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ABSTRACT 
School is an important institution charged with the task of contributing to the economic, cultural 

and social development of the community, and of nurturing democratic citizens. Countless 

state-sponsored measures have therefore been initiated in order to affect the quality of 

schooling. One example is a state-financed school development project, which is the focus of 

this thesis. The overall purpose of the study was to improve awareness of whether, and if so 

how, using projects as a strategy for improving school contributes to sustainable changes, as 

well as what has been both advantageous and disadvantageous to this end. Two projects were 

studied with a focus on the participant's perceptions of and experiences from this project. A 

number of headmasters and educators were interviewed on two occasions, once in connection 

with the final phases of the projects, and then again three years later. The analysis of the 

empirical data was guided by The Frame Factor Model (Lundgren, 1994, 1999), and by Hoy 

and Miskel's (2008) organisational model. In summary, the study shows that the ambitions of 

both of the school projects were greater than the sustainable results. Moreover, it was clear that 

the conditions placed upon the school organisation by the outside world constituted both 

promoted and encumbered the results of the school projects. State funds contributed to the 

improvement of schools, while at the same time, other state regulations delimited what the 

sustainable changes were. The desirable changes were also affected by processes within the 

organisation and can be connected with structures, cultures and individuals. Above all, current 

structures within the organisation need to be changed so that the employees have an in-depth 

involvement in a project and for a protracted period of time. Changed structures allow for 

common expertise and values to be improved with regard to venturing into a project. 

Furthermore, the various skills of the employees, as well as their attitudes toward projects 

within the organisation, were also significant to the sustainable changes. One suggestion for 

continued research is to improve the knowledge on how structures can be changed within a 

school organisation so as to enable the organisation's employees to be engaged in such a way 

as to make collective learning possible. 

 

 

Key concepts: school improvement, school projects, sustainable changes, frame factor model, 

organisation  
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I. INLEDNING  
Förändringsivern inom skolområdet är stark internationellt och under de 

senaste årtiondena har skolan i Sverige varit föremål för en mängd olika 

initiativ med föresatsen att förändra skolan. Ett av många exempel är att det 

bedrivs olika skolprojekt i förskolor och skolor som staten initierat. Den här 

avhandlingen behandlar två sådana skolprojekt som bedrevs i stort sett 

parallellt mellan åren 2004-2009 i en svensk kommun. Båda projekten har 

granskats med några års mellanrum för att undersöka vilka varaktiga 

förändringar de medverkat till.1  

 

Skolan som är samhällets största institution har uppdraget att fostra 

kommande generationer till goda samhällsmedborgare, samt att överföra 

värden, förmedla kunskaper och förbereda nästa generation för att verka i 

samhället som ansvarsfulla demokratiska samhällsmedborgare. Men beroende 

på tidsanda och rådande samhällsklimat förändras skolans innehåll och 

utmanas också på olika sätt över tid. Socialdemokrater i Europa har 

exempelvis sedan 1930-talet sett skolan som ett väsentligt verktyg för att 

uppnå social rättvisa. När Sovjet i slutet av 1950-talet lyckades få satelliten 

Sputnik att snurra runt jorden ökade intresset för skolans uppgift avsevärt i 

USA. Det blev bråttom att komma ikapp ryssarna (Dalin, 1994; se även 

Lieberman, 2005). I slutet av 1960-talet yttrade den dåvarande svenska 

utbildningsministern Olof Palme de berömda orden om skolan som en 

spjutspets mot framtiden (Hylén & Ullman, 2003; Nilsson, 1987, 1997), och 

för att höja resultaten i amerikanska skolor tog presidenten George W. Bush 

initiativ till lagen om No child left behind, NCLB, vid millenniumskiftet. I 

Sverige blev ambitionen om att utveckla Europas bästa skola ett motto på 

1990-talet (Lundgren, 2010), och sedan dess har betydelsen av kunskap 

aktualiserats på olika sätt: …kunskap ses som nyckeln till framgång (Persson 

& Persson, 2012, s. 44 ). 

 

För varje årtionde påverkats den svenska skolan alltmer av internationell 

utveckling inom politik, ekonomi och kultur. Idag, på 2000-talet, utmanas 

skolan framför allt av internationella mätningar, av liberala idéer, och av New 

Public Management. Företeelser som kan kopplas till det så kallade 

granskningssamhället (SOU 2014:5; se även Larsson & Löwstedt, 2010). 

                                                      
1 Med varaktiga förändringar menas dock inte något som är oföränderligt, förändringar förstås 

som en process. 
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Resultatet från olika granskningar, kanske främst nedslående resultat från 

internationella mätningar som PISA (Programme for International Student 

Assessment) och TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study), bidrar till att skolan har stor plats i den politiska debatten, samt att 

intresset för att förbättra svenska skolans resultat är mycket stor.  

 

Skolan är i grunden en politiskt styrd organisation och verksamhet. Det är 

Sveriges riksdag och regering som via politiska beslut styr skolans 

verksamhet. I mitten av 1990-talet ändrades den politiska styrningen av skolan 

markant genom att huvudmannaskapet för skolan kommunaliserades. 

Kommunaliseringen innebär ett decentraliserat administrativt och operativt 

ansvar, att skolhuvudmän och enskilda skolor ansvarar för att planera, 

genomföra och utveckla skolan. Rektorer och förskolechefer skall se till att 

skolverksamheten utvecklas, men också lärare förväntas utveckla den egna 

skolans arbete. De är därmed nyckelaktörer för skolans utveckling (Jarl & 

Rönnberg, 2010; se även SOU 2014:5). Detta ansvar är särskilt tydligt 

framskrivet i skolans senaste läroplan, Lgr 11, och 2010 års skollag (Jarl & 

Rönnberg, 2010; Jarl, 2013; Skolverket, 2011; SFS 2010:800; se även Lpo 94; 

Lpfö 98). Politiska intentioner ska således realiseras genom rektorers och 

lärares handlingar. Huvudmannen för skolan, kommuner och fristående 

skolor, ansvarar också för skolans resultat och kvalitet, medan 

Skolinspektionen (som inrättades år 2008) har ett tillsynsansvar. Det innebär 

att Skolinspektionen kontrollerar och granskar skolors verksamhet på en rad 

punkter, identifierar brister, samt informerar inom vilka områden skolor inte 

uppfyller de nationella krav som finns uttryckta i styrande dokument. Dess 

övergripande mål är emellertid: …att bidra till en god utbildning i trygg miljö 

(Skolinspektionen, 2014). Staten har också inflytande på skolans verksamhet 

på andra sätt, exempelvis genom att Skolverket, Sveriges centrala 

förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet, utarbetar 

rekommendationer, Allmänna råd, till hur skolor och förskolor ska omsätta 

förordningar och föreskrifter i praktiken (Skolverket, 2014). 

  

Den svenska staten gör ständiga försök att förbättra skolan. Decentralisering 

av huvudmannaskapet och statens nationella granskningar är i sig verktyg 

avsedda för att förändra, men staten framställer också styrande dokument, 

såsom nya läroplaner och ny lagstiftning, i samma syfte. Åtgärder i form av 

lärarlegitimation, ny lärarutbildning, ny rektorsutbildning är andra exempel. I 

förhoppning om att skolans resultat skall förbättras finansierar staten också 

särskilda satsningar exempelvis viss lärarfortbildning (bland annat 

Lärarlyftet), och sedan hösten 2013 förstelärartjänster 

(utvecklingslärartjänster, karriärlärartjänster). Regeringen har också tagit 

beslut om att ett skolforskningsinstitut ska börja verka hösten 2014.  
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Förutom detta har staten under många år distribuerat medel till kommuner och 

enskilda skolhuvudmän villkorade för särskilda utvecklingssatsningar. 

Satsningar av detta slag utformas ofta till skolprojekt, varav två fokuseras i 

denna avhandling, Språkprojektet och Relationsprojektet.  

 

Strategier för skolutveckling 

När internationella skolforskare beskriver skolans utveckling ur ett historiskt 

perspektiv periodiserar de ofta området och talar om faser eller vägar av 

utveckling. Istället för att dela upp utvecklingen i perioder klargörs i detta 

avsnitt några framträdande strategier för skolans utveckling i kronologisk 

ordning. Framställningen skildrar internationell och nationell skolutveckling 

parallellt. Svensk skolutvecklingshistorik får emellertid ett större utrymme för 

att presentationen på så sätt skall ge en tydlig bakgrund till studien. Föresatsen 

är emellertid inte att täcka av området i detalj, utan att erbjuda en fond till 

avhandlingsarbetet. 

 

Vissa menar att historiskt har tillvägagångssätten för att utveckla skolan varit 

förvånansvärt lika världen över (Fink & Stoll, 2005), medan andra menar att 

traditionerna varierat en del (Dalin, 1994). De strategier som funnits för detta 

arbete i det västerländska samhället i största allmänhet, från 1960-talet och 

framåt, kan likväl sammanfattas till utveckling genom regelstyrning, 

utveckling genom målstyrning och utveckling genom standards (Granström, 

2011). Från 1960-talet och många år framåt var föresatsen att skolan skulle 

utvecklas genom regelstyrning. Det innebar att staten genom tydliga 

regleringar, exempelvis genom utförliga läroplaner och tvingande kursplaner, 

försökte förändra skolan. Påtryckningar från högre nivå skulle förbättra 

skolans praktik (Fullan, 2001a). Detta kan exemplifieras av att en serie 

reformer och en nationell läroplan implementerades i USA under sent 1950-

tal, samt under 1960-talet (a.a.). I Sverige blev denna styrning särskilt tydlig 

under tidigt 60-tal när grundskolan inrättades (Granström, 2011; se även 

Carlgren & Hörnqvist, 1999; Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö & 

Rönnerman, 2004). Under 1960-talet gjorde också svenska staten särskilda 

ansträngningar för att utveckla skolan med hjälp av pedagogiska 

utvecklingsarbeten. Avsikten med dessa var att lärarna skulle utveckla 

praktiska lösningar, arbetsformer, för redan beslutade eller föreslagna 

reformer. Det innebar i praktiken att så kallade pedagogiska utvecklingsblock, 

PU-block, inrättades i kommunerna (Carlgren & Hörnqvist, 1999; Folkesson, 

m.fl., 2004). En utvärdering av PU-blocken visar emellertid att dessa inte fick 

de resultat som man hade hoppats på (Lindblad, 1982). 
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Med tiden blev det alltmer tydligt att resultaten av olika reformer var ytterst 

sparsamma, och en insikt om att det är komplext att omsätta idéer till praktiskt 

arbete växte fram (Hargreaves & Shirley, 2010). Detta fick till följd att blicken 

vändes mot praktiken och medförde bland annat att delstaterna i USA fick ett 

större ansvar för skolans utveckling under 1980-talet. Stora projekt som skulle 

reformera skolans struktur, innehåll och arbetsmetoder genomfördes (Dalin, 

1994), och utvecklingssatsningarna riktades tydligt till enskilda skolor och till 

särskilda grupper av elever eller lärare. Tanken om att enskilda skolor och 

lärare själva skulle äga den utveckling som skulle genomföras fick fäste, ett 

underifrån-perspektiv, bottom-up approach (Hopkins & Reynolds, 2001). 

Detta hade till följd att det i ett flertal länder, men särskilt i England, 

genomfördes mindre projekt, aktionsforskningsprojekt, där lärare 

engagerades för att genomföra nya idéer. Inte heller dessa ansträngningar 

visade sig påverka klassrumsarbetet nämnvärt (a.a.; se även Muijs, 2010). 

Parallellt inrättades så kallade lokala utvecklingsarbeten, LUVA, i Sverige. I 

dessa skulle lärarna själva omsätta och tillämpa forskningsresultat, och på så 

sätt åstadkomma lokala förbättringar (Carlgren & Hörnqvist, 1999; Folkesson, 

m.fl., 2004). Skolledningens ansvar för den lokala skolutvecklingen stärktes 

också under denna tid (Lindensjö & Lundgren, 2000). Carlgren (1986) har i 

sin doktorsavhandling studerat innebörden av lokala utvecklingsarbeten och 

ställer sig bland annat frågande till om det är statens förnuft eller det 

individuella förnuftet som ska avgöra innehållet i lokala ansträngningar: 

 
Decentraliseringen gäller ansvaret för utvecklingen av skolornas 

verksamhet, men inte förnuftet och tänkandet. Det är centrum som tänker 

och periferin som handlar. […] En förutsättning för förnuftsbaserat 

utvecklingsarbete är att också tänkandet decentraliseras. (s. 235) 

 

Under 1990-talet blev idéer om att skolans verksamhet skulle utvecklas genom 

målstyrning aktuella. Avsikten med målstyrning var att staten skulle 

tillhandahålla tydliga fastställda mål, och att lokala tillämpare, de 

professionella, skulle få fria händer för hur målen uppnåddes (Granström, 

2011; Lindensjö & Lundgren, 2010). Internationellt fanns en tydlig strävan 

om att de ansträngningar som gjordes för att utveckla skolan skulle påverka 

klassrumsarbetet (Chrispeels & Harris, 2006a). De yrkesverksamma fick 

större frihet för hur verksamheten skulle utvecklas, men erbjöds också 

riktlinjer som skulle främja arbetet: …improvement tradition was beginning 

to provide schools with guidelines and strategies for implementation that were 

sufficiently powerful to begin to take educational change into classrooms 

(Hopkins & Reynolds, 2001, s. 460).  I ett flertal länder ökade skolornas 

autonomi, samtidigt som de lokala skolmyndigheternas inflytande minskade. 

Nationella och statliga myndigheter, särskilt i England, Nya Zeeland, 
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Australien och USA, fick samtidigt en mer central och aktiv roll för skolans 

förändring. Vid denna tid utvecklades också, särskilt i USA, omfattande 

reformer som enskilda skolor skulle verkställa (Chrispeels & Harris, 2006a). 

Samtidigt genomfördes en grundläggande omstrukturering av skolans 

styrning och ansvarssystem i Sverige. Stora delar av ansvaret för skolans 

verksamhet förflyttades från staten till kommuner och enskilda 

skolhuvudmän, ansvaret decentraliserades. Målstyrning blev i och med det i 

högsta grad aktuellt (Jarl & Rönnberg, 2010; Quennerstedt, 2012). 

Kommunernas ansvar för, men också inflytande över, skolan ökade på så sätt 

betydligt (Jarl & Rönnberg, 2010; Myrlund, 2010; Quennerstedt, 2012). Det 

formella ansvaret vilar emellertid alltsedan denna omstrukturering på den 

nämnd, styrelse, utskott eller beredning som kommunfullmäktige gett 

uppdraget att verkställa riksdagens och regeringens beslut (Myrlund, 2010). 

Omstruktureringen medförde även att synen på skolans utveckling 

förändrades, att bottom-up-strategier, eller inifrån och nerifrån strategier, blev 

påtagliga. Detta innebar, och innebär måhända ännu, att skolkultur, 

erfarenheter och behov som finns lokalt ska vara utgångspunkter för 

förändringsarbeten, det vill säga lokal skolutveckling (Carlgren & Hörnqvist, 

1999; Folkesson, m.fl., 2004; Larsson & Löwstedt, 2010; Thomas & Ganeteg, 

2002).  

 

När regelstyrning som strategi övergetts påverkas skolans utveckling alltmer 

av målpreciseringar eller kravspecifikationer, standards. Den grundläggande 

tanken med standards är att skolan ska utvecklas genom att staten formulerar 

krav, genom kvalitetssäkring, samt genom olika former av statlig kontroll. 

Genom denna strategi kan skolors resultat också jämföras (Granström, 2011; 

Lindensjö & Lundgren, 2010; Segerholm, 2012; se även Chrispeels & Harris, 

2006a). Det tydliga intresset för resultat i samtiden etiketteras av somliga som 

en resultatdiskurs (Nilholm, 2009, 2012), och styrstrategin till mål- och 

resultatstyrning (Forsberg, 2010; Myrlund, 2010), som i sin tur kopplas till 

nyliberal skolpolitik samt New Public Management (Carlgren, 2014).   

 

En konsekvens av denna utveckling är att skolans undervisning blir mer 

centraliserad och standardiserad, samt att mätning av prestationsmål realiseras 

(Ball, 2003; Hargreaves & Shirley, 2010; Lindensjö & Lundgren, 2010). 

Lagstiftningen No child left behind, från 2001 i USA, färgas av 

standardisering, det vill säga att mätbara mål och standardiserade test skall 

förbättra elevers skolresultat. I Sverige blev denna strategi särskilt påtaglig när 

Skolinspektionen inrättades, men också genom att nationella prov, betyg eller 

betygslikande omdömen används (Björkman, 2011; Lindgren, Hult, 

Segerholm & Rönnberg, 2012; se även Groth, 2010; Lander & Ekholm, 2005; 

Jarl & Rönnberg, 2010; Granström, 2011). Standardisering har också bidragit 



  

12 

till att organisationens förmåga fokuseras i högre grad, och även till att 

ansvars- och redovisningsskyldighet, accountabiblity, används som redskap 

för skolans generella utveckling (Chrispeels & Harris, 2006a). 

Accountabiblity kan förstås som: …ansvarsskyldighet och motsvarar ungefär 

att ha förtroende för att skolan tar ansvar för sitt uppdrag och kan stå till 

svars för de krav vi ställer på den (Höög, 2011, s. 25). Accountable innebär 

sålunda att lägre nivåer är redovisningsskyldiga för sin måluppfyllelse 

(Nilholm, 2012). Kvalitetsfrågor aktualiseras nu också alltmer (Jarl m.fl. 

2012, se även Dahlberg, Moss & Pence, 2014), The Quality Turn (Segerholm, 

2012).  

 

I Sverige har staten ett starkt inflytande på svenska skolans utveckling, trots 

den så kallade kommunaliseringen (Myrlund, 2010). Men skolan har i något 

avseende alltid varit statlig och kommunerna, i sin tur, har också genom 

tiderna alltid haft någon sorts inverkan på skolans verksamhet. 

Ansvarsfördelningen har dock utformats på olika sätt. Sammanfattningsvis 

har både staten och kommunerna på ett flertal sätt ett delat ansvar idag (SOU 

2014:5). Ansvaret för skolan delas: …mellan riksdag, regering, kommun, 

olika myndigheter på skolområdet samt den enskilda skolan (Regeringen, 

2014):  

  
Sveriges riksdag och regering anger mål och riktlinjer för arbetet i skolan. 

Dessa gäller för alla skolor i Sverige och ska garantera att utbildningen 

dels har hög kvalitet, dels är likvärdig i hela landet. 

Utbildningsdepartementet ansvarar för att ta fram beslutsunderlag för 

regeringens förslag. 

[…] 

Kommunen ansvarar för genomförandet av skolverksamheten inom de 

ramar som staten anger i skollag, läroplaner och andra förordningar. 

Kommunen har stor frihet att avgöra hur skolan ska organiseras för att de 

nationella målen ska uppnås. Kommunen ansvarar även för att skolorna 

får de resurser och de förutsättningar som behövs för en likvärdig skola. 

Den ska även ta hand om uppföljning och utvärdering av skolan. (a.a.) 

 

Man kan också påstå att svenska skolan utformas i ett politiskt spel där många 

aktörer är inblandade (Jarl & Rönnberg, 2010). Dessa aktörer kan 

kategoriseras till: politiska beslutsfattare (exempelvis medlemmar i regering 

och riksdag, medlemmar i utbildningsutskottet och utbildningsdepartementet 

och kommunpolitiker), anställda inom förvaltningen (såsom anställda på 

utbildningsdepartementet, Statens skolverk, Statens skolinspektion och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, kommunala skolchefer och 

verksamhetschefer, lärare, rektorer, fristående skolhuvudmän, forskare, 

lärarutbildare och externa konsulter), organiserade intressen inom 
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skolområdet (exempelvis organisationer som har anknytning till arbete, 

idérörelser, identitetsrörelser och sammanslutningar på internationell nivå), 

media (exempelvis genom medias sätt att förmedla en bild av skolan) och 

samhällsmedlemmar (exempelvis enskilda elever och föräldrar) (a.a.; se även 

Larsson & Löwstedt, 2010). 

 

Det är på så sätt en mängd aktörer som påverkar den verksamhet som skolan 

realiserar, men skolan styrs likväl i grunden genom demokratiska politiska 

beslut. För att demokratiska beslut ska få praktisk betydelse använder staten 

olika styrmedel, såsom juridisk, ideologisk och ekonomisk styrning, men tar 

också hjälp av utvärderingar för att kontrollera skolans utveckling (Forsberg,  

2010; Jarl & Rönnberg, 2010). Skolinspektion är ett prov på hur staten styr 

genom utvärdering (Rönnberg & Segerholm, 2011; Lindgren m.fl., 2012). 

Den juridiska styrningen sker med hjälp av statliga dokument, såsom skollag, 

läroplaner, kursplaner, timplaner och betygskriterier. 2  Dessa dokument 

klargör bland annat skolledares och pedagogers ansvar för att skolan 

utvecklas, exempelvis: 

 
9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av 

en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och 

samordnas av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen 

utvecklas. (SFS 2010:800) 

 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella 

målen. Huvudmannen har ett givet ansvar att så sker. Den dagliga 

pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 

förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 

verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att 

nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt 

samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl 

hemmen som med det omgivande samhället. (Lgr 11, s. 11)  

 

Den ideologiska styrningen är mer indirekt och består exempelvis av 

målformuleringar i styrdokument, och samverkar med den juridiska 

styrningen när det bland annat gäller vem som ansvarar för skolans utveckling 

(se ovan). Den ekonomiska styrningen innebär att staten tillför ekonomiska 

resurser till kommunerna för att understödja deras ansvar (Jarl, Kjellgren & 

Quennerstedt, 2012: Jarl & Rönnberg, 2010; se även Myrlund, 2010). Sedan 

år 2005 är statens ekonomiska bidrag (statsbidragssystemet) en del av ett 

                                                      

2 I samtiden utvecklas allt oftare frågor av juridisk art inom skolan (Forsberg, 2010; Lindgren 

m.fl., 2012). En utvidgad styrning via lagar och regler benämns juridifiering (Colnerud, 2014).   
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allmänt statsbidrag som varje kommun kan fördela mellan olika kommunala 

verksamheter (Jarl & Rönnberg, 2010; Quennerstedt, 2012; SOU: 2014: 5). 

Sammanfattningsvis har statens roll i den ekonomiska styrningen av skolan 

minskat, och kommunens roll i den ekonomiska styrningen ökat. Svenska 

staten styr, trots det, svenska skolors verksamhet och utveckling genom att 

rikta villkorade ekonomiska medel till skolan. I praktiken innebär det att staten 

under en begränsad tid tilldelar extra resurser till kommuner och enskilda 

skolhuvudmän som enbart får användas till de ändamål som staten fastställt 

(Jarl & Rönnberg, 2010; Quennerstedt, 2012). De nationellt prioriterade 

utvecklingsinsatserna klargörs i de så kallade regleringsbreven, och 

administreras ofta av Skolverket. Skolverket har till uppgift att stödja 

förskolor, skolor och enskilda skolhuvudmän i deras utveckling. Det handlar 

ofta om att med hjälp av utvecklingsinsatser komma till rätta med brister och 

problem som identifierats genom olika granskningar (Skolverket, 2013a; se 

även Forsberg, 2010).3 En undersökning från början av 2000-talet visar att 

staten ökat sin användning av riktade ekonomiska styrmedel, vilket medfört 

en ökad projektverksamhet i svenska skolor (Folkesson, m.fl., 2004; 

Riksdagens revisorer, 2002; se även Groth, 2010). Den främsta anledningen 

till denna ökning är att staten väljer att fördela medel till kommuner och 

enskilda skolhuvudmän när nya reformer från central nivå skall 

implementeras, men också för att Skolinspektionen funnit brister i någon 

verksamhet (Jarl & Rönnberg, 2010). Det finns tecken på att kommuner har 

olika förutsättningar att utnyttja dessa frivilliga och öronmärkta bidrag, vilket 

bland annat kan ge negativa konsekvenser för skolans likvärdighet (SOU 

2014:5; se även Larsson & Löwstedt, 2010). 

  

En fjärils färdväg 

Trots alla försök som gjorts genom åren för att förändra skolan har elevers 

skolresultat inte förbättrats särskilt påtagligt, och svenska elevers resultat har 

i själva verket allvarligt försämrats (Skolverket, 2013c; Skolverket, 2013b; 

SOU 2014:5). Den verksamhet som skolan bedriver verkar i största allmänhet 

ganska oberörd av de ansträngningar som gjorts genom åren, och ett flertal 

studier visar att skolan alltjämt utformas tämligen traditionellt (Chrispeels & 

Harris, 2006a; Cuban, 2012; Ekholm, 2011; Fink & Stoll, 2005; Fullan, 

2001a; McLaughlin, 2005). Samtidigt känner sig pedagogerna dränkta av nya 

                                                      

3 Under åren 2003-2008 kopplades skolutveckling till Myndigheten för skolutveckling. 

Under dessa år bistod denna statliga myndighet kommuner och skolor i deras arbete med 

ökad kvalitet och bättre resultat.  
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arbetsuppgifter: One person claims that schools are being bombarded by 

change; another observes that there is nothing new under the sun (Fullan, 

2001b, s. 3. Se även Larsson & Löwstedt, 2010). Statliga krav under senare 

årtionden har emellertid medverkat till att lärares arbetsbörda ökat, att de 

bland annat tvingas ägna alltmer tid till administration och dokumentation 

(SOU 2014:5; se även Hameyer, 2003). 

 

Varaktig förändring verkar vara en särskild utmaning i försöken att förbättra 

skolan. Kanhända är det komplexiteten i skolans produkt, det vill säga elevers 

lärande, och formella förväntningar, som är orsaken till att skola och 

utbildning har särskilda svårigheter när det gäller att utveckla varaktiga 

resultat (Lambert, 2007). Det finns kunskaper om hur skolor kan förändras 

framgångsrikt, men dessa är inte särskilt väl spridda och förankrade, och 

forskare, ansvariga beslutsfattare och praktiker, tar heller inte alltid hjälp av 

dem. De väljer kanske hellre det som passar än det som fungerar (Harris, 2000; 

Miles, 2005).  

 

Skolhuvudmän, kommuner och fristående skolor, har, som tidigare redovisats, 

sedan ett par årtionden tillbaka ansvaret för att utveckla den svenska skolan. I 

praktiken innebär det att skolhuvudmän ofta bedriver olika projekt i 

förhoppning om att elevers resultat skall förbättras. I själva verket ligger dock 

staten ofta bakom dessa, genom att fördela medel till särskilda 

utvecklingssatsningar. Statlig drivkraft och kontroll kan dock motverka sitt 

eget syfte, den blir gärna kontraproduktiv (Fink & Stoll, 2005; Harris, 2000; 

SOU 2014:5; se även Carlgren, 1986), och kan medverka till att de 

yrkeskategorier som är verksamma inom förskola och skola ignorerar, och 

kanske till och med motarbetar förändringsprojekt (Blomberg, 2013). Det är å 

andra sidan inte heller självklart att skolor själva har förmåga att leda och 

genomföra förbättringsprocesser (Björkman, 2011; Lander & Ekholm, 1998): 

...the schools personnel have been left with items for which they have little 

training – ensuring building maintenance, organizing transportation, and 

lugging budgets (Fink & Stoll, 2005, s. 26). Jarl (2013) är exempelvis tveksam 

till om rektor verkligen har möjlighet att axla den typ av ledarskap som 

förväntas i den decentraliserade och målstyrda skolan, och av statens 

utredning om effekterna av skolans kommunalisering (SOU 2014:5) 

framkommer det att såväl kommuner som lärare saknat beredskap och 

förmåga att axla det ansvar som blev följden av kommunaliseringen. Det finns 

också en hel del aktörer som är intresserade av att driva skolprojekt, och när 

en skola skall genomföra ett utvecklingsarbete köps ofta material och/eller 

kompetens utifrån (Söderström, 2013). Detta kan i sin tur medföra att både 

seriösa och mindre seriösa aktörer har inflytande på statens satsningar på 

skolutveckling (Carlgren & Hörnqvist, 1999; se även Nilholm, 2012). Studier 
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visar därtill att de ansträngningar som görs för att förändra skolan ofta blir 

isolerade projekt som rinner ut i sanden när projektmedlen tar slut, och man 

kan fråga sig om de verkligen ger de resultat som påstås och eftersträvas 

(Björkman, 2011; se även Coe, 2009; Fullan, 2001a; SOU 2014:5). Det arbete 

som görs kanske hellre ska handla om att skapa lärprocesser på den enskilda 

skolan i vardagen, och inte genomföras i projektform bredvid övrig 

verksamhet (Scherp, 2003). Studier visar också att när arbetet med skolans 

utveckling förstås som en process, hellre än som en situation, blir förändringen 

mer varaktig och ger en förhoppning om ständiga förbättringar (Lambert, 

2007). Selander (2003), å andra sidan, ställer sig frågande till om skolan: 

…denna samhälleliga koloss, denna organisatoriska stordrift (s.17), kan 

ändras mer än marginellt (a.a.), och Lutz (2013) menar att svårigheten att 

påverka skolan inte enbart är av ondo. 

 

Den bild som målas upp av skolans och klassrumspraktikens förändring kan 

sammanfattas som dyster, och talesättet: lättare sagt än gjort, kanske passar 

bra i detta sammanhang. Samhället blir alltmer komplext, skolan räknas som 

en komplex organisation, den omges i sin tur av en komplex struktur, 

skolpraktiken är komplex och de yrkesverksamma i skolan har komplexa 

förpliktelser, och inte minst: …school improvement is exceedingly complex 

[…] (Chrispeels & Harris, 2006a, s. 7. Se även Blossing, 2003; Bryk, 2010; 

Hoy & Miskel, 2008; Johansson & Nihlfors, 2013; McLaughlin, 2005; SOU 

2013: 40; Thelin, 2011). Pedagogiska framsteg när det gäller att förändra 

skolan sägs påminna mer om en fjärils färdväg än en kulas färd (Jackson, 

1990).  

 

Syfte och frågeställningar 

Utifrån vetskapen att pedagoger i svenska förskolor och skolor får erfara olika 

statliga initiativ som har föresatsen att förändra skolan, men också med tanke 

på innehållet i föregående text, är det intressant att undersöka vilka varaktiga 

förändringar som statens riktade ekonomiska medel i form av skolprojekt (se 

s. 18) bidrar till i förskola och skola. Vad återstår av ett projekts innehåll och 

föresatser några år efter det avslutats?  

 

Många studier av skolors utveckling bygger på empiriska studier under kort 

tid (Ekholm, 2011), men föreliggande studies empiri kan sägas uppfylla en 

längre tidsaspekt, eftersom två skolprojekt undersöktes det år de avslutades, 

och ytterligare en gång cirka tre år senare. Att ta del av de yrkesverksammas 
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uppfattningar med några års mellanrum ger en unik möjlighet att studera två 

skolprojekt som strategi för skolutveckling i ett längre perspektiv.  

 

För att förstå skolans förändringsprocesser måste förståelse för både små och 

stora bilder utvecklas (Fullan, 2001a). Kunskap om små bilder innebär 

kännedom om hur exempelvis pedagoger och rektorer upplever förändring, 

och ger förståelse för enskilda personers handlingar och reaktioner. För att 

förstå den stora bilden behöver denna kunskap förenas med en insikt om hur 

organisation och institutionella faktorer påverkar processen, exempelvis hur 

regering, lärares fackföreningar, skolsystem och samhället interagerar (a.a.). 

Intresset i föreliggande studie handlar särskilt om små bilder, de bilder som 

yrkesgrupper som arbetar i förskola och grundskola framställer. Vilka 

förändringar upplever de att två genomförda skolprojekt bidragit till? Ett 

projekt med den huvudsakliga målsättningen att barn och elever med 

språkstörning skulle erbjudas en mycket god språk- och lärandemiljö, samt 

mötas av kunniga pedagoger i en inkluderande miljö, och den andra med 

målsättningen att skolan skulle förbättra sina metoder när det gällde att möta 

barn, elever och föräldrar. Med hjälp av de yrkesverksammas små bilder 

kastas indirekt ljus över den stora bilden. 

 
Studiens övergripande syfte är: att utveckla kunskap om, och i så fall hur, 

projekt som strategi för skolutveckling bidrar till varaktiga förändringar samt 

vad som främjat respektive missgynnat detta. 

Frågeställningar: 

På vilka sätt uppfattar rektorer och pedagoger att den verksamhet som de är 

en del av förändrats av två skolprojekt? 

Vad menar de har främjat respektive missgynnat de förändringar som 

projekten syftade till? 

 

Centrala begrepp  

Skolutveckling 

Skolutveckling är ett begrepp som kan förstås på olika sätt, och någon 

självklar definition finns inte (Dalin, 1994; Hopkins, 2001; Scherp, 2010; 

Thornberg & Thelin, 2011). Begreppet kan kopplas till olika perspektiv, vilket 

kanske förklarar avsaknaden av en bestämd definition (Oxenswärdh, 2011). 

Kontexten formar också definitionen, den varierar i tiden, och påverkas av 

stora ekonomiska, politiska och sociala krafter: It takes on different meanings 
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in different times (Murphy, 2013, s. 261; se även Lindholm, 2008). Dahlin 

(1994) menar att det inte är möjligt att enas om en definition utan att ha en 

gemensam syn på organisationer som i sin tur bygger på människosyn, 

samhällssyn och syn på inlärning. På grund av ovanstående är det möjligt att 

möta en mängd definitioner av begreppet i litteratur och i 

forskningssammanhang.  

 

Skolutveckling kan kort och gott framställas som en förändring av skolan: 

…från ett ”lägre” till ett” högre” tillstånd (Carlgren & Hörnqvist, 1999, s. 

7). Denna uppfattning innebär någonting mer än förbättring, den uttrycker en 

önskvärd förändring från något sämre till något bättre (a.a.; se även Goodson, 

2005). En distinktion mellan skolutveckling och förändring är möjlig genom 

att:…skolutveckling ses som en medveten förändringsprocess i en viss 

riktning, som av de berörda uppfattas som utveckling i förhållande till 

rådande utgångsläge (Lindholm, 2008, s. 42). Skolutveckling kan också 

uppfattas som en process för att implementera och förankra direktiv som 

skapats på högre nivå (Scherp, 2010). En annan syn på begreppet är: 

  
We regard school improvement as a process of deliberate change in 

structures, rules, norms, conceptions, habits, and working patterns, which 

immediately, or over a longer period, help students improve their learning 

and development according to the requirements of school and society. 

(Lander & Ekholm, 2005, s. 86)  

 

Inom internationell skolforskning nyttjas exempelvis begreppet school 

improvement som:…a distinct approach to educational change that aims to 

enhance student outcomes as well as strengthening the school´s capacity for 

managing change (Hopkins, 2001, s. 13). Inom det OECD finansierade 

projektet ISIP definierades begreppet som: a systematic, sustained effort 

aimed at change in learning conditions and in other related internal 

conditions in one or more schools, with the ultimate aim of accomplishing 

educational goals more effectively (Miles & Ekholm, 1985, s. 48).  I en 

jämförelse av olika perspektiv på skolutveckling finns alltjämt ett delat 

intresse för förbättrade villkor för lärande, samt konsekvenserna av detta på 

organisationsnivå (Hameyer, 2003). Men motivet för skolutveckling är ändå i 

grunden att den skall leda fram till en: …en bättre skola för elever och lärare 

– i praktiken (Dalin, 1994, s. 224). Skolutveckling kan ha olika former, utövas 

på olika nivåer i ett skolsystem, genomföras genom en inblandning av ett 

flertal parter och med hjälp av ett flertal metoder. Denna studie utgår från 

Lander och Ekholms definition (se ovan) av den orsaken att den passar bra till 

studieobjekten (två skolprojekt) och till syftet med avhandlingen.  
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Definitionen kan översättas till:  
  

…skolutveckling är en avsiktlig och genomtänkt process - att förändra 

strukturer, regler, normer, föreställningar, vanor och arbetsmönster - som 

direkt eller över en längre tidsperiod hjälper eleverna att förbättra sin 

inlärning och utveckling. (Thornberg & Thelin, 2011, s. 6)4  

 

Projekt 

Ett annat centralt begrepp i denna avhandling är projekt. Det finns en 

uppfattning om att projekt är ett modeord som ligger i tiden (Blomberg, 2003, 

2013; Lööw, 2001). Enligt termlexikon innebär begreppet exempelvis: arbets- 

eller studieuppgift som genomförs enligt en speciell plan som är avpassad 

efter uppgiftens karaktär (Egidius, 2006, s. 212). Blomberg (2013) menar att 

projekt är ett begrepp med ett mångsidigt innehåll, samt att i princip vad som 

helst kan benämnas som projekt. Han väljer att ge begreppet en minimal 

definition: …det är ett ord av mening, en etikett som uttrycker idéer (s. 95). 

Han menar vidare att det begreppsliga eller idémässiga innehållet inte är givet, 

utan bestäms istället av var, när och hur det används. I vardagstal innebär 

begreppet enligt honom: …ett visst, för tillfället förgivettaget innehåll i prat 

och text i den nutida organisatoriska vardagen […]. (Blomberg, 2003, s. 19). 

Lööw (2001), i sin tur, framför definitioner som att: Projekt är en beskrivning 

av form, inte av innehåll. Det är det unika i en idé som gör det till ett projekt 

(s.13), samt att:  

 
Projektformen innebär att använda mänskliga, materiella och finansiella 

resurser på ett planerat och organiserat sätt. I projektet genomförs en 

process från idé till verklighet med god struktur. Syftet är att minska 

tidsåtgång och kostnader för att nå en framgångsrik kvalitativ och 

kvantitativ förändring. (s. 13) 

 

Blomberg (2013) avfärdar gängse definitioner som klargör projekt som 

tidsbegränsade och avgränsade arbetsuppgifter som skiljer sig från övrig 

verksamhet, och som genom styrning och resurser ska uppnå särskilt 

formulerade mål.  

 

Projekt innebär vanligtvis i skolsammanhang, och i denna avhandling, att 

skolhuvudmän ansöker om medel från statens riktade satsningar, ibland 

erhåller resurser, vilket i sin tur ger möjlighet till en särskild satsning, ett 

projekt. Projekt innebär då att speciella ansträngningar genomförs på ett 

utvecklingsområde under en period för att utveckla (förbättra) skolans 

                                                      
4 Avhandlingsarbetet berör emellertid inte elevers skolresultat.  
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verksamhet. Denna syn överensstämmer till stor del av Egidius och Lööws 

definitioner (se ovan), det som Blomberg menar är allmänt utbredda 

definitioner. 

 

En sammanfattande bakgrund till båda skolprojekten  

Mellan åren 2004-2009 bedrevs i stort sett parallellt två skolprojektet i en 

mellanstor svensk kommun, Språkprojektet och Relationsprojektet. 

Språkprojektet genomfördes under åren 2005-2009, med det övergripande 

syftet att elever med språkstörning skulle erbjudas en mycket god språk- och 

lärandemiljö, samt mötas av kunniga pedagoger i en inkluderande miljö. Det 

andra projektet, Relationsprojektet, startade 2004 och pågick till och med 

2009. Projektet uppmärksammade vikten av goda relationer, och såg dessa 

som en nyckel för barns och elevers lärande. Det betonade särskilt att skolan 

skall förbättra sina metoder när det gäller att möta barn, elever och föräldrar. 

Båda projekten var kopplade till implementeringen av regeringspropositionen: 

Hälsa lärande och trygghet (Prop. 2001/02:14). Språkprojektet finansierades 

genom resurser från Specialpedagogiskt centrum, SPC 5 , och 

Relationsprojektet bekostades av medel som fördelades av Skolverket. För att 

utveckla kunskap om, och i så fall hur, projekt som strategi för skolutveckling 

bidrar till varaktiga förändringar samt vad som främjat respektive missgynnat 

detta har dessa två skolprojekt granskats och är avhandlingens studieobjekt.  

 

Kommunen där dessa projekt bedrevs ansvarar för ungefär tio grundskolors 

och 15 förskolors verksamhet. För att axla sitt ansvar har kommunen vid ett 

flertal tillfällen nyttjat statligt finansierade projekt för att utveckla dessa 

verksamheter: ...vi är lite bra på det här, berättar en rektor 2008. Pedagogerna 

i kommunens förskolor och skolor har därför varit inblandade i ett flertal 

projekt. Projekten har i regel initierats av tjänstemän i kommunens 

ledningsfunktion, men bakom dessa initiativ ligger ofta staten av den orsaken 

att staten fördelar medel när nya reformer skall implementeras, eller att 

kommunen via skolinspektion fått kritik på något område. Rektorer är enligt 

intervjuutsagor från 2008 i stort eniga om att det är önskvärt att begränsa och 

reducera antalet projekt i kommunen, och det finns också pedagoger som 

stundtals uppfattar projekten som betungande.  

  

                                                      
5 Denna myndighet har sedan 1 juli 2008 omorganiserats, och heter numera: 

  Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. 
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Detta bekräftas enligt följande av en pedagog:  

 
Vi kan känna vilken tid som de har lagt ner på att sitta och fundera på 

något som vi kanske inte ens har frågat efter. Istället för att komma ut till 

oss först och: Vad skulle ni vilja att vi satsade på? […] Nu har dom hittat 

på något för att, som om vi bara sitter och rullar tummarna. Nä, man 

upplever det lite så. (Förskollärare, 2008) 

 

Samtidigt berättar både rektorer och pedagoger att det finns fördelar med 

projekt, att de exempelvis ger möjlighet till fortbildning som kommunen själv 

inte har resurser till att genomföra. Kommunen har också från år 2002 varit 

involverad i en satsning där Skolverket hade i uppdrag att i ett ettårigt 

utvecklingsarbete implementera innehåll från regeringspropositionen om 

elevhälsa Hälsa lärande och trygghet (Prop. 2001/02:24). Det vill säga sprida 

kunskap om sambandet mellan hälsa, lärande och trygghet. Uppdraget innebar 

också att vara delaktig i arbetet med att sammanföra elevvård och 

skolhälsovård, från dubbla spår, till ett verksamhetsområde, det vill säga till 

elevhälsa. Kommunen har på så sätt varit högst delaktig i implementeringen 

av propositionen om elevhälsa (Prop. 2001/02:24). I redovisningen av detta 

utvecklingsarbete, Blick för elevens hälsa, lärande och trygghet, - med fokus 

på elevhälsa och skolutveckling (Myndigheten för skolutveckling, 2003), 

framgår det att kommunen under många år arbetat med att främja barns och 

ungas hälsa. Kommunens samordnare för dessa frågor framhåller att deras 

satsningar primärt inneburit att: …bryta strukturer och tänka i nya banor. Hon 

betonar vidare att arbetet med barn och elevhälsa: …måste bli en naturlig del 

av skolans verksamhet [...] och att kommunen i utvecklingsarbetet betonat: 

…betydelsen av att varje professionell granskar sitt eget synsätt [...], samt att 

förhoppningen är att satsningen på att utveckla barn- och elevhälsa skall: 

…bidra till långsiktighet och kontinuitet (a.a., s. 16). 

 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av sju kapitel. Kapitel 1 introducerar intresseområdet 

och ger en bakgrund, en fond, till avhandlingsarbetet genom att bland annat 

beskriva några övergripande strategier för skolans utveckling i ett historiskt 

perspektiv. I slutet av kapitlet finns studiens syfte och frågeställningar 

klargjorda, och ett par centrala begrepp definierade som har betydelse i 

arbetet.  

 

I avhandlingens andra kapitel, kapitel 2, presenteras inledningsvis två 

inflytelserika forskningstraditioner inom området, det vill säga school 
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improvement, och effective schools, samt hur dessa riktningar närmat sig 

varandra under de senaste decennierna. Därefter presenteras en 

forskningsöversikt, som mer direkt anknyter till avhandlingens syfte och dess 

forskningsfrågor. Kapitlet uppmärksammar särskilt områden som forskning 

menar främjar arbetet med att förändra skolan, men också omständigheter som 

sägs missgynna arbetet. Kapitlet ger genom denna presentation en riktad 

bakgrund till avhandlingens intresse, och bidrar även till en större förståelse 

för det empiriska materialet.  

 

Kapitel 3 beskriver de tankemodeller som avhandlingsarbetet inspirerats av, 

som exempelvis vägleder analysen och som ligger till grund för diskussionen 

av resultatet. Det innebär att grundläggande drag av ramfaktorteoretiskt 

tänkande (Lundgren, 1984, 1999), samt att en modell av skolan som 

organisation (Hoy & Miskel, 2008) finns beskrivna i kapitlet.  

