier)

Fråga 3 : Stadier på skolan 

10% låg
54% låg-mellan 
16% låg-mellan-hög 
8% låg-mellan-hög+sär alt förskola 
7% låg-mellan-särskola 
4% låg+fö 
1 % låg+hög

Fråga 4: antal klasser på lågstadiet

38% 1-5 
49% 5-10 
6% 10-15 
7% 15-
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Fråga 5: karaktäristik av skolans upptagningsområde 

56% få elever med sociala problem
44% många elever med sociala problem (verkar inte så mycket hänga 
samman med storleken på skolan - endast 7% där skolan har över 15 
lågstadieklasser. Det är lika många procent som återfinns i gruppen 1-5 
klasser. Det beror ju förstås också på vad man ska kategorisera som stora 
skolor).

Fråga 6: erfarenhet av tidigare projektarbete

44% ja 
56% nej

Fråga 7: diskussion om förändringar/utvecklingsarbete

76% ja 
24% nej

i vilken form

36% LUVA
9% studiedagar. Ca 10% har kombinerat LUVA och studiedagar.Av övriga 
som svarat ja på frågan har det i stort sett rört sig om informella 
diskussioner i lärarrum, vid konferenser och dylikt. I något enstaka fall en 
lokal samverkansgrupp.

Fråga 8 :huvudsakligaste orsak tilll att projektet startades

19% upplevde problem med eleverna, men har inte enbart svarat detta utan 
aven att man ville förändra arbetssättet eller ha egen fortbildning och i ett 
par fall även att skolledningen ansåg att pengar skulle sökas

50% ville förändra arbetssättet, varvid vissa (8%) förutom detta önskade 
egen fortbildning och ytterligare 8% såg möjligheten med extra resurser

8% egen fortbildning 
8% möjligheten till extra resurser 
2% skolledningen ansåg
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13% övrigt ex några som kryssar i alla fem alternativen och så de som ger 
andra skäl, t ex biblioteket indraget, nyutbildade entusiastiska lärare, svårt 
placera talpedagog

Fråga 9: vilka deltar i projektet?

20% föräldrar, fö+lå 
36% fö-låg
42% låg+några projekt där mellan ingår 
2 övrigt (ex bd-ass, studierektor)

Fråga 10: vilka genomför projektet?

45% fö+lå-lärare
9% har fritidspedagog med dessutom 

13 % enbart låg-lärare
27% låg + kombinationer med mellanstlär, spec-lär,drama, talpedagog, 
musik, slöjd
6% övrigt*musik+drama, bild el slöjd

Fråga 11: hur ofta träffas projektgruppen?

10% varje dag 
53% varje vecka 
25% varje månad 
12% mera sällan

Fråga 12: hur ofta genomförs projektet med eleverna?

38% genomsyrar all verksamhet 
14% varje dag 
33% varje vecka 
7% varje månad 
1 % fortbildning
7% övrigt (avgränsade perioder varje termin eller att det är 

föräldraprojekt)

Fråga 13: genomförs projektet i samverkan med förskolan?

62% ja 
38% nej
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projektsamverkan sker genom att i vissa fall bedrivs projekten på förskolan, 
vidare genom besök antingen låg på fö eller omvänt, gemensamma 
aktiviteter, gemensam fortbildning, samverkan precis vid skolstarten, 
gemensamma studiekvällar, i några fall är förskolan totalintegrerad

Fråga 14: Har Ni inom projektets ram deltagit i eller arranger at något/några 
äv följande aktiviteter?

65% har enbart presenterat projektet vid konferenser, kurser el dyl 
30% olika kombinationer av alt 1-5 . Exempel på annat som endast ges i 
enstaka fall: skrivit arbetsplan, deltagit som expert i andras fortbildning 
5% - ej deltagit/arrangerat

Fråga 15: Anser Du att skolledningen stöder projektverksamheten?

90% ja 
10% nej
På vilketjätt: av de 90% som svarat ja så har 8% aktivt deltagit i 
projektverksamheten: för övriga 82% består deltagandet i att skolledningen 
visat positivt intresse, givit stöd, gjort besök, deltagit i problem- och 
konfliktlösning. I de 10% nej inryms svar att skolbyggnaderna är åtskilda, 
tidsbrist samt i ett par fall att skolledningen vanligtvis är ointresserade av 
pedagogiska frågor.

Fråga 16: Anser Du att länsskolnämnden stöder projektverksamheten?

97% ja 
3% nej

Påvilket_sätt: Av de 97% som svarat ja rör sig svaren till största delen om 
finansiell uppbackning, i övrigt besök, uppföljning, anordnande av 
konferenser
De som svarat nej har ej gett något svar på varför nämnden ej stöder 
verksamheten. Har f ö ingen större betydelse då nej-svaren är så få.

Fråga 17: Har projektet uppmärksammats utanför den egna skolan?

84% ja 
16% nej
Från vilka: 13% enbart lärare
72% olika kombinationer med lärare och andra inblandade. 31 % av de 72% 
har kryssat i alla fem förslagen
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15% övriga kombinationer, där lärare inte är inblandade. Under punkten 
övrigt ges några enstaka förslag i form av Sö och föräldrar.