 

Avhandlingens fjärde kapitel, Kapitel 4, redogör för hur studien genomfördes 

från början till slut. I kapitlet finns en redovisning av studiens ansats och 

tillvägagångssätt, en redogörelse av de etiska överväganden som gjorts, samt 

analysarbetets olika steg.  

 

De två följande kapitlen, kapitel 5 och 6, presenterar studiens resultat. I kapitel 

5 presenteras resultatet till den del av studien som tillhör Språkprojektet, och 

i kapitel 6 presenteras det resultat som hör till Relationsprojektet. Båda 

kapitlen disponeras på samma sätt. Inledningsvis finns en bakgrund till 

respektive projekt, därefter finns en redovisning av resultatet från en inledande 

intervjustudie och därpå redovisas resultatet av en uppföljande intervjustudie. 

Sist sammanfattas resultatet och diskuteras i jämförelse med tidigare 

forskning. Resultatet summeras även i områdena struktur, kultur och 

individer, och jämförs slutligen med en definition av begreppet 

skolutveckling.  

 

Till sist, i kapitel 7, finns en övergripande analys av studien i sin helhet. 

Kapitlets huvudsakliga syfte är att besvara avhandlingens syfte och också att 

diskutera vad som döljer sig bakom det empiriska resultatet. Detta kapitel kan 

jämföras med att omvandla råvaror till provisoriskt färdiga produkter 

(Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003). Kapitlet avslutas med 

slutsatser och diskussion.  

 

Avhandlingen avslutas med en engelsk sammanfattning.
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II. FORSKNING OM 

SKOLUTVECKLING 
Under 1930-talet började, särskilt amerikanska, skolforskare intressera sig för 

skolutvecklingsprocesser. På 1950-talet börjar forskningsfältet utvecklas, men 

först i slutet av 1970-talet, och under tidigt 1980-tal, tog forskningsfältet form 

(Ekholm, 2011). Sedan denna tid har forskningen också haft inflytande på 

skolors förändringsarbete, och under de senaste tjugo åren har 

skolutvecklingsforskning fått en framträdande plats och erkännande 

internationellt. Kunskapen om skolors förändringsarbete räknas numera som 

stor (a.a.; Fullan, 2001a; Hopkins & Reynolds, 2001; Olin, 2009). 

Uppfattningar om framgångsrik skolutveckling har enligt Miles (2005) 

anmärkningsvärd uthållighet, men föreställningar om hur detta skall ske har 

ändå varierat över tid, och har sitt ursprung i olika forskningstraditioner och 

discipliner (Hopkins & Reynolds, 2001; se även Groth, 2010; Murphy, 2013). 

Eftersom skolan omges av komplexa strukturer fokuserar olika 

forskningsansatser skilda nivåer av denna komplexitet: …alltifrån statlig till 

lokal nivå - och hur lärandet bäst organiseras i detta undervisningsväsen, från 

organisations - till individnivå (Blossing, 2003, s. 9). Forskning om 

skolutveckling kan således betraktas som tvärvetenskaplig, och företrädare för 

olika perspektiv lägger olika fokus på vad som är betydelsefullt (Groth, 2010; 

Waite, 2010). Statsvetenskapliga ansatser undersöker till exempel skolans 

politiska styrning, och företagsekonomiska studier intresserar sig bland annat 

för hur skolan som organisation kan styras och förbättras. Forskare från den 

pedagogiska disciplinen undersöker, i sin tur, ofta påverkansprocesser, såsom 

lärande, uppfostran och undervisning (Blossing, 2003). Internationellt 

företräddes ämnet tidigt av psykologiska idéer och av sociologiska 

tankegångar. Under senare år har organisationsvetare fått större betydelse, ofta 

inspirerade av Senges idéer om lärande organisationer (Ekholm, 2011; se även 

Olin, 2009). 

 

Den forskning som redovisas i detta kapitel beaktar i huvudsak forskning inom 

området skolutveckling, school improvement, skolors förändringsarbete, 

school change och educational developement, eftersom samtliga 

uppmärksammar innehåll som kan kopplas till avhandlingsområdet. 
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Tongivande forskningstraditioner  

Skolutveckling eller framgångsrika skolor 

Forskningsområdet skolutveckling färgas i huvudsak av två forskningsspår. 

Dessa är school improvement, och effective schools, som ibland också 

benämns school effectiveness. I Sverige översätts det engelska begreppet 

school improvement med skolutveckling, eller skolförbättring, och forskning 

om effective schools betecknas som studier av framgångsrika skolor eller 

möjligen som skoleffektivitetsforskning (Groth, 2010). Inom internationell 

utbildningsforskning används också begreppet successful schools, som står för 

ett bredare resultatbegrepp än benämningen effective schools. Det betyder 

ungefär framgångsrik skola, och handlar om en skola som lyckas med att nå 

både de mål som finns formulerade samt lyckas med sitt uppdrag i en djupare 

och vidare mening (Höög, 2011). 

 

Forskningsinriktningen skolutveckling växte fram till följd av ett flertal 

misslyckande försök att utveckla skolan under 1960- och 1970-talet. 

Forskarna inom denna riktning är intresserade av de processer som sker i 

skolan, av organisatoriska processer, och hur de påverkar möjligheterna för 

förändring. Inriktningen karaktäriseras av ett bottom-up intresse, vilket 

betyder att den enskilda skolan fokuseras i ett förändringsarbete, att skolans 

valda och prioriterade områden för utveckling är centrala, att de 

yrkesverksamma skall äga ett förändringsarbete, samt att deras medverkan i 

förändringsarbetet är mycket betydelsefullt. Vidare ses skolan som en 

dynamisk institution där resultaten inte är givna, och att dessa därför behöver 

problematiseras. Forskningsinriktningen visar sammanfattningsvis ett intresse 

för skolmiljöns inflytande på elevers skolresultat, samt en strävan efter att 

identifiera vad som är utmärkande för en god praktik. Forskningen är 

praxisnära och policyinriktad, samt grundlig och kvalitativ (Se: Blossing 

2000, 2003; Creeemers, 2002; Fink & Stoll, 2005; Groth, 2010; Reynolds, 

2005; Thornberg, 2011). Tankegångarna har präglat otaliga satsningar på att 

utveckla skolan, och myndigheter har också ställt krav på att reformer skall 

färgas av denna forskningsinriktning. Inriktningen har emellertid inte uppvisat 

särskilda framgångar när det gäller att utveckla elevers skolresultat (Fink & 

Stoll, 2005). 

 

Forskningsinriktningen framgångsrika skolor försökte till en början i 

huvudsak ta reda på varför vissa skolor är mer effektiva än andra när det gäller 

att utveckla positiva resultat och utmanade rådande tankar om betydelsen av 

elevers socioekonomiska bakgrund för skolframgång (Reynolds, 2005; Stoll 

& Sammons, 2007; se även Blossing 2000, 2003; Rothstein, 2012). Forskarna 
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intresserar sig i högsta grad för elevers skolresultat och betonar att alla elever 

oavsett bakgrund har möjlighet att lyckas med skolarbetet. Orsaken till elevers 

resultat söks i det pedagogiska och sociala klimatet på enskilda skolor och inte 

utanför skolan. Särskild betydelse anses rektor ha (Se exempelvis Day & 

Leithwood, 2007). Forskningen ser vidare utbildningsresultaten som icke-

problematiska och att dessa inte behöver ifrågasättas. Dessutom ses skolor 

som relativt statiska och stabila organisationer. Sammanfattningsvis visar 

forskningen intresse för hur skolor formellt är organiserade, och för hur 

organisationsförändringar kan förbättra skolors resultat. Forskningen 

karaktäriseras av top-down orientering, samt av kvantitativa metoder och 

statistiska analyser. Verksamhetens informella processer ses som mindre 

intressanta (Blossing 2000, 2003; Creemers, 2002; Grosin, 2003; Groth, 2010; 

Stoll & Sammons, 2007; Reynolds, 2005; Thornberg, 2011). Forskningen har 

enligt Flink och Stoll (2005) påverkat en hel del projekt under 1980-talet, men 

kan, trots det, sägas passerat relativt spårlöst (se även Thornberg, 2011).  

Skolutveckling och framgångsrika skolor 

Under 1990-talet närmar sig forskningsinriktningarna, forskning om 

skolutveckling och forskning om framgångsrika skolor, varandra: The new 

merged paradigm (Reynolds, 2005). Forskningssamarbete stimuleras 

också av den internationella samarbetsorganisationen OECD (Hopkins & 

Reynolds, 2001): 

 
By the 1990s, therefore, scholars were suggesting that change occurred 

best with a “top-down, bottom up” approach in which the larger system 

provides direction and support and the actual change process was left to 

schools through school-based decision making and school development 

planning. (Fink & Stoll, 2005, s. 25) 

 

Syftet med föreningen av de två forskningsinriktningarna är 

sammanfattningsvis att utveckla strategier för skolutveckling som resulterar i 

framgångsrika skolor, att förbättra förmågan till förbättringar (Creemers, 

2002; Ekholm, 2011; Hargreaves, 2001; Stoll & Sammons 2007). Det som 

kännetecknar den sammanslagna inriktningen, förutom att kunskap från båda 

riktningarna utnyttjas, är att det exempelvis finns ett påtagligt intresse för hur 

elevers skolresultat påverkas av de ansträngningar som görs, och att arbetet 

med skolutveckling ska fokusera lärandenivån, lärares beteende och 

klassrumsnivå. Dessutom finns en bestämd uppfattning om att alla 

medlemmar inom en organisation ska involveras i arbetet. I det vetenskapliga 

arbetet blandas kvantitativa och kvalitativa metoder (Reynolds, 2005; Muijs, 

2010; se även Blossing, 2000). Några exempel på arbeten där 

forskningstraditionerna samverkat är det internationella projektet Success for 

All, det europeiska projektet Effective School Improvement, ESI, liksom 
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International School Improvement Project, ISIP, i USA. Denna föresats är 

även påtaglig i den internationella organisationen International Congress for 

School Effectiveness and Improvement, ICSEI (Reynolds, 2005; se även 

Ekholm 2011). Sammanslagningen har bidragit till: …a comprehensive and 

integrated way to think about and then build productive schools what we can 

call the architecture of school improvement (Murphy, 2013, s. 252; se även 

Reynolds, 2005; Stoll & Sammons, 2007).  

 

Förutom dessa två dominerande spår kopplas forskning om skolutveckling 

under 2000-talets början, av Fink och Stoll (2005), till två strategier som 

benämns school restructuring och school reculturing. School restructuring, 

eller reformering, handlar framförallt om att förändra grundläggande 

strukturer för att utveckla skolan. Exempelvis att tidsanvändning, platser, 

roller och relationer skall förändras. Denna strategi bedöms internationellt 

som ett betydelsefullt verktyg för att utveckla skolan (a.a.). Reculturing är i 

sin tur: the process of developing new values, beliefs and norms (a.a., 2005, s. 

32), och handlar först och främst om att förändra skolors rådande kulturer, det 

vill säga medarbetarnas gemensamma värden, normer och föreställningar. 

Fink och Stoll (2005) menar att ansträngningar på detta område kan utveckla 

en gemensam hållning som de yrkesverksamma kan dela, och i förlängningen 

gynna elever. De anser vidare att en framkomlig väg för förändring är en 

kombination av kunskaper från skolutvecklingsforskning, forskning om 

framgångsrika skolor, lärdomar från reformer, och särskilt av ett intresse av 

att förändra kulturer. Sammanfattningsvis menar de att reculturing som 

strategi för förändring eftersträvar att finna samband mellan syftet med 

utbildning, skolans organisation, såväl som dess strukturer, kulturer och 

ledarskap, samt lärares arbete och arbetsmiljö (a.a.). 

 

I svensk kontext framhålls skolkulturens betydelse av exempelvis Berg som 

uppmärksammar skolors interna kulturer, som inre gränser (Berg, 2003), och 

av Blossing (2003) som talar om skolors interna villkor, om infrastrukturer. 

Resultatet av ett större svenskt forskningsprojekt (Struktur, kultur och 

ledarskap; förutsättningar för framgångsrika skolor?) visar att det finns ett 

samband mellan skolors kultur (men också av struktur och ledarskap) och 

elevers skolresultat (Höög & Johansson, 2011). Sammanfattningsvis visar fem 

avhandlingar och en mängd artiklar som projektet renderat att: struktur, kultur 

och ledarskap är förutsättningar för framgångsrika skolor (a.a. s. 235).  

  



  

27 

Vad främjar varaktig förändring? 

Det finns många och skiftande åsikter om skolors förändringsarbete, och 

forskning från olika perspektiv uppmärksammar olika framgångsfaktorer för 

skolutveckling (Fullan 2001a; Waite, 2010). Forskare är emellertid eniga om 

att arbetet inte följer ett linjärt förlopp. De talar istället om faser som går in i, 

och ut ur, varandra, och betonar att det fordras en mängd samtidiga insatser 

för att skolor skall utvecklas framgångsrikt (Ekholm, 2011). Bryk (2010) 

jämför skolutvecklingsarbete med att baka en kaka, och betonar att 

blandningen av ingredienser skall vara lämplig, samt att om någon ingrediens 

saknas blir det helt enkelt inte en lyckad kaka. Andra jämför, som tidigare 

nämnts, skolutveckling med en fjärils färdväg (Jackson, 1990), vilket talar för 

att det inte finns någon självklar väg.  

 

Hinder och framgångsfaktorer för skolors förändringsarbete framhålls 

emellanåt som universella, men det råder också stor enighet om att det inte 

finns några distinkta och generella lösningar på hur arbetet bäst skall bedrivas, 

samt att en generell modell inte heller är eftersträvansvärd (Bryk, 2010; 

Chrispeels & Harris, 2006b; Larsson & Löwstedt, 2010; West, Ainscow & 

Stanford, 2005): …there can never be a recipe or cookbook for change, nor a 

step-by-step process (Fullan, 2001b, s. 44). Det är helt enkelt inte möjligt för 

forskning att framställa en allmän lösning på grund av dess svårigheter att 

fånga den komplexa praktiken och lokala omständigheter, en modell ger en 

alltför förenklad bild av verkligheten (McLaughlin, 2005; Söderström, 2013). 

Det finns, trots det, områden att uppmärksamma som medverkar till 

framgångsrik skolutveckling eftersom:…every school is also like some other 

schools in some respects, and like all other schools in some respects (Miles, 

2005, s. 25). Några sådana områden beskrivs i följande text och skildras utan 

inbördes ordning. 

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och riktlinjer 

Looking forward by looking backward (Miles, 2005, s. 50). 

Ett vanligt argument är att arbetet med att förändra skolan skall utgå från de 

kunskaper som finns. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samt en 

stödjande miljö tillskrivs stor betydelse (Chrispeels & Harris, 2006b; Hopkins 

& Reynolds, 2001; Lambert, 2007). Dessa delar är särskilt värdefulla när de 

interagerar, likt: …strands in a rope (Murphy, 2013, s. 257). Andra betonar 

(till exempel Hargreaves & Shirley, 2010) att befintliga erfarenheter enbart 

skall användas som en kompassriktning för arbetet. De som färdas, 

resenärerna, måste hitta en egen väg (a.a.).  
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Riktlinjer som vägleder arbetet har också stor betydelse (Harris, 2000). Det 

handlar om politiska riktlinjer, såsom målformuleringar i styrdokument (a.a.), 

men också andra vägledande riktlinjer kan bistå arbetet (Murphy, 2013; se 

även Bryk, 2010; Mitchell & Sackney, 2007). Det finns exempel på mycket 

föreskrivande projekt som varit framgångsrika: The most effective school 

improvement programmes are characterized by the fact that they have 

instructional strategies that are highly prescriptive in the mode of delivery 

(Harris, 2000, s. 9). 

Lokal kontext, kultur och kompetens 

Change ultimately is a problem of the smallest unit (McLaughlin, 2005, s. 

60). 

Ett gemensamt drag för olika perspektiv på skolutveckling är att de 

understryker vikten av att detta arbete skall utgå från en bestämd situation, en 

skolas kultur och kontext, samt att det fordras en skräddarsydd lärmiljö för att 

arbetet skall bli framgångsrikt: …there seem to be common ingredients, but 

these needs to be mixed in different proportions and added in different order 

according to the school´s circumstances (West, m.fl., 2005, s. 90. Se även 

Bryk, 2010, Fink & Stoll, 2005; Hargreaves & Shirley, 2010; Larsson & 

Löwstedt, 2010; Murphy, 2013). Ett flertal studier visar att förändringsarbeten 

som i hög grad matchat idéer till skolans behov, och nyttjat tillvägagångssätt 

som fungerat i den egna praktiken, har varit framgångsrika. I den svenska 

decentraliserade skolan ses också den unika skolkulturen och lärares 

erfarenheter som avgörande villkor för förändring (Skolverket, 2003).  

 

En skolas kultur kan emellertid vara både utvecklande och bromsande, en 

slags inre styrning. Därför behöver den egna skolans kultur granskas inför ett 

förändringsarbete (Fink & Stoll, 2005; se även Berg, 2003; Granström, 2003; 

Groth, 2010; Höög, Johansson & Olofsson, 2005; Scherp, 2003). Blossing 

(2003) menar exempelvis att skolkulturen, den traditionella lärarkulturen, 

bromsat arbetet med att skapa förutsättningar för målsättningen om en skola 

för alla. Fullan (2001b) menar att en förändring av kultur, det sätt som saker 

görs på, är kärnan för utveckling: Reculturing is the Name of the Game (s. 43). 

 

Men ett framgångsrikt förändringsarbete är även avhängigt enskilda skolors 

förmåga att hantera förändring och utveckling (Muijs & Harris, 2006; se även 

SOU 2013: 40): …without the possession of ‛capacity’, schools will be unable 

to sustain continuous improvement efforts that result in improved student 

achievement (Hopkins & Reynolds, 2001, s. 469).   
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Klassrumsnivå och elevers skolresultat 

…the front line of teaching and learning (Harris, 2011a, s. 628). 

Forskning betonar (Harris 2000; Hopkins & Reynolds, 2001; McLaughlin, 

2005) att det även är nödvändigt att fokusera den lägsta nivån, såsom 

klassrumsarbetet, i de ansträngningar som görs för att förändra skolan. När 

alla inblandade medvetet strävar mot att förbättra lärandet, fokuserar på sin 

egen undervisning, eftersträvar att göra skillnad för elever, samt försäkrar sig 

om att de ansträngningar som görs verkligen inverkar på elevernas skolresultat 

gynnas processen (Bryk, 2010; Harris, 2011a; Stoll, 2009; Timperley, 2008; 

se även Larsson & Löwstedt, 2010).  

 

Uppföljning och kontinuerlig dokumentation var exempelvis enligt en svensk 

studie kännetecknande för skolor som åstadkom varaktiga förändringar med 

hjälp av projekt (Thomas & Ganeteg, 2002). Att säkerställa att det arbete som 

görs verkligen kommer elever till gagn är emellertid en grannlaga uppgift. 

Granskningen bör upprätthålla utveckling (Fink & Stoll, 2005; Hopkins & 

Reynolds, 2001; se även Coe, 2009). 

Systemtänkande 

It´s a system thing, not a single thing (Mourshed, Chijioke, & Barber 2010, 

s. 37). 

De kunskaper som utvecklats under tidigare decennier har också bidragit med 

insikter om att skolan behöver förändras med ett systemtänkande för att den 

utveckling som eftersträvas skall bli varaktig. Med hjälp av ett 

systemtänkande appliceras ett helhetsperspektiv på skolans verksamhet. Att 

se helheten och hur delarna hör ihop blir därmed centralt. De ansträngningar 

som görs ska integreras i systemets struktur, involvera och förändra hela 

systemet på bredden och djupet, samt verkställas på alla nivåer både internt 

och externt: …effectiveness depends on developing internal commitment in 

which the ideas and intrinsic motivation of the vast majority of organizational 

members become activated (Fullan, 2001b, s. 46. Se även Chrispeels & Harris, 

2006b; Fullan, 2006; Harris, 2011a, 2011b; Stoll, Fink & Earl, 2003). En 

kollektiv vilja, god sammanhållning, kompetens och uthållighet på alla platser 

i systemet, samt en delad vision har stor betydelse (Harris, 2000; Murphy, 

2013): As long as any one individual is indispensable, sustainability is a 

distant dream (Lambert, 2007, s. 311). En förutsättning är förstås att ledarna i 

systemet har förmåga att bana väg för ett förändringsarbete (Fullan, 2005; 

SOU 2013:40). 

 

För att förändringar skall ske måste också enskilda lärare få möjlighet att 

samverka med andra, de kan inte förändra skolan isolerade från varandra 
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(Fullan, 2001b; Hargreaves & Shirley, 2010; Lambert, 2002; McLaughlin, 

2005; Chrispeels & Harris, 2006b; se även Duke, 2012).  

Lärande organisationer 

…schools […] must become learning organizations or they will fail to 

survive (Fullan, 2001b, xi). 

Genom samarbete kan professionell kompetens säkerställas (Bryk, 2010), och 

med koppling till systemövergripande uppfattningar om skolutveckling ses en 

tillämpning av så kallade lärande organisationer, professional learning 

communities, PLC, som en framkomlig väg för att åstadkomma förändringar 

på enskilda skolenheter (Harris, 2011a; Scherp, 2003). I detta perspektiv är 

skolans medarbetare medskapare i en utvecklings- och lärprocess, en 

systematisk kunskapsbildning. Den grundläggande uppfattningen är att 

varaktig förändring behöver föregås, eller åtföljas, av nya lärdomar. Lärande 

och kollektiv kunskap ska stå i centrum och ägas av hela organisationen, och 

inte begränsas till individer i skolan (Stoll & Seashore Louis, 2007; Thelin, 

2011). Lärande organisationer tillskrivs stor betydelse för att förändra 

skolkulturer, hur saker görs, samt ge strukturella förändringar mening (Fullan, 

2001b; McLaughlin, 2005; Murphy, 2013). Somliga menar att förmåga till 

organisatoriskt lärande, att pedagoger ser sig själva som medlemmar av skolan 

som en helhet, samt kollektiv disciplinering, är grundläggande förutsättningar 

för skolutveckling, och talar om detta som organiseringskompetens (Larsson 

& Löwstedt, 2010). 

 

Forskning (Bolam, Stoll & Greenwood, 2007; Mitchell & Sackney, 2007) 

visar likväl att lärande organisationer inte är helt enkla att utveckla och 

praktisera, samt att framträdande idéer om dem behöver utvecklas. Fler 

yrkeskategorier behöver exempelvis involveras i den lärande organisationen, 

eftersom skolor existerar i en kontext.  Denna föreställning kan kopplas till 

talesättet: It takes a whole village to raise a child (Stoll & Seashore Louis, 

2007, s. 4). Lärande organisationer får också kritik eftersom de kan försumma 

direktiv från central nivå, såsom skolreformer: When professional 

communities misunderstand or contest policy goals, the road to the classroom 

is difficult (McLaughlin, 2005, s. 70), men också för att de ibland missbrukas, 

eller används på ett olämpligt sätt. Exempelvis när de huvudsakligen 

arrangeras för att förbättra resultat från olika mätningar. Pedagogernas 

intresse kan då minskas och följden blir att organisationen mister mänskliga 

resurser som varaktig förändring är beroende av (Hargreaves, 2007).  
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Nätverksarbete och externt stöd  

The power of two (Morris, Chrispeels & Burke, 2003, s. 767). 

Varaktig förändring handlar, som redan avhandlats, till stor del om att 

förändringar behöver göras på systemnivå, och utvecklas genom samarbete 

mellan kollegor på arbetsplatsen, men också genom samverkan med lärande 

organisationer i nätverk (Chrispeels & Harris, 2006b; se även SOU: 2014:5). 

I externa nätverk kan pedagoger från olika skolor och distrikt samlas, blandas 

och verka som lärande organisationer, och i interna nätverk kan kunnande som 

vuxit fram externt delas (Morris, m.fl., 2003). Enligt utsago är det: …lika 

viktigt att bygga nya relationer mellan människor som verkar tillsammans 

som det är att sprida kunskap till dem (Hargreaves & Shirley, 2010, s. 141). 

Goda relationer med vårdnadshavare, elever, och allmänheten sägs också ha 

betydelse (Bryk, 2010; a.a.). Skolledarens roll behöver även enligt europeisk 

forskning utvidgas till ansvar och samverkan i nätverk, exempelvis mellan 

skolor i ett område (Norberg, 2012; se även Hargreaves & Shirley, 2010). 

Fullan (2001b) betonar att framgångsrik utveckling handlar främst om att 

förbättra relationer (se även Granström, 2003).  

 

Nyttan med nätverk bekräftas exempelvis i projektet Raising Achievement 

Transforming Learning, RATL (Hargreaves & Shirley, 2010), men forskning 

visar (se: Morris, m.fl., 2003; Chrispeels & Harris, 2006b; Hargreaves, 2004) 

emellertid att det krävs vissa förutsättningar, såsom rektors stöd, för att 

nätverk ska kunna bidra till framgångsrik skolutveckling (Morris, m.fl., 2003). 

Intresset för att rangordna skolor behöver minskas, och samtliga skolor måste 

ges likartade möjligheter att medverka (Chrispeels & Harris, 2006b; 

Hargreaves, 2004). Studier betonar också nödvändigheten av att kritiskt 

granska om, och hur, nätverksarbete påverkar undervisning och elevresultat 

(Chrispeels & Harris, 2006b; Larsson & Löwstedt, 2010). Även tillit ses som 

en viktig grundförutsättning för gynnsamt nätverksarbete (Bryk, 2010; Riley 

& Stoll, 2004; se även SOU 2013:40).  

 

Erfarenheter från grundskolereformer visar också att centrala initiativ kan 

påskynda skolans utveckling, att skolor gynnas av externa riktlinjer och av 

externa sakkunniga, att skolor varken har resurser eller kapacitet att utveckla 

sig själva (Chrispeels & Harris, 2006b). Sammanfattningsvis behövs olika 

typer av stöd, från både nationell och lokal nivå, och till alla nivåer i skolans 

organisation. Externt stöd har stor betydelse för att ändra skolkulturer och för 

att upprätthålla processer (a.a.; se även Hargreaves & Shirley, 2010; Larsson 

& Löwstedt, 2010). De inblandade slipper också ”uppfinna hjulet” på nytt 

(Harris, 2000; Murphy, 2013; Thomas & Ganeteg, 2002; Reynolds, 2005; 

Wallin, 2000). En kritisk hållning till överförbarhet måste dock alltid finnas, 
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och är en utmaning i detta sammanhang (Chrispeel & Harris, 2006; Murphy, 

2013; Thornberg, 2011). 

Ledarskap 

The Awesome power of the Principal (Fullan, 2010). 

Rektor är en viktig ”kugge” för skolans utveckling och tillskrivs stor betydelse 

från olika forskningsinriktningar när det gäller att förändra en skolas kultur, 

och för att främja varaktig förändring (Björkman, 2011; Bryk, 2010; Harris, 

2003; Lambert, 2007; Larsson & Löwstedt, 2010; Johansson & Nihlfors, 

2013). Detta är också påtagligt i samtidens reformer (Harris, 2004; Leithwood, 

2006; Murphy, 2013; Thomas & Ganeteg, 2002). I styrdokumenten för det 

svenska skolsystemet framhålls rektorers och förskolechefers ansvar med 

tanke på förändrings- och utvecklingsarbete (Lpo 94, Lpfö 98, Lgr 11, SFS 

2010:800): Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas 

av en rektor […] osv. (se s. 14). En uppfattning om ledarskap och utveckling 

är:  

 
Leadership is all about organizational improvement; more specifically, it 

is all about establishing widely agreed upon and worthwhile directions for 

the organization and doing whatever it takes to prod and support people to 

move in those directions. My generic definition of leadership - not just 

effective leadership - is very simple, then; it is all about direction and 

influence. […] Improvement is the goal of leadership. (Leithwood, 2006, 

s. 180) 

 

Larsson & Löwstedt (2010) understryker att skolutveckling förutsätter ett 

organisatoriskt ledarskap vilket betyder både ett administrativt och ett 

pedagogiskt ledarskap, samt att ha insikt om att skolan är en organisation med 

specifika egenskaper. 

 

Den sammantagna bilden av ett flertal studier är att ledare aktivt måste driva 

ett förändringsarbete (Muijus & Harris, 2006: Hameyer, 2003). Utan rektors 

samtycke, initiativ och stöd är utveckling inte möjlig (a.a.). Studier visar även 

att det kan vara meningsfullt att inleda ett förändringsarbete med att förbättra 

ledarskapet (Thoonen, Sleegers, Oort & Peetsma, 2012), samt att skolledare 

måste anstränga sig för att skolans personal skall förstå att ”saker och ting” 

både kan och måste hända (West, m.fl., 2005). Framgångsrika ledare har höga 

förväntningar på sig själva, sina medarbetare och på organisationen (Se 

exempelvis Gurr & Day, 2014): The limitus test of all leadership is whether it 

mobilizes people's commitment to putting their energy into actions designed 

to improve things (Fullan, 2001b, s. 9). Goodson (2005) betonar att 

pedagogers engagemang, motivation och vilja är den mest effektiva kraften 
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för förändring och skolutveckling (se även Duke, 2012; Reeve, 2009). En 

förutsättning för att förändringar skall realiseras är likväl att politiker, 

skolchefer och rektorer har goda kunskaper om situationen i skolan 

(Björkman, 2011; Johansson & Bredeson, 1999). Johansson och Nihlfors 

(2013) betonar att rektorers förmåga och kompetens att styra sin egen och 

medarbetarnas kompetensutveckling behöver utvecklas. 

 

På grund av ständiga förändringar, komplexa uppdrag, samt nya former av 

lärande och undervisning, har ett behov av ett nytt ledarskap i skolan 

utvecklats: To improve the life chances of young people in all settings this will 

require changing our schools, our school systems and our leadership models 

(Harris, 2012, s. 16).  Det finns även en bestämd uppfattning om att ett 

uthålligt ledarskap och ett kollektivt ansvar främjar varaktigheten av ett 

förändringsarbete (Fullan, 2001b; Hargreaves & Shirley, 2010; Harris & 

Spillane, 2008; Lambert, 2002, 2007; Thelin, 2011; se även Björkman, 2011): 

Principals know that they cannot single-handedly turn around a school (Duke, 

2012, s. 25), vilket understödjer ett fördelat ledarskap.  

Ett fördelat ledarskap 

Det fördelade ledarskapet, distributed leadership, framhålls som mycket 

fördelaktigt med tanke på skolutveckling (Harris & Spillane, 2008; Lambert, 

2002; Muijs & Harris, 2006). Uppmärksamheten och det empiriska stödet för 

denna typ av ledarskap växer, och tankegångarna är relativt väl utvecklade i 

USA, Kanada och Australien (Harris, 2003, 2004, 2012). Definitionerna och 

förståelsen av fördelat ledarskap varierar, men den centrala principen är att 

ledarskapet utvidgas eller delas i praktiken, och att ledarskap förstås som en 

dynamisk och organisatorisk enhet. Det handlar om ett kollektivt ansvar för 

ledarskapshandlingar, och inte om ledaregenskaper eller individuella 

förmågor, färdigheter och talanger (Harris, 2004, 2008, 2009, 2012; Spillane, 

2006).  Inom ramen för detta ledarskap finns dock alltid en formell ledare 

som har huvudansvar och som bland annat har till uppgift att skapa en 

gemensam kultur kring hur individuella kompetenser och förmågor kan 

användas, åstadkomma förutsättningar för organisatoriskt lärande, och 

möjliggöra att medarbetare förenas över olika gränser (Harris, 2004, 2012; 

Hargreaves & Shirley, 2010; Riley & Stoll, 2004; Thelin, 2011). Lärande 

organisationer utmärks av ett fördelat ledarskap (Spillane, 2006).  

 

Studier visar att ett fördelat ledarskap är en förutsättning för att kompetensen 

på en hel skola ska utvecklas, att det främjar pedagogers motivation, 

underlättar skolors organisatoriska utveckling, samt bidrar till ett systematiskt 

tänkande. När medverkan i lärandet är kollektiv, och sker fortlöpande, finns 
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potential för varaktig förändring (Hargreaves & Shirley, 2010; Lambert, 2007; 

Harris, 2000; Thoonen, m.fl., 2012). Ett delat ledarskap betonas också i 

skollagen (SFS 2010:800), genom att rektor exempelvis ges utrymme att 

delegera ledningsuppgifter.  

 

Denna typ av ledarskap kan likväl uppfattas som riskfyllt: 

 
It is a way of getting under the skin of leadership practice, of seeing 

leadership practice differently and illuminating the possibilities for 

organizational transformation. This is not without risks, as it inevitably it 

means holding up the glass to schools and being prepared to abandon old 

leadership practices. For those genuinely seeking transformation and self-

renewal, this is a risk well worth taking. (Harris & Spillane, 2008, s. 33) 

 

Det fördelade ledarskapet behöver också enligt vissa granskas. Somliga menar 

att det missbrukats (Harris, 2008, 2009), att det indirekt ställer orealistiska 

krav på medarbetare som redan är hårt ansträngda (Fink, 2011), eller att 

idéerna är svåra att praktisera eftersom det mesta i skolans arbetsorganisation 

bygger på ensamarbete (Blossing, 2008).  

Tid och resurser 

Skolutveckling kräver mycket tid, personal och andra resurser för att bli 

framgångsrik (Hameyer, 2003, s. 259).  

Långsiktighet och uthållighet identifieras också som viktiga faktorer för 

varaktig förändring. Studier visar att det krävs flera års ansträngningar, kanske 

fem-sex år, för att åstadkomma varaktiga resultat, resultat som är en naturlig 

del av skolans vardagsarbete (Fullan, 2001a, 2001b; Groth, 2010; Thomas & 

Ganeteg, 2002). Beroende på vad som skall förbättras kan arbetet i själva 

verket tarva ännu fler år. Erfarenheter visar också att implementeringsfasen, 

som för övrigt är mycket betydelsefull för det fortsatta arbetet, fordrar mer än 

ett års arbete (Blossing, 2008; Ekholm, 1990; Thoonen, m.fl., 2012). En 

longitudinell studie visar därutöver att en skolas förmåga att utvecklas varierar 

över tid (Thoonen, m.fl., 2012). Men även om skolutveckling tar tid, är det 

kanske vad som sker under tiden som har störst betydelse (Lambert, 2007; se 

även Ekholm, 1990).  

  

Tidpunkten för ett skolutvecklingsarbete inverkar också på resultatet 

(Lundberg, 2002), och vissa perioder behöver även hållas fria från 

utvecklingssatsningar (Chrispeels & Harris, 2006b; se även Blomberg, 2013; 

Hameyer, 2003). Alltför stor förändring, och för ofta, kan enligt Fink och Stoll 

(2005) vara mer skadligt än ingen förändring alls. Sammanfattningsvis:  
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…the pace, timing, and appropriateness of each particular change needs to 

be considered carefully (s. 21). 

 

Forskning visar därutöver att varaktig förändring kräver en hel del personal 

och resurser (Hameyer, 2003). Utvecklingsprojekt som exempelvis erhållit en 

större summa pengar, mer än 600 000 kr, lämnade alltid avtryck i det fortsatta 

arbetet (Thomas & Ganeteg, 2002; Skolverket, 2003).  

 

Varför inte varaktiga förändringar utvecklas 

Om de hittills beskrivna områdena försummas i de ansträngningar som görs 

kan den utveckling som eftersträvas missgynnas, eller i sämsta fall gå om intet. 

I följande text finns likväl exempel på omvända beskrivningar av innehåll från 

föregående avsnitt, närmare bestämt vad tidigare forskning menar missgynnar 

den utveckling som eftertraktas. Dessutom redovisas några områden som inte 

klargjorts i föregående avsnitt, och som skolforskare menar kan motverka 

varaktig förändring. Samtliga områden redovisas utan inbördes ordning. 

 

Omständigheter som begränsat skolutveckling handlar exempelvis om att 

arbetets påverkan på elevers skolresultat förringats, att man saknat bevis för 

vinster av de ansträngningar som gjorts (Harris, 2000). Ett annat exempel är 

att samma strategi används på olika skolor istället för att tillvägagångssätt 

utformats utifrån skolors olika behov, alltså en försummelse av kulturens och 

kontextens betydelse. Uppfattningen: one size fits all, ses inte som en 

framkomlig väg för förändring. Att enbart en nivå i organisationen fokuserats 

är ytterligare en orsak (a.a.). Ett stort fokus på innehåll, försumlighet av 

riktlinjer, samt bristande kompetens att praktiskt genomföra 

förändringsarbeten, är andra anledningar till ineffektivitet (Murphy, 2013). En 

grundförutsättning, för skolutveckling, är också att skolor är hyggligt rustade, 

att lärarna är kompetenta och att det finns externt stöd (Hargreaves, 2004). 

Orsaker till misslyckanden, eller hinder till utveckling, kopplas även till brist 

på samverkan bland de professionella, och till ett isolerat arbetssätt (Larsson 

& Löwstedt, 2010). Att både övertyga sig själv och förändra sina egna 

traditioner och vanor är ingen enkel uppgift (McLaughlin, 2005; se även 

Chrispeels & Harris, 2006b).  Studier visar också att satsningar på 

nyckelpersoner leder främst till individuellt lärande och inte till 

organisatoriskt lärande (Larsson & Löwstedt, 2010). Studier pekar även på att 

utveckling kan hindras av kognitiva omständigheter. Förändring väcker 

känslor och känslor kan sätta gränser (Folkesson, m.fl., 2004; Fullan, 2001b). 

Förändringsstrategier som bortser från att beakta betydelsen av hur förändring 



  

36 

känns för de inblandade bedöms som dömda att misslyckas (Fink & Stoll, 

2005; se även West, m.fl., 2005). Hinder kopplas likaså till personlighet, men 

enskilda pedagogers egenskaper behöver i sig inte vara grundorsaken, det är 

snarare arbetssituationen och andra ramar som begränsar deras medverkan. 

Skolans förändring kan också missgynnas av att pedagoger är oförmögna och 

ovilliga att involvera vårdnadshavare i arbetet med förändra skolan (Thoonen, 

m.fl., 2012; Fink & Stoll, 2005; se även Bryk, 2010).  

 

Den centrala nivån, staten, kan också ha negativ inverkan på 

förändringsarbeten. Det handlar exempelvis om statliga föreskrivna mål, prov 

och tester, resultatredovisningar och mätningar. Samtidens starka intresse för 

resultat missgynnar skolans utveckling (Chrispeels & Harris, 2006b; 

Hargreaves & Shirley, 2010; Muijs & Harris, 2006; se även Blomberg, 2013). 

I en studie blev man också varse om att Skolverket, den myndighet som har 

till uppgift att stödja skolors utvecklingsarbete, hindrat den utveckling som 

eftersträvats, genom att myndigheten formulerade kommunens behov, istället 

för att kommunerna fick göra det själva (Lundberg, 2002). Andra studier visar 

att de vanligaste hindren till utveckling är brist på tid; dålig förankring av 

idéer; och därtill avsaknad av rektors stöd (Skolverket, 2003; se även SOU 

2014:5). Stor personalomsättning, organisatoriska förändringar och diskutabla 

metoder är andra exempel på omständigheter som missgynnat 

förändringsarbeten (Runesson, 2000). I en studie, med fokus på lärande 

organisationer, härleds hinder även till lön, status, tjänstgöringstimmar, 

deltidsarbete samt budget (Bolam, m.fl., 2007).  

 

Sammanfattningsvis har föreställningar om skolans förändring flyttats från ett 

fokus på individer till grupp, till ett intresse för hela system, ett 

systemtänkande (Miles, 2005). Samtliga föreställningar bedöms fortfarande 

som relevanta, och kunskapen har i grunden samlats och blivit mer 

samstämmig: 

  
Serious, experimental school change efforts are widespread, not just 

focused on organizational issues, but on the development of 

professionalization, and the core technology of schools- teaching and 

learning. The infrastructure for supporting school change, from labs and 

centers, to networks, associations, state departments, and universities, has 

become more sophisticated. And the political will to reform schooling is 

no weaker- and perhaps stronger- than it never has been in America. (a.a., 

s. 50)  

 

Fullan (2001a) drar slutsatsen att: …change in education depends upon what 

teachers do and think – it´s as simple and complex as that (s. 115).  
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III. TEORI 
För att utveckla kunskap om vad som påverkat resultatet och varaktigheten av 

föresatserna med de två skolprojekt som studerats, har analysen av empirin 

vägletts av ramfaktorteoretiskt tänkande (Lundgren, 1984, 1999) och av en 

modell av skolan som organisation som utarbetats av Hoy och Miskel (2008). 

Lundgren och Hoy och Miskel tillhandahåller via ramfaktorteorin, respektive 

organisationsmodellen, begrepp som understödjer och systematiserar 

avhandlingens analysarbete. Organisationsmodellen gör dessutom resultatet 

mer begripligt samt kompletterar och åskådliggör ramfaktorteoretiskt 

tänkande.  

 

Ramfaktorteoretiskt tänkande 

Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren räknas som ramfaktorteorins fäder.  

Dahllöfs forskning skiljde sig från gängse pedagogisk forskning i slutet av 

1960-talet genom att den uppmärksammade varför olika resultat uppnås i den 

pedagogiska verksamheten. Han visade att undervisning formas av ramar, 

ramar som begränsar det pedagogiska handlandet. Ram är ett centralt begrepp 

i teorin och: …kan innesluta allt som begränsar undervisningens faktiska 

gestaltning (Lundgren, 1984, s. 70). Ramar ska inte ses som en: …orsak till 

en bestämd process och ett bestämt utfall; ramarna möjliggjorde eller 

omöjliggjorde olika undervisningsprocesser (Lundgren, 1999, s. 33). Dahllöfs 

forskning uppmärksammar i huvudsak faktorer som regleras av staten, det vill 

säga fysiska och administrativa ramar. Sammanfattningsvis menar han att 

utbildning och undervisning alltjämt bedrivs inom, och regleras av, vissa 

givna ramar (Lundgren, 1984, 1999, 2007). Ulf P. Lundgren vidareutvecklade 

teorin under tidigt 1970-tal. Han breddade exempelvis rambegreppet genom 

att skapa fler kategorier av ramar, och intresserade sig särskilt för det 

sammanhang som läroplaner utformas i (Lundgren, 1984). Lundgren betonar 

exempelvis att läroplanstexter påverkas av de sociala, ekonomiska och 

kulturella förhållanden som råder när de utformas (Linné, 1999). En viktig 

poäng med ramfaktorteorin är att handlingar som uträttas i ett sammanhang, 

exempelvis formulering av politiska styrdokument och fördelning av resurser, 

får konsekvenser för handlingar i ett annat sammanhang, exempelvis för den 

verksamhet som bedrivs i förskola och skola (Lindblad & Sahlström, 1999; 

Lindensjö & Lundgren, 2000). Denna slutsats kan låta enkel, men får ändå 

lovord från olika håll, nationellt och internationellt (Broady, 1999; Linde, 

2000; Lindensjö & Lundgren, 2000).  
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Med hjälp av ramfaktorteoretiskt tänkande kan lärarens agerande ses: 

 
…som en funktion av de begränsningar i handlingsalternativ som de 

organisatoriska ramarna medför. Enligt detta synsätt kan det som händer i 

skolan betraktas som ett möte mellan å ena sidan elever och å andra sidan 

de av samhället satta krav och villkor som förmedlas av och verkar genom 

läraren. (Marton, 1978, s. 202) 

 

Teorin har kunnat klargöra svenska skolans förändring från 1960-talet, att 

regelstyrning fått ge plats för mål- och resultatstyrning, men har också bidragit 

till att forma utvecklingen mot decentralisering och målstyrning (Lundgren, 

1999). Teorin har även medverkat till en förståelse för att innehållsliga 

reformer behöver anpassas till andra statliga reformer, och har också varit 

användbar i den skolpolitiska debatten. Rambegreppet tillskrivs stor betydelse 

som redskap för att analysera processer, men förknippas ofta med 

begränsningar av yttre karaktär, det vill säga ramar som staten står bakom, 

såsom fördelning av resurser, materiella, personella och organisatoriska 

(Linné, 1999). Det är emellertid möjligt att också tala om inre ramar, eftersom 

en process kan begränsas på många olika sätt. Inre ramar kan exempelvis 

handla om interaktioner i klassrummet (Lindblad & Sahlström, 1999).  

 

Ramfaktorteorin får även en del kritik. Somliga menar att teorin uppfyller 

egenskaper som är kännetecknande för en teori, men det finns också de som 

ser teorin mer som en tankekonstruktion med en teoriansats (Gustafsson, 

1999). Andra hävdar att i vissa typer av studier kan teorin leda till ”triviala 

reflektioner”, eller att det ursprungliga ramfaktorteoretiska tänkandet inte 

självklart mäktar med den dynamik som finns i dagens skola (Englund, 1990; 

Selander, 2007; se även Lundgren, 1984). Det framförs också tvivel huruvida 

teorin räcker till som analysverktyg, att det exempelvis finns komplexa 

relationer mellan ram och aktörer i skolan som teorin inte berör (Lindblad, 

Linde & Naeslund, 1999; se även Abrahamsson, m.fl.,1999): 

 
Sammanfattningsvis kan vi se frågan om undervisningens innehåll som en 

berättelse om olika aktörer med olika intressen, som verkar på olika arenor 

och där olika determinanter inverkar på det konkreta handlandet. Skall 

man fånga detta i sin komplexitet krävs en utveckling av 

läroplansteoretiskt tänkande som vaksamt kan hantera olika kategorier av 

aktörer och olika skeenden i utbildningssystemets komplexa värld. 

(Lindblad, m.fl., 1999, s. 104)  

 

Tankegångarna har därför utvecklats på olika sätt, och/eller kompletterats med 

andra teorier (Broady & Lindblad, 1999; Carlgren & Kallos, 1997; se även 
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Lindensjö & Lundgren, 2000). Sammanfattningsvis förefaller teorin relevant 

och användbar för denna avhandling. I studien finns ett intresse av att utveckla 

kunskap om, och i så fall hur, projekt som strategi för skolutveckling bidrar 

till varaktiga förändringar samt kunskap om vad som främjar respektive 

missgynnar detta. För att utveckla sådan kunskap ska ramfaktorteorins 

tankegångar, om att ramar möjliggör eller omöjliggör en process, nyttjas i 

analysen av det empiriska materialet. Det betyder att ramfaktorteoretiskt 

tänkande bistår arbetet med att lyfta fram och synliggöra vad som påverkat 

implementeringen av projektens intentioner, och får också till följd att andra 

ramar än de som Dahllöf och Lundgren initialt intresserade sig för blir 

centrala. För att åskådliggöra olika typer av ramar, och i någon mån utveckla 

teorins ursprungliga tankegångar, skall analysen även vägledas av Hoy och 

Miskels (2008) modell av skolan som organisation. 

Skolan som ett socialt system, en organisationsmodell  

För att analysera det empiriska materialet har också en generell modell av 

skolan som organisation nyttjats.6 Hoy och Miskel (2008) står bakom denna, 

och modellen har senare bearbetats av bland annat Höög (2013) samt 

omformats en del för att passa denna studie. Hoy och Miskel (2008) talar om 

skolor som formella organisationer, och som öppna sociala system. De menar 

vidare att sådana organisationer berörs av både strukturer och processer, samt 

är beroende av krafter från omvärlden. I följande text skall modellen primärt 

beskrivas utifrån Hoy och Miskels (2008) tankegångar, men också med stöd i 

Höögs (2013) tolkning. Se figur 1. 

                                                      
6 Med skolor som organisationer kan de enskilda skolenheter som skall utföra ett arbete avses, 

och: 

 …betraktas som ett instrument för att tillgodose vissa mål som uttalas/uttalats av 

organisationens huvudman. Organisationens administration är i denna mening ett 
rationellt verktyg för att uppnå största möjliga måluppfyllelse. (Berg, 2011, s. 24)  

 

I avhandlingen nyttjas begreppet organisation lite friare. Närmare bestämt om enskilda 

skolenheter, men också om kommunens övergripande organisation som varje skola i studien 

är en del av (jfr Larsson & Löwstedt, 2010).  

 

Skolan som institution kan i sin tur skildras som en etablerad inrättning i samhället och som 

härrör från det latinska verbet instituere och som i det närmaste betyder inrätta och etablera 

(Berg, 2011): 

  
En institution är uppbyggd på intressegruppsbaserade värdebaser. Dessa är samhälleligt 

sanktionerade och därmed accepterade som mål- och/eller regelsystem för den operativa 
nivån. (Abrahamsson, m.fl., s. 148, 1999)  
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Figur 1 Skolan som organisation. Efter Hoy & Miskel (2008) och Höög (2013). 

 

Förutsättningar 

I ett öppet socialt system, såsom skolans organisation, har omvärlden stor 

betydelse. Omvärlden ger förutsättningar för hur en sådan organisation 

fungerar, och innefattar allt som finns utanför skolan. Det handlar om 

samhället generellt, och om de resurser, de värden, den teknik och den historia 

som den tillför, men omvärlden ställer också olika krav. Dessa återfinns i olika 

statliga direktiv, exempelvis skollag och läroplaner. Omvärlden tillför 

organisationen energi på olika sätt, energi som både kan begränsa och 

möjliggöra organisationens arbete, dess huvudsakliga uppgift. 
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Omvandlingsprocess 

I modellen betraktas skolan som en organisation där ett flertal delprocesser 

pågår. Dessa kan också förstås som huvudelement, och som interna 

delprocesser i systemet. Delprocesserna är stommen i den 

omvandlingsprocess som äger rum i skolans organisation. Det handlar om 

strukturella, individuella, kulturella och politiska processer. Dessa påverkas 

av omvärlden, och av varandra, och medverkar tillsammans i en 

omvandlingsprocess. Det som sker i omvandlingsprocessen påverkas också av 

organisationens huvudsakliga uppdrag, och utvecklar slutligen 

organisationens resultat.  

Delprocesser 

Struktur är den delprocess som kan avgränsas till de formella förväntningar 

som finns utformade och ordnade för att organisationens mål skall uppnås. 

Formella organisationer, såsom skolor, har alltjämt sådana strukturer att 

förhålla sig till. Det kan handla om förordningar och regler, om hur olika 

uppdrag och mål formulerats i styrande dokument, och som finns för att 

vägleda beslut och effektivisera organisationens arbetsuppgifter. Struktur 

handlar också om en hierarki av enheter, om hur verksamheter organiseras, 

samt om befattningar, arbetsfördelning, skyldigheter och rättigheter (se även 

Höög, 2013). Vissa strukturer underlättar och andra missgynnar 

organisationens resultat.   

 

De formella förväntningar som finns på skolan, som de exempelvis 

formulerats i styrdokument, följs kanske inte alltid strikt av de 

yrkesverksamma. Hur mycket de påverkas varierar med tanke på den specifika 

organisationen, specifika arbetsuppgifter och specifika individer. 

Omvandlingsprocessen påverkas på så sätt också av individuella delprocesser, 

och kan kopplas till de yrkesverksammas individuella behov, samt deras 

övertygelser, upplevelser och uppfattningar. Det handlar också om deras 

förståelse för sina arbetsuppgifter, och om deras kraft och kapacitet att nå 

organisationens mål: For example, the evaluation of the teaching staff is 

affected by district policy as well as by the principal´s own needs (Hoy & 

Miskel, 2008, s. 26).  

 

Kultur representerar en implicit, känslomässig delprocess i skolans 

omvandlingsprocess. Genom att kollegor samspelar utvecklas värden, normer, 

föreställningar och sätt att tänka, det vill säga en kultur som orienterar dem i 

deras arbete. Kulturen förser dem med föreställningar och värderingar utanför 

dem själva, och har tydligt inflytande på hur en skola fungerar. Kultur ger 

organisationen en särskild identitet, och kan handla om hur personalen 
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värderar och tänker om något av sina uppdrag eller om en viss verksamhet i 

skolan. Det kan också handla om deras syn på elever, den egna professionens 

uppgifter, om maktfördelning och intressekonflikter mellan olika grupper, 

samt om hur styrdokument tolkas och tolkningens inverkan på relationer 

(Höög, 2013).  

 

Det politiska systemet, som är en ofrånkomlig del av en organisation, är 

verksamt på skilda arenor inom organisationen. Det handlar om olika 

sammanslutningar av individer och grupper som jämkar sinsemellan för att 

bestämma fördelningen av resurser: Det politiska systemet utgörs av 

maktfördelning och intressekonflikter mellan olika grupperingar (Höög, 

2013, s. 206).   

 

Sammanfattningsvis representerar strukturen en formell sida av skolans 

sociala system. Den personliga sidan av systemet företräds av individerna, och 

kulturen är, i sin tur, en kollektiv sida av systemet där det formella blandas 

med det personliga och skapar ett system med övertygelser som delas av de 

yrkesverksamma. Den politiska sidan handlar ofta om informell makt som kan 

vara splittrande och konfliktfylld genom att individer och grupper ställs mot 

varandra och mot organisationen i stort. Den är samtidigt en viktig drivkraft 

för organisationers handlande. Skolans, organisationens, huvuduppgift är 

utbildning och lärande, vilket är placerat i modellens mittpunkt. Alla 

delprocesser och interaktioner i systemet begränsas även av uppdragets art, 

och, som tidigare behandlats, från omvärlden, - systemet är öppet.  

Resultat  

Organisationens resultat påverkas av delprocesserna och hur de interagerar 

med varandra, av uppdragets art, samt hur processerna begränsats av krafter 

som finns i omvärlden. Med andra ord: genom en kombination av 

förutsättningar och delprocesser utvecklas ett resultat (Höög, 2013). Med 

koppling till skolan som organisation kan resultatet indikera måluppfyllelse. 

Resultatet kan också uppmärksamma arbetstillfredsställelse, frånvaro, 

avhopp, och handla om allmän kvalitet (a.a.). Ju högre grad av samstämmighet 

som finns mellan delar av systemet desto effektivare system. Till exempel ju 

bättre överenstämmelse det är mellan den enskilda individens motivation och 

formella förväntningar, desto bättre resultat. Slutsatsen är att en organisations 

effektivitet handlar om i vilken grad det resultat som har utvecklats 

överensstämmer med det förväntade resultatet.  

 

Hoy och Miskel (2008) menar att deras modell av skolan som ett öppet system 

överlämnar en teoretisk grund som är användbar när organisationer skall 
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analyseras. Tankegångar om att omvärlden tillför energi som både begränsar 

och möjliggör organisationers arbete, samt delprocessers påverkan på en 

organisations resultat, matchar denna studies syfte och forskningsfrågor. I 

studien kan organisationsmodellen åskådliggöra ramar av både yttre- och inre 

karaktär och på så sätt bistå det ramfaktorteoretiska tänkandet. De 

förutsättningar som omvärlden tillför organisationen, med tanke på 

skolprojekten, kan främst omvandlas till yttre ramar, och uppfattningen om att 

skolan är en organisation där ett flertal delprocesser pågår kan kopplas till 

ramar som är av både yttre- och inre karaktär. Kunskapsobjektet i 

avhandlingen är i huvudsak att utveckla kunskap om, och i så fall hur, projekt 

som strategi för skolutveckling bidrar till varaktiga förändringar och får i 

organisationsmodellen rollen som organisationens huvuduppgift (i modellens 

mittpunkt). Se figur 2.  

 

 

 

 

  

Figur 2 Skolan som organisation och projekt som strategi för skolutveckling. 
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IV. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
I detta kapitel finns en redogörelse för hur studien i sin helhet genomfördes 

från början till slut. Inledningsvis finns en översiktlig beskrivning över 

arbetets utgångspunkter, samt arbetets design och datainsamlingsmetod. 

Därefter finns en beskrivning av proceduren, närmare bestämt hur studien 

genomförts. Avsikten med kapitlet är att så noggrant som möjligt beskriva 

tillvägagångssättet för att på så sätt ge läsaren möjlighet att sätta sig in i hur 

resultatet av studien vuxit fram.  

Utgångspunkter  

Studien fokuserar rektorers och pedagogers 7  erfarenheter av, och 

uppfattningar om, två skolutvecklingsprojekt som de varit delaktiga i utifrån 

en kvalitativ forskningstradition. Eftersom intresset riktas mot deras 

uppfattningar och erfarenheter är forskningsintresset kvalitativt. Denna 

tradition är inriktad mot förståelse och är särskilt lämplig när en mänsklig 

värld skall undersökas, när människors erfarenheter och röster skall 

vidarebefordras, samt till kontextualiserade fenomen (Bell, 2006; 

Karpatschof, 2007; Sjöberg & Wästerfors, 2008; Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

Den kvalitativa forskaren hämtar ofta de data som skall analyseras från fältet 

(Patton, 2002). Ambitionen med avhandlingsarbetet är, som tidigare nämnts, 

att bland annat utveckla kunskap om, och i så fall hur, projekt som strategi för 

skolutveckling bidrar till varaktiga förändringar, genom att beskriva och 

analysera två skolprojekt.  

 

Studien har deskriptiva och explorativa inslag. Studien är deskriptiv därför att 

det i grunden rör sig om beskrivande, undersökande forskning, som besvarar 

frågan - What is going on? (de Vaus, 2001). Intervjuerna strävar efter att 

erhålla skiftande beskrivningar från informanterna, och att erhålla en så rik 

bild på området som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2010; Merriam, 1994; 

Sohlberg & Sohlberg, 2009; Åsberg, 2001). Varför-frågan, som främst 

aktualiseras i explorativ forskning uppmärksammas också eftersom den ena 

forskningsfrågan: Vad menar rektorer och pedagoger har främjat respektive 

missgynnat de förändringar som projekten syftade till? genererat 

intervjufrågor som är av varför-karaktär, och för att ramfaktorteoretiskt 

tänkande präglar såväl intervjufrågor som analys (de Vaus, 2001).  

 

                                                      
7  I avhandlingen används rektor som samlingsnamn på rektorer och förskolechefer, och 

pedagoger för olika yrkeskategorier i förskola och skola. 
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För att göra vetenskapliga slutledningar, har studien främst en abduktiv ansats. 

Abduktion har drag av induktion och deduktion, utan att någon av dessa 

slutledningar anammas fullt ut (Ahrne & Svensson, 2011; Alvesson & 

Sköldberg, 2008; Patton, 2002): Abduktionen utgår från empiriska fakta 

liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska förföreställningar och ligger 

i så motto närmare deduktionen (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56. Se även 

Fejes & Thornberg, 2009). Abduktion kan handla om att ”nybeskriva” 

konkreta händelser utifrån en teori (Danermark, m.fl. 2003), och 

ramfaktorteoretiskt tänkande har, som tidigare berörts, influerat intervjufrågor 

och väglett analysarbetet.  

Design  

I det kvalitativa förhållningssättet finns inte någon bestämd design (Backman, 

1998), men till följd av forskningsintresset och de frågeställningar som 

formulerats är denna avhandling inspirerad av fallstudiens grunder (Merriam, 

1994; Stake, 2006): Case study is the study of the particularity and complexity 

of a single case, coming to understand its activity within important 

circumstances (Stake, 1995, s. xi). Studieobjektet är två skolprojekt som 

tillsammans utgör enheten för analys. Projekten är särskilda enheter och 

avgränsade system, de har en början, en genomförandeprocess och ett slut, 

och har ägt rum i vår egen tid. Omständigheter som företrädare för fallstudier 

betonar betydelsen av (se exempelvis: Stake, 1995, 2006): Cases are rather 

special. A case is a noun, a thing, an entity; it is seldom a verb, a participle, 

a functioning (Stake, 2006, s. 1).   

 

Fallstudieforskning anses också som användbart när pedagogiska 

innovationer skall studeras, och för att studera fenomen där det inte är möjligt 

med interventioner, eller när forskaren inte vill, eller kan, filtrera bort 

påverkan från yttre faktorer (Merriam, 1994; Simons, 2009). Påverkan från 

fallstudieforskning är, förutom nämnda egenskaper, passande till denna studie 

av den orsaken att metoden anses särskilt lämplig när forskaren vill skapa 

förståelse för komplexa sociala fenomen, för komplexa studieobjekt (Stake, 

2006; se även Backman, 1998; de Vaus, 2001). Det är, som bekant, mycket 

inom skola och skolutveckling som betraktas som komplext. Studien färgas 

främst av idéer från instrumental och collective fallstudiedesign. I studien 

nyttjas två skolprojekt för att få insikt om något annat (instrumental case 

study). Två projekt skall bidra till förståelsen av ett fenomen (collective case 

study). Fenomenet är projekt som strategi för att förändra skolan. Instrumental 

case study är användbar när forskningsfrågan är av den karaktären att det finns 

ett behov av en allmän förståelse: …and feel that we may get insight into the 

question by studying a particular case (Stake, 1995). Ett fall väljs ut för att få 

insikt och förståelse för något annat (Simons, 2009). I en collective case study 
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studeras flera fall för att bilda en samlad förståelse för ett problem eller en 

fråga (Simons, 2009; Stake, 1995). Intentionen har varit att försöka förstå 

varje skolprojekt för sig, men i de slutsatser som dras sammankopplas de 

(Merriam, 1994; Stake, 2006, Patton, 2002): At a later point in analysis, it is 

possible to compare and contrast cases, but initially each case must be 

represented and understood as an idiosyncratic manifestation of the 

phenomenon of interest (Patton, 2002, s. 450).  

 

Studien är också inspirerad av longitudinell forskningsdesign, eftersom empiri 

samlas med några års mellanrum. Kvalitativa undersökningar kan innehålla 

element av longitudinell design då intervjuer genomförs vid mer än ett tillfälle 

i syftet att fånga förändringar (Bryman, 2011).  

Datainsamling 

För att besvara syfte och frågeställningar användes i huvudsak intervju som 

metod. Metod har valts med hänsyn till studieobjektet (Sayer, 2000). Med 

hjälp av intervjuer blir det möjligt att förstå rektorers och pedagogers 

uppfattningar om, och erfarenheter av, två skolprojekt utifrån deras synvinkel. 

Fördelen med intervju är vidare dess flexibilitet, att metoden är 

anpassningsbar, att följdfrågor kan formuleras, samt att svaren som 

informanterna ger kan klargöras och fördjupas, dess explorativa möjlighet. En 

intervju är styrd, men ger också plats för spontanitet (Bell, 2006; Cohen, 

Manion & Morrison, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). I en explorativ 

intervju finns en strävan om att kartlägga ett område, genom att intervjuaren 

ställer öppna frågor samt följer upp informanternas svar i förhoppning om att 

erhålla mer information och nya infallsvinklar på ämnet (Kvale & Brinkmann, 

2000). Kvalitativ forskning beskriver också ofta verkligheten med hjälp av 

orddata (Fejes & Thornberg, 2009; Merriam, 1994). 

  

Empiri samlades in vid tre tillfällen, det vill säga i separata och inledande 

studier för varje projekt, och i en uppföljande studie då båda projekten 

uppmärksammades. Den inledande empiriinsamlingen gjordes i samband med 

att de två skolprojekten var i sitt slutskede och skulle utvärderas, under senare 

delen av år 2008 respektive 2009, och utgjorde underlag till en uppföljande 

studie. Båda projekten följdes upp i en uppföljande studie våren 2012, cirka 

2,5 respektive 3,5 år efter de slutförts. I de inledande studierna var samtliga 

intervjuer enskilda, och i den uppföljande studien användes både enskilda 

intervjuer och fokusgruppintervjuer (se bilaga 1, tabell 1 och 2).  



  

47 

Syfte och frågeställningar utgjorde en grund för frågeområden för båda de 

inledande studierna, 8  samt för den uppföljande studien. Frågeområdena 

utgjorde i sin tur ett fundament till intervjufrågor av öppen karaktär. Dessa 

sammanställdes i intervjuguider och fungerade som stöd i samband med 

intervjuerna (se bilaga 2, 3 och 4). Intervjuguidens styrka är bland annat: The 

outline increases the comprehensiveness of the data and makes data 

somewhat systematic for each respondent. Logical gaps in data can be 

anticipated and closed. Interviews remain fairly conversational and 

situational (Cohen, m.fl., 2011, s. 413). Några förslag till följdfrågor 

förbereddes till den uppföljande studien för att ytterligare säkra 

undersökningens syfte (Bell, 2006; Ely, m.fl., 1993). Avsikten med öppna 

frågor var att informanterna skulle ges möjlighet att ganska fritt delge sina 

uppfattningar och erfarenheter, samtidigt som intervjuerna också skulle fånga 

upp viktiga teman för studien. Dessutom skulle den tid som fanns till 

förfogande nyttjas ändamålsenligt (Kvale & Brinkmann, 2009; Patton, 2002).  

 

Pedagogerna som deltog i den uppföljande studien intervjuades i 

fokusgrupper, med cirka 2-8 pedagoger/grupp, i medeltal 4 pedagoger/grupp 

fördelade på sex grupper. Tanken var att pedagogerna med stöd av varandra 

skulle kunna klarlägga varierande erfarenheter av de två projekten, och på så 

sätt bidra till ett uttömmande resultat. Fokusgruppintervjuer är värdefulla när 

grundlig information runt en frågeställning skall samlas in, när en rik samling 

synpunkter och tankar från en grupp människor eftersträvas. Denna typ av 

intervju ger också informanterna möjlighet att diskutera frågeställningar 

tillsammans med andra, och det kan i sin tur bredda empiriinsamlingen (Bell, 

2006; Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009; Patton, 2002; Sohlberg & 

Sohlberg, 2009). Rektorerna intervjuades enskilt eftersom de har ett utökat 

ansvar med tanke på förändrings- och utvecklingsarbeten i den 

decentraliserade skolan, samt för att deras arbete inte är organiserat i arbetslag 

(se bilaga 1, tabell 2).  

 

Andra källor som funnits till förfogande i studien är projektansökningar, 

slutredovisningar, resultat av interna utvärderingar och andra administrativa 

dokument, såsom diverse kallelser till informationsträffar, nätverksträffar, 

föreläsningar, mötesprotokoll och deltagarlistor gällande vilka som deltagit i 

konsultationssamtal i Språkprojektet. Inför den inledande studien av 

Relationsprojektet mottogs dokument av liknande slag, dock i något mindre 

omfattning. Exempelvis inbjudan till olika projektsatsningar, deltagarlistor till 

                                                      
8  Avsikten med utvärderingsuppdragen var i huvudsak att dokumentera och utvärdera 

projekten utifrån några områden som beställaren (en kommun respektive Skolverket) stod 

bakom. 
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dessa satsningar och resultatet av ett par interna utvärderingar. Kort och gott 

interna dokument som den aktuella kommunen tillhandahöll inför de båda 

inledande intervjustudierna.  

Genomförande  

Datainsamlingen bestod, som tidigare nämnts, av två inledande studier samt 

av en gemensam uppföljande studie som uppmärksammar båda projekten. I 

avhandlingsarbetet prioriteras den uppföljande studien och ges därför större 

utrymme i texten. 

 

De inledande studierna, Språkprojektet och Relationsprojektet 

Senhösten år 2008 gjordes sammanlagt 10 intervjuer som behandlade 

Språkprojektet. Dessa intervjuer pågick i genomsnitt 45 minuter. I den 

inledande studien av Relationsprojektet, som genomfördes under senare delen 

av år 2009, gjordes 22 intervjuer som varade i snitt 48 minuter. Ett par dagar 

före intervjuerna skulle äga rum, överlämnades information och intervjuguide 

till samtliga informanter (se bilaga 5 och 6). Intervjuerna bestod i båda fallen 

av några större frågeområden. Frågorna var av öppen karaktär och bidrog till 

att informanterna ganska fritt kunde förmedla sina erfarenheter av, och tankar 

om, de två projekt som de på olika sätt varit involverade i. Under intervjuerna 

ställdes alltjämt följdfrågor utifrån informanternas berättelser. Intervjuerna 

spelades in på ljudfil, och transkriberades i sin helhet en kort tid därefter. 

 

Den uppföljande studien Språkprojektet och Relationsprojektet 

Även intervjuerna i den uppföljande studien, våren 2012, uppmärksammade 

några större frågeområden, och vägleddes av en intervjuguide där centrala 

teman och frågor fanns nedskrivna (se bilaga 3). I stort sett alla informanter 

hade i förväg via projektledaren/verksamhetschefen, eller av sin rektor, 

erhållit information om undersökningen och intervjuinnehållet via två 

informationsbrev som distribuerats (se bilaga 7 och 8). Detta är förenligt med 

god forskningsetik (Bell, 2006).  Strax innan intervjuerna inleddes belystes 

återigen innehåll som kan kopplas till forskningsetisk natur, men också annan 

information, såsom upplysningar om intervjufrågornas beskaffenhet, 

förmedlades. Eftersom frågorna var av öppen karaktär fick informanterna 

också denna intervjuomgång möjlighet att ganska fritt förmedla sina 

erfarenheter av, och tankar om, de två skolprojekt som var i fokus och som de 

på ett eller annat sätt varit involverade i. De fick också vid upprepade tillfällen 

besvara vad som kan ha främjat, respektive missgynnat, utvecklingen av 

skolprojektens föresatser. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor utifrån 

informanternas berättelser, men också utifrån de förslag som fanns förberedda 

i intervjuguiden. Detta bidrog till att informanternas berättelser fokuserade 
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områden som var viktiga för studien (Bell, 2006; Ely, m.fl., 1993). 

Intervjuerna genomfördes i en avskild lokal på kommunhuset och pågick i 

genomsnitt 60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in på en ljudfil, och 

transkriberades en kort tid senare. 

Urval, informanter  

Till samtliga studier valdes informanter utifrån att de skulle ha erfarenhet av 

aktiviteter och satsningar som förekommit i kommunen till följd av de båda 

projekten (se bilaga 1, tabell 1 och 2). Hur mycket erfarenhet varje informant 

hade av olika projektaktiviteter skiljde sig en del. Informanterna i de inledande 

studierna, och i den uppföljande studien var heller inte desamma, förutom 

något undantag. Möjligheten att intervjua samma informanter med flera års 

mellanrum brukar vara näst intill hopplöst eftersom de, av en eller annan 

anledning, kan vara svåra att nå, bortfallet kan bli stort (Cohen, m.fl., 2011; 

Bryman 2011). Att informanterna inte var desamma hade inte heller någon 

större betydelse för studien, att de hade erfarenheter från de båda 

skolprojekten var det primära.  

 
De inledande studierna, Språkprojektet och Relationsprojektet 

Urvalet av informanter till den inledande studien av Språkprojektet gjordes 

utifrån förteckningar som kommunen distribuerat och som visade vilka 

personer som varit delaktiga i olika satsningar i projektet. Utifrån listorna 

ordnades listor med hänsyn till deras yrkesverksamhet (förskollärare, 

”tidigarelärare”, ”senarelärare”, speciallärare/specialpedagog och rektor). 

Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av två pedagoger från varje 

förteckning. Sammanlagt tio pedagoger kontaktades via e-mail och 

telefonsamtal för ytterligare överenskommelser. I de fall någon pedagog 

avböjde, gjordes samma procedur igen. Urvalet av informanter till den 

inledande studien av Relationsprojektet gjordes på liknande sätt, men med 

stratifierat urval. Ett stratifierat urval kan med fördel användas när 

populationen består av flera delgrupper, strata (Borg & Westerlund, 2007; 

Stukát, 1991). I de fall då någon pedagog inte fanns tillgänglig, eller avböjde 

att delta, gjordes ett nytt urval från delgrupperna. I de kategorier där det var 

möjligt fanns en strävan om att lika många representanter från förskola och 

grundskola skulle medverka. Erfarenhet från den inledande studien av 

Språkprojektet, det vill säga att det var svårt att förmå informanter att delta, 

gjorde att projektledaren för Relationsprojektet hade ansvar för att kontakta 

de pedagoger som berördes för att komma överens om lämplig tidpunkt för 

intervju, samt ge dem möjlighet att delta under arbetstid. Tillvägagångssättet 

för att skaffa sig tillträde till fältet är en viktig del av ett forskningsarbete 

(Bryman, 2011; Ely, m.fl., 1993). Projektledaren distribuerade också 

information och intervjuguide till de som berördes (se bilaga 6 och 3).  
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Den uppföljande studien av Språkprojektet och Relationsprojektet 

För att problemställningen skulle besvaras på bästa sätt och för att erhålla 

rikliga och varierade svar, utsågs informanter till den uppföljande studien 

genom ett så kallat strategiskt urval (purposeful sampling) (Cantzler, 1992; 

Malterud, 2009; Trost, 1994). Eftersom intresset var att få kontakt med 

personer som kunde bidra med så stor förståelse som möjligt kring 

avhandlingens problemställning skulle rektorer och pedagoger från både 

förskola och grundskola medverka i studien. Deltagarna skulle också uppfylla 

två kriterier: 1) de skulle ha erfarenhet av ”aktiviteter” från båda skolprojekten 

(Språkprojektet och Relationsprojektet), samt 2) arbeta på samma arbetsplats 

som när projekten genomfördes.  

 

För att underlätta för pedagoger att medverka i intervjuundersökningen, och 

för att ge dem möjlighet att delta i undersökningen under arbetstid, fick 

verksamhetschefen i kommunen, tillika projektledaren för skolprojekten, 

ansvara för att kontakta möjliga informanter. Verksamhetschefen fick 

dessförinnan information om hur urvalet skulle genomföras via ett första 

informationsbrev (bilaga 7), samt med hjälp av ett kompletterande 

telefonsamtal. Därpå informerade hon rektorerna, som i sin tur, informerade 

pedagogerna på respektive arbetsplats. För att kommunens rektorer och 

pedagoger skulle ges möjlighet att sätta sig in i undersökningen distribuerades 

samma information samt ytterligare information en kort tid senare (bilaga 7 

och 8). Det är enligt Bell (2006) viktigt med skriftlig information för att 

säkerställa att informanterna är medvetna om syftet med forskningen och om 

sina rättigheter, men också med tanke på god forskningsetik. 

Verksamhetschefen ansvarade därefter för att, tillsammans med berörda 

rektorer, sprida informationen till kommunens pedagoger.  

 

Det fanns sex rektorer i kommunen som uppfyllde urvalskriterierna, och som 

också deltog i undersökningen. Därutöver valde 25 pedagoger att medverka. 

Pedagogerna infriade samma urvalskriterier som rektorerna, och kan kopplas 

till de rektorer som deltog. Samtliga rektorer som medverkade i den 

uppföljande studien var kvinnor, och pedagogerna var i huvudsak också 

kvinnor. Hälften av rektorerna ansvarade för förskoleverksamhet, och knappt 

hälften av pedagogerna var yrkesverksamma i förskolor. Övriga informanter 

som deltog i undersökningen var företrädesvis yrkesverksamma som rektorer, 

klasslärare eller som specialpedagog/speciallärare inom grundskolan (se 

bilaga 1, tabell 2).  
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Analysens genomförande  

Studien har i sin helhet genomförts med systematik, vilket innebär att också 

datamaterialet undersökts metodiskt och ”med lupp”. Analysarbete kan liknas 

vid att finna skatter av mening som finns dolda i intervjuutskrifter (Kvale & 

Brinkmann, 2009), och den kvalitativa analytikern kan jämföras med en 

detektiv (Patton, 2002). Det handlar i huvudsak om: …taking something 

apart. We take our impressions, our observations apart (Stake, 1995, s. 71). 

Det systematiska arbetet har ökat förståelsen av materialet, utvecklat de första 

intrycken, gett de slutliga sammanställningarna betydelse, samt gjort det 

möjligt att presentera upptäckterna (Bogdan & Biklen, 1998).  
 

Den uppföljande studien av Språkprojektet och Relationsprojektet 

Analysen påbörjades tidigt eftersom studien alltjämt genomförts med en 

teoretisk utgångspunkt. Studien har präglas av forskningsfrågan, av arbetets 

utgångspunkter, samt av ramfaktorteoretiskt tänkande (Ahrne & Svensson, 

2011; Charmaz 2002; Creswell, 1997; Cohen, m.fl, 2011). Kvale (1997) 

menar att: Det råder ett oavbrutet sammanhang mellan beskrivning och 

tolkning (s. 170) i kvalitativa forskningsintervjuer. Produktionen av ny 

kunskap kan likväl delas in i tre skeden av tolkning/analys: den primära 

(sinnesdata), den sekundära (empiriskt material), samt den tertiära (analys av 

empiriskt material) (Svensson, 2011).  I följande text beskrivs i huvudsak 

den tertiära tolkningen, hur arbetet med analysen av den uppföljande studiens 

empiriska material genomfördes, dess olika steg.  

 

För att besvara forskningsfrågorna transkriberades ljudfilerna ganska snart 

efter intervjuerna på dator. Texten utformades i det närmaste ordagrant, 

förutom att några smärre språkliga korrigeringar av talspråk, vilket är vanligt 

när intervju används som metod (Dalen, 2008). Därefter avlyssnades 

ljudinspelningarna en andra gång, och oavsiktliga missar eller fel i de 

färdigställda utskrifterna korrigerades. Detta arbete utvecklade en 

förtrogenhet med materialet som var värdefullt för det fortsatta analysarbetet 

(Bogdan & Biklen, 1998; Creswell, 1997; Rennstam & Wästerfors, 2011). 

Parallellt med avlyssningen reducerades omfattningen av textmaterialet 

genom att materialet sorterades. För att identifiera betydelsefulla mönster och 

skapa mening ur en stor mängd data ses sortering ofta som ett första steg i 

arbetet med att analysera det empiriska materialet (Rennstam & Wästerfors, 

2011). Sorteringsarbetet utgick från avhandlingens övergripande syfte och 

forskningsfrågor: …going through all the files and getting them in order 

(Bogdan & Biklen, 1998, s. 182). De kategorier och de delar av materialet som 

bedömdes som särskilt betydelsefulla separerades från det ointressanta.  
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Denna sortering ledsagades av studiens två forskningsfrågor, varav den ena 

delats upp till två: På vilka sätt uppfattar rektorer och pedagoger att den 

verksamhet som de är en del av förändrats av skolprojekten? Vad menar de 

har främjat förändringar? samt Vad menar de har missgynnat förändringar? 

(jfr Hjerm & Lindgren, 2010; Patton, 2002; Stake, 1995). Detta steg i analysen 

påminner för övrigt om målning med grova penseldrag, en sorts kodning på 

bredden (Hjerm & Lindgren, 2010). Med datorns hjälp målades ovan nämnda 

områden med rött, grönt och gult. Intervjumaterialet blev på så sätt mer 

hanterbart, och bildade en bas för nästa steg i analysarbetet: Genom att sortera 

skapar analytikern ordning, och genom att reducera skapas koncentration och 

skärpa (Rennstam & Wästerfors, 2011, s. 205). Med inspiration av 

fallstudieforskning överensstämmer detta initiala analysarbete med 

categorical aggregation (Stake, 1995; Creswell, 1997). Stake (1995) menar 

att när fall skall tjäna till förståelse av fenomen eller relationer, finns ett behov 

av kategorier i analysen.  

 

Sorteringsarbetet färgades även av ramfaktorteoretiskt tänkande, i synnerhet 

med tanke på forskningsfrågan: Vad menar rektorer och pedagoger har 

främjat respektive missgynnat de förändringar som projekten syftade till? 

Ramfaktorteori påverkade också intervjufrågor och följdfrågor i 

intervjusituationen (jfr sekundär tolkning). Denna omständighet vittnar om ett 

iterativt tillvägagångssätt, vilket innebär att det finns ett regelbundet samspel 

mellan insamling och analys i arbetet (Bryman, 2011). Med stöd i 

metodlitteraturens rekommendationer, om att genomföra analysen med hjälp 

av steg (Bogdan & Biklen, 1998; Creswell, 1997; Hjerm & Lindgren; 2010; 

Kvale & Brinkmann, 2009; Stake, 1995; Strauss & Corbin, 1996; Svensson, 

2011), bestod nästa steg i analysarbetet av att göra jämförelser och söka 

mönster i empirin (Stake, 1995; se även Creswell, 1997).  Innehållet i de 

dokument som skapats ordnades utifrån att de i något avseende gav exempel 

på samma sak till teman, och benämndes med ytterst preliminära rubriker, så 

kallade in-vivo koder (Hjerm & Lindgren, 2010): A preliminary list of possible 

coding categories (Bogdan & Biklen, 1998, s. 182). Även ovanliga resultat 

uppmärksammades. Arbetet strukturerades utifrån syftet, och styrdes av 

forskningsfrågorna (Stake, 1995). För att säkerställa att resultat inte skulle 

tappas bort klassificerades också informanternas utsagor från några särskilt 

utvalda områden av empirin till egna dokument. Därefter var det naturligt att 

återigen läsa igenom samtliga utskrifter, för att bland annat kontrollera att 

reduceringen av data hanterats på bästa sätt, för att bli varse om innehåll 

försummats eller om tematiseringen i analysarbetet hade bidragit till att 

kontexten gått förlorad (Bryman, 2011). Därpå vidtog arbetet med att skapa 

förståelse för studien genom att beskriva och levandegöra resultatet, 

naturalistic generalisations (Creswell, 1997; Stake, 1995): …a case study may 
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be most suitably written as descriptive narrative (Cohen, m.fl., 2011, s. 539). 

I den fortsatta processen bistod Hoy och Miskels (2008) generella modell av 

skolan som organisation analysarbetet.  

Etiska överväganden  

En god forskningssed har eftersträvats under hela forskningsprocessen, det 

vill säga Vetenskapsrådets (2002) etiska krav har präglat både de inledande 

studierna och den uppföljande studien. Arbetet har vägletts av 

individskyddskravet (extern forskningsetik) och de forskningsetiska principer 

som finns formulerade för det humanistiska och samhällsvetenskapliga 

området, närmare bestämt: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 
 

Den uppföljande studien av Språkprojektet och Relationsprojektet 

Individskyddskravet bemöttes genom att kommunens förvaltningschef 

kontaktades innan den uppföljande studien påbörjades, vilket är en 

grundprincip i det inledande skedet av forskning (Cohen, m.fl., 2011). Efter 

samtycke från kommunen, och berörd förvaltning, om att undersökningen 

skulle få genomföras, distribuerades information till verksamhetschefen, den 

före detta projektledaren (se bilaga 7). Informationen klargjorde bland annat 

forskningens syfte (informationskravet), att medverkan i undersökningen var 

frivillig (samtyckeskravet), och att identiteten hos de som skulle medverka 

inte skulle avslöjas (konfidentialitetskravet). Informationen klargjorde 

dessutom att den empiri som skulle samlas in skulle användas i en avhandling 

(nyttjandekravet). Verksamhetschefen informerade, i sin tur, ledningsgruppen 

och kommunens rektorer. I nära anknytning till intervjuerna levererades 

samma information samt ytterligare information till verksamhetschefen för 

vidare distribution till berörda informanter (se bilaga 7 och 8). 

Sammanfattningsvis har samtliga som deltagit i undersökningen fått ta del av 

information, och getts möjlighet att avstå från att medverka.  

 

Att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har varit en självklar, 

men inte helt okomplicerad uppgift. Ibland har det exempelvis varit svårt att 

redovisa resultaten fylligt och samtidigt skydda de individer som deltagit i 

studien, följaktligen en konflikt mellan validitet och etik (Svensson, 1994). 

Frivilligheten att delta kan även diskuteras med tanke på de rektorer som 

medverkade i studien. Förvaltningschefen hade gett sitt medgivande till att 

undersökningen skulle genomföras, och sex rektorer i kommunen var möjliga 

utifrån urvalskriterierna att delta i studien. Det är således svårt att veta vem 

som egentligen gett samtycke (Kvale & Brinkmann, 2009). För att skydda de 

personer som medverkat har materialet hanterats konfidentiellt så långt det har 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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varit möjligt. De inspelade intervjuerna och transkriberingarna har förvarats 

lösenordskyddat, det är bara jag personligen som haft tillgång till dem. 

Samtliga utskrifter har också försetts med fingerade namn. I avhandlingen 

används alltjämt påhittade namn, men eftersom det är en relativt liten 

kommun, där många känner varandra, samt att verksamhetschefen, och 

kanske även de rektorer som medverkat, känner till några av de som låtit sig 

intervjuas, kan en del personer i kommunen kanske förstå vem som sagt vad, 

och/eller att någon känner sig utpekad. För att försvåra för andra att identifiera 

enskilda personers uttalanden har vissa åtgärder vidtagits, ibland har 

exempelvis fingerade namn undanhållits och vissa citat justerats språkligt så 

att en viss persons sätt att tala, till exempel att dialekt och ordval, inte skall 

vara avslöjande (Kvale & Brinkmann, 2009). Fakta, såsom kommunens namn, 

informanternas namn, kön, och arbetsplats har även undanhållits, och i tabeller 

har vissa fakta runt fokusgruppernas sammansättning, enskilda informanters 

roller i projekten samt deras befattning och yrkestillhörighet delvis 

hemlighållits. Projektledaren och andra betydelsefulla personer i projekten 

kan kanske ändå kopplas till person av vissa läsare, och det är kanske 

oundvikligt i denna typ av studie. Att avidentifiera den kommun som studien 

genomförts i har också inneburit en del svårigheter. Problemet beror främst på 

att resultat från de inledande studierna redan är kända för somliga eftersom 

resultatet till viss del finns att läsa i två utvärderingsrapporter. Detta gör att 

kommunens anonymitet inte helt kan garanteras. För att minska risken att 

kommunen blir identifierad har vissa justeringar gjorts i avhandlingen, 

närmare bestämt har viss information tagits bort i bilagor. Projektens namn 

överensstämmer inte heller med de verkliga. Dock har kommunen tidigt 

sanktionerat att resultatet från de inledande studierna skulle få nyttjas i ett 

annat sammanhang, och samtyckt till en uppföljande studie. När det gäller 

andra etiska aspekter, som vetenskaplig hederlighet, har omsorgsfullhet och 

noggrannhet varit ledord under hela arbetet. Principen att göra gott (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Undersökningens kvalitet  

I studien används begreppet trovärdighet (credibility) istället för intern 

validitet, och överförbarhet (transferability) istället för extern validitet 

(Nylén, 2005), eftersom dessa begrepp stämmer bäst överens med studiens 

utgångspunkter och grundläggande synsätt (Merriam, 1994; Silverman, 1994; 

se även Bryman 2011; Fejes & Thornberg; Simons, 2009). Följande text 

sammanfattar hur studien relaterar till frågor om trovärdighet och 

överförbarhet. 
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Studiens trovärdighet  

För att tillgodose tanken om att undersökningen skall vara trovärdig har 

noggrannhet i arbetet varit en ständig strävan, vilket bland annat inneburit att 

insamling av empiri och analys skett med stor aktsamhet. Att empiri samlats 

vid två tillfällen påverkar också trovärdigheten. Vid intervjuerna har de 

rektorer och pedagoger som medverkat fått frågor av samma natur, och de 

frågor som ställts har varit av öppen karaktär. En närvaro, samt en omtanke 

om, att informanterna skulle känna sig trygga och kunna vara ärliga i 

intervjusituationen har eftersträvats. Samtliga intervjuer har spelats in och 

transkriberats i sin helhet. Därtill har utskrifterna granskats vid ett flertal 

tillfällen, och sorterats med stor noggrannhet. För att övertyga läsaren om att 

undersökningsresultaten är välgrundade, och går att lita på, har en täthet i 

beskrivningen av tillvägagångssättet också varit en strävan (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Nylén, 2005). Även informanternas berättelser har 

återgivits ärligt, och redovisats rikt och fylligt. Samtidigt har ambitionen varit 

att uppmärksamma väsentligheter utan att för den skull tappa bort nyanser, 

samt att använda en struktur som gynnar överskådligheten. Intervjurapporter 

har en tendens att bli långa och detaljerade, vilket kan trötta ut läsaren (Kvale 

& Brinkmann, 2009; se även Simons, 2009). Sammanfattningsvis har ett gott 

hantverk varit rättesnöret under hela proceduren, ett verktyg för giltighet 

(Kvale, 1997; a.a.). 

Överförbarhet  

Det finns ett generaliserande anspråk i denna studie, precis som det vanligtvis 

finns i all forskning (Danermark, m.fl., 2003; se även Alvesson & Sköldberg, 

2008). Kvalitativ forskning får emellertid kritik för att resultaten inte kan 

överföras. Eftersom generalisering, i statistiskt avseende, inte är ett mål i 

kvalitativ forskning är denna kritik inte särskilt motiverad (Stake, 2006; 

Merriam, 1994): When the aims are understanding, extension of experience, 

and increase in conviction in that which is known, the disadvantage 

disappears (Stake, 1978, s. 6). I vilken utsträckning kan då denna 

undersöknings resultat: ... appliceras på personer, situationer, händelser eller 

fall som inte har ingått i studien (Fejes, m.fl., 2009, s. 228)? Hur kan 

forskningsresultatet vara användbart och representativt för andra skolprojekt?  