Fråga 18: Har ni gjort en egen utvärdering av projektet?
84% ja
14% nej, senare 
2% avser ej göra någon

På vilket satt gjorde Ni den?
Ca 73% har svarat på den frågan. Det som går att urskilja är att 21% har 
använt sig av enkäter. 17% har sammanställt rapporter. 1 övrigt anges 
alternativ som skriftligt, muntligt, samtal, dagbok, protokoll, redogörelse, 
intervju, utställning. Allmänt kan sägas att det är frågan om väldigt 
knapphändiga beskrivningar. Bara ett ord så det säger inte så mycket om 
hur enkäter, rapporter etc kan skilja sig åt.

Vem har utfört den?

70% har svarat på frågan. Av dessa är det 17% utvärderingar, där 
projektledaren ensam har svarat för utvärderingen, i 53% är det 
projektledaren tillsammans med lärare, skolledare, psykolog eller föräldrar 
som gjort utvärderingen. 18%-det som finns under "övrigt" som här utgörs 
av arbetslaget, gruppen, lokala samverkansgruppen, musikläraren, föräldrar, 
socialförvaltningen.
5% skolledaren tillsammans med annan lärare (i ett enda fall har skolledaren 
ensam svarat för utvärderingen)
5% skolpsykologen

Fråga 19: Vad harden största delen av projekjLmedlen använts till?

39% extra lärarresurs
20% samt kurser, material, litteratur, psykolog på kvällstid
24% planering + kombinationer av övriga alternativ
6% studiedagar/besök
10% övrigt-vikariekostnader, resor, fioler
2% material

Fråga 20:JFortsätter projektet när lågstadiesatsningens medel upphört?

81% ja 
19% nej 
På vilket sätt?
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13% nya pengar söks från lågstadiesatsningen 
7% kombination med andra alternativ 
9% LUV A-medel + omfördelning

20% omfördelning av skolans totala resurser +inom den ordinarie 
verksamheten
47% inom den ordinarie verksamheten

4% övrigt-socialförvaltningen tar över, bidrag till resor kan erhållas

Om projektet inte fortsätter anges det huvudsakligen bero på att medel 
saknas. 1 några enstaka fall anges andra skäl som att den som varit 
initiativtagare och idédrivare har flyttat eller om det gällt fortbildning att 
alla genomgått densamma.

Delll

Fråga 21- egna synpunkter på projektet

Ca 75% har besvarat denna fråga. Övervägande positiva omdömen - endast 
1 /4 framför negativa synpunkter. På vilket sätt är man då positiv? Ja, det 
rör sig i nämnd ordning om svar som handlar om förbättrade sociala 
relationer, att känna varandra är viktigt; samvaro ger respekt och ökad 
förståelse för varandra. Därnäst en grupp svar som rör kunskaper, 
exempelvis att lärarna har fått ökade, fördjupade, bättre kunskaper om 
barns behov, utveckling, kultur, mm. Eller att barn har fått ökade 
kunskaper map ordförråd, musik, litteratur alternativt att det är fint med 
motorik. En tredje grupp svar rör arbetssätt och hur viktigt och bra det är 
att ha fått möjlighet att förändra detta. En fjärde grupp utgår från att de har 
nått måluppfyllelse och denna rör då exempelvis arbetsplaner, arbetssätt, 
koncentration, ökad kontakt, ålder sintegrering som ett sätt att bättre 
uppfylla läroplanens mål.

Gruppen negativa svar behandlar planerings- och organisationssvårigheter, 
att det går långsamt att förändra, bristande intresse från omgivningen eller 
att idébärarna försvinner. Några tar också upp problem med skolans och 
förskolans olika huvudmän, som medför svårigheter bl a när det gäller 
arbetstider och lönesättning.

Fråga 22: Hur kan utvecklingsarbetet bidra till att förbättra arbetetj skolan?

Ca 75% som också svarat på denna fråga. 10% av svaren tar fasta på 
eleverna; i övrigt handlar svaren om lärarens arbetssituation och där man i



första hand fokuserar utvecklingsarbetet som ett bidrag till förbättrat 
samarbete, i andra hand olika typer av fortbildning och kunskaper om 
metoder, dvs mera sådant som handlar om ett förändrat arbetssätt.

De svar som rör eleverna talar i termer av att barnen får lättare med 
skolstarten, kommer att trivas bättre, de får träna sin fantasi,de blir 
lugnare, mer koncentrerade och blir bemötta på sin egen nivå.

Endast två svar är pessimistiska och vet ej om utvecklingsarbetet bidrar till 
att förbättra arbetet (skolan världens mest isolerade arbetsplats, alt att det 
är svårt och att man bara kan hoppas).

Fråga 23: Hur anser du att man på bästa sätt rent allmänt bör förbättra 
skolan idag?

Ca 67 % har besvarat frågan. Många gånger är det flera förslag som 
presenteras, men den största gruppen svar berör minskat elevunderlag. 
Därefter kommer fortbildning, ökat samarbete, individualisering, 
utvecklingsarbete, ökade resurser. I övrigt finns det några enstaka svar som 
tar upp läroplanens mål och menar att man ska sträva efter bättre 
måluppfyllelse som kan ske genom att exempelvis baskunskaper stärks, att 
statusen på skolan allmänt eller vissa ämnen (företrädesvis 
praktiska/estetiska) höjs, att föräldraansvaret skärps, att arbetsmiljön blir 
lugnare.

Noteras kan att lärarna ofta använder samma ord som finns i läroplanerna 
utan att närmare definiera vad de står för. Exempelvis demokrati, 
kreativitet, fungerande arbetsenheter, förändrad syn på barns livsvillkor, 
öppenhet, goda föräldrakontakter, barns behov och intressen och 
mognadsnivå. M a o som om konsensus råder om vad som inryms i dessa 
begrepp.
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