 

Med hjälp av ramfaktorteoretiskt tänkande samt Hoy & Miskels 

organisationsmodell utvecklas ett möjligt sätt att förstå det empiriska 

resultatet. Med andra teoretiska verktyg skulle annan förståelse vara möjlig: 

Our knowledge consists of our theories (Hoy & Miskel, 2008, s. 4). Studien 

gör således inte anspråk på erbjuda några enkla förklaringar om sanningen, 

om skolprojekt generellt, men kan klarlägga tendenser, som bidrar till 
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kunskapsutveckling på området (Danermark, m.fl., 2003; Nylén, 2005; Sayer, 

2000). Genom att empiriska data har redovisas rikligt och beskrivande, med 

utförliga exempel och med hjälp av kontextuella beskrivningar, thick 

descriptions (Patton, 2006), innehåller studien också så pass mycket detaljer 

att läsaren själv kan avgöra om resultatet är överförbart till andra liknande 

situationer, en situerad generalisering, generalization through context 

similarity (Larsson, 2009; se även Kvale & Brinkmann, 2009; Merriam, 1994; 

Nylén, 2005). Denna ambition är för övrigt utmärkande för 

fallsstudieforskning (Merriam, 1994; Stake, 2006; Simons, 2009; Yin, 2009): 

Because the reader knows the situations to which the assertions might apply, 

the responsibility of making generalizations should be more the reader´s than 

the wrighter´s (Stake, 2006, s. 90). Studien kan följaktligen, men inte helt 

okomplicerat, representera en allmän aspekt om skolprojekt som strategi för 

att förändra skolan, måhända verka som exemplets makt (Nilholm, 2012). De 

ansträngningar som görs för att utveckla skolan måste emellertid alltjämt ta 

hänsyn till lokal kontext (Fullan, 2001b). Sociala fenomen är allmänt 

föränderliga, mångsidiga och kontextbundna, och därför inte enkla att 

generalisera (Cronbach, 1975), och av den orsaken varierar användbarheten i 

olika sammanhang (Danermark, m.fl., 2003).  
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V. SPRÅKPROJEKTET 
 

I kapitel 5, och kapitel 6, redovisas avhandlingens empiriska material, det vill 

säga resultatet av de intervjuer som gjorts med rektorer och pedagoger som på 

olika sätt medverkat i projekten. I detta kapitel rapporteras resultatet från 

Språkprojektet. Allra först finns emellertid en kortfattad bakgrund till 

projektet. Därefter finns resultatet från den inledande studien (När 

Språkprojektet är i sitt slutskede), och åtföljs av resultatet från den 

uppföljande studien (Drygt tre år senare). Kapitlet avslutas med diskussion 

och sammandrag.  

 

För att kunna genomföra satsningar för barn och elever med generella 

språkstörningar och grava läs- och skrivsvårigheter, ansökte kommunen 

hösten, 2005 om SIS-medel från Specialpedagogiska institutet, SPI,9 till ett 

språkprojekt. SPI beviljade ansökan och fördelade därefter statsbidrag till 

projektet från hösten 2005 till och med våren 2009. Förutom första 

projektansökan utformade projektledaren årligen nya ansökningar för att 

erhålla fortsatta medel, och låta projektet fortgå. När projektledaren redovisar 

utgångspunkter för Språkprojektet i skrift framkommer det bland annat att: 

 
Barn med försenad språkutveckling och/eller språkstörning är i stort 

behov av stöd och hjälp så tidigt som möjligt. Att ha ett språk och kunna 

förmedla sig är en förutsättning för läs och skrivinlärning. Har man inte 

språket och talet kan man inte lära sig läsa och skriva – kan man inte läsa 

och skriva får man uppenbara svårigheter att hämta in kunskaper från 

andra områden. Man kan med andra ord säga att språk och tal är nyckeln 

till vidare inlärning. Ju tidigare barnet får möjlighet till adekvat stöd, desto 

bättre förutsättningar får barnet att lyckas i skolan […].  

(från: projektledarens skriftliga utgångspunkter från 2003, reviderad 

2005) 

 

Texten vittnar vidare om att kommunen har erfarenhet av att barn som är i 

behov av särskilt stöd upptäcks först i skolan, och att de insatser som gjorts 

varit både akuta, resurskrävande och otillräckliga. Texten ger också uttryck 

för att det finns ett behov av att tidiga insatser, redan i förskolan, genomförs 

för att dessa barns utveckling skall gynnas. Kommunen har också vidtagit en 

del åtgärder för att förbättra situationen före projektet. År 2002 rekryterades 

specialpedagogisk kompetens särskilt riktad mot förskolan, och läsåret 2002-

2003 startades ett Språkotek, med bidrag från Skolverket.  År 2004 

                                                      
9 Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, övertog SPI:s verksamhet den 1 juli 2008.   
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etablerade kommunen, i samarbete med Landstingets logopedmottagning, en 

lokalintegrerad verksamhet som speciellt riktades till barn med 

språkstörningar: en Språkförskola, samt Språkförskoleklass och Språkklasser. 

I utgångspunkterna för projektet framkommer det vidare bland annat att: 

…språkbarnen skall återgå till sin ”hemklass” så snart det är möjligt. I 

kommunen finns även, sedan år 2004, en lokal handlingsplan som har till 

uppgift att förebygga, upptäcka och möta språk, läs- och skrivsvårigheter hos 

barn och elever.  

 

Det finns ett flertal ambitioner till varför Språkprojektet genomfördes i 

kommunen. Enligt första projektansökan, för år 2005, hade projektet som 

huvudsakligt syfte: Att barn och elever med språkstörning skulle erbjudas en 

mycket god språk- och lärandemiljö, samt mötas av kunniga pedagoger i en 

inkluderande miljö. Viljeinriktningen i projektet var bland annat att fullfölja 

och förbättra kommunens redan påbörjade arbete med tidiga insatser: 

  
…att medverka till att en god samverkan och en samsyn mellan 

klasslärare, specialpedagoger, talpedagoger och logopeder skulle 

utvecklas, samt att kunskapskompetensen hos alla pedagoger inom 

kommunen skulle förbättras. (från: projektansökan 2005)  

 

I projektansökningarna för efterföljande år var flera formuleringar i stort 

desamma, men även nya delsyften formulerades med tiden, exempelvis: …att 

vi utvecklar vår kompetens så att rätt barn får rätt stöd i rätt tid (tredje 

projektansökan, för år 2007) .  

 

Den primära målgruppen i projektet var språkstörda barn, vilket betydde att 

barnen skulle vara utredda av logoped och/eller psykolog, och då erhållit 

diagnosen språkstörning. När projektet startade, år 2005, fanns sammanlagt 

2221 barn i åldrarna 1-16 år i kommunen, varav 25 med diagnosen 

språkstörning.  

 

En av kommunens verksamhetschefer var projektledare under hela projektet, 

och hade vid sin sida en projektgrupp bestående av ett femtontal personer. De 

flesta av dem var yrkesverksamma som specialpedagoger, men i gruppen 

fanns också ett par rektorer, en psykolog, en logoped samt en administratör. 

Projektledaren har också varit aktiv vid etableringen av Språkförskolan och 

Språkklasserna.  

 

I Språkprojektet genomfördes särskilda satsningar och verksamheter: ett stort 

antal konsultationsträffar med en projektanställd logoped för förskolans och 
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grundskolans pedagoger, samt för kommunens specialpedagoger. 

Konsultationsträffarna innebar i korthet att arbetslag och enskilda pedagoger 

som i sitt yrke hade kontakt med barn i språkliga svårigheter, och läs- och 

skrivsvårigheter, fick handledning av en logoped. Under en period 

arrangerades även funktionsinriktad musikterapi, samt en bild- och 

kommunikationsgrupp för elever. Dessutom gjordes en omfattande satsning 

på kompenserande läromedel, tekniska hjälpmedel. Därutöver arrangerades 

ett flertal informationsträffar och föreläsningar för pedagoger och 

ledningspersonal inom förskola och skola, ett nätverksarbete med 

representanter från närliggande kommuner, samt sammankomster för 

föräldrar. Ett mindre antal personer i kommunen fick också möjlighet att åka 

på studiebesök och delta i nationella språkkonferenser inom projektets ramar. 

 

När Språkprojektet är i sitt slutskede 

I följande redogörelse finns en redovisning som i huvudsak grundar sig på 

intervjuutsagor från senare delen av år 2008. Vid denna tid intervjuades 

sammanlagt tio personer, två rektorer och åtta pedagoger (se bilaga 1, tabell 

1). Projektet var just då i sitt slutskede, och hade pågått i ungefär fyra år. I 

presentationen har oftast barn och elever sammanförts till begreppet barn, 

olika slags yrkeskategorier från förskola och skola till pedagoger, samt 

rektorer och förskolechefer till rektorer, allt för att gynna läsbarheten. Ibland 

särskiljs yrkesgrupperna för att tydliggöra yrkesspecifika uppfattningar och 

erfarenheter. En upplysning av mindre betydelse är att specialpedagog, 

språkpedagog och talpedagog är yrkesbeteckningar som ibland 

sammanblandas av informanterna.  

 

I texten finns i huvudsak en redogörelse av rektorers och pedagogers 

uppfattningar kring två frågeställningar: På vilket sätt uppfattar de att den 

verksamhet som de är en del av förändrats av projektet? samt Vad de menar 

främjat respektive missgynnat varaktiga förändringar?  

 

På vilka sätt uppfattar rektorer och pedagoger att den 

verksamhet som de är en del av förändrats av Språkprojektet? 

 

Det huvudsakliga syftet med projektet var att elever med språkstörning inom 

kommunen skulle erbjudas en mycket god språk och lärandemiljö, samt mötas 

av kunniga pedagoger i en inkluderande miljö (från projektansökan, 2005).  
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Vilken verksamhet erbjuds de språkstörda barnen i kommunen när projektet 

pågått i cirka fyra år? Utsagorna från intervjuerna visar att under de år som 

Språkprojektet varit igång finns som regel barn med diagnosen språkstörning, 

på grund av kommunens hållning och sjukhuslogopedens inrådan, inskrivna 

på Språkförskolan eller i de Språkklasser som finns inrättade på en av 

kommunens skolenheter i tätorten. En rektor säger: …det har ju varit den 

inriktningen vi har haft. Grundtanken om att de barn som segregeras till 

Språkförskola och Språkklass skulle: återgå till sin ”hemklass” så snart det 

är möjligt (från Språkprojektets utgångspunkter, 2003/2005) har ingen av de 

som intervjuats någon erfarenhet av. Både rektorer och pedagoger är 

emellertid i slutet av projektet positivt inställda till en mer helhjärtad 

inkluderande verksamhet för språkstörda barn. De betonar dock att för att en 

sådan verksamhet skall vara framgångsrik måste vissa förutsättningar till. 

Exempelvis behöver miljön möjliggöra att olika arbetsmetoder kan användas, 

att enskild samvaro/undervisning med språkstörda barn är möjlig, samt att 

stöd ”utifrån” finns tillgänglig.  

 

När det gäller projektets föresats att medverka till: …att kunskapskompetensen 

hos alla pedagoger inom kommunen skulle förbättras (från: projektansökan), 

visar intervjuutsagorna att satsningen gynnat pedagogernas kunskaper om 

språkstörning på ett generellt plan, genom att de exempelvis har viss förståelse 

för diagnosen. Specialpedagogerna bedömer sin egen kompetens som god, 

medan övriga pedagogers uppfattningar varierar en del. Pedagogerna i 

förskolan upplever att kommunens satsning även utvecklat ett intresse hos 

dem själva för språk, och att nya kunskaper bidragit till ökad arbetsglädje. Av 

deras berättelser blir det också påtagligt att denna yrkesgrupp känner sig 

bekräftade av att de, sedan några år tillbaka, ålagts att göra screeningar på alla 

tre- och femåringar, vilket föreskrivs i kommunens lokala handlingsplan för 

språk, läs- och skrivsvårigheter. En förskollärare säger: 

 
… så ur projektet har det ändå kommit utveckling av det, man anser att 

som förskollärare har du den kompetensen och du ser barnen varje dag, 

istället för att det ska komma in en annan person och göra en bedömning 

på kanske tjugo minuter och den dan kanske barnen inte är i form. Det 

känner jag att det har bidragit och att man har större tilltro till sin personal 

på fältet. Det tycker jag känns bra. (Förskollärare) 

 

Har då de olika verksamheterna utvecklats på något sätt till följd av den 

förbättrade kompetensen? Enligt pedagogernas berättelser har projektet 

bidragit till att arbetsmetoderna i förskolor och grundskolor anpassats i någon 

mån, eller att de språkstörda barnen i varje fall bemöts på ett bättre sätt. En 

specialpedagog säger: 
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… jag tycker väl ändå att det generellt blivit lite bättre bemötande kanske 

från pedagoger, att man vet ändå vad det innebär att ha en språkstörning, 

så tror jag att de här barnens hälsa också har stärkts och förhoppningsvis 

så gör det att man kan: Ja, men jag har språkstörning, det här är liksom 

någonting som man kan ha, jag är inte ensam i det här, det finns fler. 

Föräldrarna har också fått träffa varandra och lära känna varandra och se 

att jag är inte helt ensam i världen med det här, med ett barn som har det 

här funktionshindret. Så att jag tror att i och med det så kanske man mår 

bättre, både föräldrarna, och det påverkar barnen och barnen påverkas 

också av ett positivt bemötande från pedagogerna så förhoppningsvis så 

mår man bättre. (Specialpedagog) 

 

Den allmänna bilden av hur det praktiska pedagogiska arbetet i kommunen 

utvecklats av de kunskaper som vunnits är utifrån intervjuutsagorna 

sparsamma, och varierar mellan olika pedagogiska verksamheter. Pedagoger 

från grundskolan hyser exempelvis enbart förhoppningar om att verksamheten 

påverkas av den satsning som gjorts, och somliga betonar att det inte finns 

utrymme för den individualisering som språkstörda elever behöver i deras 

verksamhet.  

 

Majoriteten av informanterna delar uppfattningen om att kommunens 

verksamhet för språkstörda barn är av relativt god kvalitet. En vanlig 

uppfattning är dock att de resurser och den kompetens som finns, är alltför 

koncentrerad till en skolenhet. Informanternas berättelser visar också att det 

finns de som är tveksamma till den verksamhet som kommunen bedriver för 

språkstörda barn. De talar om vilka nackdelar som segregerande lösningar, 

men också som inkluderande lösningar, kan medföra för enskilda barn. Vissa 

informanter ställer sig också frågande till varför definitionen av språkstörning 

förändrats under projektets förlopp, och somliga tycker att denna utveckling 

fått till följd att de barn som projektet vände sig till, projektets målgrupp, 

breddats. En rektor säger:  

 
Sen kan jag väl ibland vara lite fundersam kring hur man har definierat det 

här. För jag tycker man hade en definition på språkstörning när vi började, 

men sen har det här blivit så att det nästan alla som har något, från riktigt 

stora och grava problem till nästan uttalsfel problem. Och det känner jag 

mig lite förvirrad kring. För jag uppfattar språkstörning från början som 

att det här var alltså ett bekymmer som man drogs med i princip i hela sitt 

liv, ungefär som då man har en ADHD-problematik, men man kanske lär 

sig strategier för hur man handskas med de här problemen. (Rektor) 
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I projektet gjordes en större satsning på kompenserande hjälpmedel, 

datorhjälpmedel. I slutet av projektperioden har de pedagoger som företräder 

grundskolan positiva erfarenheter av dessa som ett komplement till annan 

undervisning. De betonar emellertid att relationen till, och tiden med, 

pedagoger har haft avsevärt större betydelse för de språkstörda elevernas 

kunskapsinhämtning. En pedagog i grundskolans senare år säger exempelvis: 

Ja, för att jag känner så här, datorn i sig är som ingen lösning så där, utan 

det behövs ju så mycket stöd runt omkring. Eleven blir inte självgående i och 

med att den får en dator och en talsyntes. Pedagogerna i förskolan har inte alls 

kommit i kontakt med datorhjälpmedel för språkstörda barn under de år 

projektet pågått.  

 

Om barnens kunskapsinhämtning förbättrats av Språkprojektets satsningar är 

svårt att veta. Informanternas uppfattningar på detta område är försiktigt 

positiva, men de framhåller att andra faktorer kan ha haft betydelse för 

eventuella framsteg. Rektorer och specialpedagoger är dock eniga om att 

barnens kunskapsinhämtning gynnats av de kompensatoriska hjälpmedel som 

projektet understött.  
 

Andra målsättningar med projektet, såsom att: 

  
…utveckla kompetensen kring bedömning och betyg för gruppen elever 

med språkstörning (projektansökan, 2007), samt att: …stadieövergångar 

inom skolan skulle utvecklas till att fungera på ett optimalt sätt för berörda 

elever (projektansökan, 2005)  

  

har enligt intervjuutsagorna uppmärksammats, och också utvecklats, mycket 

sparsamt under de år projektet varit igång. 

 
 

Vad menar rektorer och pedagoger har främjat respektive 

missgynnat förändringar? 

 

Det som främjat rektorernas och pedagogernas kompetens, och de syften som 

projektet eftersträvade, är, enligt intervjuutsagorna våren 2008, framförallt 

den projektanställda kommunlogopeden, och bland annat de 

konsultationssamtal som hon varit ansvarig för: Hon har ju sin modell att 

beskriva. Just den här eleven, och just i det här sammanhanget så är den här 

elevens problem, ja precis här är dom. Det tycker jag har varit otroligt bra, 

säger en specialpedagog. Kommunens lokala handlingsplan, som är kopplad 

till kommunens elevhälsa och som uppmärksammar språk, läs- och 
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skrivsvårigheter har också enligt informanternas berättelser spelat en viktig 

roll för utvecklingen. Planen tydliggör exempelvis i vilka åldrar som barns 

språkliga utveckling skall ”stämmas av” med hjälp av screeningar och läs- och 

skrivutredningar. 

 

Drygt tre år senare 

Följande text redovisar rektorers och pedagogers uppfattningar på samma 

områden som föregående redovisning, men drygt tre år efter att projektet 

avslutats, våren 2012. Redovisningen grundar sig på sammanlagt tolv 

intervjuer, enskilda intervjuer med rektorer och fokusgruppintervjuer med 

pedagoger (se bilaga 1, tabell 2). Informanterna har försetts med fiktiva namn 

för att framställningen på så sätt skall bli mer levande, men också för att 

skydda deras integritet. Rektorerna är: Annika, Britta, Eva, Gullan, Lotten, 

och Pia. Grupperna namnges utifrån respektive rektor, exempelvis: Annikas 

grupp, Brittas grupp etcetera. I redovisningen kallas kommunlogopeden 

Anna-Karin. 

  

På vilka sätt uppfattar rektorer och pedagoger att den 

verksamhet som de är en del av förändrats av Språkprojektet? 

Det huvudsakliga syftet med projektet var att elever med språkstörning 

inom kommunen skulle erbjudas en mycket god språk och lärandemiljö, 

samt mötas av kunniga pedagoger i en inkluderande miljö (från: 

projektansökan).  

 

Vilken verksamhet erbjuds de språkstörda barnen omkring 7 år efter 

Språkprojektets start? Våren 2012 finns inte Språkförskolan eller de 

Språkklasser (förskoleklass + åk 1-6) som var lokalintegrerade på en 

skolenhet i kommunen längre kvar. Det förekommer flera uppfattningar bland 

informanterna om varför Språkförskolan och Språkklasserna försvunnit och 

övergått till en så kallad Språkverksamhet. Mycket talar emellertid för att 

förändringen åstadkommits på grund av statliga riktlinjer, det vill säga 

föresatsen om att barn inte skall särskiljas från sin ordinarie skolverksamhet. 

En pedagog säger exempelvis: …Så att det var väl ett beslut utifrån Skolverket 

att man påpekade att man kunde inte ha de här konstellationerna så länge, 

utan det skulle vara tillfälligheter och sen skulle det utmynna i något annat. 

Den nya Språkverksamheten är en integrerad verksamhet, en del av ordinarie 

förskole- och skolverksamhet, där ungefär hälften av barnen har 

språksvårigheter i varje grupp. Den finns på samma skolenhet som 

Språkförskolan och Språkklasserna fanns, och i grupperna finns utökade 
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resurser i form av större personaltäthet och möjlighet att utnyttja logoped. 

Språkverksamheten har övertagit rollen som uppsamlingsskola för 

logopedmottagningen, vilket innebär att barn som erhållit diagnosen 

språkstörning remitteras till Språkverksamheten. Enligt informanternas 

berättelser ges ändå alltid vårdnadshavarna möjlighet att välja om deras barn 

skall placeras där eller fortsätta på sin ordinarie förskola eller skola. 

Rektorerna och pedagogerna berättar samstämmigt att numera finns barn med 

diagnosen språkstörning på alla skolenheter, men ett avsevärt större antal finns 

i Språkverksamheten. En pedagog beskriver kommunens verksamhet för de 

yngsta barnen i språksvårigheter på följande sätt: 

 
Jag upplever att det ändå är ett ganska stort fokus och att man har koll på 

språk, och om man har en språkstörning så får man ju god hjälp av 

talpedagoger som är knutna till varje förskola. Och sen att om det är en 

allvarlig språkstörning att man erbjuder Språkförskolan till de barnen. 

Men annars handlar det ju mycket om att se över verksamheten så att de 

klarar av att vara i den verksamhet som vi har, det är min upplevelse av 

hur man jobbar med dom. (Lottens-grupp) 

 

Begreppet språkstörning som användes under den tid Språkprojektet pågick, 

används enligt ett flertal informanter inte våren 2012. Istället använder 

pedagoger i förskolor och skolor begreppen: språksvårigheter och språkbarn. 

En pedagog säger: …ordet språkstörning ligger inte ofta i min mun […]. Utan 

det är först när en logoped har gjort en språkbedömning som vi kan prata om 

språkstörning. 

 

Informanternas berättelser styrker inte att föresatsen med projektet: …att 

kunskapskompetensen hos alla pedagoger inom kommunen skulle förbättras 

infriats. Många bedömer dock kommunens special- och språkpedagoger som 

mycket kunniga. Några rektorer och förskolans pedagoger understryker likväl 

att Språkprojektet har förbättrat deras egen kompetens när det gäller 

språkstörning, språksvårigheter. Britta säger exempelvis:  

 
…ja det tycker jag, för jag hade ju aldrig hört talas om språkstörningar. 

Jag visste inte vad det var, […] man kanske tänkte att det handla om, man 

hade svårigheter med själva talet, att man inte kunde uttala vissa ord eller 

dyslexi. 

 

Det finns emellertid fortfarande informanter som är fundersamma över 

diagnosen ”språkstörning”, och intervjuutsagorna visar även att vissa rektorer 

och pedagoger tycker att det var ett överdrivet fokus på språkstörningar under 

en period i kommunen, samt att begreppet språkstörning kanske stundtals 

använts oreflekterat. Bland de pedagoger som representerar grundskolan, 
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råder delade meningar om Språkprojektet gjort några avtryck överhuvudtaget 

hos dem.  

 

Intervjuerna visar att det främst är inom elevhälsan som föresatserna från 

Språkprojektet lever vidare. I elevhälsans formaliserade forum förs 

exempelvis samtal om de barn som pedagogerna i kommunen av ett eller annat 

skäl har funderingar kring, bland annat de i språkliga svårigheter. Den lokala 

handlingsplanen, ett dokument som elevhälsan är ansvarig för, ger också 

fortfarande liv åt tankar som kan kopplas till Språkprojektet. Elevhälsan har 

också förändrats och utvecklats organisatoriskt sedan den inledande studien 

gjordes, vilket främst innebär att olika yrkesprofessioner med 

specialkompetenser fysiskt samlats på Språkoteket. Det rör sig exempelvis om 

specialpedagoger och språkpedagoger. 10  Enligt intervjuerna påverkas 

förskolans och skolans verksamhet på olika sätt av denna organisatoriska 

förändring. Pedagogerna i förskolan tycker exempelvis att de har större 

möjlighet än tidigare att dra nytta av pedagoger med specialkompetens (språk- 

och specialpedagoger). De berättar också att dessa yrkeskategorier är mycket 

aktiva i deras verksamhet.  

 

Grundskolans pedagoger har andra erfarenheter. Den fokusgrupp som 

representeras av pedagoger som arbetar med elever i årskurs 4-6 betonar att 

handledning i stort sett är det enda stöd de kan räkna med. De betonar vidare 

att de blir handledda av en person som aldrig deltar i verksamheten: …nu sitter 

man ju med folk som kanske inte ens vet hur barnet ser ut och pratar, säger en 

pedagog. De tycker också att det specialpedagogiska stödet i kommunen 

handhas mer formellt än tidigare, och att en diagnos har stor betydelse för om 

någon typ av stöd skall erhållas. En diagnos säkerställer inte heller ett 

tillfredställande stöd enligt somliga. När en elev får diagnosen språkstörning 

får klassläraren inte automatiskt någon information eftersom utredningar är 

sekretessbelagda. En pedagog som representerar grundskolan beskriver sina 

erfarenheter av att ha en flicka med diagnosen språkstörning inkluderad i 

ordinarie klass på följande sätt:  

                                                      
10 Dessa pedagoger har olika specialkompetenser, såsom särskild utbildning inom TAKK och 

AKK, och två av dem har specialutbildning och en specialfunktion inom LSU, läs- och 

skrivutredningar. I deras arbetsuppgifter ingår att handleda pedagoger, undervisa barn, vara 

till förfogande som rådgivare samt att låna ut material till pedagoger och vårdnadshavare. 

Språkotekets personal ordnar dessutom kurser för förskolans och särskolans pedagoger i 

tecken som stöd, TAKK. (AKK= Alternativ och Kompletterande Kommunikation, Tecken 

som AKK, kallas TAKK. TAKK har mycket att tacka svenska teckenspråket för men är inte 

samma sak som teckenspråket. TAKK är en metod, inte ett eget språk. TAKK används 

tillsammans med talat språk. (http://www.teckna.se/TAKK_folder_utskrift.pdf  Hämtad 12-

11-27) 

 

http://www.teckna.se/TAKK_folder_utskrift.pdf%20%20Hämtad%2012-11-27
http://www.teckna.se/TAKK_folder_utskrift.pdf%20%20Hämtad%2012-11-27
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Hon får ju hjälp av specialpedagogen, men jag måste ju säga att jag vet 

inte riktigt vad hon gör när hon går till specialpedagogen heller, om jag 

ska uttrycka det så, jag vet att hon får hjälp med läsning, men jag vet inte 

konkret hur, och jag har framförallt inte fått någon handledning i hur jag 

kan hjälpa henne i klassrummet.  

 

De konsultationssamtal som logopeden ansvarade för under projektet, och 

som fick mycket beröm, finns inte längre allmänt att tillgå. Lotten berättar att 

det emellertid finns en logoped att tillgå på den skolenhet som har 

Språkverksamhet: …alltså hon är ju köpt av Landstinget, så hon har ju en del 

av tjänsten i kommunen mot de här verksamheterna. Enligt intervjuutsagorna 

får språkbarnen som finns på andra skolenheter sannolikt behandling av 

logoped på sjukhuset.  
 

I anslutning till Språkoteket har ett Skoldatatek, som också tillhör elevhälsan, 

öppnats sedan Språkprojektet avslutades. Pedagogerna som arbetar där 

ansvarar för inköp av programvaror, bistår pedagoger med val av 

dataprogram, introducerar teknik för både elever och pedagoger, samt 

samverkar med Språkotekets pedagoger. Skoldatatekets personal utvärderar 

även hur arbetet med kompensatoriska hjälpmedel fortlöper: …så det görs 

utvärderingar för att se hur, och nästa steg det är väl att se, - ger det här 

eleven högre måluppfyllelse, säger Lotten. Pedagogerna på Skoldatateket 

ansvarar också för att kommunens samtliga pedagoger fortlöpande fortbildas 

på IT-området. Gott och väl tre år efter Språkprojektet avslutats, har 

föreskrivningen av kompensatoriska hjälpmedel tilltagit och bedöms enligt 

intervjuutsagor alltmer som ett tänkbart hjälpmedel för olika typer av 

svårigheter. Många elever i språkliga svårigheter har egen dator i kommunens 

grundskolor, och pedagogerna är också generellt mer positiva till 

kompensatoriska hjälpmedel. Är det då ett resultat av Språkprojektet? Eva 

säger: …jag tror inte det har med före eller efter projektet att göra. Jag tror 

hellre det har att göra med utveckling utav och förståelsen för vad IT kan 

hjälpa till med. Tekniken fungerar också allmänt bättre, och våren 2012 finns 

det tillgång till ett flertal programvaror på kommunens samtliga datorer. 

Informanterna är osäkra på om det finns datahjälpmedel för de yngsta barnen 

i kommunen, men en pedagog berättar att de barn som vistas i förskolans 

Språkverksamhet använder datorhjälpmedel enskilt tillsammans med en 

logoped. Av utsagorna framkommer det också att de datorer som projektet 

understött inte alltid nyttjas, samt att efterfrågan på kompensatoriska 

hjälpmedel är större än tillgången.  

 

Enligt intervjuerna har Språkprojektet bidragit till att ett mer reflekterande 

förhållningssätt till språksvårigheter finns i förskolan, och även medfört att 
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språkbarn ”fångas upp” snabbt i kommunen. I det pedagogiska arbetet 

anpassar förskolans pedagoger i stor utsträckning verksamheten till barnen, 

samt uppmärksammar sin egen roll och reflekterar över vilken verksamhet de 

själva bedriver i högre grad. En av dem säger: Nu gör verksamheten en insats 

i större utsträckning, att vi gör saker med oss själva och vad vi håller på med 

för att det ska gynna. Pedagogerna i förskolan berättar också att de inte väntar 

på barns mognad längre. De menar att de numera har kunskap om vilka 

insatser som behövs, och också nyttjar den kompetens som finns att tillgå i 

kommunen. Språkbarnen i förskolan bemöts också, enligt utsagorna, särskilt 

genom att pedagogerna exempelvis förbereder dem speciellt, ställer lägre krav 

på dem och ger dem mer tid. Den språkliga kommunikationen genomförs med 

tydlighet, ett långsamt tempo, med färre ord och med bildstöd. Tecken som 

stöd, TAKK, används också alltmer: Ja men vi kan väl se att nästan all 

personal i barnomsorgen idag har ju tecken, alltså har gått tecken som stöd, 

och det pågår ju idag, fortfarande, säger en pedagog. Språkprojektets 

föresatser visar sig också genom att språk har blivit ett självklart ”ämne” i 

förskolans verksamhet. Förskolans pedagoger gör också alltjämt de 

screeningar som föreskrivs i den lokala handlingsplanen, och redovisar 

resultatet från testerna till elevhälsan. En rektor betonar återigen att arbetet 

med screening blev en uppstart för förskolans allmänna 

dokumentationsarbete. I grundskolan är det språkpedagoger som genomför de 

läs- och skrivutredningar som listas i handlingsplanen. Ett av kommunens 

fritidshem, det som finns på samma enhet som Språkverksamheten, har under 

senare tid också: …börjat göra en kartläggning bland alla barn, alltså 

speciellt de barn som det är lite knökigt med, och språkbarnen framför allt 

[…], berättar en rektor. Detta har enligt henne även spridits till en del andra 

fritids i kommunen.  
 

Däremot har arbetsmetoderna i grundskolan inte utvecklats generellt med 

tanke på Språkprojektets intentioner: Nä, jag vet inte. Jag tror nog vi har 

jobbat så här innan, säger exempelvis en rektor. En skolenhet, den där 

Språkverksamheten är, har emellertid allmänt utvecklat sina arbetsmetoder. 

På denna enhet finns så kallat bildstöd i varje klassrum, och det är också enligt 

informanterna stor skillnad på hur den språkliga kommunikationen utspelar 

sig där. Pedagogerna instruerar exempelvis eleverna på ett flertal sätt, 

använder inte talat språk i onödan, talar långsamt och tydligt, samt utformar 

särskild skriftlig information till de elever som behöver. Den fysiska 

klassrumsmiljön är mer genomtänkt och interiören är också i vissa fall mer 

avskalad, berättar en rektor. Rektorerna som grupp är osäkra på om, och hur, 

deras förvärvade kunskaper från Språkprojektet visar sig i praktiken. Vissa av 

dem menar dock att kunskaperna kan påverka planeringen av pedagogers 

tjänstgöring och särskilda insatser för barn.  
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Av informanternas berättelser blir det tydligt att förskolans pedagoger har haft 

möjlighet till, och intresse av, att delta i ny kompetensutveckling på det 

språkliga området efter Språkprojektet avslut. Ett stort antal förskollärare har 

exempelvis deltagit i TAKK-kurser som genomförts i kommunens regi. 

Pedagogerna från grundskolan har inte getts denna möjlighet, men numera 

erbjuds även fritidshemmens pedagoger att delta. Pedagogerna i förskolan har 

också deltagit i så kallade samverkansdagar då bland annat pedagoger från 

före detta Språkförskolan förmedlat sina kunskaper till dem: …som någon 

sorts konsultation, säger Gullan. Ett flertal av förskolans pedagoger deltar 

även av eget intresse i externa utbildningar som är inriktade mot språk. 

Intervjuerna visar inte att grundskolans pedagoger deltagit i någon 

fortbildning på det språkliga området efter Språkprojektets slut, men det pågår 

sedan några år tillbaka, ett projekt i grundskolan kring läs- och skrivutveckling 

som en rektor leder: …nu är det då sista året vi får från staten, som verkligen 

jag känner är jättebra, och jag känner vi skulle aldrig ha kommit så långt om 

vi inte hade fått pengar, säger en rektor. På skolenheten där 

Språkverksamheten finns, har logopeder haft föreläsningar för personalen 

efter projektets slut, och pedagogerna i Språkverksamheten har deltagit i ett 

internationellt projekt som hade ett mer allmänt fokus på barn i behov av 

särskilt stöd. Eva berättar att Anna-Karin, den före detta kommunlogopeden, 

också har utfört ett mindre forskningsprojekt i kommunen med fokus på 

språkstörda elever efter projektets avslut. 

 

Har grytan hållits kokande på andra sätt? En pedagog från Språkverksamheten 

berättar att på grund av de goda förutsättningar som finns i form av riklig 

konferenstid, ventileras området ofta bland pedagogerna:  
  

… där har vi ju en gång i veckan en timme med logopeden, all personal, 

där sitter vi och bollar, jamen om Kalle, om Pelle, om…, och hur vi ska 

kunna gå vidare med jobbet runt dom. Plus att vi har, hela arbetslaget har 

1,5 timme i veckan själv som vi sitter och bollar mycket runt barn och hur 

vi ska tänka och hur vi ska med miljön, vårt förhållningssätt, arbete, så att 

tid finns. 

 

Samtal, med ett innehåll som kan kopplas till Språkprojektets föresatser har, 

enligt intervjuutsagorna, inte förekommit kontinuerligt i kommunens andra 

förskolor och skolor sedan projektet avslutades. Förutom när det funnits 

uppenbara behov, och då har området ventilerats inom elevhälsans forum. En 

fokusgrupp betonar att de samtal som äger rum i skolan kretsar kring helt 

andra spörsmål: …Alltså just nu på skolan pratas det mest om 

utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, bedömning, betyg och bedömning, 

säger en pedagog. Informanternas berättelser bekräftar också att rektorerna 

inte påtagligt hållit igång Språkprojektets föresatser efter projektets avslut. En 
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rektor säger exempelvis: ...ja det är ju en sån där samvetsfråga, ha, ha, och 

en pedagog betonar att: Det har inte varit någon uppföljning eller avslutning, 

eller nåt. Rektorerna menar likväl att de ansträngt sig en del, exempelvis 

genom att betona att området är viktigt, genom att uppmuntra medarbetare på 

olika sätt, genom att uttrycka sitt eget intresse för området samt genom att 

göra frekventa besök i verksamheterna och vid dessa skapat möjlighet till 

diskussioner. En specialpedagog framhåller emellertid att det är hon och inte 

rektorn, som brukar informera nya medarbetare för att hålla grytan kokande.  
 

Om andra syften som projektet eftersträvade, såsom: …utvecklade 

stadieövergångar; …en samsyn mellan olika yrkesgrupper och; …att barn får 

rätt stöd i rätt tid (från: projektansökningar) utvecklats kan inte 

intervjuutsagorna samstämt bekräfta. Informanternas uppfattningar varierar 

alltifrån försiktigt positiva till misstro till huruvida någon utveckling skett på 

dessa områden överhuvudtaget. Vissa informanter tror att en del förbättringar 

har åstadkommits, men ställer sig frågande till om det är projektets förtjänst. 

De tror exempelvis att utvecklingen hellre skall kopplas till kompetenta 

yrkesgrupper i kommunen.  

 

Vad menar rektorer och pedagoger har främjat respektive 

missgynnat förändringar? 

Vad har främjat förändringar?  

Våren 2012 tillskrivs återigen kommunens elevhälsa stor betydelse för de 

förbättringar som åstadkommits i kommunen med tanke på Språkprojektets 

föresatser och dess varaktighet. Elevhälsans organisation, dess formella 

forum, samt kommunens lokala handlingsplan på området, har enligt 

utsagorna haft avgörande betydelse för utvecklingen. Tillgången till mycket 

yrkesskickliga språk- och specialpedagoger på Språkoteket (som tillhör 

elevhälsan), tillskrivs också stor betydelse av flera informanter. Förskolans 

pedagoger upplever även att de har ett naturligt samarbete med dem, samt att 

rollerna, om vad var och en skall göra, är tydliga, och att det gynnat 

utvecklingen. En pedagog från förskolan säger: Jag skulle inte ha jobbat med 

grafom om jag inte hade varit på Språkoteket och fått den kunskapen där. […] 

Mer än tre år efter projektet avslutats bedöms återigen Anna-Karin, 

kommunlogopeden som var aktiv i Språkprojektet, ha främjat utvecklingen: 

…att jobba med Anna-Karin det var ju bara så bra, säger en pedagog. 

Språkverksamheten i sig, menar somliga kan ha haft inflytande, eftersom den 

existerar, och att pedagogerna som arbetar där spridit sina kunskaper och 

erfarenheter. 
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Andra uppfattningar som återfinns i informanternas utsagor, om vad som 

gynnat Språkprojektets syften, är att projektet förlöpte under ett flertal år, samt 

att tidpunkten var passande med tanke på andra förpliktelser: …det var ju inte 

så att de fick för fem år direkt, utan det var ju nåt då, så fick de igen och så 

fick de igen, och ska jag säga hade turen att få igen, berättar Annika. De 

föreläsningar som Anna-Karin hade under projekttiden tillskrivs också viss 

betydelse, och några informanter tror att andra parallella satsningar som 

kommunen gjort kan ha gynnat Språkprojektets föresatser och varaktighet. 

Exempelvis att Språkprojektet och Relationsprojektet knyter an till varandra 

innehållsmässigt, fortbildningsinslag på Språkoteket, och en satsning på 

neuropsykiatriska funktionshinder i kommunen. Många informanter delar 

också en uppfattning om att olika verksamheters sätt att arbeta haft betydelse 

för utvecklingen, om värdet av arbetslag som samarbetar bra, när hela 

arbetslag är positiva till projektidéer, samt om värdet av att alla i verksamheten 

engageras i det praktiska arbetet med projektinnehållet. Särskilt de pedagoger 

som kan kopplas till förskola och Språkverksamhet tycker att deras eget 

intresse och inställning till projektets idéer haft betydelse, samt att innehållet 

som projektet förmedlat var relativt enkelt att praktisera. Detta har enligt dem 

i sin tur bidragit till värdefulla lärotillfällen och medverkat till att idéerna rullat 

vidare. En pedagog i förskolan säger: 

  
Och jag tycker att vi har blivit mer kunniga överlag inom personalen, alltså 

vi har ju ett helt annat tänk idag och det smittar ju av sig på varann idag så 

jag tror det är svårt att behålla de här tankebanorna som var förr. För du 

blir ju hela tiden influerad av varann (Lottens-grupp).  

 

En pedagog berättar att hon dokumenterat det praktiska arbetet med ”språk”, 

och att den sysslan gynnat hennes kompetens. I framförallt rektorernas utsagor 

anses också kompetenta pedagoger i kommunen ha gynnat utvecklingen En 

rektor tycker att de som har högskoleutbildning tagit till sig Språkprojektets 

föresatser mer än de som inte har sådan utbildning, och somliga tycker att 

utbildning och typ av anställning också har haft betydelse för hur projektets 

innehåll utvecklats i verksamheterna.   

Vad har missgynnat förändringar?  

År 2012 finns en tämligen allmän uppfattning bland informanterna om att 

auktoritära direktiv från staten, exempelvis nya läroplaner och ny skollag, har 

bromsat och bidragit till att (Språk)projektets föresatser missgynnats. 

Implementeringsarbetet med nya direktiv sägs ha tagit mycket tid i anspråk, 

men också skolinspektion och kvalitetskontroller sägs ha bidragit till flera nya 

och oförutsedda arbetsuppgifter som sinkat arbetet med Språkprojektets 

föresatser. En gemensam uppfattning bland informanterna är att spridningen 

av projektens idéer missgynnats av en generellt hög arbetsbelastning i 
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verksamheterna. Vissa informanter har en allmän uppfattning om att 

auktoritära initiativ missgynnar ett projekts föresatser. De förlägger orsaker 

till att utvecklingen hejdats till kommunens organisation och ledning, och talar 

om dålig förankring av Språkprojektet och om brister i styrning och 

uppföljning.  Informanterna berättar också att utvecklingen av kommunens 

förskolor och skolor överlag missgynnats av att Språkprojektet till stor del 

begränsats till en skolenhet i kommunen, den enhet som hade särskilda 

språkgrupper (Språkförskola och Språkklass), och numera Språkverksamhet. 

Britta säger exempelvis: …det blev aldrig riktigt ett paraply över hela 

kommunen, alltså som det var tänkt. Språkgruppernas pedagoger har också, 

enligt utsagor, betonat sin särart. En rektor tycker att det inneburit att dessa 

pedagoger inte sett det möjligt att engagera sig i andra pedagogiska 

innovationer i kommunen, och en pedagog säger: …det har varit som en liten 

bubbla för sig själv,[…] man fick ju knappt gå in i klassrummet […].  

 

Också enskilda individers inställning till projektets innehåll har haft betydelse 

för utvecklingen, en pedagog säger: …alltså är ni tre positiva och jag sitter 

och: - men varför ska vi göra det här? […] Men då dras man ner. Av 

intervjuutsagorna framkommer det också att projektinnehållets varaktighet 

kan ha missgynnats av rektorsbyten. Somliga tycker att föresatsen om: …en 

mycket god språk- och lärande miljö (från projektansökan) har hållits tillbaka 

av enskilda pedagogers bristande IT-kompetens, men även att barn har 

missgynnat utvecklingen, då vissa barn inte velat visa att de behöver en egen 

dator.  
 

Utöver dessa hinder talar vissa informanter om att kommunens ekonomi 

missgynnat Språkprojektets avsikter: Och det är ju egentligen börsen som styr 

alltså, säger en pedagog. Detta har bland annat fått till följd att det inte funnits 

medel till att införskaffa kompensatoriska hjälpmedel i tillräcklig 

utsträckning, och att målsättningen om: …att alla barn skall få rätt stöd i rätt 

tid (från projektansökan) fått stå tillbaka. Somliga pedagoger tycker också att 

en generell utveckling i kommunen missgynnats av verksamheternas 

geografiska spridning, eller för att kommunen intresserar sig mycket för att 

skapa projekt, och mindre för innehållet i dem, samt att språkstörning i sig kan 

ha missgynnat utvecklingen eftersom diagnosen är svår att förstå sig på. En 

rektor framhåller att det finns en kultur i kommunen där stor hänsyn tas till 

individer: …här är det mera det privata som konkurrerar med det sakliga, 

och att detta inverkar på kommunens arbete. Det finns sammanfattningsvis 

bland de informanter som inte arbetar på den enhet där Språkverksamheten 

finns, en allmän uppfattning om att de inte känt sig särskilt involverade i 

Språkprojektet.  
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Sammanfattning och diskussion  

Vad kan man då i korthet säga, med utgångspunkt i informanternas berättelser, 

om Språkprojektets avtryck och varaktighet i kommunen, samt om vad som 

påverkat eventuella förändringar? Resultatet sammanfattas här på tre skilda 

sätt. Inledningsvis diskuteras resultatet i jämförelse med projektets föresatser 

och tidigare forskning. Därefter besvaras avhandlingens båda frågeställningar 

kortfattat med hjälp av kategorierna struktur, kultur och individer (se Hoy & 

Miskel, 2008). Till sist jämförs resultatet med begreppet skolutveckling. 

Resultatet i jämförelse med tidigare forskning 

Enligt studien har kommunen förbättrat sin kompetens och verksamhet för 

barn i språksvårigheter. Över tid är den förbättrade kompetensen framförallt 

märkbar och varaktig i elevhälsans organisation, och i special- och 

språkpedagogernas arbete. Av studien framgår det också att kommunens 

arbete med tidiga insatser utvecklats, vilket också var en avsikt med 

Språkprojektet. Förskolans pedagoger är en yrkesgrupp som tydligt upplever 

att kommunens kompetens på området förbättrats, och nya lärdomar i 

Språkprojektets anda har också fått följder för den verksamhet de själva 

bedriver. Denna uppfattning återfinns i deras utsagor år 2008 och även år 

2012. Studien visar också att en skolenhet (av tio) påtagligt utvecklat sin 

kompetens och förändrat sin verksamhet med tanke på projektets intentioner. 

Det handlar om den enhet som hade en särskild Språkverksamhet redan före 

projektets början, och fortfarande har, om än i annan form. Innehållet i 

informanternas berättelser visar att efter att Språkverksamheten 

omorganiserats till en mer inkluderande verksamhet har denna skolenhet 

förändrats överlag. Verksamheten i kommunens övriga grundskolor, och de 

pedagoger som arbetar där, har enligt studien inte förändrats eller utvecklats i 

någon större omfattning med tanke på de syften som fanns med 

Språkprojektet. Redan i intervjuutsagorna från den inledande studien kunde 

detta anas, men förtydligades drygt tre år senare. Antalet rektorer och 

pedagoger som hördes var då också fler. Resultatet är kanhända en naturlig 

följd av att kommunen valt att satsa på särskilda språkgrupper och på tidiga 

insatser. Sammanfattningsvis talar resultatet för att en del verksamheter och 

grupper av pedagoger förändrats eller utvecklats mer varaktigt av 

Språkprojektet, medan andra verkar tämligen oberörda. Detta kan jämföras 

med Coes (2009) tvivel till om de satsningar som görs på att utveckla skolan 

ger de resultat som eftersträvas, och också till studier som visar att satsningar 

ofta visar obetydliga resultat och svag varaktighet (Folkesson, m.fl., 2004; 

Lambert 2007).  

 

De föresatser som fanns med projektet har enligt studien haft större framgång 

och inverkat mer varaktigt på verksamheter där pedagogerna påtagligt 
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involverats i projektets innehåll i sitt praktiska arbete. När pedagoger är tydligt 

inblandade och då skolans vardagliga arbete är i fokus gynnas arbetet (Bryk, 

2010; Harris, 2011a; Stoll, 2009; Timperley, 2008). Att special- och 

språkpedagoger, samt förskolans pedagoger (förutom Språkverksamhetens 

personal), också fortlöpande engagerat sig i området, har säkert också haft 

betydelse. Till skillnad från förskolans pedagoger har grundskolans pedagoger 

inte någon egentlig arbetsuppgift kopplad till kommunens lokala 

handlingsplan (som uppmärksammar språk, läs- och skrivsvårigheter), och har 

heller inte engagerats i någon typ av kompetensutveckling på området efter 

projektets slut. Långsiktighet och uthållighet har betydelse för varaktig 

förändring (Hameyer, 2003; Fullan 2001a, 2001b; Groth, 2010; Thomas & 

Ganeteg, 2002).   

 

Utifrån de ansträngningar som gjorts i projektet och kommunens arrangemang 

för barn i språksvårigheter, är det kanske mer eller mindre omöjligt att 

förvänta sig: …att kunskapskompetensen hos alla pedagoger inom kommunen 

skulle förbättras (från projektansökan). Fullan (2001) understryker att djupa 

och varaktiga förändringar beror på många individer, och inte bara på några 

få som är avsedda att vara extraordinära (se även Larsson & Löwstedt, 2010). 

Rektorer och pedagoger framhåller också att de inte känner sig involverade i 

detta projekt. Studier visar att satsningar på nyckelpersoner huvudsakligen 

leder till individuellt lärande (Larsson & Löwstedt, 2010), samt att när all 

personal ingår och är med i överenskommelser, och gränser mellan stadier 

överskrids, utvecklas ett kollektivt ansvar för lärandet (Bolam, m.fl., 2007; 

Hargreaves, 2007; Michell & Sackney, 2007; Stoll & Seashore, 2007; Thelin, 

2011). Språkprojektet har i jämförelse med sådana tankegångar i alltför liten 

omfattning engagerat samtliga skolenheter och pedagoger i kommunen för att 

föresatsen om att hela organisationens kunskapskompetens skulle förbättras.  

 

Ett systemtänkande främjar skolutveckling, och har i stort sett inte funnits i 

denna satsning (Stoll, Fink & Earl, 2003; Chrispeels & Harris, 2006b; Lambert 

2007; Mourshed, m.fl. 2010; Harris, 2011a). Språkgrupperna, sedermera 

Språkverksamheten, och elevhälsan tycks emellertid ha haft betydelse för 

kommunens kompetens på ett övergripande plan och också för förskolans 

verksamhet.  

 

Den huvudsakliga föresatsen om att de språkstörda barnen skall: …mötas av 

kunniga pedagoger i en inkluderande miljö (från projektansökan) 

tillfredsställs högst sannolikt i kommunen genom att det sedan en längre tid 

finns god kompetens inom kommunens elevhälsa. I Språkverksamheten möts 

också barnen av kunniga pedagoger, och där finns även tillgång till extra 
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resurser av annat slag. Om gruppen barn i språksvårigheter som allt oftare är 

inkluderade i sin ordinarie förskola eller skola möts av kunniga pedagoger är 

svårt att veta. Dessa barn bör dock gynnas, som tidigare nämnts, av 

elevhälsans kompetens och av förskollärarnas intresse för språk. Men 

eftersom studien visar att grundskolans pedagoger kan sakna stöd, samt att de 

själva inte känner sig berörda och stimulerade av Språkprojektet, är det osäkert 

om barnen i kommunens samtliga verksamheter möts av kunniga pedagoger. 

Kanske försummas också verksamheten i grundskolan av att en del resurser 

som traditionellt funnits där flyttats till tidiga insatser, att exempelvis 

Språkotekets pedagoger är tillgängliga för förskolans verksamhet, men också 

för att en Språkverksamhet finns. Som en informant sa: …börsen styr.  

 

Vad betyder begreppet inkludering, och inkluderande miljö, i projektansökan? 

Vilken var begreppsförståelsen, och vilken var ambitionen? Studien pekar på 

att under de år som Språkprojektet var igång var strävan om en inkluderande 

miljö begränsad. Barn i språksvårigheter ingick oftast i en segregerad grupp, 

och inte någon av informanterna i den inledande studien hade erfarenhet av 

att barn från denna grupp återgick till sin ordinarie grupp. Detta kan jämföras 

med utgångspunkten för projektet om att: Språkbarnen skall återgå till sin 

”hemklass” så snart det är möjligt. En mer inkluderande verksamhet för 

språkstörda barn har utvecklats med tiden, men först en tid efter projektet 

avslutats och ser främst ut att bero på statliga riktlinjer och inte på projektet. 

När en kommun redan bedriver en segregerande verksamhet kan det kanske 

trots uttryckta strävanden om inkludering, av olika skäl vara svårt att avveckla 

befintlig verksamhet. Kanhända är en orsak det som Pia kommer in på, när 

hon talar om att i kommunens kultur konkurrerar det privata: …med det 

sakliga. Projektet kan, med stöd i studien, ha bidragit till att segregerande 

lösningar stärkts, eventuellt fått spira, att uppdraget om en skola för alla 

(inkludering) påbörjats senare, samt att fler barn stigmatiserats eller 

segregerats än vad som varit skäligt. Diagnosen har enligt informanterna 

”breddats” under projektet. Redan vid projektets slutskede blev det tydligt att 

definitionen och gränsdragningen av vilka barn som berördes av projektet 

behövde förtydligas, liksom vilka faktorer som styrde besluten. 

Projektsatsningar och eldsjälar kan kanske, i all välvilja om barn som är i 

svårigheter, understödja segregerande lösningar, och statliga öronmärkta 

medel används därigenom stick i stäv med statens rådande anvisningar om en 

skola för alla.  Harris (2000) framhåller att statliga intressen för att driva 

skolutveckling kan vara kontraproduktiva, och i likhet med McLaughlin 

(2005) kan praktikerna missförstå och försumma politiska intentioner. 

Kommunens arbete med språk ser, trots det, ut att ha medverkat till att rektorer 

och pedagoger reflekterat över frågor om inkludering och diagnoser. Av allt 
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att döma handlar det emellertid mera om enskild reflektion och inte om en 

gemensam och fördjupad diskussion.  

 

I projektansökan finns delsyften med Språkprojektet som uppmärksammats 

mycket sparsamt under de år projektet pågick, och har enligt informanternas 

berättelser inte heller fått några tydliga följder i verksamheterna. Det är 

intressant att fundera över anledningen till varför föresatserna med projektet 

är så omfattande, men också över orsaken till att vissa områden försummats. 

Ökar omfattande och ambitiösa syften i en projektansökan chansen att erhålla 

statliga medel? Kommuner förefaller ha olika chanser att utnyttja statliga 

riktade bidrag (SOU 2014:5), och denna kommun erhåller ofta sådana. Har 

föresatserna i projektansökan varit alltför omfattande för att mäktas med? Har 

kompetensen och/eller möjligheten att leda och genomföra projektet inte varit 

tillfredställande? Att leda och utveckla en verksamhet som ständigt är i 

förändring och som är så komplex som skolans, är ingen enkel uppgift (Fullan, 

2001; Harris, 2003; Lambert 2007; Thelin 2011). Informanterna menar att 

kommunens sätt att leda förändringsarbetet har missgynnat den förändring 

som eftersträvades, vilket är förenligt med andra undersökningar. Björkman 

(2011) har exempelvis funnit brister i skolors interna förmåga att leda och 

genomföra förbättringsprocesser (se även SOU 2014:5), och Jarl (2013) är 

tveksam till om rektorer har möjlighet att göra det arbete som förväntas av 

dem. Rektorers och pedagogers uppfattningar till varför Språkprojektets 

föresatser inte helt och hållet vunnits förläggs även till att nya direktiv från 

staten gjort att arbetet med Språkprojektet fått stå tillbaka, men också till att 

antalet projekt i kommunen är rikliga. Dessa uppfattningar ger en tydlig 

antydan om att statens riktade medel till projekt måste passa in tidsmässigt 

med tanke på andra direktiv (jfr Blomberg, 2013; Chrispeels & Harris 2006b; 

Fink & Stoll, 2005). Tjänstemän i kommunen, de som som äskar medel från 

staten, behöver begrunda när det är lämpligt att äska medel, och den centrala 

nivån, staten, kan i sin tur bistå arbetet genom att begrunda sin hantering av 

riktade medel (jfr Chrispeels & Harris 2006). Staten får inte abdikera från sitt 

ansvar (SOU 2014:5). 

 

Det som enligt informanterna främjat utvecklingen av Språkprojektets 

föresatser över tid (både år 2008 och 2012) är främst kommunens organisation 

av elevhälsan, elevhälsans arbete, men också en projektanställd logoped, en 

extern sakkunnig, samt projektledarens glöd har del i framgångarna. 

Erfarenheter visar att externt stöd är till värdefull hjälp i arbetet med att ändra 

skolkulturer (Fullan & Knight, 2011).  
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Det är intressant att kommunens satsning på språk, och särskilt att den lokala 

handlingsplanen,11 utvecklat resultat som kommunen inte eftersträvat med 

projektet. Studien visar att förskolans pedagoger känner sig bekräftade som 

yrkesgrupp genom att planens föreskrifter visar tilltro till dem. 

Handlingsplanen har även inspirerat dem till dokumentationsarbete generellt. 

Fritidshemmen, i sin tur, har enligt studien av eget intresse börjat ”kartlägga” 

barn (startade på den skolenhet där Språkverksamheten finns). Finns det några 

risker med detta intresse? Kan barn oskäligt stigmatiseras? 

Resultatet sammanfattat med hjälp av kategorierna struktur, kultur och 

individer  

Struktur 

Enligt rektorer och pedagoger har strukturer inom elevhälsan förändrats 

varaktigt till följd av Språkprojektet, och det är också, enligt dem, bland annat 

elevhälsans arbete som bidragit till de organisatoriska förändringar som skett. 

Betydelsen av special- och språkpedagogernas arbete och elevhälsans 

formaliserade forum understryks även i resultatet. En lokal handlingsplan som 

engagerar förskolans pedagoger i deras praktiska arbete, och den logoped som 

anställdes under projektet har också haft stor betydelse. Handlingsplanen 

medverkar dessutom till att pedagoger från elevhälsan arbetar mot förskolans 

verksamhet. Andra exempel på strukturer som gynnat varaktigheten av 

projektets föresatser är att förskolans pedagoger erbjudits fortsatt fortbildning 

inom området. Med tiden har också strukturer inom organisationen förändrats 

som innebär att kommunens pedagoger erbjuds ett större stöd när det gäller 

kompensatoriska hjälpmedel på ett så kallat Skoldatatek. 

 

Resultatet av Språkprojektet har även begränsats av organisatoriska strukturer 

och framför allt av kommunens verksamhet för språkstörda elever enligt 

resultatet. Den befintliga Språkverksamheten har indirekt bidragit till att 

övriga förskolor och skolor engagerats mycket sparsamt i projektets innehåll, 

och det är utifrån intervjuerna uppenbart att många medarbetare i kommunens 

förskolor och skolor inte känner sig involverade i projektet. Denna 

omständighet, men också bristfällig organisation och ledning av projektet, typ 

av anställning, samt en rotation av kommunens rektorer, har enligt 

informanterna begränsat varaktigheten av projektet, och kan tolkas som 

exempel på organisatoriska strukturer. 

                                                      
11 Den lokala handlingsplanen är ursprungligen inte ett resultat av Språkprojektet. Den hade 

skapats innan projektet påbörjades, men har med tiden utvecklats och många pedagoger 

uppfattar den som en del av projektet. 
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Kultur  

Språkprojektet har också medverkat till att vissa kulturer i kommunen 

förändrats mer varaktigt. Enligt studien har språk exempelvis fått en självklar 

plats i förskolornas verksamhet, och enligt informanternas utsagor har också 

pedagogernas kommunikation med barnen i förskolan förändrats. Resultatet 

visar även att sedan en tid tillbaka fångas barn i språkliga svårigheter upp 

redan i förskoleåldern, att språk- och specialpedagoger från elevhälsan har en 

stor del av sina arbetstid förlagd till förskolan, och att förskolans pedagoger 

har ett naturligt samarbete med dem. En tidigare inte självklar kultur. 

Resultatet pekar också på att satsningen kan ha medverkat till att förskolans 

pedagoger lockats till att medverka i externa utbildningar på det språkliga 

området. En ny kultur har också, enligt utsago, utvecklats med tanke på att 

kompensatoriska hjälpmedel (datahjälpmedel), som var en stor satsning inom 

projektet, alltmer ses som ett möjligt hjälpmedel för elever i olika typer av 

svårigheter i kommunens skolor, att pedagogerna har blivit positivare till 

sådana hjälpmedel.  

 

Befintliga kulturer har också, i likhet med strukturer, begränsat varaktigheten 

av projektets föresatser. Arbetssätt i olika verksamheter och arbetslagens 

inställning till innehållet i projektet tolkas här som exempel på kulturer som 

begränsat resultatet av projektet. Under Språkprojektet förblir en segregerande 

kultur i organisationen också stabil, trots andra formellt uttalade föresatser 

med projektet. Resultatet ger en antydan om att den segregerade verksamheten 

för språkstörda barn kan ha bibehållits på grund av logopeders värderingar 

(kommunen hade ett samarbete med bland annat Landstingets logopeder), 

men pekar också på att befintliga kulturer är svåra att förändra av andra skäl. 

En rektor berättar exempelvis att det allmänt funnits en tendens till att 

segregera barn till mindre grupper i kommunen, och enligt resultatet har också 

pedagogerna som var verksamma i den segregerande verksamheten betonat 

sin särart. 

Individer 

Resultatet visar att den verksamhet och det arbete som elevhälsans pedagoger 

utför har förändrats varaktigt med tanke på de föresatser som fanns med 

Språkprojektet. Projektet har också enligt utsago utvecklat ett allmänt intresse 

för språk hos många pedagoger i förskolan.  

 

Enligt rektorer och pedagoger har kunniga individer på det språkliga området 

haft stor betydelse för Språkprojektets resultat och varaktighet. I deras 

berättelser handlar det framförallt om den projektanställda logopedens 
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arbetsinsatser, men också om yrkesskickliga språk- och specialpedagoger 

inom elevhälsan, samt om en drivande projektledare. 

Resultatet i jämförelse med begreppet skolutveckling 

 
…skolutveckling är en avsiktlig och genomtänkt process - att förändra 

strukturer, regler, normer, föreställningar, vanor och arbetsmönster - som 

direkt eller över en längre tidsperiod hjälper eleverna att förbättra sin 

inlärning och utveckling. (Thornberg & Thelin, 2011, s. 6)  

 

I en jämförelse med en definition av begreppet skolutveckling visar resultatet 

tendenser till att Språkprojektet (som en avsiktlig och genomtänkt process) 

fått till stånd den utveckling som eftersträvats på vissa områden i kommunens 

pedagogiska verksamheter. I studien finns exempel på att Språkprojektet kan 

ha medverkat till att: …förändra strukturer och regler […], att det exempelvis 

skapats förutsättningar på en strukturell nivå för att utveckla områden som 

formulerats i projektansökningarna, exempelvis att kommunens 

specialkompetenser omorganiserats, och att den lokala handlingsplanen 

uppmärksammar området. Resultatet visar vidare tendenser till att större 

strukturella förändringar åstadkommits än förändringar i det praktiska 

vardagliga pedagogiska arbetet. Studien ger inte en samstämmig och enhetlig 

bild av att: …vanor och arbetsmönster […] generellt förändrats i kommunens 

förskolor och skolor, men har till viss del åstadkommits och i synnerhet på en 

skolenhet. Detta resultat kan jämföras med Fullans (2001) erfarenheter av att 

struktur gör skillnad, men är inte avgörande för att nå framgång: Leading in a 

culture of change means creating a culture (not just a structure) of change (s. 

44). När det gäller att: …förändra normer, föreställningar […] visar resultatet 

att barn i språkliga svårigheter sannolikt bemöts på ett annat sätt inom 

kommunens elevhälsa, på en skolenhet, och i kommunens förskolor efter 

projektet.  Resultatet ger även indikationer på att kommunens rektorer och 

pedagoger har en viss grundläggande kompetens om vad språkstörning 

innebär, samt att pedagoger har breddat sin förståelse för olika orsaker till ett 

barns beteende. Studien kan inte ge svar på om projektet hjälpt: …eleverna att 

förbättra sin inlärning och utveckling, vilket inte heller var ett syfte med 

studien.  
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VI. RELATIONSPROJEKTET 
I detta kapitel redovisas det empiriska materialet från Relationsprojektet. 

Inledningsvis finns resultatet av intervjuerna med rektorer och pedagoger från 

den inledande studien (När Relationsprojektet är i sitt slutskede), och följs av 

resultatet från den uppföljande studien (Tre år senare). Kapitlet avslutas med 

diskussion och sammandrag. Allra först klargörs en bakgrund till projektet. 

 

När kommunen, i samverkan med Myndigheten för skolutveckling, år 2001-

2003, arbetade med att implementera regeringspropositionen, Hälsa, lärande 

och trygghet (Prop. 2001/02:14), granskades inledningsvis kommunens 

organisation för elevhälsa. Under denna granskning väcktes ett intresse för att 

utveckla elevhälsan genom att föra samman olika professioner med skilda 

funktioner för att på så sätt bland annat minska det fokus som fanns vid 

individer och individers brister, till att istället uppmärksamma miljön och 

relationers betydelse för barns utveckling. Det huvudsakliga målet var likväl 

att erhålla en kvalitetshöjning av kommunens elevhälsa. 

 

För att främja denna föresats startade kommunen år 2004 Relationsprojektet 

med hjälp av medel från Myndigheten för skolutveckling (sedermera 

Skolverket). Projektet hade som huvudsakligt syfte att skolan skulle förbättra 

sina metoder när det gäller att möta barn elever och föräldrar. I det redan 

inledda samarbetet med myndigheten hade kommunens tjänstemän fått boken: 

Relationskompetens, av Jesper Juul och Helle Jensen (2003, 2009), 

rekommenderad. Projektet utgår i stort från innehållet i denna bok. Författarna 

betonar vikten av att skapa och utveckla goda relationer i pedagogiska 

verksamheter: 
  

Det är vår klara ståndpunkt och erfarenhet att de pedagogiska 

institutionernas mål bäst och mest konstruktivt för alla parter uppnås, när 

pedagogernas omsorg om relationerna utgör grunden för och integreras i 

all annan aktivitet. (Juul & Jensen, 2009, s. 11) 

 

Centralt för deras tankegångar är att det är de yrkesverksamma, den 

professionelle, som ska ha vilja och förmåga att ta ansvar för relationers 

kvalitet, samt att det personliga språket är ett viktigt fundament för att skapa 

kontakt. Ett betydelsefullt begrepp för författarna, och i projektet, är 

relationskompetens. I Juul och Jensens (2009) definition och avgränsning 

avses samtliga professionella relationer där barn och vuxna ingår. De anser 

vidare att relationskompetens kan ses som ett verktyg för att utveckla en god 

kvalitet i en relation. De definierar professionell relationskompetens som: 
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Pedagogens förmåga att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser 

och anpassa sitt eget beteende efter detta, utan att därigenom frånhända 

sig ledarskapet, samt förmågan att vara autentisk i kontakten = det 

pedagogiska hantverket. Och som pedagogens förmåga och vilja att påta 

sig fullt ansvar för relationens kvalitet = den pedagogiska etiken (Juul & 

Jensen, 2009, s. 124-125). 

 

Juul och Jensen förordar även en samtalsmetod, en typ av kollegial reflektion 

(peer-group-supervision). De menar att den bland annat bidrar till att de 

inblandade får ett konstruktivt förhållande till sina egna begränsningar. De 

betonar att medverkan i kollegial reflektion skall vara frivillig, och tanken är 

därutöver exempelvis att jämställda pedagoger skall utöva handledning 

tillsammans i grupp. Kärnan i kollegial reflektion förstås som: 

 
…en strukturerad arbetssituation bland professionella som avseende 

utbildning, erfarenhet och kompetens är likaställda. Syftet är att på lång 

sikt höja deltagarnas yrkesnivå, bygga ut kollegialiteten samt öka 

självkänslan i yrket och den personliga trivseln i arbetet. (Juul & Jensen, 

2009, s. 138) 

 

Juul och Jensen framhåller också att formella och ansvariga pedagogiska 

ledare behöver samma slag av relationskompetens som medarbetarna behöver. 

De betonar vidare att ledare spelar en viktig roll som kulturskapare och som 

kulturansvariga, att den som har makten har huvudansvar för stämningen och 

för kvaliteten i relationer. 

 

I Relationsprojektet var rektorer, pedagoger och barnskötare i förskola och 

grundskola den huvudsakliga målgruppen, men också personal från barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) och Socialtjänsten involverades. Den tjänsteman 

som hade till uppgift att implementera regeringspropositionen, Hälsa, lärande 

och trygghet (Prop. 2001/02:14), i kommunen, var inledningsvis projektledare 

för projektet. Till sin hjälp hade hon en tjänsteman från Myndigheten för 

skolutveckling och en mindre så kallad styrgrupp. Projektledaren lämnade 

efter en tid uppdraget, och därefter blev den verksamhetschef som också var 

projektledare för Språkprojektet, ansvarig för Relationsprojektet.  

 

Projektet inleddes hösten 2004 med en bokcirkel där boken 

Relationskompetens användes. Målgruppen var samtliga pedagoger på 

kommunens för- och grundskolor. Efter bokcirkeln inbjöds representanter från 

kommunens förskolor och skolor, samt rektorer och elevhälsans personal, till 

ett föredrag med Jesper Juul år 2005. Föreläsningar med ungefär samma tema 

erbjöds också år 2006 och 2007 med Helle Jensen för kommunens olika 
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personalgrupper. Utöver dessa arrangemang gjordes tre större 

utbildningssatsningar inom projektet kollegial handledning, professionellt 

föräldrasamarbete samt processorienterat ledarskap. Dessa satsningar 

innebar främst att ett stort antal yrkesverksamma pedagoger deltog frivilligt i 

relativt omfattande utbildningar (cirka 9 månader/utbildning). Den första 

större utbildningssatsningen genomfördes år 2007, och innebar att 22 

pedagoger utbildades till piloter i kollegial handledning, KH-piloter. Efter 

utbildningen ansvarade de för att bedriva kollegiala handledningssamtal med 

verksamma pedagoger i förskola och skola. Den andra utbildningssatsningen 

gjordes, år 2008, då 22 personer utbildades till piloter i professionellt 

föräldrasamarbete, PF-piloter. I utbildningen deltog pedagoger från förskola, 

grundskola och särskola, samt personal från kommunens socialtjänst och 

barn- och ungdomspsykiatri/BUP. PF-piloterna (som var verksamma i 

förskola och skola) fick efter utbildningens slut, och strax innan projektets 

avslut, hösten 2009, leda en bokcirkel bland sina kollegor med boken: 

Professionellt föräldrasamarbete, skriven av Elsebeth Jensen och Helle 

Jensen (2008). Slutligen, år 2008, utbildades 13 ledare (från skola, socialtjänst 

och BUP) i kommunen i processorienterat ledarskap. Rektorerna som grupp 

beordrades att delta i denna. Under projektet beordrades också samtliga 

pedagoger i förskola och skola att delta i två bokcirklar. Kommunens samtliga 

pedagoger erbjöds också under projektets gång att delta i kollegial 

handledning. 

 

Författarna och familjeterapeuterna Jesper Juul och Helle Jensen har påtagligt 

påverkat innehållet i projektet som föreläsare, och som medförfattare till de 

två böcker som använts i bokcirklarna. Helle Jensen är dessutom den person 

som ansvarat för, och genomfört, utbildningarna i projektet, det vill säga: 

pilotutbildning i kollegialhandledning, pilotutbildning i professionellt 

föräldrasamarbete, samt processorienterat ledarskap.  

 

När Relationsprojektet är i sitt slutskede 

I följande text slås resultatet av 22 intervjuer från senare delen av år 2009, 

ihop till en sammanfattande redovisning. Vid denna tid hade projektet varit i 

gång cirka fem år och skulle avslutas inom kort. De personer som intervjuades 

var: fem pedagoger som utbildats till KH-piloter, och fem pedagoger som 

deltagit i kollegiala handledningssamtal. Dessutom gjordes åtta intervjuer med 

pedagoger som utbildats till PF-piloter och fyra intervjuer med rektorer som 

bland annat medverkat i utbildningen processorienterat ledarskap (se bilaga 1, 

tabell 1). 
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I texten finns i huvudsak en redogörelse av rektorers och pedagogers 

uppfattningar kring två frågeställningar: På vilket sätt uppfattar de att den 

verksamhet som de är en del av förändrats av projektet? samt Vad de menar 

främjat respektive missgynnat varaktiga förändringar?  

 

På vilka sätt uppfattar rektorer och pedagoger att den 

verksamhet som de är en del av förändrats av Relationsprojektet? 

Projektets uppmärksammar särskilt vikten av goda relationer och ser goda 

relationer som en nyckel för barns lärande. 

Projektet betonar särskilt att skolan skall förbättra sina metoder när det gäller 

att möta barn, elever och föräldrar […] (syftet med projektet) 

 

Utsagorna från intervjuerna senhösten 2009 visar att oavsett vilken satsning 

som informanterna medverkat i (någon utbildning inom projektet eller som 

deltagare i en handledningsgrupp) så tycker de att Relationsprojektet främst 

bidragit till att de utvecklats som personer, att de reflekterar mera över sig 

själva, samt att nya insikter när det gäller samtal utvecklats: Man har fått 

jättemycket tankar om sig själv, säger en KH-pilot (pilot i kollegial 

handledning). Av den orsaken har lärdomar från projektet, enligt deras 

utsagor, i synnerhet, förändrat eller förfinat deras kontakter med andra 

människor, och förbättrat olika typer av samtal. 

 

En gemensam uppfattning bland KH-piloter och ”handledda” är att de 

kollegiala handledningssamtalen (som genomförts inom projektet) påverkar 

verksamheterna i kommunens förskolor och skolor. KH-piloterna berättar att 

utbildningen bidragit till att de själva lyssnar i högre grad innan de talar, att 

de ställer andra frågor, är mer konkreta, mer empatiska, mer observanta på 

kroppsspråkets signaler, samt ger sig mer tid i sina relationer med andra 

människor. Dessutom känner de sig modigare inför svåra samtal. En av dem 

säger: 

 
Och att, jag tror att man har liksom mer empati. Jag ger mig mer tid till att 

lyssna in föräldern. Det är en grej som jag tror man har fått lära sig i det 

här. Att man, det är så lätt som pedagog att om man kallar in en förälder 

till ett samtal, eller att det bara plötsligt blir ett samtal, ja men, och så tar 

man som pedagog över. Man lyssnar inte riktigt på föräldern, och man 

lyssnar inte på vad det egentligen är som är problemet. Och att man visar 

empati, inför det här problemet, så att man inte… Det är lätt att köra över 

som pedagog, det är lätt att köra över en förälder. (KH-pilot) 
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De berättar att de också använder innehåll och lärdomar från utbildningen i 

diskussioner med kollegor och arbetslag, samt i andra vardagliga kontakter.  

 

Pedagogerna som blivit handledda i kollegiala handledningssamtal betonar att 

de funderar över sin egen roll i relationer med andra mer än tidigare, samt över 

vad de själva kan göra för att förbättra relationer. Deras utsagor visar också 

att de ändrat sitt förhållningssätt mot enskilda barn och att de gjort praktiska 

förändringar i verksamheten som gynnat barn, dem själva och verksamheten. 

De ger också exempel på hur kontakten mellan pedagoger och vårdnadshavare 

förändrats och ökat, och detta, har enligt dem, varit framgångsrikt. En 

handledd pedagog säger emellertid: Vissa grejer testade vi ju, och vissa 

fungerade bra och vissa fungerade inte alls. Andra konkreta konsekvenser av 

handledningen som återfinns i informanternas utsagor är att kollegor fått ny 

kraft (energi) av kollegial handledning, att relationer fått större vikt i 

pedagogiska kartläggningar, samt att en variant av kollegial handledning 

använts för reda ut konflikter och annan problematik i personalgrupper och 

för att stärka nyanställd personal. 

 

Piloterna i professionellt föräldrasamarbete, PF-piloterna, berättar i sin tur att 

den utbildning de deltagit i bidragit till att de i högre grad förbereder de samtal 

som de medverkar i, att samtalen fått en tydligare struktur och att de är mer 

noggranna och ”rakt på sak”. De berättar också att de är mera angelägna om 

att utforma samtal som en dialog, och att de eftersträvar att föräldrar ska känna 

sig delaktiga och likvärdiga under samtalen, samt att de själva skall vara 

uppmärksamma lyssnare:  

 
Alltså jag tycker att, när man känner av det här, det är när man sitter med 

föräldrar i olika samtal, att det har förändrats. Och vikten av till exempel 

att man summerar på slutet av samtalet. Många gånger har man gått från 

ett samtal och så, men vad bestämde vi egentligen? Men följer man hennes 

tankar, hur viktigt det är med att man strukturerar sitt samtal, då i slutet 

ingår ju någon sorts summering eller sammanfattning. Och det tycker jag 

att det har blivit, på många samtal jag har varit på nu, där inte jag har lett 

heller, så har jag sett skillnad. (PF-pilot) 

 

Flera rektorer bekräftar att innehållet i samtalen på möten och konferenser har 

fått ett annat innehåll: Ja, i samtalen märker jag definitivt. Det är som så 

slående, säger en rektor. Enligt utsagorna färgas svåra samtal, och möten där 

vårdnadshavare är inblandade, ibland också av kursledarens ord och av 

diskussioner från pilotutbildningarna.  
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En rektor berättar att en specialpedagog i kommunen har blivit väldigt duktig 

på att genomföra svåra samtal till följd av projektet, och därför har antalet 

träffar som rektor medverkar i reducerats. Många PF-piloter, men också 

pedagoger som blivit handledda, delar en uppfattning om att samtalen i 

arbetslagen också förändrats: Framförallt när vi pratar elever, säger en KH-

pilot. De tycker även att diskussionsklimatet och relationerna inom arbetslaget 

utvecklats, och att personalen månar mer om varandra. Utvecklingssamtalen 

utvärderas också enligt utsagorna i större utsträckning än tidigare. 

Pilotutbildningen i professionellt föräldrasamarbete sägs också ha försett 

pedagogerna med ett ”verktyg” som är användbart i andra sammanhang, att 

utbildningen utvecklat ”relationstankar” i det praktiska arbetet: Man har som 

satt igång en process i huvudet som hela tiden tickar på något vis (PF-pilot). 

Flera informanter som medverkat i pilotutbildningen talar också om att de 

tagit till sig att skolan inte alltid vet bäst, och menar att den tiden är passé. 

 

Utsagorna visar att traditionella föräldramöten inte förändrats i någon större 

omfattning. Förutom att somliga menar att vårdnadshavarnas betydelse 

verbaliseras mer än tidigare, och att pedagogerna börjat informera om den så 

kallade anmälningsplikten. Vissa informanter menar att pilotutbildningar 

också bidragit till att olika yrkesgrupper i kommunen närmat sig varandra, att 

former för samverkan skola-socialtjänst utvecklats, och att kontakterna mellan 

skolans pedagoger och socialtjänstens tjänstemän tätnat. En rektor tror att 

denna samverkan också medfört att pedagogerna hellre gör anmälningar till 

socialtjänsten. Rektorerna värdesätter särskilt att utbildningen i 

Processorienterat ledarskap bidragit till att de som yrkesgrupp närmat sig 

varandra. 

 

Många informanter menar att projektet mer allmänt utvecklat en insikt om, en 

förståelse för, vilket ansvar de själva har, att de blivit mer medvetna om att det 

är de professionella som har ansvar för exempelvis de samtal som de 

medverkar i:  

 
Ja, jag tror framförallt att jag har förstått vilket allvar det egentligen ligger 

bakom att ha en professionell relation till föräldrar och till barn. Alltså att 

vi som professionella står med ett ansvar för relationen, så tror jag inte jag 

har tänkt så mycket tidigare. (KH-pilot)  

 

En rektor understryker att denna utveckling är mycket påtaglig eftersom 

pedagogerna allt oftare talar om att det är de själva som har ansvar för hur 

relationer till barn och vårdnadshavare fungerar.  
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Vissa informanter betonar att projektutbildningarnas innehåll bekräftat deras 

tidigare kunskaper och synsätt, och därmed styrkt att de redan var ”på rätt 

spår”. Detta har, enligt dem, fått till följd att projektet drivit vidare en redan 

pågående process och att de känt sig styrkta av utbildningen.  

 

Informanternas uppfattningar om vilka lärdomar projektet framförallt 

utvecklat skiljer sig en aning. Informanter som representerar kollegial 

handledning, både piloter och handledda, talar om att handledningen förbättrat 

deras kompetens när det gäller relationer, samt att de reflekterar på ett annat 

och fördjupat sätt: Det är något magiskt som händer, tycker jag, i relationen 

med andra, i den här samtalstekniken som kollegial handledning är (KH-

pilot). PF-piloterna understryker att de först och främst genom utbildningen 

erhållit kunskaper om samtal, och om sig själva: 

 
...man har lärt känna så mycket mer om sig själv, och även lärt sig… jag 

menar, sådant som, visste man ju också om innan, just hur mycket den 

ryggsäck alla bär med sig, just hur mycket den inverkar på vårt sätt att vara 

och vårt sätt att reagera. Och det är lite så man tänker, och försöker föra 

fram det här nu, varför blir du så arg på den här eleven? Fundera i stället 

för, vad är det hos dig som gör att du blir så arg? Ta det från den synvinkeln 

i stället, vad är det hos dig som triggar, så att du blir så arg på den här 

eleven? För då kan du lättare lära dig att hantera, för du kan lära dig 

hantera dig själv, det är svårare att förändra eleven. Men lär du dig hantera 

dig själv och veta vad som gör dig så arg eller så ledsen, eller så irriterad, 

då kan man jobba med det, och då kan jag lättare gå in i arbete med eleven 

och kanske få en förändring. Så det är väl, större medvetenhet om den 

ryggsäck alla bär med sig. (PF-pilot) 

 

Rektorerna, som bland annat deltagit i satsningen på processorienterat 

ledarskap, menar att kunskapen om andra verksamheter, om Socialtjänst och 

BUP, ökat, och att projektet bidragit till en större förståelse för 

medmänniskors behov, tankar och känslor. En rektor framhåller att hon blivit 

mer medveten om sitt ansvar för relationen till medarbetare, och andra rektorer 

påtalar att de blivit bättre lyssnare efter utbildningen, samt att de inte fokuserar 

lösningar i lika hög grad som tidigare i de samtal som de medverkar i. 
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Vad menar rektorer och pedagoger har främjat respektive 

missgynnat förändringar? 

 

Hösten 2009 bedöms Relationsprojektet sammanfattningsvis som ett viktigt 

och lärorikt projekt av samtliga informanter, och innehållet i 

utbildningssatsningarna uppskattas och anammas i hög grad. Informanterna 

berömmer utbildningarnas struktur och innehåll, samt lovordar 

utbildningsledaren: Just att få möjligheten att träffa denna människa som bara 

äger, om man säger som ungarna. Och det gör hon, hon är helt suverän (KH-

pilot). Det som ytterligare betonas är utbildningarnas omfattning (cirka 9 

månader), dess upplägg, de praktiska övningar som färgat kursdagarna samt 

indelningen i basgrupper:  

 
Och sedan, de här praktiska övningarna, och jag har aldrig tidigare hållit 

på med rollspel, men att man i ett rollspel kan känna så tydligt, att jag är 

nu till exempel pappan i det här förhållandet, och jag ska vara si och så, 

att jag kan liksom få sådana känslor i ett rollspel, det var ganska häftigt. 

(PF-pilot) 

 

Samtliga PF-piloter och rektorer uppskattar att olika yrkesgrupper och 

pedagoger från olika stadier mixades på den utbildning de genomgått i 

projektet. Rektorerna värdesätter särskilt att projektsatsningarna skett på flera 

plan i kommunen.  

 

Den kollegiala handledningen uppskattats av både KH-piloter (handledare) 

och av handledda pedagoger. Piloterna är särskilt nöjda med att de varit två 

ledare i varje handledningsgrupp, och att de fick handledning av kursledaren 

när verksamheten var i sin linda. Informanterna är överlag nöjda med 

samtalsmetoden, och med att deltagarna i handledningsgrupperna arbetar på 

olika arbetsplatser samt har olika yrkesprofessioner. De handledda 

pedagogerna betonar även värdet av att handledningstillfällena gett dem 

möjlighet att i lugn och ro lyfta ett dilemma, att de getts möjlighet att sätta ord 

på sitt arbete, samt att de genom handledningen blivit bekräftade och erhållit 

nya infallsvinklar på ett dilemma:  
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Jätteovant i början, och samtidigt så var det, jo det var trevligt att sitta där. 

Eller både och egentligen, för jag var ju tvungen att visa mig själv. Och, 

det var väl kanske inte bara de positiva sidorna jag fick ta fram då, utan 

det var ju mitt förhållningssätt till ett barn och som jag hade bekymmer 

med, eller så, ja… som jag de fick tycka till om, och tänka till om. Men 

just det där att man… det var fullt fokus på mig, och jag fick prata till 

punkt, det var ingen som kastade sig över mig och sa att ”ja men gör så 

här!”, och ingen som sa ”äh, det är inget att bry sig om”. Inte så, utan att 

det togs verkligen på allvar, och det fanns verkligen en vilja att hjälpa mig. 

Ja, att jag själv skulle komma vidare med det jag hade bekymmer med. 

Det var väl egentligen den sköna känslan, just att… men både att bli 

lyssnad på, och att bli lite utmanad. Framförallt att bli bekräftad, var väl 

egentligen det bästa utav alltihop, att sitta där. Och så det här att jag valde 

själv vad jag ville dela med mig utav. Och jag valde själv vad jag ville ta 

åt mig av reflektionsgruppens tyck och tänk och råd och så. (KH-pilot) 

 

Informanterna sätter också värde på att Relationsprojektet var en stor satsning. 

En pedagog berättar också att när flera pedagoger på en skolenhet, på en skola, 

gått en pilotutbildning är utvecklingen av projektets föresatser särskilt 

märkbar, och betonar värdet av att ha en kollega som utbildats till pilot, att det 

inspirerar i vardagsarbetet. 

 

När intervjuerna gjordes hade inte alla skolenheter i kommunen avslutat 

bokcirkeln Professionellt föräldrasamarbete, eller påbörjat den, men vissa 

PF-piloter har positiva erfarenheter av att leda bokcirkeln, och menar att 

kollegorna var väldigt intresserade och aktiva i denna. Utsagorna visar att 

boken från bokcirkeln har varit till hjälp inför utvecklingssamtal och ”svåra 

samtal”, och också medverkat till att de blivit mer strukturerade, samt att 

informanterna känt sig säkrare. En pedagog är dock tveksam till om innehållet 

i boken har påverkat arbetet över huvud taget:  

 
…det man läser, det är ju hur klokt som helst, men man läser ju mycket 

som är bra och, oj vad bra det här låter! Men sedan gäller det att kunna 

förverkliga det på något vis och leva upp till det, och man ska ha 

förutsättningar för det också. (KH-pilot)  

 

En rektor tycker att bokcirkeln Professionellt föräldrasamarbete är den 

satsning i projektet som gjort det största avtrycket i verksamheterna.  

 

 

När informanterna framför kritik till projektet talar de huvudsakligen om 

svårigheter att lämna ordinarie arbetsuppgifter för att medverka i 

projektaktiviteter, om att den samverkan som utvecklats under projektet 
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mellan förskola, skola, Socialtjänst och BUP förefaller att fallera, och 

dessutom får bokcirkeln Professionellt föräldrasamarbete en del klander. 

 

Informanterna är eniga om att praktiska svårigheter hindrat dem att delta i 

olika projektsatsningar, många pedagoger har helt enkelt haft svårt att lämna 

sitt arbete för att medverka. Utsagorna visar att de arrangemang som skapades, 

för att pedagogerna skulle kunna medverka i olika satsningar, varierade, och i 

realiteten var det svårt att få tag vikarie för de som medgivits att använda 

sådana. Förskollärare och fritidspedagoger som deltog i kollegial 

pilotutbildning fick överlåta sina ordinarie arbetsuppgifter till övrig personal, 

som fick arbeta med reducerad personalstyrka. Enligt informanternas utsagor 

fick de därför en tung arbetsbörda: …kostymen är väldigt tight (KH-pilot). 

Flera piloter påtalar att vissa yrkeskategorier hade särskilt svårt att lämna 

ordinarie arbetsuppgifter för att delta i kollegial handledning, exempelvis 

förskolans pedagoger (som arbetar i barngrupp hela dagen), och vissa 

ämneslärare (som var svåra att ersätta). Samtliga piloter har också, i varierad 

omfattning, haft svårt att närvara vid pilotutbildningarna, och vid de kollegiala 

handledningssamtalen: …alltså ibland gick det väl bra, men ibland kändes det 

ju inte så jättebra att gå ifrån, säger exempelvis en av piloterna i kollegial 

handledning (KH-pilot).  

 

Enligt intervjuutsagorna har det också varit svårt att hitta lämpliga tidpunkter 

för projektets olika satsningar. Detta har exempelvis medfört frånvaro i 

handledningsgrupper, att blandningen av yrkesgrupper brustit och att de 

ibland blev för få för samtalsmetoden. Gruppsammansättningen i 

handledningsgruppen har också, dock undantagsvis, påverkat samtalen 

negativt. Det handlar då om att gruppmedlemmar var bekanta vilket fått till 

följd att deltagarna inte velat lyfta vissa dilemman under samtalen. Flera 

pedagoger är också kritiska till att det finns personal i kommunens förskolor 

och skolor som helt avstått från att delta i kollegial handledning. Barnskötare 

nämns som en yrkesgrupp som låtit bli: Fräls de redan frälsta […] är en tanke 

som dryftas med tanke på vilka som deltagit i projektets olika satsningar. 

 

De som deltagit i pilotutbildningen professionellt föräldrasamarbete, PF-

piloter, är besvikna över att den samverkan mellan skola, socialtjänst och BUP 

som påbörjats under utbildningen, och som de hoppats på, verkar ”rinna ut i 

sanden”. Vissa PF-piloter berättar också att det ibland varit svårt att leda 

bokcirkeln Professionellt föräldrasamarbete. De kritiserar i första hand att 

pilotutbildningens innehåll och bokens innehåll skiljer sig, samt att 

organisationen av bokcirkeln generellt brustit. De är kritiska till att 

bokcirklarna planerades och genomfördes på olika sätt inom kommunen, och 
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flera av dem saknar ett engagemang från rektorerna. De berättar om nackdelar 

med att genomföra bokcirkeln på kvällstid, och de som genomfört den efter 

elevtid (på eftermiddagen) talar om att de genomfört cirkeln på ”nådetid”. 

Vissa piloter är också kritiska till de förutsättningar som skapades för att 

medverka i, och leda bokcirkeln, och somliga tycker att det var svårt att leda 

en bokcirkel som kollegorna beordrats medverka i: Ja, för alltså det är så 

jobbigt när man får en person i gruppen som inte vill, det kan förstöra allt, 

säger en av piloterna (PF-pilot). Utsagorna visar också att det var stor frånvaro 

i vissa bokcirkelgrupper, och att vissa medarbetare förberett sig dåligt. Några 

piloter kritiserar att kommunens fritidspedagoger fått delta i bokcirkeln 

tillsammans med förskolans pedagoger, som arbetar med en annan 

åldersgrupp och i en annan verksamhet än de själva. I somliga intervjuutsagor 

finns kritik om att den kollegiala handledningen stoppades under en period för 

att bokcirkeln skulle genomföras, att andra nya projekt påbörjades i 

kommunen innan Relationsprojektet avslutades, samt kritik angående den 

första bokcirkeln, den som inledde projektet. Många pedagoger har inte alls 

kommit i kontakt med boken som användes, eller bara läst någon del, medan 

rektorerna läst den. Ett par rektorer uppfattar beslutet om att boken skulle läsas 

som dåligt förankrad, ett top-down beslut, som bidrog till att boken användes 

i olika omfattning och på olika sätt i kommunens förskolor och skolor.  

 

Informanter från båda pilotutbildningarna uppfattar informationen kring 

projektet som allmänt bristfällig. De berättar att många pedagoger inte kände 

till möjligheten att anmäla sig till pilotutbildningar, inte förstått att de 

aktiviteter som de deltog i tillhörde ett projekt, och att de som deltog i 

pilotutbildningen för Professionellt föräldrasamarbete, PF-piloter, inte visste 

vilken deras uppgift skulle bli efter utbildningen: Det tyckte jag inte heller att 

man fick nog med information om, vad innebär det här för mig, innan man 

hoppar på något så vill man gärna veta det (PF-pilot). I utsagorna finns även 

kritik om hur urvalet skett till pilotutbildningarna, att exempelvis alla skolor 

inte var representerade: Och de skolor som saknade representanter, de är ju 

på något sätt vid sidan om [...] Men det känns ju som att någon skola fick 

flera, varför fick inte alla? För det ska ju vara den här bredden i kommunen 

(PF-pilot). Vissa pedagoger kritiserar den förtegenhet som varit kring ledarnas 

utbildning i processorienterat ledarskap, en pilot tycker att PF-utbildningen 

medverkat till att det blivit svårt att veta var gränsen för arbetsuppgifter och 

ansvar är: …men när tar mitt ansvar slut som professionell? (PF-pilot), och 

somliga menar att vissa lärdomar från pilotutbildningen Professionellt 

föräldrasamarbete kan vara svåra att hinna med att använda i skolans värld, 

även om de är kloka:  
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Men när man då kommer till vår arbetssituation som lärare, så är ju tiden 

ett stort bekymmer. Jag vet att så här borde man göra, men har jag tid med 

sådana samtal alltid? Det går när man har planerade samtal, då kan man 

vika tiden. Men alltså att få till det så bra i en stressad situation kanske inte 

alltid är så lätt. (PF-pilot) 

 

I det närmaste alla informanter uttrycker oro för vad som ska hända med de 

satsningar som påbörjats i kommunen när projekttiden och projektpengarna 

tar slut. En PF-pilot betonar att om kommunen tar sig an ett projekt ska det 

finnas en långsiktig tanke med det: 
 

Och om då liksom kommunen ska vara den som tar hand om sådana här 

projekt, då tänker jag att man ska också, det ska inte bara vara slut, vad 

bra att ni har gått en pilotutbildning, utan vad blir det för efterverkningar 

om fem år? Vad vill ha med det här då? Hur ska det se ut i vår kommun, 

att det finns någon sorts långsiktig tanke med varför man satsar så här 

mycket tid och resurser på ändå en ganska stor grupp. Om man tar allt med 

kollegial handledning och den här professionellt föräldrasamarbete så är 

det ganska många människor ändå som har fått gå igenom det här. (PF-

pilot) 

 

Flera informanter kritiserar också det antal projekt som bedrivs eller bedrivits 

inom kommunen, och menar att de är alltför många. En rektor betonar att det 

alltjämt finns en risk att när projektpengar tar slut, tar också orken slut, samt 

att ibland ställs krav ”uppifrån” på att ekonomiska resurser som erhållits ska 

nyttjas snabbt: ...och inte manar ju det till någon långsiktig satsning. 

 

Tre år senare 

Följande text är en redogörelse av rektorers och pedagogers uppfattningar på 

de frågeområden som redovisats tidigare, men denna gång från våren 2012. 

Det vill säga nästan tre år senare. Redovisningen grundar sig på sammanlagt 

tolv intervjuer, enskilda intervjuer med rektorer och fokusgruppintervjuer med 

pedagoger (se bilaga 1, tabell 2). Informanterna har på samma sätt som i 

redovisningen av den uppföljande studien av Språkprojektet försetts med 

fiktiva namn, och är också desamma. I redovisningen kallas projektledaren 

Kerstin.  
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På vilka sätt uppfattar rektorer och pedagoger att den 

verksamhet som de är en del av förändrats av Relationsprojektet? 

Projektets uppmärksammar särskilt vikten av goda relationer och ser goda 

relationer som en nyckel för barns lärande. 

Projektet betonar särskilt att skolan skall förbättra sina metoder när det gäller 

att möta barn, elever och föräldrar […] (syftet med projektet) 

 

Våren 2012 klargör samtliga informanter att sedan Relationsprojektet slutförts 

finns det alltjämt möjlighet för kommunens pedagoger att delta i en kollegial 

handledningsgrupp, en verksamhet som också fanns under senare delen av 

projektet. Av de 22 pedagoger som utbildades till ledare för kollegiala 

handledningssamtal under projektet, KH-piloter, är fortfarande tolv aktiva 

som ledare. Tillsammans ansvarar de för sex handledningsgrupper, med 5-6 

pedagoger i varje grupp: Kollegial handledning lever fortfarande, och är 

ganska aktivt, finns liksom varje år, och vi gör nya grupper, och de här 

piloterna är aktiva […] berättar exempelvis Gullan. De kollegiala 

handledningssamtalen lanseras återkommande via kommunens intranät, och 

medverkan är frivillig. Piloterna handleds i sin tur emellanåt av en psykolog 

som kommunen konsulterar. Lotten berättar att begrepp som kan kopplas till 

projektet också fortlever i kommunen: …det jag kan säga, det är att 

begreppen professionellt föräldrasamarbete, kollegial handledning, det lever 

kvar det tycker jag. De åtta pedagoger som utbildades till piloter för 

professionellt föräldrasamarbete under projektet, PF-piloter, har enligt 

utsagorna inte någon egentlig uppgift, och har egentligen aldrig haft efter 

projekttidens slut: Ja, det kan vi fråga oss, […], piloterna i professionellt 

föräldrasamarbete har inte gjort något mer, inte mig veterligt (Lotten). Efter 

projektets avslut har också en grupp pedagoger gått en utbildning i 

neuropsykiatriska funktionshinder, i SPSM: s regi, vars innehåll tangerar 

Relationsprojektet: Och dom är delvis verksamma ute i klassrum för att hjälpa 

till med handledning och stödja personal och elever. Tillrättalägga och 

anpassa, och hur man samtalar med barn med uppmärksamhetsstörning och 

sådana saker (Lotten). Utsagorna bekräftar även att det finns formella beslut 

om att relationskompetens skall genomsyra kommunens kultur och 

utbildningsförvaltning, samt att området också beaktas i lokala arbetsplaner. 

 

Hålls projektets innehåll levande på något annat sätt? Några fortgående samtal 

om Relationsprojektets innehåll har ej funnits under senare år, enligt 

utsagorna. Både rektorer och pedagoger säger emellertid att innehållet ibland 

ventileras på konferenser eller inom elevhälsan när de av ett eller annat skäl 

diskuterar barn:  
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…när man sitter med lärare och ska göra någon handlingsplan, skriva någon 

pedagogisk planering, skriva ett åtgärdsprogram då tar man ju upp 

förhållningssätt, bemötande […]. Hur viktigt det är (Brittas grupp). En 

förskolechef säger: 

  
Vi pratar ganska ofta om professionellt föräldrasamarbete på min förskola, 

bemötande och relationen till både föräldrar och barn, att vara 

professionell i samtal, att faktiskt ta kommandot på ett ödmjukt sätt därför 

att föräldrar och barn är i en utsatt situation. Det gör vi. 

 

En fokusgrupp berättar att förskolans pedagoger haft möjlighet att diskutera 

området på samverkansdagar med en annan skolenhet: …där har vi ju pratat 

om relationer. Det har egentligen varit både språk och relationer (Lottens 

grupp), medan en fokusgrupp aldrig deltagit i samtal som behandlar 

relationskompetens under senare år. Denna grupp har däremot ibland repeterat 

innehåll från boken som användes i bokcirkeln. En rektor berättar att hon och 

hennes medarbetare återvänt till innehållet i projektet i samband med en 

nyligen uppstartad studiecirkel, och vissa rektorer berättar att idéer från 

projektet ibland dryftas i rektorsgruppen: …vid behov tror jag, inte så ofta 

(Eva).  En rektor betonar att pedagogerna aldrig efterfrågat projektinnehållet, 

men understryker samtidigt att ansvaret är hennes, och ytterligare en rektor 

understryker att de slutat resonera och istället visar relationskompetens.  

 

Rektorerna, de som enligt styrande dokument har huvudansvar för skolans 

utveckling, har enligt intervjuutsagorna i olika omfattning, och på olika sätt, 

hållit igång innehåll från Relationsprojektet. Tre rektorer berättar att de 

försökt bidra till projektets fortlevnad genom att själva föregå med gott 

exempel, såsom i medarbetarsamtal. Två av dessa, samt ytterligare en rektor, 

har uppmuntrat pedagogerna genom att exempelvis sporra dem att ta hjälp av 

boken som användes i bokcirkeln, att delta i kollegial handledning, och genom 

att söka stöd hos PF-piloter. En av dessa tre har också konsulterat en psykolog 

som stöttat pedagogerna med tanke på svåra samtal, och även startat en 

studiecirkel som har koppling till området, medan en av dem har spridit goda 

exempel från en förskola till sina medarbetare. En rektor understryker 

dessutom att hon varit öppen med att hon trott på de idéer som förmedlades i 

projektet, medan ytterligare en rektor säger att hon brukar ta upp ämnet med 

enskilda pedagoger i samband med verksamhetsbesök. En rektor vet inte om 

hon på något sätt hållit igång projektidéerna. Pedagogernas uppfattning om 

rektorernas sätt att arbeta vidare med projektets föresatser varierar. Vissa 

fokusgrupper har svårt att erinra sig vad rektor kan ha gjort för att hålla 

tankegångarna vid liv, och andra säger bestämt att rektor inte gjort något alls. 

Pedagogerna i flera fokusgrupper menar trots det, att rektor, eller någon inom 
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elevhälsan, föreslagit medarbetare att delta i kollegial handledning, och de har 

dessutom en tämligen generell upplevelse av att rektorerna bedömer kollegial 

handledning som viktig för dem.  

 

Pedagogernas bidrag för att hålla projektets föresatser levande skiljer sig 

också en del. Flera pedagoger berättar att boken Professionellt 

föräldrasamarbete ofta varit till hjälp, att de brukar uppmuntra kollegor att 

repetera avsnitt ur boken, samt att de tränat tillsammans med kollegor inför 

svåra samtal:  

 
…jag möter ju ofta pedagoger som, kring handledning, och då kan jag 

relatera till det och det kapitlet: jamen titta på det igen, du var ju med då 

men kolla igenom igen, ja, eller att om det kommer nya så att dom också 

får ta del av detta, det är ju det som är, att införliva dem i det här, säger en 

pedagog (Gullans grupp).  

 

En KH-pilot framhåller att som ledare för kollegiala handledningssamtal 

håller hon tankegångarna vid liv, och en rektor tycker att pedagogernas 

fortlöpande intresse för att delta i kollegial handledning visar att pedagogerna 

är villiga att jobba vidare med projektets innehåll. En pedagog har föreläst för 

personal i andra kommuner och förvaltningar om innehållet projektet, och en 

PF-pilot berättar att hon försöker förmedla de insikter hon utvecklat på sin 

egen arbetsplats. Det finns också pedagoger som anser att de håller projektets 

innehåll levande genom samtal med kollegor, vilket också en rektor bekräftar, 

genom att vara observant på hur arbetskamrater mår, och genom att rannsaka 

sig själva i mötet med andra människor. I en av fokusgrupperna kan 

pedagogerna inte erinra sig att de på något sätt jobbat vidare med projektets 

innehåll, medan deras rektor uppfattar deras kommunikationsstil som ett sätt 

att jobba vidare med innehållet. Även andra utsagor klargör att pedagogernas 

beteende håller projektets innehåll vid liv, medan de själva inte alltid är 

medvetna om det. En pedagog säger:  
 

Det är ju en förhoppning man har, att man har kunnat förmedla det här, 

sen tror jag ju som sagt, att de här små fröna som man har sått har nog lyft 

diskussionerna och sakerna till en annan nivå, utan att man märker det, 

inte så att det står skrivet på något papper eller så.  

 

Projektet betonar särskilt att skolan skall förbättra sina metoder när det gäller 

att möta barn, elever och föräldrar […] (syftet med projektet) 

Intervjuutsagorna visar att tre år efter projektet avslutats påverkas förskolans 

och skolans verksamhet av Relationsprojektet. Enligt informanterna färgas 
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främst deras, men också kollegors, relationer till andra människor, samt de 

samtal som de deltar i av projektet.  

 

Resultatet visar att Relationsprojektet i synnerhet färgar de planerade samtalen 

som utförs i förskola och skola. Rektorerna tycker att pedagogerna är 

modigare, tryggare, och mer fokuserade i utvecklingssamtal och svåra samtal. 

En rektor har en känsla av att PF-piloter ”ger mer” än övriga pedagoger i olika 

samtal, och en rektor berättar att pedagogerna själva också berättat att 

utvecklingssamtalen förbättrats. Pedagogerna, i sin tur, anser att de bland 

annat begrundar och planerar samtalen mera, reflekterar mera över vad de 

säger, är mer öppna i sin kommunikation och lyssnar bättre. De säger också 

att de återkopplar på ett annat sätt än tidigare, och att de observerat samma 

utveckling hos kollegor. Flera informanter berättar att idéer från kollegial 

handledning, och vunna kunskaper från projektet, passar i alla typer av samtal 

och kan används i skiftande sammanhang. En pedagog berättar exempelvis att 

hon använder den typ av frågor som kännetecknar kollegial handledning i 

andra situationer, och en förskolechef säger:  

 

…ehh även att ja kan tänka mig att vi har lärt oss mycket i kollegial 

handledning och, så vi använder ibland i ledningsgruppen, eller att jag kan 

använda det i en arbetsgrupp där det finns något dilemma, alltså det har 

blivit mer ett verktyg, och man kan säga också som förskolechef att man 

rekommenderar det om en personal har svårigheter, - kanske du ska gå 

kollegial handledning och liksom lyfter det där. 

 

Vissa pedagoger, särskilt representanter för förskolan, berättar också att 

projektet bidragit till att de känner sig säkrare i svåra samtal, att de tar tag i 

jobbiga situationer på ett annat sätt, och att de inte är rädda för 

vårdnadshavares reaktioner såsom tidigare: 
 

Vinsten som jag tycker det är just när jag tar kontakt med föräldrar, så 

alltså jag tänker igenom på ett annat sätt nu. Hur lägger jag fram det här 

för att det skall bli bra och att man ska bli hjälpt av det. Istället för att man 

slänger sig på telefon när man har, när man bara kokar eller att man ringer 

i frustration eller ilska, utan man låter det som sjunka in och tänker näe 

jag ska inte ringa nu utan vänta en stund och så tänker man igenom, vad 

hände och vad, vem har gjort vad och så där, så man är mera, det tycker 

jag man har fått med sig. (Evas grupp) 

 

Rektorerna, i sin tur, berättar att lärdomar från projektet fått praktiska 

konsekvenser för de samtal de ansvarar för, främst för svåra samtal, men också 

för samtal med medarbetare. Somliga anser att de lyssnar bättre än tidigare. 

Annika berättar att många pedagoger uppträder annorlunda på 
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medarbetarsamtal efter projektet, att de exempelvis tar emot kritik på ett nytt 

sätt, och Britta framhåller att hon, med hjälp av projektet, kommit till insikt 

om att hon inte alltid behöver föreslå lösningar i olika samtal. Vissa 

informanter berättar att de emellanåt hör pedagoger som säger att det är de 

själva som har ansvar för kvaliteten för relationen till barn och föräldrar.  

 

Flera pedagogers utsagor bekräftar att arbetsmiljön gynnats av 

Relationsprojektet. De menar att de vågar mera i sina relationer till kollegor, 

att de är mer aktiva i diskussioner kring arbetsrelaterade problem, att 

diskussionerna på arbetsplatsen förbättrats, och därtill arbetsklimatet på vissa 

skolenheter. Att pedagogerna är modigare när det gäller konfliktfyllda 

situationer bland personalen har också Pia har lagt märke till. Somliga 

pedagoger menar att projektet bidragit till att vuxnas felsteg inte längre 

tolereras i förskola och skola:  

 
…ja, alltså jag har hamnat i flera situationer där kanske vuxna har gjort fel 

mot ett barn, och förr kanske det sågs mellan fingrarna, men det görs inte 

idag, utan nu står man verkligen upp för att det är barnet som är i fokus 

och det är den vuxne som har brustit när det blir en dålig kvalitet i 

relationen […]. (Gullans grupp)  

 

I fokusgruppernas utsagor återfinns även en uppfattning om att personal, men 

också vårdnadshavare och barn vågar framföra sina tankar på ett annat sätt än 

förr. 

 

Har Relationsprojektet fått några direkta följder för förskolans och skolans 

arbetsmetoder? Förskolecheferna tycker att de allmänt kan se att pedagogerna 

ständigt värnar om att utveckla goda relationer gentemot barn, föräldrar och 

kollegor, och att de utvecklat en god samtalston. Pia berättar att pedagogerna 

också har utvecklat ett mer medvetet förhållningssätt till hur de genomför 

föräldramöten, och att de generellt har en tryggare och mer kompetent 

kommunikationsstil. En rektor tycker allmänt att ett mer reflekterande 

arbetssätt har utvecklats, och att förskolans pedagoger sticker ut lite extra när 

det gäller detta.  

 

Mer konkreta praktiska exempel på hur arbetsmetoder utvecklats, med 

koppling till projektets innehåll, handlar i informanternas utsagor exempelvis 

om att pedagogernas samspel med vårdnadshavare i förskolornas kapprum har 

fått tydliga influenser av lärdomar från satsningen på professionellt 

föräldrasamarbete.  En pedagog från en förskola berättar att dagsrytmen på 

förskolan blivit lugnare, att rutinerna reducerats, samt att pedagogerna mer 
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påtagligt har olika förhållningssätt till enskilda barn. Detta, om att olika 

förhållningssätt utvecklats, återfinns också i en utsaga från en informant från 

grundskolan (den enhet där Språkverksamheten finns): Lilla Stina måste vi 

prata så här till, medan Pelle behöver det här, olika förhållningssätt till olika 

barn. En av fokusgrupperna som representerar förskolan framhåller att de inte 

tänkt så mycket på projektets föresatser i det dagliga arbetet med barnen, 

medan andra informanter, som också representerar förskolan, tycker att 

projektet bidragit till att barnens kompetens tillvaratas mera i förskolan, att 

pedagogerna lyssnar mera ärligt på dem, låter deras tankar och idéer bli 

bekanta, samt låter dem påverka verksamheten:  

 
…det här med att man skall avvakta lite grann, att man ska lyssna på 

barnen och kanske fråga upp och inte ta för givet att jag har förstått vad de 

vill, utan att jag måste […], och ibland så kan jag ändra mig fast jag har 

sagt nej så kan jag komma på att jag får ändra mig och fråga vad var det 

du tänkte egentligen, säger en pedagog. 

 

Pedagoger som företräder grundskolan har liknande uppfattningar, det vill 

säga att de lyssnar i större utsträckning på barnen, följer upp deras uttalanden 

med frågor och är mer återhållsamma med egna synpunkter. De berättar också 

att de vunna kunskaperna gör sig gällande i den dagliga kontakten med 

barnens vårdnadshavare: 

 
…dagliga kontakten som jag har med föräldrar på fritidshemmet, där 

tycker jag att jag har mest användning av det. Jag har liksom lärt mig. Vi 

säger att föräldern tar upp ett problem, när det är någonting, då har jag lärt 

mig liksom att, som du säger jag lyssnar, jag lyssnar in, sen ställer jag 

mycket mera konkreta frågor och man får en mycket bättre. (Evas grupp)  

 

Vissa rektorer säger att de har fått ett intryck av att nya lärdomar från projektet 

visar sig när barnen exempelvis är arga eller okoncentrerade: …hur den vuxne 

möter det och bemöter det här barnet i barnets frustration det tycker jag kan 

se. Istället för att bli arg, så väljer man en annan väg, säger Lotten. Hon 

understryker dock att alla pedagoger inte äger denna förmåga. Rektorernas 

berättelser visar att det varierar i vilken omfattning verksamheterna förändrats 

med tanke på projektets innehåll: …jag tycker att jag kan se att det har blivit 

det, sen allting kan ju alltid bli bättre självklart, och sen kan jag också se att 

det är en variation hur man har tagit till sig det här, det tycker jag, säger 

exempelvis Annika. Det finns också en rektor som är osäker på om projektet 

fått några praktiska följder på hennes skolenhet, men som menar att projektet 

likväl bidragit till att pedagogerna fått möjlighet att reflektera en hel del över 

sitt vardagliga arbete. Somliga tycker att det är svårt att veta om projektet 

bidragit till någon förändring i verksamheten, och ett par fokusgrupper betonar 
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att det är svårt att veta vilka handlingar som är ett resultat projektet: …vad är 

hönan och vad är ägget? (Brittas grupp)  

 

När informanterna berättar om hur projektet påverkat dem som individer 

sammanfaller beskrivningarna mycket med deras skildringar av hur 

verksamheterna påverkats, att strategier kring bemötande av andra människor 

förbättrats, att kontakten med vårdnadshavare och barn sker med ett mer 

medvetet ansvar och med mera eftertanke, samt att förhållandet till kollegor 

på arbetsplatsen förbättrats. Förutom detta anser pedagoger som arbetar i 

förskolan att deras yrkesroll höjts till följd av projektet, att de utvecklat en 

säkerhet i yrkesrollen, att de ser på sig själva på ett annat sätt eller att de 

förändrats som personer: …jag tycker ju att jag har blivit annorlunda, säger 

en pedagog (Pias grupp). En rektor understryker att hon inte är lika kategorisk 

som tidigare: 

 
… eleven ska kunna det här, du ska sitta still, ni föräldrar måste, så var det 

mer förut och det lever naturligtvis kvar, men för min del så känns det som 

att, att jag har lärt mig mycket av både Språkprojektet och 

Relationsprojektet, och så blir man äldre och förhoppningsvis klokare, och 

får fatt i det man själv måste jobba med för att funka bra tillsammans med 

andra.  

 

Samtidigt är en rektor osäker på om Relationsprojektet utvecklat henne alls på 

de områden som avsetts.  

 

I utsagorna finns stöd för att informanterna tycker att grundtankar från 

projektet blivit varaktiga i kommunen. En fokusgrupp från förskolan berättar 

att innehållet från projektet ”växt in i dem”. Exempel på uttalanden från 

pedagoger som representerar grundskolan är exempelvis: …man får ett annat 

sätt att tänka (Brittas grupp), eller att innehållet från projektet ”hamnat i deras 

ryggsäck”. En rektor från grundskolan menar att kunskaperna från projektet 

”sitter i väggarna”, och att hon uppmärksammat att det skett en förändring från 

när projektet var färskt då kunde pedagogerna exempelvis säga: …ja nu 

försökte jag göra som Helle (ledare för utbildningen), till att idéerna under 

senare år mer införlivats, blivit ett sätt att vara. En förskolechef tycker hon 

delvis kan se tecken på att miljön i förskola och skola anpassas, samt att detta 

blivit allt tydligare sedan kommunen gjort en satsning också på neuropiloter 

(kompetensutveckling i neuropsykiatriska funktionshinder), men:  
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…det är fortfarande en förbättring, det är inte alls slutfört absolut inte. Det 

är en ständigt pågående process. Alltså jag kan inte säga att det är guld och 

gröna skogar absolut inte, - förbättringsområde. Men det som känns bra 

det är att vi har punkter av människor ute i vår verksamhet som är, som 

har en hög medvetenhet om det här och jobbar för det här och då är 

förhoppningen på något sätt att de ska dra med sig dom andra som inte 

riktigt är på banan. 

Vad menar rektorer och pedagoger har främjat respektive 

missgynnat förändringar? 

 

Vid de intervjuer som gjordes våren 2012 fick informanterna, precis som vid 

de senare intervjuerna som behandlade Språkprojektet, möjlighet att förmedla 

sin uppfattning och sina erfarenheter om vad som främjat respektive 

missgynnat utvecklingen av det innehåll som projektet månat om. Deras 

utsagor sammanfattas i följande text. Den inledande delen skildrar i huvudsak 

de omständigheter de menar främjat utvecklingen av projektens idéer, och den 

senare delen fokuserar de faktorer de tror missgynnat, densamma. 

Vad har främjat förändringar? 

Tre år efter Relationsprojektet avslutats tycker informanterna att projektets 

tema, olika projektsatsningar, såsom pilotutbildningar, kollegial handledning, 

den senare bokcirkeln, samt att en stor mängd personer involverats i projektet 

spelat en avgörande roll för projektinnehållets utveckling och varaktighet i 

kommunen. En pedagog säger exempelvis: …desto mer inblandad man blir i 

en sak, desto mer brinner man för den (Evas grupp). I stort sett samtliga 

rektorer och fokusgrupper betonar också att utbildningarna som genomfördes 

i projektet hade ett upplägg som gynnade lärandet. De framhåller vidare 

betydelsen av att utbildningarna var så pass omfattande över tid. Av utsagorna 

blir det också tydligt att innehållet var av det slag som enkelt låter sig smitta 

av sig till olika delar i verksamheterna:  

 
…ähh så att det här sättet att […] ställa frågor och samtala som man gör i 

kollegial handledning det har, det har man ju kunnat dra nytta av även i 

professionellt föräldrasamarbete, för det är ju lite granna samma koncept. 

(Annika)  

 

I stort sätt alla informanter delar även uppfattningen om att de kollegiala 

handledningssamtalen haft betydelse för förändringarna. Somliga tycker 

också att KH-piloternas marknadsföring av idéerna gagnat utvecklingen: 

…det är inte rektor som driver kollegial handledning det är vi piloter, säger 
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en pedagog. Rektorers medgivande till informationsspridningen sägs 

emellertid ha underlättat. 

 

Både pedagoger och rektorer delar uppfattningen om att projektets föresatser 

gynnats av det stora antal pedagoger som involverats i projektet. De framhåller 

betydelsen av en gemensam kunskapsbas, och att satsningen på bokcirkeln 

Professionellt föräldrasamarbete (som var tvingande) därför var en 

framgångsrik satsning. Framförallt flera rektorer menar att denna bokcirkel, 

men även att andra satsningar inom projektet, ger avtryck på 

utvecklingssamtal och svåra samtal. Informanterna talar också om vinsten 

med flera pilotutbildade pedagoger per skolenhet, och vinsten av att ett mycket 

stort antal pedagoger genom åren haft möjlighet att delta i kollegial 

handledning: Jag hade så mycket piloter så det blev ständigt närvarande på 

vår skola, säger Annika. Britta berättar att en psykolog som kommunen brukar 

konsultera också har understött idéer från projektet: Vi har ju en psykolog som 

är duktig, som vi konsulterar väldigt mycket, som ofta pratar om miljön och 

hur anpassar vi, och hur gör vi det? Så att han har ju säkert lämnat mycket 

spår efter sig i det här tänket. Ledningens positiva inställning, och 

projektledarens, Kerstins, arbete har också gynnat utvecklingen, enligt 

utsagorna. Lotten säger exempelvis: Verksamhetschefen lyfter ju det här. Hon 

vill att det här skall leva, … och hon har ibland pekat med hela handen, hon 

har erbjudit, hon har repeterat [...]. Att ledningen godkänt att pedagogerna 

kan ersättas med vikarie för att delta i olika projektaktiviteter, tror somliga 

varit betydelsefullt. Annika tror att det som haft största betydelsen för 

projektidéernas varaktighet, är att projektinnehållet och satsningar inom 

projektet varit tvingande, samt att det funnits en parallell styrning från 

nationell nivå: 

 
…och sen så tror jag att det är egentligen största anledningen till att det 

här verkligen kom igång, det är ju att det här var liksom, det här var inget 

val. Det här ska alla göra, pang bom. Det här skulle genomföras, alla ska 

göra den här bokcirkeln, ”paramparam”! Alltså verkligen styrt upp från 

ledningshåll att, det är den här vägen vi ska ta. (Annika) 

 

Val av tidpunkt anses också haft betydelse. Britta säger: ... och framförallt när 

man känner att, ja det passar in, […] Man ska ändå känna ja, men det ligger 

nära mig, vi behöver det i vår vardag eller vi behöver det just nu, Utsagorna 

visar också att det funnits ett behov av projektinnehållet, att intresse för och 

behov av lärande generellt tilltagit bland kommunens pedagoger, samt att 

förhållningssätt till andra betonas alltmer i samtiden: …så att det finns ett 

behov, för utan ett behov spelar det ingen roll vad man gör, då tar man det 

aldrig till sig (Gullans grupp). Särskilt pedagogerna tror att intresse och 
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inställning till projektinnehållet påverkat utvecklingen, exempelvis piloternas 

inställning till sin uppgift, men också att personer med hög legitimitet och typ 

av anställning haft inverkan på den fortsatta utvecklingen. Exempelvis är 

majoriteten av KH-piloterna anställda som specialpedagoger, och kan därför 

lättare lämna sina ordinarie arbetsuppgifter för att leda en grupp. Flera 

rektorer, samt någon fokusgrupp, menar också att det innehåll som projektet 

förmedlat går att praktisera, och att det haft betydelse för förändring och 

utveckling: …att man ser att det faktiskt har effekt, säger Annika.  

Vad har missgynnat förändringar? 

I intervjuresultaten från våren 2012 återfinns en utbredd uppfattning om att 

nya tvingande direktiv ”uppifrån”, exempelvis implementeringen av nya 

läroplaner och ny skollag, bidragit till att Relationsprojektet åsidosatts:  

 
…alltså det har ju kommit så mycket, så mycket uppifrån, ehh de senaste 

åren med nya direktiv och ny läroplan, skollag, allt, skriftliga omdömen, 

alltså vi har haft fullt upp att, att bli bekväma i det […], så att vi har väl 

haft mycket fokus på sånt. (Eva) 

  

Informanterna berättar också att skolinspektion och kvalitetskontroller 

bidragit till nya och oförutsedda arbetsuppgifter, och att dessa placerats högst 

på agendan. Utsagorna visar att det finns pedagoger som allmänt tycker att 

auktoritära beslut missgynnar i vilken omfattning projektinnehåll verkställs, 

att auktoritära ålägganden åstadkommer negativa medarbetare, och att det 

missgynnar utvecklingen.  

 

En majoritet av informanterna anser att hård arbetsbelastning och brist på tid 

missgynnat varaktigheten av projektinnehållet i verksamheterna. Både 

pedagoger och rektorer berättar om rektorernas pressade arbetssituation. 

Pedagoger säger exempelvis:  

 
…rektor springer, Ja, springer på möten […] Jag vet inte om rektor hinner 

[…] Alltså våra rektorer är ju vaktmästare och de är ju ekonomer […] 

Brandsläckare skulle jag vilja kalla dom, jag tycker de är och släcker 

bränder lite här och där […]. (Evas grupp)  

 

De betonar också sin egen ansträngda arbetssituation. Projektledarens 

pressade arbetsförhållande nämns också som orsak av somliga. Enligt 

pedagogernas utsagor har även tjänstgöringsschema, samt svårigheter att 

erhålla vikarie, utgjort hinder för att ta del av projektaktiviteter och på så sätt 

missgynnat utvecklingen. Eva berättar om en pilot som slutat som handledare 

på grund ordinarie arbetsuppgifter: …som olika skäl inte har fortsatt att vara 
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den där piloten för det har liksom inte varit möjligt arbetstekniskt av hennes 

uppdrag. 

 

Pedagogerna tycker också att det funnits brister i kommunens organisation 

och ledning för att projektinnehållet på ett mer fullkomligt skall kunna hållas 

vid liv. De menar exempelvis att projektet och innehållet varit dåligt förankrat 

bland kommunens pedagoger, och att många inte tagit del av boken till den 

första bokcirkeln: Det är ett minus när man inte fått hela boken, säger en 

pedagog (Gullans grupp). Enligt en rektor var inte alla rektorer ”på hugget” 

när den inledande bokcirkeln startades. Pedagogerna tycker också att projektet 

följts upp bristfälligt, att de som utbildats till KH-piloter i stort sätt fått 

marknadsföra sin verksamhet själva, och somliga känner sig osäkra på om 

ledarna verkligen ger dem sitt fulla stöd. En KH-pilot berättar att den 

handledning som piloterna erbjudits har försvagats med tiden, och att den 

konsult som ansvarar för denna inte tar sig an uppgiften helhjärtat. 

Representanter för professionellt föräldrasamarbete, PF-piloter, berättar att 

ingen från organisations- eller ledningsnivå frågat efter dem efter projektets 

avslut, vilket också rektorerna bekräftar. Vissa rektorer tycker generellt att det 

har varit svårt att ”hålla grytan kokande”. Enligt intervjuutsagorna har urvalet 

av de som skulle delta i olika projektsatsningar också missgynnat projektets 

föresatser. Piloter har fördelats ojämnt mellan kommunens skolenheter, en del 

skolenheter representerades av ett flertal pedagoger, medan andra skolenheter 

företräddes sparsamt. Somliga uppfattar att avstånd till tätorten har påverkat 

urvalet till pilotutbildningar, och andra betonar att samma personer ofta deltar 

i de satsningar som görs i kommunen, vilket enligt dem missgynnar en 

generell utveckling.  

 

Flera informanter delar också en uppfattning om att befattning, 

yrkesprofession, personlighet, medarbetares status och bristande intresse hos 

enskilda medarbetare kan ha begränsat utvecklingen av projektens föresatser. 

En fokusgrupp menar att profession har betydelse eftersom den påverkar i 

vilken omfattning, eller om överhuvudtaget, en pedagog kan delta i 

projektsatsningar. De menar att vissa yrkeskategorier (klasslärare, 

övningslärare eller elevassistenter) inte gärna kan lämna sina arbetsuppgifter 

för att delta i projektaktiviteter. Utbildningsbakgrund sägs också ha haft en 

viss betydelse för utvecklingen, eftersom de som har kort utbildning eller inte 

någon utbildning alls, och som ändå är yrkesverksamma i förskola och skola, 

tämligen sparsamt deltagit i de satsningar som genomförts inom projektet. 

Barnskötare och elevassistenter nämns i detta sammanhang. En rektor berättar 

att det fanns barnskötare som var kritiska till den senare bokcirkeln, att de 

upplevde texten som svår, och/eller hade egna läs- och skrivsvårigheter. Det 

framkommer också av utsagorna att stor personalomsättning, byte av rektorer 
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och deltagaravhopp i de kollegiala handledningssamtalen, kan ha hållit 

tillbaka utvecklingen av projektets syften. Vissa informanter tror att 

projektinnehållet har hämmats av att arbetet i förskola och skola innehåller 

skiftande uppdrag och göromål: …den här världen som vi lever i den är ju så 

himla multifunktionell, säger exempelvis Eva. Olika projektsatsningar har 

också ha tryggat utvecklingen mer eller mindre. Pilotutbildningen till 

kollegiala handledare styrde mot en naturlig fortsättning efter utbildningens 

slut, pedagogerna lärde sig en metod för kollegial handledning, medan 

utbildningen till piloter i professionellt föräldrasamarbete inte styrde lika 

naturligt mot en fortsättning.  

Sammanfattning och diskussion  

Vad kan man slutligen kortfattat säga, med utgångspunkt i informanternas 

berättelser, om Relationsprojektets eventuella avtryck och varaktighet i 

kommunen, samt om vad som påverkat utvecklingen? Precis som i kapitel 5 

sammanfattas resultatet i denna del på tre olika sätt. Inledningsvis diskuteras 

resultatet i jämförelse med projektets föresatser och tidigare forskning. 

Därefter besvaras avhandlingens båda frågeställningar utifrån kategorierna 

struktur, kultur och individer (se Hoy & Miskel, 2008). Slutligen jämförs 

resultatet med begreppet skolutveckling. 

Resultatet i jämförelse med tidigare forskning 

Studien visar att Relationsprojektet över tid framför allt utvecklat (förbättrat 

och förändrat) rektorernas och pedagogernas relationer med andra, samt olika 

samtal som de är delaktiga i. Det mest tydliga och varaktiga resultatet av 

projektet är enligt studien dess påverkan på de planerade samtalen. Dessa 

uppfattningar återfinns i informanternas utsagor både år 2009 och år 2012. I 

projektets slutskede, år 2009, betonade informanterna särskilt att projektet 

utvecklat dem som personer, medan de tre år senare inte framhåller detta på 

samma sätt. Studien visar vidare att innehåll från Relationsprojektet också 

alltjämt finns kvar i kommunen genom att de kollegiala handledningssamtalen 

finns att tillgå, en verksamhet som startade i projektet, samt att vissa av 

kommunens mer formella dokument färgas av projektets innehåll. 

 

Våren 2012 värnar många av kommunens pedagoger om att utveckla goda 

relationer, vilket exempelvis visar sig genom en god samtalston, och ett gott 

bemötande till andra människor. Informanternas berättelser ger en antydan om 

att projektet i första hand förbättrat relationer mellan vuxna, och särskilt 

pedagogernas relationer med vårdnadshavare. Kanske har projektet fått en 

aning slagsida eftersom syftet med projektet var att skolan särskilt skulle: 

…förbättra sina metoder när det gäller att möta barn, elever och föräldrar 

[…]. Kanhända har förbättrade relationer till barnen påverkats i mindre grad 
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på grund av att samtliga pedagoger i kommunen var beordrade att delta i 

bokcirkeln Professionellt föräldrasamarbete. Om föresatsen med projektet 

om att: …goda relationer skall ses som nyckel till barns lärande utvecklats 

kan studien inte självklart bekräfta. Enligt intervjuunderlaget förefaller det 

variera i vilken omfattning projektets föresatser visar sig i pedagogiska arbetet 

med barn. Informanternas praktiska exempel på hur arbetsmetoder förändrats 

är sparsamma, men å andra sidan är det kanske svårt att redogöra för hur det 

praktiska arbetet påverkas av att relationer till barnen förändrats. Studien visar 

dock prov på att det finns pedagoger som blivit mer uppmärksamma på sitt 

professionella ansvar för relationer, de som reducerat antalet rutiner i 

verksamheten, de som i större utsträckning har olika förhållningssätt till olika 

barn och de som lyssnar på dem i större utsträckning. Detta kan tolkas som att 

vikten av miljöns betydelse för barns lärande uppmärksammas. I vilken 

utsträckning är dock osäkert. 

 

Även detta projekt har bidragit till oväntade vinster, sådana som inte 

uttryckligt eftersträvats. Många informanter menar exempelvis att de 

utvecklats som personer (särskilt i den inledande studien), samt att 

arbetsmiljön för de yrkesverksamma i förskola och skola förbättrats, att 

kollegor månar mer om varandra. Resultatet indikerar också att förskolans 

pedagoger, även i detta projekt, tycker att deras yrkesroll höjts med hjälp av 

projektet. Denna grupp av pedagoger är också, enligt en rektor, den 

yrkesgrupp som i större utsträckning utvecklat ett mer reflekterat arbetssätt.  

 

Det som informanterna menar särskilt främjat utvecklingen och varaktigheten 

av Relationsprojektets innehåll i kommunen, både år 2009 och 2012, är de tre 

utbildningssatsningarna som genomförts i projektet. De berömmer 

utbildningarnas upplägg och omfattning, samt de kollegiala 

handledningssamtalen. I andra studier finns liknande erfarenheter, det vill 

säga att samtal och handledning är uppskattade inslag i utvecklingsarbeten 

(Folkesson, m.fl., 2004), att långsiktighet och uthållighet (Fullan, 2001a, 

2001b; Groth, 2010), samt vad som sker, satsningarnas natur, har betydelse 

(Lambert, 2007). 

 

Lärande organisationer främjar skolutveckling (Fullan, 2001b, Harris, 2011a, 

Stoll & Seasure Louis, 2007; Thelin, 2011), och de kollegiala 

handledningssamtalen och pilotutbildningarna i projektet kan till viss del 

jämföras med lärande organisationer. I dessa projektsatsningar är skolans 

medarbetare medskapare i en lärprocess som kan förändra skolkulturer 

(Harris, 2011a: McLaughlin; Murphy, 2013). Eftersom pilotutbildningarna 

och de kollegiala handledningssamtalen i projektet representeras av 
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yrkespersoner från flera olika verksamheter, vilket för övrigt informanterna 

tror projektets varaktighet gynnats av, har dessa verksamheter även en touch 

av nätverksarbete, vilket också är gynnsamt för varaktig förändring 

(Chrispeels & Harris, 2006b, Hargreaves & Shirley, 2010). Utbildningarna i 

projektet och handledningssamtalen kan ses som en form av externa nätverk, 

där kunnande utvecklas som därefter kan gro på den egna skolan, i det interna 

nätverket (Morris m.fl., 2003). Studien ger också exempel på att 

handledningssamtal har bidragit till förändringar i verksamheten som gynnat 

barnen, dem själva, och också verksamheten i sig.  

 

Informanterna betonar att varaktigheten av projektets innehåll också gynnats 

av att i stort sett alla yrkesverksamma i förskola och skola involverats i 

projektet och dess innehåll. Ett visst mått av systemtänkande har således 

funnits i Relationsprojektet. Studier visar att när många är inblandade och när 

ett systemtänkande finns gynnas varaktig utveckling (Chrispeels & Harris, 

2006b; Fullan, 2006; Harris, 2011a, 2011b; Murphy, 2013). Somliga rektorer 

betonar också att vinsten med deras utbildning i processinriktat ledarskap var 

att de kom samman som yrkesgrupp, vilket överensstämmer med studier som 

visar att det finns vinster med att skolledare samverkar i nätverk (Norberg, 

2012). 

 

Externt stöd har stor betydelse för att förändra skolkulturer (Chrispeels & 

Harris, 2006b; Hargreaves & Shirley, 2010), och i denna studie framhåller 

informanterna, särskilt i projektets slutskede, utbildningsledaren och hennes 

arbetsinsatser som synnerligen betydelsefulla för den utveckling som 

åstadkommits. Upprinnelsen till Relationsprojektet var kommunens 

implementeringsarbete med regeringspropositionen Hälsa lärande och 

trygghet (Prop. 2001/02:14), ett arbete som gjordes i samverkan med en 

tjänsteman från Myndigheten för skolutveckling. Erfarenheter visar att 

centrala initiativ kan påskynda en utveckling, och att skolutveckling också 

gynnas av externa riktlinjer (Chrispeels & Harris, 2006b).  

 

Enligt studien har Relationsprojektets föresatser främst missgynnats av 

pedagogernas svårigheter att lämna ordinarie arbetsuppgifter för att delta i 

projektsatsningar, av tillkortakommanden i projektets organisation och 

ledning (såsom bristfällig information, urvalet av representanter till olika 

satsningar i projektet, samt till bokcirklar), samt av nya uppdrag och hård 

arbetsbelastning. Rektors arbetsinsatser har stor betydelse för framgångsrik 

skolutveckling (Björkman, 2011; Bryk, 2010; Fullan, 2010; Lambert, 2007). 

Måhända är projektet en smula influerat av ett fördelat ledarskap, att 

ledarskapet är delat med de som deltagit i projektets pilotutbildningar, 
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eftersom piloter ansvarat för kollegiala handledningsgrupper eller för en 

bokcirkel. Ett fördelat ledarskap främjar varaktiga förändringar (Harris & 

Spillane, 2008; Lambert, 2002; Muijs & Harris, 2006). Den formelle ledaren 

har ändå ett huvudansvar och ska bland annat aktivt möjliggöra för 

medarbetare att förenas och samverka (Harris, 2004, 2012; Riley & Stoll, 

2004; Thelin, 2011). De har inte alltid klarat av detta, eftersom studien visar 

att arbetsscheman och arbetsuppgifter har hindrat pedagogerna att delta i olika 

projektsatsningar.  

 

Kur-projektet (Lundberg, 2002) visar att då pilotutbildning används som 

metod måste det bland annat finnas en strategi för hur utbildningen ska nyttjas 

senare, och att ett uppföljningsansvar skall vara tydligt uttalat och nedskrivet. 

Denna studie visar att i Relationsprojektet har detta inte satts i första rummet 

eftersom satsningen på samverkan mellan skola, socialtjänst och BUP i 

pilotutbildningen Professionellt föräldrasamarbete runnit ut i sanden direkt 

efter avslutad gemensam utbildning. I början av pilotutbildningen fick inte 

heller deltagarna någon information om vilken roll de skulle få efter 

utbildningen, och de har inte efterfrågats på något sätt efter projektets avslut. 

Stoll (2009) menar att när en ny strategi för skolutveckling antas ska den 

naturliga reaktionen vara: Vad behöver vi göra för att för att säkra att detta 

blir något varaktigt? (se även Folkesson, m.fl., 2004). Enligt studier gynnas 

också främst individuellt lärande av satsningar på nyckelpersoner (Larsson & 

Löwstedt, 2010). 

 

Informanterna förlägger också hinder till projektinnehållets utveckling till att 

vissa skolor, skolenheter, representerats i mindre omfattning än andra på de 

utbildningar som genomförts inom Relationsprojektet. Chrispeels och Harris 

(2006) betonar betydelsen av att alla skolor har samma möjlighet att delta i 

exempelvis olika sammanslutningar inom nätverk, och Hargreaves (2004) har 

funnit tecken på ”apartheid” i skolutvecklingssatsningar. Han menar att skolor 

som visar goda resultat ges mer handlingsfrihet och resurser att samverka 

innovativt. Studier visar också att för att praktiker ska klara av samtidens 

förändringstryck är en övergripande kompetens en förutsättning (Thoonen, 

m.fl., 2012). Detta talar för att varje skolenhet behöver engageras på ett 

fördjupat sätt. Studien pekar också på att när flera personer deltagit i 

pilotutbildningar på en skolenhet är utvecklingen utifrån projektets föresatser 

också mer påtaglig.  

 

Somliga informanter tycker att de satsningar som görs i kommunen ofta 

fängslar samma personer, engagerade personer: …Fräls de redan frälsta […] 

är ett uttalande som förekommer. Det finns studier som visar att personlighet, 
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exempelvis att personer med god självkänsla, är mer förnöjsamma med 

förändringsarbeten (Thoonen, m.fl., 2012). Enligt studien har också vissa 

yrkesverksamma i förskola och skola involverats sparsamt i projektets 

innehåll. Det handlar om personer med kort utbildning eller ingen utbildning 

alls, kollegor som är negativt inställda, kollegor med läs- och skrivsvårigheter, 

och de som arbetar en bit bort från centralorten. Studier visar att kognitiva 

hinder för den utveckling som eftersträvas inte är ovanligt (Folkesson m.fl., 

2004; Fullan 2001b). Vad hade behövt uppmärksammas för att fler skulle 

inkluderas i skolutvecklingsarbetet? En viktig uppgift för rektor är bland annat 

att övertyga medarbetarna om att en utveckling både kan och måste ske (West, 

m.fl., 2005: Fullan 2001b), men det är också viktigt att uppmärksamma 

medarbetarnas känslor i ett förändringsarbete (Fink & Stoll, 2005; West, m.fl., 

2005). På grund av ovanstående, men också på grund av att de som var ledare 

för bokcirkeln, PF-piloter, fick ”tampas med” kollegor som i själva verket inte 

ville delta, har detta kanhända inte fått tillräckligt utrymme.  

 

Informanterna förlägger också hinder till att projektets innehåll försummats 

till sin egen ansträngda arbetssituation. De upplever att utvecklingen 

missgynnats av nya centrala anvisningar, av top-down initiativ, och av 

tidsbrist. Detta överensstämmer med erfarenheter från andra studier som visar 

att krav på resultat har utvecklat en förbättringströtthet, samt att detta inte 

beaktas tillräckligt av ledare på lokal och statlig nivå (Chrispeels & Harris, 

2006b; se även Hargreaves & Shirley, 2010; Muijs & Harris, 2006). 

 

Särskilt den inledande studien, år 2009, visar att de yrkesverksamma i 

kommunens förskolor och skolor inte är helt förtjusta i arbetsgivarens 

entusiasm för att involvera dem i olika projekt (jfr Blomberg, 2013), och 

somliga menar att Relationsprojektets utveckling kan ha missgynnats av att 

andra projekt påbörjats i kommunen innan Relationsprojektet avslutats. 

Intresset för att driva projekt i svenska skolor är stort och ibland hinner projekt 

inte avslutas innan lärare tvingas in i nya (Folkesson, m.fl., 2004). Platåer som 

ger personalen tid för reflektion kan vara nödvändigt och oundvikligt 3-4 år 

efter intensivt skolutvecklingsarbete (Chrispeels & Harris, 2006b). 

 

Resultatet sammanfattat med hjälp av kategorierna struktur, kultur och 

individer  

Struktur 

Enligt resultatet har vissa strukturer i den verksamhet som rektorer och 

pedagoger är en del av förändrats mer varaktigt på grund av Relationsprojektet 

i kommunen. Efter projektets avslut har exempelvis kommunen fortlöpande 
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arrangerat kollegial handledning, och också tagit formella beslut om att 

relationskompetens skall prägla kommunens kultur- och 

utbildningsförvaltning. Enligt utsago har projektet även medverkat till att 

antalet samtal som en rektor behöver närvara vid reducerats eftersom en 

specialpedagog utvecklat en särskild färdighet i att hålla i svåra samtal till 

följd av projektet. 

 

Varaktigheten av projektets föresatser i verksamheterna har enligt rektorer och 

pedagoger främst gynnats av strukturer i organisationen som medgett att 

arbetet med de kollegiala samtalen fortgått efter att projektet avslutats, samt 

av innehållet i utbildningssatsningarna och av hur dessa strukturerats under 

projekttiden. Varaktigheten har också på det hela taget gynnats av strukturer 

som möjliggjorde att ett stort antal medarbetare engagerades i projektets 

innehåll, att samtliga yrkesverksamma involverades i en bokcirkel, såväl som 

att projektet var omfattande över tid, enligt resultatet.  

 

Urvalet av pedagoger till olika satsningar i Relationsprojektet sägs också ha 

påverkat varaktigheten av projektet, och tolkas här som färgat av kulturella 

strukturer inom organisationen. Av resultatet blir det bland annat tydligt att 

specialpedagoger relativt enkelt kunde lämna ordinarie arbetsuppgifter för att 

delta i projektets pilotutbildningar. Det omvända gäller exempelvis för vissa 

kategorier av pedagoger och elevassistenter. En klasslärare som utbildades till 

kollegial handledare kunde till exempel på grund av sina ordinarie sysslor inte 

vara aktiv som handledare efter utbildningen. Strukturer, såsom 

schemamässiga hinder, men också bristfällig ledning och förankring av 

projektet, personalomsättning, samt byte av rektorer, har enligt informanterna, 

missgynnat resultatet.  

Kultur 

Relationsprojektet har utifrån rektorernas och pedagogernas berättelser i vissa 

avseenden även gjort varaktiga avtryck i verksamheternas kulturer. Det har 

utvecklats en gemensam kultur när det gäller samtal, och främst när det gäller 

olika planerade samtal som genomförs i kommunens förskolor och skolor. 

Resultatet pekar även på att rektorers och pedagogers relationer till andra, 

särskilt till andra vuxna människor som de möter i sitt yrkesliv förändrats, 

samt att språkliga begrepp som kan kopplas till projektet alltjämt förekommer 

i kommunen. Resultatet antyder också att projektet medverkat till att en kultur 

utvecklats som innebär att de professionella fått en ny förståelse för sitt 

professionella ansvar och en arbetskultur där medarbetarna månar mer om 

varandra. 
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Rektorer och pedagoger betonar betydelsen av att ett stort antal medarbetare 

involverats i Relationsprojektet, och att denna omständighet gynnat 

varaktigheten av projektets uppsåt, det vill säga att kulturer förändrats. 

Befintliga kulturer har enligt resultatet också missgynnat projektets föresatser. 

Arbetslag som fungerat mindre bra, negativ inställning till projektets innehåll, 

men också utbildningsbakgrund tolkas här som exempel på kulturer som 

begränsat resultatet av projektet. 

Individer  

Somliga pedagogers arbete har enligt resultatet särskilt förändrats mer 

varaktigt med tanke på projektets föresatser. De individer i organisationen 

som tagit del av någon av de större utbildningssatsningarna som genomförts i 

projektet (pilot i kollegial handledning, KH-pilot, och pilot för professionellt 

föräldrasamarbete, PF-pilot), ser ut att nyttja förvärvade kunskaper från 

projektet i det praktiska arbetet i ett flertal sammanhang.  

 

Individer som hade särskild kompetens på det område som projektet avsåg att 

utveckla, samt eldsjälar inom organisationen, har enligt resultatet haft en 

central betydelse för Relationsprojektets resultat och varaktighet. Det handlar 

främst om den, enligt utsago, utmärkta externa utbildningsledaren, men också 

om de pilotutbildade pedagogerna.  

 

Beroende på profession har olika individer i organisationen inte haft samma 

möjligheter att ta del av Relationsprojektets satsningar. Med stöd i 

intervjuresultatet har exempelvis olika individers befattningar gjort det mer 

eller mindre möjligt att engagera sig, vilket enligt rektorer och pedagoger 

gynnat respektive missgynnat varaktigheten av projektet. De med sämre 

utbildningsbakgrund, exempelvis elevassistenter har haft särskilt svårt att 

lämna ordinarie arbetsuppgifter, men vissa lärarkategorier har också indirekt 

”utestängts” eftersom de varit svåra att ersätta. Resultatet pekar också på att 

de medarbetare i organisationen som saknar högskoleutbildning avstått från 

de frivilliga lärtillfällen som erbjöds i Relationsprojektet i större utsträckning 

än andra. Det fanns också medarbetare som hade svårt att tillägna sig 

innehållet i den litteratur som användes i den obligatoriska bokcirkel som 

genomfördes i projektet, de som hade egna läs- och skrivsvårigheter och de 

som hade en negativ inställning till projektet. Sådana omständigheter tolkas 

här som individuella hinder för varaktig förändring.  
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Resultatet i jämförelse med begreppet skolutveckling 

 
…skolutveckling är en avsiktlig och genomtänkt process - att förändra 

strukturer, regler, normer, föreställningar, vanor och arbetsmönster - som 

direkt eller över en längre tidsperiod hjälper eleverna att förbättra sin 

inlärning och utveckling. (Thornberg & Thelin, 2011, s. 6) 

 

I en jämförelse med en definition av begreppet skolutveckling visar 

resultatet att Relationsprojektet har förändrat: …strukturer, regler […] 

i kommunens förskolor och skolor på så sätt att de samtal som 

genomförs i förskola och skola är mer planerade och strukturerade, och 

också genom att det tagits en del formella beslut, såsom att kultur och 

ungdomsförvaltningen skall färgas av projektets innehåll, samt att 

området även finns uppmärksammat i kommunens lokala arbetsplaner. 

Som exempel på att: …föreställningar […] förändrats indikerar studien 

att projektet bidragit till att rektorer och pedagoger förändrat sina 

föreställningar om sin egen roll i relationer, och om ansvarsfrågor. 

Studien visar vidare att förändringar av: …vanor och arbetsmönster 

[…] har utvecklats när det gäller samtal generellt, och framförallt 

planerade samtal. Enligt studien har förändrade vanor och 

arbetsmönster i större utsträckning förändrats när det gäller relationer 

mellan vuxna, såsom till vårdnadshavare och medarbetare, än 

förändrade vanor och arbetsmönster i den pedagogiska verksamheten 

tillsammans med barn.  Studien ger inte svar på om projektet hjälpt: 

…eleverna att förbättra sin inlärning och utveckling.  
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VII. SKOLPROJEKT OCH 

VARAKTIG FÖRÄNDRING  
Utifrån de små bilder (jfr s. 17) som rektorer och pedagoger förmedlat i denna 

studie, i gott sällskap med de teorier som vägleder analysen (se kapitel 3), 

framträder en stor bild som beskrivs i detta avslutande kapitel. I kapitlet 

kommer slutsatser med koppling till studiens syfte att uppmärksammas, vilket 

närmare bestämt är att utveckla kunskap om, och i så fall hur, projekt som 

strategi för skolutveckling bidrar till varaktiga förändringar samt vad som 

främjat respektive missgynnat detta. Särskild uppmärksamhet ges till den 

sistnämnda delen. För en mer fullständig beskrivning se kapitel 5 och 6. 

Varaktiga förändringar i förskolans och skolans verksamhet 

I jämförelse med de föresatser som fanns med de båda skolprojekten visar 

studiens resultat att dessa inte infriats helt i något av projekten. Språkprojektet 

blev exempelvis alltför riktat till en skolenhet och till strukturella 

förändringar, jämfört med de mål, som fanns formulerade för projektet. Vissa 

varaktiga förändringar återfinns inom kommunens förskolor, men i huvudsak 

på en skolenhet samt inom elevhälsan. När det gäller Relationsprojektet har 

strävan om att skolan skulle förbättra sina metoder när det gäller att möta barn 

och elever fått stå tillbaka en del, då förbättrade metoder för att möta 

vårdnadshavare prioriterats i de satsningar som gjorts. Resultatet visar också 

att rektorers och pedagogers möte med vuxna förändrats, de planerade samtal 

som genomförs i förskola och skola har förändrats överlag.  

 

Den stora bilden som vuxit fram av studien visar sammanfattningsvis att de 

syften som exempelvis formuleras i en projektansökan, inför ett skolprojekt, 

sannolikt inte ger motsvarande varaktiga förändringar i organisationens 

pedagogiska verksamheter. Att ambitionerna så att säga är större än de 

varaktiga resultaten.  
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Vad främjar respektive missgynnar varaktiga förändringar? 

Förutsättningar 

Med tanke på vad som främjar respektive missgynnar varaktiga förändringar 

av en projektsatsning visar den stora bilden att statliga medel bistår 

skolhuvudmän i deras uppdrag att utveckla skolan. För att dessa medel skall 

medverka till mer varaktiga förändringar i förskola och skola behöver de 

emellertid vara av den storleken att de möjliggör genomgripande och 

långvariga satsningar (jfr Fullan, 2001a, 2001b; Groth, 2010; Thomas & 

Ganeteg, 2002). Följaktligen ska skolhuvudmän bara ”nappa på” medel av den 

storleken som möjliggör rejäla satsningar, och avstå från medel som enbart 

kan leda till ytliga och kortvariga ansträngningar. Eftersom studien visar att 

långsiktighet och uthållighet är en viktig grund för varaktiga förändringar 

behöver statliga medel också fördelas så att skolhuvudmän slipper ansöka om 

fortsatta medel årligen, samt att de ges möjlighet att handskas med medel utan 

en specificerad tidsgräns (ett datum då medel skall vara förbrukade).  

 

Studien visar vidare att det antal förändringsarbeten som pågår inom en 

skolorganisation, samt förutsättningar i närsamhället, begränsar vilka de 

varaktiga förändringarna av ett projekt blir i förskola och skola. Därigenom 

behöver skolhuvudmän sovra i det antal projekt som de tar sig an. Sålunda ska 

skolprojekt inte heller implementeras samtidigt som nya statliga föreskrifter, 

med annat innehåll, skall omsättas i praktiken. Det kan handla om ny skollag 

och ny läroplan, men också om att skolorganisationer ska åstadkomma 

förbättringsarbeten utifrån kritik från Skolinspektionen. I vad mån det går, 

behöver de ansvariga således säkerställa att andra (nya)förpliktelser inte skall 

implementeras i organisationen samtidigt som ett projekt skall genomföras. 

Förutsättningar i närsamhället som begränsar ett projekts föresatser handlar 

exempelvis om tillgången till utbildad arbetskraft, och om hur statens 

ekonomiska bidrag räcker till och fördelas mellan olika kommunala 

verksamheter (jfr Jarl & Rönnberg, 2010; Quennerstedt, 2012; SOU: 2014: 5).  

 

Av bilden som framträtt är det sammanfattningsvis tydligt att förutsättningar 

som en skolorganisation får utifrån både främjar och missgynnar resultatet av 

ett skolprojekt. Förutsättningar kan tolkas som yttre ramar som begränsar 

varaktigheten av ett skolprojekts föresatser i förskola och skola (jfr Hoy & 

Miskel, 2008; Lundgren, 1984). 

 

Förutom förutsättningar, i form av yttre ramar, som omvärlden tillför en 

skolorganisation pågår alltjämt interna processer, delprocesser, inom 

organisationen (Hoy & Miskel, 2008). I ett skolprojekt har samstämmighet 
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mellan systemets olika delar (yttre och inre) betydelse för att ett skolprojekt 

skall utveckla varaktiga förändringar i förskola och skola: the greater the 

degree of congruence among the elements of the system, the more effective the 

system (Hoy & Miskel, 2008, s. 2). Studien visar emellertid att 

samstämmigheten mellan de förutsättningar organisationen får utifrån och 

interna delprocesser, samt delprocessers påverkan av varandra, inte alltid är i 

samklang i en skolorganisation. Med utgångspunkt i intervjuresultaten 

påverkas resultatet av skolprojekt särskilt av de interna delprocesser som 

benämns struktur, kultur och individer i Hoy och Miskels modell (se s. 40 och 

43). Om det i en projektansökan klargörs att samtlig förskole- och 

skolverksamhet i en kommun skall involveras i ett projekt är det således 

nödvändigt att de ansvariga aktivt uppmärksammar, förändrar och påverkar 

strukturer, kulturer och individer inom organisationen. Eftersom delprocesser 

är svåra att avgränsa, samt att de påverkar varandra kan de i realiteten inte 

hållas isär. För analysens tydlighet görs ändå en uppdelning här. Struktur, 

kultur och individer kan även tolkas som ramar som begränsar processen, och 

därmed vilka varaktiga förändringar som utvecklas av ett skolprojekt. 

 
Till följd av syftet med ett skolprojekt, de förutsättningar som ges utifrån och 

de delprocesser som pågår inom organisationen, förändras också, om än i 

olika omfattning, strukturer, kulturer och individer i en organisation av 

skolprojekt. Dessa beskrivs som varaktiga förändringar i förskolans och 

skolans verksamhet i kapitel 5 och 6. 

Struktur 

Förväntningar utgör en stomme till en skolorganisations strukturer. När en 

skolhuvudman skall driva ett skolprojekt behöver organisationen därför 

förhålla sig till de förväntningar, de mål, som finns formulerade för projektet, 

och samtidigt beakta de förväntningar som finns för det huvudsakliga 

uppdraget om att bedriva utbildning och lärande: Structure is defined in terms 

of formal bureaucratic expectations, which are designed and organized to 

fulfill the goals of the organization (Hoy & Miskel, 2008, s. 24).   

 

När samtlig förskole- och skolverksamhet, i exempelvis en kommun, skall 

involveras i ett projekt är det utifrån den bild som studien framkallat påtagligt 

att befintliga strukturer inom organisationen behöver uppmärksammas och 

förändras när ett skolprojekt ska genomföras. Framförallt främjas resultatet av 

strukturer inom organisationen som möjliggör att organisationens 

medarbetare på ett fördjupat sätt involveras i projektets innehåll. Strukturer 

som medger att olika lärtillfällen (projektaktiviteter) arrangeras, samt att 

medarbetarna i hög grad är delaktiga i dessa. Ju större delaktighet, desto större 

är sannolikheten att arbetskulturer förändras, att varaktiga förändringar 
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kommer till stånd i förskola och skola. Utrymme i medarbetarnas 

arbetsscheman som möjliggör att de regelbundet kan ”stöta och blöta” 

projektinnehållet under ledning av sakkunniga, och tillsammans med andra 

yrkesverksamma inom organisationen, främjar särskilt varaktiga förändringar. 

I likhet med Alexandersson (2007) som betonar att förändringar: …i skolan 

kan inte införas utan måste skapas av intellektuella lärare som delar en praxis 

(s. 33). Varaktiga strukturer som främjar ett kollektivt lärande är att föredra 

eftersom långsiktighet främjar varaktigheten av ett förändringsarbete, och 

ligger också i linje med tidigare forskning och erfarenheter (Fullan, 2001a, 

2001b; Chrispeels & Harris, 2006b; Harris, 2011a, 2011b; Hameyer, 2003).  

 

Bilden visar också att skolorganisationers primära uppdrag, det vill säga att 

bedriva förskole- och skolverksamhet, begränsar vilka strukturer de ansvariga 

kan utveckla. Medarbetarnas befattningar och arbetsscheman kan göra det 

svårt att finna lämpliga tidpunkter för kollektivt lärande i ett skolprojekt. I 

grunden handlar det om att de yrkesgrupper som främst berörs av 

projektinnehållet, pedagoger i förskola och skola, har svårt att lämna ordinarie 

arbetsuppgifter för att delta i de lärtillfällen som ett skolprojekt kan, och bör, 

föra med sig.  

 

Vidare visar bilden att muntliga löften om att pedagoger skall ersättas med 

vikarier när de ska delta i lärtillfällen, eller intentioner om att kollegor vid 

dessa tillfällen skall arbeta med lägre bemanning (stötta varandra), inte 

fungerar i praktiken, och missgynnar därför varaktiga förändringar. Vikarier 

kanske inte finns att tillgå, och skolorganisationen kan vara alltför hårt 

nedbantad resursmässigt för att lösningar av detta slag skall vara görliga, 

kostymen är för tight. Att satsa extra på ett fåtal medarbetare inom 

organisationen, istället för att utveckla strukturer som medger att 

organisationens medarbetare engageras överlag, leder sannolikt inte heller till 

att arbetskulturer förändras (organisatoriskt lärande), utan stannar vid ett 

individuellt lärande (jfr Larsson & Löwstedt, 2010).  

 

Pedagogernas arbetsscheman är till viss del kulturellt färgade och ett visst 

utrymme för lärandeaktiviteter kan sannolikt skapas genom att arbetsscheman 

förändras. Detta kräver emellertid att både rektor och organisationens 

medarbetare kan tänka i nya och annorlunda banor, att rådande föreställningar 

om arbetsscheman utmanas. 

  

Sammanfattningsvis kan organisationens befintliga strukturer i huvudsak 

tolkas som primära yttre ramar som begränsar resultatet av ett projekt, vilka 

de varaktiga förändringarna blir i förskola och skola. Men beroende på ett 
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projekts syfte är det ändå mer eller mindre nödvändigt att förändra befintliga 

strukturer för att resultatet skall uppfylla de föresatser som finns med ett 

projekt. Om det finns ett mål: …för en process måste ramarna anpassas för 

att göra processen möjlig (Lundgren, 1999, s. 36). Nya uppdrag tarvar nya 

strukturer. 

Kultur 

Hoy och Miskel (2008) betonar att värden, normer, föreställningar och sätt att 

tänka, utvecklas i samspel med andra och bidrar till en gemensam kultur som 

orienterar en organisations medarbetare i deras arbete: Culture is the shared 

work orientations of participants; it gives the organization special identity 

(a.a., s. 24-25). Kultur har även inflytande på skolorganisationer och på hur 

skolor fungerar. Fullan (2001b) understryker att en förändring av skolors 

kultur är detsamma som skolutveckling.  

 

Ju mer likartade värderingar medarbetare har i en organisation, desto bättre 

blir resultatet av ett uppdrag enligt Hoy och Miskel (2008. Se även Höög, 

2013). Den stora bilden visar att när de ansvariga för ett projekt utvecklar 

strukturer för ett kollektivt lärande skapas förutsättningar för att 

medarbetarnas uppfattningar om ett projekt, och framför allt om dess innehåll, 

blir så enhetligt som möjligt.  

 

Medarbetarnas olika professioner, arbetsuppgifter och arbetsvillkor i en 

skolorganisation missgynnar dock arbetet med att utveckla en gemensam 

kultur i ett projekt. Deras förutsättningar att exempelvis delta i 

projektaktiviteter skiljer sig. Vissa kategorier av pedagoger är lättare att 

frigöra till lärtillfällen än andra. Denna omständighet begränsar en utveckling 

av gemensamma värderingar (en gemensam kultur). När särskild 

uppmärksamhet till, och förändring av, strukturer som missgynnar vissa 

yrkesgruppers delaktighet och engagemang görs i ett projekt, skapas 

förutsättningar för att nya värderingar och kunskaper utvecklas bland 

organisationens samtliga medarbetare. Genom delaktighet utvecklas en kultur 

som orienterar organisationens pedagoger i deras arbete i förskola och skola.  

 

Bilden visar även att arbetsplatser som kännetecknas av ett gott 

samarbetsklimat, där samtliga medarbetare är engagerade och positiva till ett 

projekt också understödjer varaktig förändring (jfr Flink & Stoll, 2005). 

 

Kulturer inom en skolorganisation kan sammanfattningsvis ses som inre 

ramar, som också påverkas av strukturer, av yttre ramar, som begränsar de 
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varaktiga förändringar som utvecklas i förskola och skola till följd av ett 

skolprojekt.  

Individer 

När ett skolprojekt genomförs i en skolorganisation påverkas varaktigheten av 

dess föresatser också på olika sätt av individer som finns inom organisationen: 

The individual is viewed in terms of the needs, goals, beliefs, and cognitive 

understanding of work roles; the individual provides the energy and capacity 

to achieve the organization roles (Hoy & Miskel, 2008, s. 24).  

 

Medarbetarnas inställning till skolprojekt och dess innehåll kan skilja sig, och 

de formella förväntningar som finns formulerade för ett projekt bejakas eller 

följs inte av samtliga medarbetare. Det kan bero på individuella olikheter, 

behov och uppfattningar bland tjänstemän, rektorer och pedagoger, såväl som 

på deras olika roller (jfr Hoy & Miskel, 2008). Rektor, som har ett betydande 

ansvar för att utveckla skolan, påverkar exempelvis både som individ och som 

professionell, processen och resultatet av ett skolprojekt (a.a.; jfr Fullan, 

2010).  

 

Den stora bilden visar att pedagoger med särskild kompetens, de som är 

kunnigare än andra på det område som skall utvecklas, men också eldsjälar, 

och pedagoger med hög legitimitet inom en organisation främjar ett projekts 

föresatser. Studien visar därtill att support av externa sakkunniga har mycket 

stor betydelse för resultatet. De tillför skolorganisationen värdefull kunskap 

och kompetens, driver på arbetet med att ändra skolkulturer, och bistår till 

varaktiga förändringar i förskola och skola. Medarbetare som är motsträviga 

till ett skolprojekt, dess innehåll och dess lärtillfällen, missgynnar i sin tur 

resultatet. Sådana personbundna aspekter ligger i linje med tidigare forskning 

(jfr Fink & Stoll, 2005; Fullan, 2001b; West, m.fl., 2005).  

 

Individer inom en skolorganisation kan således främja och missgynna 

resultatet av skolprojekt. Fullan (2001a) menar också att de förändringar som 

kommer till stånd beror på vad pedagoger tycker och tänker (jfr s. 43). När de 

ansvariga för en projektsatsning på olika sätt uppmärksammar och påverkar 

enskilda medarbetare inom organisationen skapas förutsättningar för 

varaktiga förändringar. Att exempelvis fästa avseende vid att alla medarbetare 

inte är lika intresserade av, och villiga att, anstränga sig i arbetet med ett 

skolprojekt och dess föresatser, men också genom att beakta att det är svårt 

för organisationens medarbetare att förhålla sig till motsträviga kollegor. Att 

samtliga medarbetare känner sig övertygade om att verksamheten behöver 

förändras likaså. Strukturer som medger enskilda medarbetares engagemang, 
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och varierade lärandeaktiviteter har särskild betydelse. Bilden som vuxit fram 

visar nämligen att i ett kollektivt lärande behöver lärandet individualiseras. 

One size fits all, är inte heller i detta sammanhang en framkomlig väg för 

förändring, då medarbetare inom en organisation exempelvis har olika 

utbildningsbakgrund, och olika förutsättningar för lärande. 

  

Bilden visar sammanfattningsvis att det finns yttre ramar som begränsar 

engagemanget hos medarbetare i en skolorganisation, men ramar kan även 

konstrueras av deltagare i en situation (jfr Lindblad & Sahlström, 1999; 

Lindblad, m.fl., 1999). Individer i en skolorganisation kan således uppfattas 

som inre ramar som begränsar resultatet av ett skolprojekt (a.a.), vilka de 

varaktiga förändringarna blir.  

 

I denna text finns, utifrån studien, omständigheter beskrivna som är exempel 

på hur förutsättningar som skolans organisation får utifrån påverkar 

delprocesser (struktur, kultur och individer) inom en skolorganisation, att 

delprocesser påverkar varandra och slutligen har betydelse för resultatet av ett 

skolprojekt, det vill säga vilka de varaktiga förändringarna i förskola och skola 

blir (Hoy & Miskel, 2008).  

 

Sammanfattningsvis visar den sammanlagda bilden att projekt som strategi för 

att förändra skolan, kan liknas vid Jacksons (1990) metafor om skolors 

förändringsarbete: …the path of educational progress more closely resembles 

the path of a butterfly than the flight of a bullet (s. 166-167). Att likt fjärilen 

oförtrutet fladdra runt från blomma till blomma med det huvudsakliga 

intresset att fortplanta sig. Jämförelsen fallerar dock med tanke på fjärilens 

korta liv. Satsningar på att förändra skolan är ingen dagslända… 

 

Diskussion  

Av den stora bilden har det också blivit tydligt att statens ekonomiska bidrag 

till projekt kan bli ett dominerande förhållnings- och tillvägagångssätt för hur 

en skolhuvudman bedriver skolutveckling. Att en sorts projektkultur 

utvecklas. Detta ser ut att vara möjligt de gånger skolhuvudmän gång på gång 

tar chansen att ta del av de projektmedel som staten fördelar, och också 

utvecklar en särskild förmåga till att erhålla dessa. I en sådan kultur är det 

staten som bestämmer vad som skall utvecklas, trots att det officiellt är 

skolhuvudmannens uppdrag att utveckla skolan. Forskning betonar dock att 

framgångsrik skolutveckling kännetecknas av att arbetet skall utgå från en 

skolas behov, kultur och lokal kontext (Fink & Stoll, 2005; Hargreaves & 
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Shirley, 2010; Murphy, 2013; West, m.fl., 2005). Att staten styr innehållet av 

skolans utveckling visar för övrigt, precis som på 1980-talet, att det är centrum 

som tänker och periferin som ska handla (jfr Carlgren, 1986).  

 

En skolorganisations medarbetare kan av allt att döma ha olika syn på hur en 

skolhuvudman ska leda skolans utveckling. Många rektorer och pedagoger i 

den undersökta kommunen tycker exempelvis att det antal projekt som 

kommunen bedriver är alltför rikliga, och att innehållet inte är något de 

efterfrågat, medan tjänstemän ser ut att värdera projekt annorlunda eftersom 

de vartefter söker statliga medel till skolprojekt. Enligt intervjuerna har top-

down initiativ begränsat projektens resultat och varaktigheten av dess 

föresatser. Tjänstemän inom skolorganisationen, de som ansöker om 

projektmedel, kan följaktligen indirekt begränsa resultatet av en 

projektsatsning genom att medverka till att antalet projekt blir många. Alltför 

många projekt kan bland annat medverka till negativa medarbetare, och 

känslor kan begränsa resultatet av ett projekt (jfr Fink & Stoll, 2005; Fullan, 

2001b; West, m.fl., 2005). Vad som formar vissa individers intresse för att 

äska medel från staten är svårt att veta, men strävan om att göra ett bra jobb 

och på så sätt förbättra elevers och skolors resultat, resultat som mäts, kan vara 

en tänkbar förklaring. Att med hjälp av statens utlysta medel mota Olle i grind.  

 

När flera projekt är på gång samtidigt blir ramar som begränsar resultatet 

också särskilt verksamma. Av nyss nämnda anledningar är det påtagligt att 

skolhuvudmän behöver reflektera över sin egen kultur när det gäller uppdraget 

att utveckla skolan. I vilken omfattning och på vilket sätt ska statliga 

projektmedel nyttjas för att de skall ge varaktiga förändringar i 

verksamheterna, och vilka är alternativen?  

 

Den undersökta kommunen har ofta erhållit statliga medel till skolprojekt: 

…vi är lite bra på det här (rektor, 2008). Det är också fastställt att vissa 

skolhuvudmän erhåller statliga projektmedel mer frekvent än andra (SOU 

2014:5). Det verkar inte heller finnas någon tydlig samordning kring i vilken 

omfattning enskilda skolhuvudmän tilldelas ekonomiska medel från staten till 

projekt. 12  Varför? Handlar det kanske om en sorts marknadisering av 

utbildning där konkurrens anses gynna förändring (jfr Forsberg, 2010)? 

Frågan är om denna anda generellt främjar varaktiga förändringar i en 

organisation som skolans, samt skolors likvärdighet? Carlgren (2014) talar om 

                                                      
12 För att få ta del av lite fakta kring skolprojekt kontaktade jag Skolverket hösten 2011. Efter 

diverse kontakter med olika tjänstemän, fick jag via e-mail bland annat veta att: Skolverket 

har ingen samlad bild av vilka projekt som bedrivs, över tid, på skolor med stöd av Skolverket. 

[…] (2011-10-26) 
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att en nyliberal styrningsideologi där konkurrens skall driva fram kvalitet kan 

medverka till att det långsiktiga arbetet med att utveckla skolan får stryka på 

foten.  

 

Bakom statens intresse av att fördela ekonomiska medel till skolprojekt finns 

sannolikt samtidens strömningar av liberala idéer, New Public Management 

(NPM), internationella mätningar, samt jämförelser och granskningar. 

Företeelser som kan kopplas till det så kallade granskningssamhället (SOU 

2014:5). På grund av exempelvis internationella jämförelser av skolors 

resultat finns förmodligen ett starkt intresse från staten att styra och 

understödja skolans utveckling, att råda över skolhuvudmän i deras ansvar att 

utveckla skolan. Denna omständighet kan jämföras med tankegångar där 

betydelsen av rådande sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden 

betonas (Lundgren, 1984). 

 

Kanhända behöver det antal projekt som en skolhuvudman kan vara inblandad 

i, med medel från staten, regleras på något sätt för att trygga varaktiga 

förändringar i förskola och skola. En reglering kan öppna upp för färre och 

mer genomgripande projekt, understödja varaktiga förändringar, och 

dessutom ge organisationens medarbetare möjlighet till återhämtning. 

Kvalitet istället för kvantitet. En reglering kan också minska skolhuvudmäns 

utrymme till, och intresse för, att bli mer eller mindre experter på att erhålla 

statliga medel, samt öppna upp för förändringsarbeten där periferin både får 

tänka och handla. Utifrån studiens resultat behöver de huvudansvariga för 

skolans utveckling, det vill säga skolhuvudmän och rektorer, ges 

förutsättningar att ta hänsyn till lokal kontext. Med utgångspunkt i studien 

finns även skäl till att beslutsfattare, och statliga myndigheter, begrundar vilka 

typer av statligt stöd som främjar varaktig förändring. Vad är exempelvis 

viktigt att uppmärksamma enligt forskning, och hur kan dessa kunskaper 

beaktas?  

 

Studien indikerar att statliga medel till skolprojekt gärna kan sammanfalla 

med, och behandla, nya direktiv som skolorganisationer åläggs att 

implementera. På så sätt reduceras möjligheten att resultatet av ett projekt 

begränsas av direktiv som måste sättas i första rummet, och möjligen 

reduceras också möjligheten till att skolhuvudmän bedriver skiftande 

projektsatsningar parallellt. Båda projekten som studerats kan emellertid 

kopplas till implementeringen av regeringspropositionen: Hälsa lärande och 

trygghet (Prop. 2001/02:14). Att arbetet med dessa projekt, utifrån rektorers 

och pedagogers uppfattningar, likväl missgynnats av direktiv från staten kan 

vara tecken på att uppdragen utifrån i största allmänhet varit rikliga under de 
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år projekten var i gång, och tiden efter de avslutats. Att initiativ till 

förändringar i skolan kommer tätt från statlig nivå är tänkvärt eftersom en 

relativt accepterad uppfattning är att skolan är en organisation som förändras 

långsamt, att det tar tid för att varaktiga förändringar skall komma till stånd. 

En undran i detta sammanhang är om beslutsfattare har alltför stor tilltro till 

sina möjligheter att förändra skolan genom politiska beslut (jfr Jarl & 

Rönnberg, 2010). 

 

Av studien blir det vidare tydligt att uppdraget om att ansvara för en 

organisation som skolan, och dess utveckling, i jämförelse med lärdomar om 

vad som främjar varaktig förändring, exempelvis att skapa strukturer som 

medverkar till ett kollektivt lärande, kan förefalla som en knepig uppgift för 

de ansvariga. Samtidigt ger studien viss förtröstan. Bilden visar, med koppling 

till Relationsprojektets resultat, att strukturer kan skapas som möjliggör att 

delaktigheten bland organisationens medarbetare blir omfattande, och att 

varaktiga förändringar i en kommuns förskolor och skolor kan utvecklas 

överlag (se kap 6). Föresatserna med detta projekt var emellertid mer 

storslagna än förändringarna. 

  

Generösare villkor, med permanenta strukturer i arbetsscheman som alltjämt 

ger utrymme för lärandeaktiviteter och samverkan, nyttjade på ”rätt sätt”, kan 

öppna upp för att skolutveckling anammas som en permanent uppgift och som 

en process, istället för något tillfälligt som kopplas till ett projekt med en 

början och ett slut (jfr Scherp, 2003). Processtänkande främjar varaktiga 

förändringar och möjliggör ständiga förbättringar enligt Lambert (2007). En 

sanering av antalet projekt inom en kommun torde också understödja 

strukturer som involverar medarbetarna mer genomgripande.  

 

Studien visar också att rektorer kan utöva ett relativt passivt ledarskap i 

skolprojekt. Orsaken kan sökas i hur de uppfattar sitt uppdrag, deras förmåga, 

deras prioriteringar och deras personlighet. Men det kan också vara, som de 

menar själva, att de har en pressad arbetssituation, att förutsättningar, yttre 

ramar, begränsar deras engagemang (jfr Jarl, 2013). I ett skolprojekt finns 

ekonomiska möjligheter att engagera externa sakkunniga, vilket, som tidigare 

berörts, i hög grad främjar varaktigheten av en projektsatsning (jfr Chrispeels 

& Harris, 2006b; Hargreaves & Shirley, 2010; Murphy, 2013), men 

sanktionerar möjligen indirekt ett relativt passivt ledarskap hos rektorerna. Ett 

flertal studier visar dock att rektor har avgörande betydelse för varaktig 

förändring (Björkman, 2011; Bryk, 2010; Fullan, 2010; Lambert, 2007; 

Nihlfors & Johansson, 2013), och att: Next to the principal, coaches are the 

most crucial change agent in a school (Fullan & Knight, 2011, s. 50). I 
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skolprojekt kan rollerna följaktligen vara ombytta. Studien visar därtill att när 

det externa stödet lämnar sin plats, är det inte självklart någon som helhjärtat 

tar vid och leder det påbörjade arbetet vidare. Larsson och Löwstedt (2010) 

betonar att när rektor inte är tydligt engagerad i lokala utvecklingsinsatser 

knyts ofta de lärdomar som utvecklats enbart till projektet, och inte till ett 

fortsatt utvecklingsarbete. De ekonomiska förutsättningar som finns i ett 

skolprojekt, som innebär att pengar skall nyttjas under en bestämd tid, 

understödjer av allt att döma denna omständighet. Medel från staten kan 

följaktligen medverka till att externa sakkunniga och tjänstemän, exempelvis 

som projektledare, får ett huvudansvar för att leda förändringsarbeten av 

denna typ. 

 

Att rektorer inte tydligt tar kommandot i ett projekt kan säkert också orsakas 

av andra omständigheter. I den undersökta kommunen hade exempelvis 

rektorer fått skifta skolenhet, en omorganisation hade genomförts. 

Erfarenheter visar att byte av rektor kan reducera resultatet av en satsning 

(Hargreaves, 2007; Skolverket, 2003), och att positiva satsningar kan raseras 

av omorganisationer (Larsson & Löwstedt, 2010; Runesson, 2000). Bakom 

kommunens rotation av rektorer, ligger sannolikt ett reducerat elevunderlag, 

och begränsad ekonomi. Faktorer som kan kopplas till förutsättningar och 

yttre ramar.  

 

Det är också tänkvärt att flertalet rektorer och pedagoger inte känt sig särskilt 

inblandade i ett av de projekt som studerats, trots att samtliga förskolor och 

skolor i den undersökta kommunen omfattades av projektet. Eftersom 

pedagogerna också menar att ledning och organisation av de skolprojekt som 

studerats generellt brustit väcks en undran om kompetensen är tillfredställande 

hos skolhuvudmän och rektorer att leda skolprojekt. Kanske kan resultatet av 

ett skolprojekt begränsas av förmågan att hantera förändring och utveckling, 

en slags inre ram.  

 

Frivilligheten att delta i projektaktiviteter kan utifrån studiens resultat även 

behöva ifrågasättas för att föresatserna med ett projekt skall uppfyllas. Ett 

eventuellt ”tvång” behöver dock genomföras med varsam hand. Eftersom 

både rektorer och pedagoger har ett ansvar för att skolan utvecklas behöver 

båda dessa yrkesgrupper också uppmärksammas på sitt ansvar att utveckla 

skolan (jfr Lgr 11). 

 

Med tanke på de föresatser som fanns med de projekt som studerats har av allt 

att döma vanor och arbetsmetoder (kulturer) förändrats i högre grad i 

förskolan än i grundskolan. Förskolans pedagoger verkar också mer positiva 
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till projekten fastän strukturer (arbete i barngrupp hela dagen), yttre ramar, 

märkbart begränsat deras medverkan i olika projektsatsningar. Förändrar 

arbetslagsarbete, som kännetecknar förskolan, lättare en kultur än 

ensamarbete som utmärker en klasslärares sits? Det är inte lätt att ändra en 

arbetskultur ensam (Duke, 2012; Hargreaves & Shirley, 2010; Lambert, 2002; 

McLaughlin, 2005). Eller begränsas förändringsarbeten i grundskolan i större 

omfattning av nya uppdrag från staten (förutsättningar, yttre ramar)? Det vill 

säga den orsak som många informanter själva aktualiserar under intervjuerna. 

Det är svårt att med hjälp av studien finna ett klart och entydigt svar på varför 

förskolans pedagoger är mer positiva. Kanske en del av skillnaden kan 

förklaras av att förskolans pedagoger alltjämt haft praktiska arbetsuppgifter, 

samt erbjudits fortbildning med ett innehåll som kan kopplas till ett av 

projekten, till Språkprojektet (jfr exempelvis Bryk, 2010).  

 

Sakkunniga tillskrivs, som omtalats tidigare, stor betydelse för de varaktiga 

förändringar som åstadkommits med hjälp av projekten. En reflektion som 

vuxit fram under studien är emellertid att upphandlingar av konsulter måste 

ses som en grannlaga uppgift för de ansvariga. I ett av projekten har en extern 

sakkunnig vunnit stort gehör hos i stort sett alla informanter. Detta har 

verkligen gynnat förändringsarbetet, men medarbetarnas entusiasm för en 

person kan uppfattas som närapå skrämmande med tanke på vilka följder det 

skulle kunna få om ”fel person och fel innehåll” lyckas trollbinda en stor grupp 

yrkesverksamma i en kommun. Idag finns dessutom många aktörer som 

intresserar sig för att driva skolprojekt, och nyttjas också ofta av 

skolorganisationer (jfr Carlgren & Hörnqvist, 1999; Nilholm, 2012; 

Söderström, 2013). Finns det risk för att tilliten till externa sakkunniga är för 

stor?  

Reflektioner över studiens genomförande 

När en studie är gjord finns det anledning att fundera över hur arbetet förlöpt 

och vad som kan ha påverkat resultatet. I följande avsnitt skall sådana 

spörsmål ventileras. 

 

En svaghet i arbetet är att förberedelserna till studien i sin helhet har 

försummats eftersom avhandlingen inte var planerad när de inledande två 

studierna genomfördes. En noggrann uppmärksamhet under designperioden 

kan exempelvis förebygga brister i intern och extern validitet (de Vaus, 2001). 

Det har emellertid alltjämt (i inledande studier och i den uppföljande studien) 

funnits en strävan om att utveckla vetenskapliga arbeten med så god 

tillförlitlighet som möjligt. Det kan också vara en brist att hela styrsystemet 

inte uppmärksammats. Antalet intervjuer är emellertid tämligen rikliga.  
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Den struktur, och den metod, som användes i den uppföljande studien 

påverkas till stor del av de inledande studierna som i sin tur påverkades av två 

utvärderingsuppdrag. Detta kan vara en nackdel särskilt med tanke på att 

intervjuområdena i de inledande studierna, och i den uppföljande studien, inte 

kan jämföras till punkt och pricka. Detta gäller särskilt forskningsfrågan: Vad 

menar rektorer och pedagoger har främjat respektive missgynnat 

förändringar? I de inledande studierna får informanterna främst värdera olika 

satsningar i projekten, medan den uppföljande studien fokuserar vad 

informanterna tycker har främjat, respektive missgynnat, utvecklingen av 

projektens föresatser. I studien har dessa skillnader delvis suddats ut. Denna 

svaghet kan också vändas till en fördel. Utvärderingsuppdragen, som är den 

främsta orsaken till att de inledande studierna blev av, gav möjlighet till att 

studera två skolprojekt med några års mellanrum, vilket i normala fall inte 

hinns med under en doktorandperiod. 

  

Att urvalet av informanter till två av delstudierna till stor del vilade på 

verksamhetschefen har givetvis sina baksidor. Detta tillvägagångssätt gjordes 

emellertid för att pedagogerna skulle ges möjlighet att delta i studien under 

arbetstid. Det var inte helt lätt att lyckas få pedagoger att medverka i den första 

studien av Språkprojektet. De menade exempelvis att deras arbetssituation var 

alltför pressad: På vilken tid då? var ett vanligt svar då de blev tillfrågade. Att 

få tillgång till fältet kan vara svårt i kvalitativ forskning (Cohen, m.fl., 2011; 

Warren, 2001; Widding, 2013). Antalet informanter som accepterade att delta 

i den inledande studien av Relationsprojektet, och i den uppföljande studien, 

ökade troligtvis på grund av verksamhetschefens arbetsinsats. Informanterna 

fick möjlighet att lämna ordinarie arbetsuppgifter för att delta. Nackdelen är 

att den konfidentialitet som eftersträvats i viss utsträckning har satts ur spel. 

Kanhända finns därtill en möjlighet att det i dessa delstudier deltog pedagoger 

som relativt enkelt kunde lämna ordinarie arbetsuppgifter (jfr avhandlingens 

resultat), särskilt engagerade pedagoger, och de som handplockats av rektor. 

Möjligen kan sådana omständigheter ha påverkat informanternas berättelser. 

Att ett flertal av informanterna, närmare bestämt 11 av 25, som medverkat i 

den uppföljande studien av Relationsprojektet hade medverkat i någon av 

projektets större utbildningssatsningar (pilotutbildningar) kan också ha 

påverkat resultatet. Kanske erfarenheterna och uppfattningarna om detta 

projekt är alltför positiva, och inte representativa för kommunens pedagoger i 

stort.  

 

Ett av de urvalskriterier som formulerats för den uppföljande studien, det vill 

säga att de som skulle delta i studien skulle arbeta kvar på samma arbetsplats 

som när projekten genomfördes, uppfylldes i realiteten inte alltid. En del 

rektorer hade växlat arbetsplats, men tycktes ställa upp med erfarenheter som 
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representant för sin tidigare arbetsplats. Det är inte helt osannolikt att 

erfarenheter på den nuvarande arbetsplatsen också drogs in i deras berättelser. 

Vissa fokusgrupper hade således numera en rektor som de inte hade när 

projekten var igång. Direkta jämförelser och slutsatser mellan rektors 

uppfattningar och erfarenheter, och de pedagoger som kan kopplas till 

respektive rektor, har därför utelämnats.  

 

Trots att skriftlig information om den uppföljande studien distribuerats vid två 

tillfällen hade inte riktigt alla informanter fått ta del av denna inför 

intervjuerna. Denna miss reparerades dock i någon mån genom att 

intervjuerna inleddes med likartad information, samt att den skriftliga 

informationen överlämnades till de som inte tagit del av den tidigare. En mer 

generell kritik, särskilt till denna studie, kan vara att intervjufrågorna har 

uppfattats som snarlika. Detta var dock något som också reddes ut strax innan 

intervjuerna. Informanterna fick veta att anledningen var att om möjligt 

fördjupa och bredda deras svar.  

 

Att intervjua pedagoger i grupp (den uppföljande studien) har förstås 

nackdelar. Exempelvis kan vissa informanter få större talutrymme, och 

enskilda åsikter kanske inte blir uttalade. För att reducera denna nackdel 

ställdes under intervjuernas gång särskilda frågor som exempelvis: Är det 

någon som har något mer att tillägga? Finns det någon som har andra 

erfarenheter? Sannolikt finns också tillkortakommanden i mitt arbete som 

intervjuare. Det är svårt att veta om de ”rätta frågorna” och tillfredsställande 

följdfrågor ställdes under intervjuerna. I likhet med Kvale (1997) kan min 

egen förmåga att utföra intervjuer ha påverkat resultatet.  

 

Man bör också i en studie av detta slag fundera över vilken betydelse projekten 

haft för de förändringar som informanterna menar åstadkommits, och vad 

annat som kan ha spelat in. Kommunens tidiga satsningar på språk, redan 

innan Språkprojektet startade, parallella satsningar i kommunen, samt enligt 

utsago, pedagogers vetgirighet i samtiden, kan exempelvis ha spelat in. Vad 

är hönan och vad är ägget? En fundering som också flera informanter fört på 

tal. En rektor säger exempelvis: …Men jag vet inte om det är projektet som 

gör att det blivit så eller om det är utveckling överhuvudtaget. Projekten torde 

ligga bakom vissa förändringar, men troligtvis beror dessa även på andra 

faktorer. En annan tanke som kan lyftas i detta sammanhang är om 

informanters upplevelser och erfarenheter enkelt kan analyseras som ramar 

som begränsar deras handlingsutrymme. De upplevda ramarna kanske inte är 

desamma som de reella (jfr Gustafsson, 1999).  
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Studien skulle självklart kunna utvecklas genom att fler länkar i styrsystemet 

uppmärksammas. Studien har dessutom utvecklat en generell nyfikenhet på 

skolhuvudmannens och rektors uppdrag att utveckla skolan, och ligger i linje 

med Jarls funderingar (2013). Hon undrar bland annat om rektor har möjlighet 

att ta på sig det ledarskap som förväntas i den decentraliserade och målstyrda 

skolan (se även SOU 2014:5). Förslag till fortsatt forskning är att mer generellt 

studera hur skolhuvudmän och rektorer bedriver förändringsarbeten, hur 

förändringsarbeten genomförs utan statens riktade ekonomiska medel, samt 

att utveckla kunskap om hur strukturer inom en skolorganisation kan 

förändras så att de möjliggör ett kollektivt lärande. Att organisationens 

medarbetare i hög grad engageras i ett förändringsarbete och under en lång 

tidsperiod. För att de syften som formuleras skall uppnås behöver, som bekant, 

strukturer skapas (jfr Lundgren, 1999). 
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Summary 
The eagerness to make changes within the field of schooling is very 

pronounced internationally, and in recent decades, the Swedish school has 

been the subject of a series of various initiatives aimed at changing schools 

and schooling. One of many examples can be seen in that various school 

projects in preschools and schools, which the state initiates, are being 

conducted. In this regard, it is interesting to examine which sustainable 

changes that the state's earmarked funds in the form of two school projects 

contribute to with regard to preschool and school. What remains, for example, 

of a project's content and intentions a few years after its conclusion? Between 

2004 and 2009, two school projects were conducted: the Language Project 

(Språkprojektet) and the Relation Project (Relationsprojektet), largely parallel 

with each other in a medium-sized Swedish municipality. This thesis 

addresses these two projects. Both projects have been examined at a few years' 

interval in order inter alia to investigate the sustainable changes to which they 

contributed.  

 
The overall purpose of the study was to improve awareness of whether, and if 

so how, the project as a strategy for improving schools contributes to 

sustainable changes, as well as what is both advantageous and 

disadvantageous to this end. The questions were: How do headmasters and 

educators feel that the activity in which they took part was changed by the two 

school projects? What do they feel has benefited and disadvantaged the 

changes for which the project aimed?  

 
Chapter 1 introduces the field of interest and provides a background, a 

foundation, to the thesis work by means of inter alia presenting some overall 

strategies for the improvement of the school in an historic perspective. The 

presentation depicts both international and national school development in 

parallel. The history of Swedish school improvement is, however, given 

greater attention in order for the presentations to give a clear background to 

the study. The chapter shows inter alia that the strategies that were in place for 

developing the school in western society can be summarised in terms of 

improvement through regulatory control, improvement through 

benchmarking and improvement through standards. The section also 

addresses the school as a politically governed organisation and enterprise, as 

well as the task of improving the school as being a complex one. At the end 

of the chapter, the purpose of the study and the questions (see above) are 

elucidated, and a couple of central concepts are defined that are significant to 

the thesis. At the very end of the chapter, there is a summary and a common 

background for both of the projects studied, where their objectives are also 

clarified.  
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In the second chapter of the thesis, Chapter 2, two influential research 

traditions within the fields are presented initially, namely school improvement 

and effective schools, as well as how these currently have converged in recent 

decades. School research is relatively agreed that the work in changing the 

school does not follow a linear progression, and that it requires a number of 

simultaneous initiatives in order for school to improve successfully. There is 

also a large degree of agreement in that there are no distinct and general 

solutions as to how the work on school improvement should be conducted, 

and that neither is a general model desirable since research cannot capture the 

complex practice and local circumstances.  

 

The research review draws particular attention to areas where the research 

aims to promote the work in changing the school, for example, that the work 

shall be based on scientific grounds, local context, culture and expertise, and 

be characterised by a systemic approach. However, even those circumstances 

said to encumber the work shall be considered, for example, that the same 

strategy is used at different schools instead of the approach being designed 

based on the different needs of the school, that only one level in the 

organisation is in focus, as well as the lack of expertise in the practical 

implementation of the change work.  

 

Chapter 3 presents the theoretical framework of the study in order to improve 

the knowledge on whether, and if so how, projects used as a strategy for school 

improvement contributes to sustainable changes, and what is both 

advantageous and disadvantageous to this end, the analysis of the empirical 

material is guided by Lundgren's frame factor theoretical ideas, as well as a 

model of the school as an organisation as developed by Hoy and Miskel. Via 

the frame factor theory and the organisation model, respectively, they provide 

the concepts that support and systematise the analytical work of this thesis. 

  

In summary, Lundgren holds that education and training continue to be 

conducted within, and governed by, certain given frameworks which should 

not be seen as a cause for a determined process and result, rather enables or 

disables different processes. In order to illustrate the different kinds of frames, 

the analysis is also guided by Hoy and Miskel who speak of schools as formal 

organisations and as open social systems, where the world around it has a 

considerable significance. The school is also considered to be an organisation 

in which a number of internal sub-processes take place. This are called 

structural, cultural, individual and political. The sub-processes are affected by 

the surroundings, by each other, and they interact in a transformation process. 

The transformation process is also affected by the organisation's main task, 

and leads finally to the organisations results.  
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The fourth chapter has a presentation on how the study was conducted from 

beginning to end. The thesis is inspired by the case study as the research 

method, where the object of the study involves two school projects which 

together form a unit for analysis. The study is also inspired by a longitudinal 

research design, as the empirical evidence is gathered through interviews with 

a few years' interval between them, i.e., in two separate and initial studies for 

each project, as well as in a follow-up interview where both projects are 

highlighted.  

 
The initial collection of empirical evidence is made in connection with the two 

school projects each being in its final stage. Both projects are then followed-

up approximately three years after they are completed. In the initial studies, 

all interviews were separate, and in the follow-up study, both separate 

interviews and focus-group interviews were used. Based on the purpose and 

the questions, subject areas were formed, which in turn formed the bases for 

the interview questions of an open character. Respondents were chosen based 

on whether they had experience in the activities and initiatives that have taken 

place within both projects.  

 
The chapter also contains an exposition of the different stages of the analysis 

work, the ethical considerations made, as well as an exposition of how the 

study relates to matters of credibility and transferability. 

 
Chapter 5 and 6 present the empirical material of the thesis, more precisely, 

the result of the initial studies and the follow-up study. Both chapters are 

summarised in three manners, as well. To start, the result is discussed in 

comparison with the project's intentions and previous research. After that, 

both problems of the thesis are addressed in brief with the help of the 

following categories: structure, culture and individuals. Finally, the result is 

compared with a definition of the concept of school improvement. 

 

Chapter 5 presents the results connected with the Language Project 

(Språkprojektet). Initially, a brief background to the project is given, and then 

the results for the initial study are found and followed by the result of the 

follow-up study. In summary, the result of the Language Project shows that 

sustainable changes are found within the pupil health organisation and the 

work of specialists and language educators. The result also shows that the 

intentions of the project attained sustainable consequences in the preschool. 

Moreover, one school unit already had a particular language activity before 

the start of the project changed considerably with regard to the projects 

intentions, while the work in the municipality's other elementary schools has 

not changed or improved to any major extent according to the result. In 

summary, structural changes have been achieved to a greater extent within the 
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examined municipality than the changes in the practical work in its preschools 

and schools. What has promoted the improvement of the Language Project's 

intentions over time is, according to respondents, primarily the municipality's 

organisation of pupil health, the work of pupil health and a speech therapist 

engaged for the project, i.e., an external expert. What encumbered the project's 

intentions was primarily associated with the municipality's organisation of 

children and pupils with speech impairments, with new directives and with a 

heavy workload. 

 
Chapter 6 presents results associated with the Relations Project 

(Relationsprojektet) and as the corresponding layout as the presentation in 

Chapter 5. The most remarkable and the sustainable change based on the 

Relations Project's intentions is, according to the respondents, the scheduled 

parent-teacher conferences in which in which headmasters and educators take 

part, and that peer counselling conferences, an activity implemented into the 

project, is still available to the municipality's educators. The result 

furthermore suggests that the project has improved the respondent's relations 

with their fellow human beings, especially educators' relations with guardians. 

The project has furthermore contributed to unexpected gains in that colleagues 

in preschool and school look out for each other more, which has helped to 

improve the work environment. According to the result, what especially 

promoted improvement and the durability of the Relation Project's intentions 

are somewhat more pervasive initiatives undertaken within the project, such 

as pilot courses and peer guidance conferences. The respondents also 

emphasise the training course leader for the pilot courses, an external expert, 

as apparently being significant to sustainable changes that have been achieved, 

and by and large all professionals in the municipality's preschools and schools 

involved in the project and its content. The result furthermore shows that the 

project's intentions were primarily encumbered by new directives and heavy 

work load, shortcomings in the project organisation and management, as well 

as practical obstacles in the way of educators taking part in the initiatives 

offered within the project. 

  

Finally, Chapter 7 offers a summary analysis of the study in its entirety. The 

overall aim of the chapter is to answer the purpose of the study, which 

specifically was to improve awareness of whether, and if so how, projects used 

as a strategy for improving school contributes to sustainable changes, as well 

as what is both advantageous and disadvantageous to this end. The chapter 

ends with a discussion and some reflections on the implementation of the 

study.  

 

The analysis shows in summary that the goals formulated in a project 

application, before a school project, likely does not yield the corresponding 
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sustainable changes in the organisations preschools and schools. The 

ambitions are greater than the sustainable results. The analysis furthermore 

shows that the conditions facing a school organisation as posed by the 

surroundings, from the state and local community, can both promote and 

disadvantage the result of a school project, and can be interpreted as an 

external frame that limits the durability of a school project's intentions. For 

example, the study shows that state funding assists school principals in their 

task of improving preschool and school, but that in order for these funds to 

contribute to sustainable changes, they need to be of a scale that allows for 

pervasive and long-term initiatives. One conclusion is that those applying for 

project funds should accept funds in the amount that allows for substantial 

initiatives and to refrain from accepting funds that can only result in 

superficial and short-term efforts. The study also shows that the number of 

change tasks under way within a school organisation, new government 

regulations and the access to a trained workforce delimits which sustainable 

changes will result from a school project. It is thereby suggested that those 

responsible sift through the number of projects they take on and not implement 

new projects at the same time as new directives consisting of other elements 

are to be put into practice. 

 

In addition to the conditions that the surroundings place on the organisation, 

external frames, the study shows that the organisation's internal sub-processes, 

as well as the sub-processes' effect on each other, are not always in harmony. 

Taking the interview results as a point of departure, the result of a school 

project is limited in particular by internal sub-processes called structure, 

culture and individuals in Hoy and Miskel's model. If it is clarified within a 

project application that all preschools and schools in a municipality are to be 

involved in a project then based on the study is it necessary for those in charge 

actively to observe, change and affect structures, cultures and individuals 

within the organisation. The analysis shows above all that structures within 

the organisation need to be observed and changed so that the employees are 

involved in the content of the project in an in-depth manner. The greater the 

participation, the greater the likelihood that the working culture will be 

changed and that sustainable changes will come about in preschool and school.  

 

As previously mentioned, the analysis shows that the durability of a school 

project's intentions are also limited by cultures and individuals within the 

organisation. The employees various professions, working tasks and working 

conditions in the organisation encumber the work in developing a common 

culture. The employees' attitudes toward school projects and what they entail 

may also differ. The headmaster, who bears considerable responsibility for the 

improvement of the school, has an effect on the process and the result of a 

school project, both as an individual and as a professional. The study shows 

moreover that the support of external experts is of considerable significance 
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to the result. They bring to the school organisation valuable knowledge and 

skill, and they contribute to sustainable changes in preschool and school. 

Cultures and individuals within a school organisation can in summary be 

regarded as internal frames, which are also affected by structures, by external 

frames. When those in charge of a project improve structures for a collective 

learning, the conditions for a common culture to develop are created, which 

orients the employees in accordance with the projects intentions and in order 

for its concepts of a project, and what it contains, to be as uniform as possible.  

 

In conclusion, the analysis shows that projects used a strategy to change the 

school can be likened to Jackson's (1990) metaphor on the work of changing 

schools: …educational progress more closely resembles the flight of a 

butterfly than the flight of a bullet (pp. 166-167). 
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BILAGA 1 

 

Tabell 1.  Deltagare i de inledande studierna, Språkprojektet och Relationsprojektet 

 

DATA-

INSAMLING 

SPRÅKPROJEKTET RELATIONSPROJEKTET 

Inledande 

studie 

Hösten 2008 Hösten 2009 

Totalt 10 intervjuer, 
8♀ och 2♂ 
 
2 rektorer och 8 pedagoger: 
2 förskollärare  
2 lärare grundskolans tidiga skolår 
2 lärare, grundskolans senare skolår 
2 specialpedagoger, varav en verksam i 
grundskolans tidiga skolår, och en i 
grundskolans senare skolår 

Totalt 22 intervjuer, 
19♀ och 3♂ 
 
Piloter i kollegial handledning:  
2 specialpedagoger 
2 förskollärare 
1 fritidspedagog 
Kollegial handledningsgrupp: 
3 förskollärare 
1 grundskollärare 
1 fritidspedagog 
Piloter i professionellt föräldrasamarbete: 
1 förskollärare 
1 fritidspedagog 
5 grundskollärare 
Professionellt ledarskap 
4 rektorer 

 

 

 
 
 
  



  

 

Tabell 2.  Deltagare i den uppföljande studien av Språkprojektet och Relationsprojektet 

 

Uppföljande 

studie 

Våren 2012 Våren 2012 

Totalt 12 intervjuer för både Språkprojektet och Relationsprojektet. 
6 enskilda intervjuer med rektorer, och 6 fokusgruppintervjuer med pedagoger (totalt 25 pedagoger)13 

Rektor Eva Rektor  

Evas grupp 
 

6 informanter 
5 grundskollärare  
1 fritidspedagog  
(1 pilot i kollegial handledning, övriga har blivit 
handledda i kollegial handledning) 

Rektor Britta Rektor  

Brittas grupp 
 

3 informanter 
1 grundskollärare 
2 specialpedagoger   
(2 informanter piloter i professionellt 
föräldrasamarbete, och 1 pilot i kollegial handledning)  

Rektor Gullan Rektor 

Gullans grupp 7 informanter 
1 barnskötare  
3 förskollärare  
3 grundskollärare  
1 specialpedagog  
(2 informanter piloter kollegialhandledning, 3 
informanter piloter för professionellt 
föräldrasamarbete, och 2 informanter har blivit 
handledda i kollegial handledning) 

Rektor Lotten Rektor  

Lottens grupp 3 informanter 
3 förskollärare  
(1 informant pilot i kollegial handledning, och 2 har blivit 
handledda i kollegial handledning) 

Rektor Annika Rektor  
 

Annikas grupp 2 informanter 
1 förskollärare  
1 speciallärare  
(1 informant kollegial handledare, 1 informant har blivit 
handledd i kollegial handledning)  

Rektor Pia Rektor  

Pias grupp 4 informanter: 
2 barnskötare  
2 förskollärare  
(Samtliga informanter har blivit handledda i kollegial 
handledning) 

                                                      
13 Rektor används som samlingsnamn på rektorer och förskolechefer, och pedagoger för olika 

yrkeskategorier i förskola och skola 



  

 

BILAGA 2 

 

Intervjufrågor i utvärderingsarbetet av Språkprojektet:  
 
1) Pedagogernas kompetens  
I vilken omfattning och på vilket sätt och tycker du projektets satsningar bidragit 
till din egen kompetensutveckling? 
 
Exempelvis: 
Vad har projektet i stort bidragit till när det gäller din kompetens? 
Vad tycker du att du har lärt dig? 
Vilka aktiviteter inom projektet anser du varit värdefulla och kunskapsfrämjande 
för din egen del? Vilka satsningar inom projektet värderar du mest? 
Vilka kunskaper har konsultationssamtalen tillfört? Vad har de tillfört dig när det 
gäller dina arbetsuppgifter? Önskemål? 
 
Hur uppskattar/värderar du din rådande kompetens när det gäller språkstörningar? 
Hur uppskattar du din förmåga/färdighet att nyttja denna kompetens i det 
praktiska arbetet? 
Vilken kompetens behöver du utveckla?  
Hur ser du på bredden i den kompetensutveckling som projektet gett för din egen 
del och för ditt arbete med barn/elever med språkstörningar och ett inkluderande 
arbetssätt? Något som saknas och som skulle kunna tillföras inom projektet? 

 

I vilken mån tycker du att projektets satsningar bidragit till föresatsen att alla 
pedagoger inom kommunen skall inneha en god och gemensam kunskapsbas?  
 
Exempelvis: 
Hur upplever du att den rådande kompetensen är generellt när det gäller 
språkstörningar bland kollegor, i arbetslag, och bland andra yrkesmänniskor som du 
förväntas samverka med? 

 

I vilken grad upplever du att det numera finns en gemensam samsyn bland 
kollegor och andra yrkesmänniskor som du förväntas samverka med när det 
gäller barn/elever med språkstörning? 
 
På vilket sätt har ett enat förhållningssätt runt betyg och bedömning kring elever 
med språkstörningar utvecklats sedan projektets början? Finns det en samsyn? Hur 
värderar du det förhållningssätt som finns nu? Önskemål?  
 
På vilket sätt har så kallade stadieövergångar utvecklats sedan projektets början? 
Har de utvecklats? Hur värderar du de rutiner runt stadieövergångar som finns med 
tanke på barnens/elevernas bästa? Önskemål? 
 



  

 

Vad anser du är värdefullt att fortsätta med och/eller satsa på, i framtiden? 
 
Exempelvis:  
Vad menar du är önskvärt och värdefullt att kommunen fäster avseende vid i en 
permanent organisation och verksamhet kring språk, lärande och inkludering. Dvs. 
fortsätter med, utvecklar, tillfogar? 
 
Hur ser du på/hur värderar du denna typ av satsningar, projekt?  

 
 
2) Barns/elevers lärandemiljö  
 
I vilken mån tycker du att projektets satsningar gynnat barnens/elevernas 
kunskapsinhämtning?  
 
Anser du att det finns något som erbjudits inom projektet som direkt gynnat 
barnens/elevernas kunskapsinhämtning? 
Om ja, exempelvis: 
Vad inom projektet tror du haft betydelse för barnets/elevens 
kunskapsresultat/främjat utvecklingen positivt? På vilket sätt? 
Vilket innehåll från projektet anser du har varit speciellt betydelsefullt i 
lärandemiljön för barnets/elevens utveckling? På vilket sätt? 
Vad i miljön anser du behöver utvecklas, förbättras för att lärande skall gynnas? 
 
Vad anser du om de särskilt anpassade läromedel, datorhjälpmedel, som erbjudits 
och nyttjats inom projektet med tanke på barnets/elevens kunskapsresultat, 
utveckling? Arbetet med dessa? Önskemål? 
 
Vad anser du generellt om kvaliteten på den undervisning/den pedagogiska 
verksamhet som erbjudits under senare år för barn/elever med språkstörning? 
 
Vad anser du om den inkluderande miljö som erbjuds till barn/elever med 
språkstörning? 
 
Exempelvis: 
På vilket sätt utformas lärandemiljön inkluderande för barn/elever med 
språkstörning? Hur värderar du det förhållandet? Önskemål? 
 
Finns det några farhågor med den verksamhet som bedrivs med tanke på 
barnens/elevernas harmoniska utveckling? I så fall vad? 
Har projektet bidragit till något som gynnat barnen/eleverna på något 
annat sätt än lärande? I så fall vad? 
 
 
  



  

 

BILAGA 3 

 

INTERVJU, RELATIONSPROJEKTET 
 

1. INLEDNING, DELTAGANDE och FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDVERKAN I 
PROJEKTET 
Varför, när, var, hur? 
  

2. KONSEKVENSER AV PROJEKTET I PRAKTIKEN 
Har projektet medfört någon förändring i det praktiska arbetet? Om ja… 

Vilka situationer, vilka förändringar? 
Ge exempel (tidigare och nu). 
Förändringar som gynnat barn/elever/föräldrar/medarbetare/dig själv?  
På vilket sätt? Ge exempel. 
På vilket sätt har nya insikter förändrat dina professionella relationer till 
andra individer, ex. barn/elever/föräldrar/medarbetare 
Ge exempel (tidigare och nu) 
 

3. VÄRDERING AV PROJEKTET OCH LÄRDOMARNA  
 
Styrkor/tillgångar  
Satsningar inom projektet som varit speciellt värdefulla och användbara?  
Vinsterna med projektet? Någon vinnare? Nyttan med projektet?  
Svagheter/brister  
Kritik till något i Relationsprojektet? 
Innehållet? Formen? Något som saknas? Någon som missgynnas? Något 
som skulle kunna tillföras?  

 

4. SATSNINGEN I STORT, LÄRDOMAR  
 

Vad tycker du framför allt att du har lärt dig från projektet 
Relationsprojektet, dvs. Helle Jensens, Elsebeth Jenssens och Jesper Juuls 
idéer? (Ex. studiecirkeln, studie/kursdagar, kollegial handledning, 
pilotutbildning, processorienterat ledarskap.) 

Vad tycker du om satsningar av detta slag generellt?



  

 

BILAGA 4 

 

Huvudfråga  
SPRÅKPROJEKTET 

Områden att bevaka Stödformuleringar   
 

Kommunnivå  
Berätta om 
verksamheten i 
kommunen idag med 
tanke på språkstörda 
barn/elever 

* 

Vad har hänt på kommunnivå sedan 
projektet avslutades? 
Kommunens organisation? 
Logoped, konsultationssamtal, 
datorhjälpmedel, språkverkstad  
 
Drivs idéer? 
Uppföljning? 
Ny satsning? Har någon ny satsning 
med tanke på att förbättra språk- och 
lärandemiljön för språkstörda 
barn/elever tillkommit efter att 
projektet avslutats? 

Berätta, beskriv, ge exempel 
Vad har hänt,… hände efter? 
Vad innebär det för 
verksamheten? 
Hur? 
 
Är det någon skillnad 
jämfört med innan 
Språkprojektet? På vilket 
sätt? Ge exempel 

Verksamhetsnivå  
Beskriv hur arbetet med 
de språkstörda 
barnen/eleverna 
genomförs i förskola 
och skola idag 

* 

Pratar ni om 
språkstörning idag? 

* 

Projektets bärande idéer, såsom 
förändrade arbetsmetoder, 
rätt stöd i rätt tid, stadieövergångar, 
och inkluderande miljö 
 
 
 
 
Innehåll? 
Vilka är inblandade i dessa samtal? 
Vilka är inte involverade? 
Andra skolor? 
Spridn. av kunskaper och 
erfarenheter 
Uppföljning och utveckling?   
Kompetensutveckling/uppdatering? 
 

På vilket sätt? Hur? Ge 
exempel 
 
Är det någon skillnad 
jämfört med innan 
språkprojektet, ge exempel 
 
 
Vad? När? Hur? Vilka? 
Är det någon skillnad 
jämfört med innan 
Språkprojektet, ge exempel 
 

Individnivå 
Om du jämför idag med 
för tio år sedan… 1) - Är 
det någon skillnad på 
din egen kompetens när 
det gäller 
språkstörningar? 

Kompetens? Kan du/ni mera om 
språkstörningar idag?  
Påverkan i det praktiska arbetet, 
-i verksamheten? 
 
 

Hur märks det? På vilket 
sätt? 
När? Vad? Ge exempel 

 

 

*Forskningsfråga 2 skall besvaras i anknytning till varje (huvud)fråga med frågor av 

 karaktären: 
 Vad tror du det beror på? 
 Vad har varit betydelsefullt?  
 Vad har varit hinder, vad har missgynnat? 
 
 Alt. Vad har främjat/missgynnat den fortsatta utvecklingen av idéer från 

 Språkprojektet på denna nivå? 



  

 

 

Huvudfråga  
RELATIONS-
PROJEKTET 

Områden att bevaka Stödformuleringar   
 

Kommunnivå  
Berätta om 
verksamheten i 
kommunen idag med 
tanke på 
RELATIONSKOMPETENS 

* 

Vad har hänt på kommunnivå sedan 
projektet avslutades? 
Kommunens organisation? 
piloter, kollegialhandledning, 
professionellt föräldrasamarbete, 
processorienterat ledarskap, 
bokcirklar etc. 
 
Drivs idéer? 
Uppföljning? 
Ny satsning? Har någon ny satsning 
med tanke på relationskompetens 
tillkommit efter att projektet 
avslutats? 
 

Berätta, Beskriv 
Vad har hänt? Vad hände 
efter? 
Vad? Hur? 
Vad innebär det för 
verksamheten? 
 
 
Är det någon skillnad 
jämfört med innan 
Relationsprojektet, ge 
exempel 
 
 

Verksamhetsnivå  
Beskriv hur tanken om 
relationskompetens gör 
sig gällande i förskola 
och skola idag. 

* 
 
Pratar ni om 
relationskompetens, 
relationers betydelse 
idag? 

* 

Projektets bärande idéer, såsom  
bemötande barn/elever föräldrar,  
förändrade metoder - praktisk 
verksamhet och miljön som nyckel till 
barns lärande 
 
 
 
Vilka är inblandade i dessa samtal? 
Vilka är inte involverade?  
Andra skolor? 
Innehåll? 
Spridn. av kunskaper och 
erfarenheter 
Uppföljning och utveckling? 
Kompetensutveckling/uppdatering? 
 

På vilket sätt? Ge exempel 
När? Hur?  
 
Är det någon skillnad 
jämfört med innan 
Relationsprojektet, ge 
exempel 
 
Vad? När? Hur? Vilka? 
Är det någon skillnad 
jämfört med innan 
Relationsprojektet, ge 
exempel 
 

Individnivå 
Om du jämför idag med 
för tio år sedan… - Är det 
någon skillnad när det 
gäller din egen 
relationskompetens? 

* 

Kompetens? Är ni/du mer kunnig 
idag (relationskompetent)?  
Påverkan i det praktiska arbetet, 
i verksamheten? 
 

Hur märks det? På vilket 
sätt? 
När? Vad? Ge exempel 
 
 
 
 

 

 *Forskningsfråga 2 skall besvaras i anknytning till varje (huvud)fråga med frågor av 
  karaktären: 
  Vad tror du det beror på? 
  Vad har varit betydelsefullt?  
  Vad har varit hinder, vad har missgynnat? 
 
  Alt. Vad har främjat/missgynnat den fortsatta utvecklingen av idéer från 
  Relationsprojektet på denna nivå? 



  

 

 

REKTOR 
På vilket sätt har du som 
ledare arbetat med 
projekten, - Språkprojektet 
och Relationsprojektet? 
* 
Hur har pedagogerna arbetat 
vidare med projekten?  
* 
På vilket sätt tycker du att 
Språkprojektet resp. 
Relationsprojektet har 
utvecklat skolans 
verksamhet? 

 
Vad har du gjort/vad gör du? 
Vad har prioriterats? 
Vilka var/är dina idéer? 
Motivera  
Konsekvenser? 
 

 
Vad innebär det? 
Varför? 
Hur? På vilket sätt? Ge 
exempel  

PEDAGOGER 
På vilket sätt har du som 
pedagog arbetat med 
projektens idéer?  
* 
Hur har rektorerna arbetat 
vidare med projekten?  
* 
På vilket sätt tycker du att 
Språkprojektet och 
Relationsprojektet har 
utvecklat skolans 
verksamhet? 

 

 
Vad har du gjort/vad gör du? 
Vilka var/är dina idéer? 
Motivera 
Konsekvenser? 
 
Vad har rektor gjort/ gör? 
Konsekvenser? 
 

 
Vad innebär det? 
Hur? På vilket sätt? Ge 
exempel 

 
*Forskningsfråga 2 skall besvaras i anknytning till varje (huvud)fråga med frågor av 
 karaktären: 
 Vad tror du det beror på? 
 Vad har varit betydelsefullt?  
 Vad har varit hinder, vad har missgynnat? 
 
 Alt. Vad har främjat/missgynnat den fortsatta utvecklingen av idéer från 
 projekten på denna nivå



  

 

BILAGA 5  

 
Umeå universitet 
Pedagogiska institutionen 
Åsa Löfqvist, asa.lofqvist@umu.se 
901 87 Umeå 
090-XXXXXXX arb 
070-XXXXXXX mobil 

 

Till dig som arbetar som pedagog/rektor inom X kommun! 

Sedan några år tillbaka har X kommun erhållit pengar till projektet: 

X 

X som är projektledare har under våren 2008 gett Pedagogiska institutionen på 

Umeå universitet uppdraget att dokumentera och utvärdera detta projekt. 

Utvärderingen skall primärt fokusera: 

Pedagogernas värdering av projektet och dess resultat med fokus på uppnådda 

kunskapsresultat på elevnivå, samt en bedömning av vad i projektet som är värdefullt 

att fortsätta med 

 

Mot denna bakgrund skickar jag denna information till dig och till några andra 

pedagoger/rektorer. Sammanlagt kommer ca 10-12 personer att intervjuas. Du är 

således en av de personer som har erfarenhet av projektets satsningar och har därför 

valts utför att delta i en intervjuundersökning. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, 

men det är viktigt och värdefullt för utvärderingens kvalitet att jag får ett samtycke 

av dig. Jag har för avsikt att nyttja vecka 47 till att genomföra intervjuerna. Försök 

därför så fort som möjligt att hitta en möjlig tid, eller två, i din almanacka under 

denna vecka, och svara genom att maila eller ringa mig, senast torsdag den 13/11, v. 

46. Det kan också hända att jag försöker nå dig per telefon för närmare upplysningar 

och överenskommelser, du kan exempelvis påverka den plats där intervjun skall 

genomföras. Intervjufrågorna kommer dessutom att skickas till dig via mail innan 

intervjun.  

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att resultatet av 

intervjuerna endast kommer att klargöras i ett dokument utan identitetsuppgifter 

(vare sig person eller skola kommer att namnges). Några möjligheter att identifiera 

just ditt svar finns därför inte. 

 

Trots att jag förorsakar dig ett visst besvär, hoppas jag att du vill medverka för att 

bidra till utvärderingen av projektet. Din medverkan är viktig och har betydelse för 



 

 

kommunens fortsatta verksamhet när det gäller barn/elever med språkstörningar 

och ”en skola för alla”.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 11 november 2008 

 

/Åsa Löfqvist, universitetsadjunkt 

 

Handledare: Astrid Ahl, universitetslektor, astrid.ahl@pedag.umu.se  



  

 

BILAGA 6 

 
Umeå universitet 
Pedagogiska institutionen 
Åsa Löfqvist, asa.lofqvist.@pedag.umu.se 
901 87 Umeå  
090-XXXXXXX arb. 
070-XXXXXXX mobil 
 

Till dig som arbetar som pedagog/rektor/samt BUP- och SOC-anställd i X 
kommun 

 
Skolverket har, via handläggaren och undervisningsrådet X,  
gett Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, uppdraget att utvärdera (och 
dokumentera) projektet: X, som bedrivits i X kommun i samarbete med 
Myndigheten för skolutveckling sedan år 2004. Projektet är primärt förankrat i de 
danska familjeterapeuterna Jesper Juuls och Helle Jensens idéer och avslutades 
under maj månad 2009. 
 
Utvärderingsarbetet skall inledas under hösten 2009, och redovisas i form av en 
slutrapport i början av sommaren 2010. Sammanlagt ska ca 30 personer delta 
genom att medverka i en intervjuundersökning. Mer precist innebär det:  
fem intervjuer med pedagoger som deltagit i pilotutbildningen i ”kollegial 
handledning”, fem intervjuer med personer som handletts av piloter i ”kollegial 
handledning", tio intervjuer med pedagoger som deltagit i pilotutbildningen 
”professionellt föräldrasamarbete” och sammanlagt fem intervjuer med personer 
som arbetar på BUP och Socialtjänsten och som deltagit i pilotutbildningen 
”professionellt föräldrasamarbete”. Dessutom skall fem intervjuer med chefer som 
deltagit i chefsutbildningen ”processorienterat ledarskap” genomföras. 
 
Utvärderingen skall huvudsakligen undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt 
berörd personal upplever att utbildningen i, och satsningen på, X (exempelvis 
studiecirkel, studiedagar, kollegial handledning och professionellt 
föräldrasamarbete) påverkat och utvecklat dem?  
 
Mot denna bakgrund skall således ett trettiotal personer intervjuas, och de  
som valts ut har samtliga på olika sätt varit direkt berörda av projektet. Urvalet har 
beretts på Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, med hjälp av lottning från 
erhållna deltagarlistor. X, i X kommun, är emellertid (enligt tidigare 
överenskommelse), den person som har ansvar för att kontakta de personer som 
berörs, detta för att underlätta verkställandet av arbetet. Deltagandet i 
undersökningen är naturligtvis frivilligt, och trots att det förorsakar en viss 
arbetsinsats, hoppas jag att du är villig att medverka. Ditt deltagande blir ett viktigt 
bidrag och har stor betydelse för resultatet av utvärderingen.  
 
Intervjuerna kommer att genomföras på X, ”X- rummet”, under november månad, i 



 

 

början av december månad samt i början av år 2010. Intervjuerna beräknas pågå 
ungefär en timme och bandas. Förslag på exakta tider för intervjuerna kommer att 
meddelas framöver. Intervjufrågorna kommer att skickas till berörda 
personer/informanter några dagar innan intervjun skall genomföras.  
 
Resultatet av intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 
svaren från intervjuerna kommer att sammanställas och klargöras i en rapport utan 
att några identitetsuppgifter röjs (vare sig person eller arbetsplats kommer att 
namnges). I utvärderingen följs de etiska regler som utfärdats av vetenskapsrådet, 
codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Om du har några praktiska frågor när det gäller möjligheten att delta i 
undersökningen kan du kontakta X 
 
Om du har frågor kring undersökningen kan du kontakta Åsa Löfqvist, Pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet, 
asa.lofqvist@pedag.umu.se, 090-XXXXXXX, 070-XXXXXXX 
 
 
 
Tack på förhand för din medverkan!            
 
Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 18 september 2009  
 
/Åsa Löfqvist, universitetsadjunkt 

 

Vetenskaplig ledare: docent Håkan Andersson, hakan.andersson@pedag.umu.se 
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Umeå universitet                                            2012-03-09 
Pedagogiska institutionen 
Åsa Löfqvist, asa.lofqvist.@pedag.umu.se 
901 87 Umeå  
090-XXXXXXX arb. 
070-XXXXXXX mobil 

 

Till dig som arbetar som pedagog eller rektor i X kommun! 
 

Under några år bedrevs X-projektet samt X-projektet nästan parallellt i X 
kommun. För ett par år sedan hade jag förtroendet att utvärdera dessa 
projekt, vilket innebar att jag träffade och intervjuade en hel del pedagoger 
och rektorer som hade erfarenhet av projekten. Nu har det gått en tid 
sedan projekten avslutats och det är därför intressant att göra en 
uppföljande studie, för att på så sätt få ta del av rektorers och pedagogers 
erfarenheter av, och uppfattningar om, projekten en tid efter dessa 
genomförts.  
 

Min plan är att under vårterminen 2012 intervjua ett antal rektorer och 
pedagoger som har erfarenhet av båda projekten, och som fortfarande 
arbetar på samma arbetsplats som då projekten genomfördes. Hur mycket 
erfarenhet varje individ har från projekten kan naturligtvis skilja sig en hel 
del. Eftersom vardagens sysslor ofta medverkar till att ”saker och ting” faller 
i glömska skall jag i följande text i korthet redogöra för en del aktiviteter från 
dessa två projekt som förhoppningsvis kan framkalla några minnesbilder och 
därmed klargöra vilka som har erfarenhet av projekten. 

 

Språkprojektet genomfördes med hjälp av medel från Specialpedagogiskt 
centrum, SPC/SPSM, år 2005-2009. De erfarenheter du kan ha från denna 
satsning är exempelvis att ha:  
 

 medverkat i projektgrupp (ca 15 personer),  

 haft tillgång till kompenserande läromedel (speciella datorhjälpmedel och 
programvaror som: Talsyntes-Infovox Desktop och tillbehör till dessa. Dvs. 
EdWord och Textscanner, Stava rätt 3.0, Ordprediktion-Saida och ”Svensk 
talpenna”, Word read plus, Matteknep, Minneslek samt Talsyntes/Word 
read plus), 2005-2009 

 medverkat i konsultationsträffar (handledning med logopeden XX), 2006-
2008 



 

 

 deltagit i fortbildning/ föreläsning med kommunlogoped, vt 2007 

 deltagit i informationsträffar som genomfördes med hjälp av exempelvis: 
logopeder, pedagoger och rektor från Stora Sörgården och Lilla Sörgården 
samt personal från Språkotek 

 medverkat i nätverksarbete med inlandskommunerna, 2005-2007 

 medverkat i ”Funktionsinriktad musikterapi, FMT”, 2006-2007 

 medverkat i ”Bild- och kommunikationsgrupp”, 2006-2007 

 deltagit i konferenser, studiebesök, 2006-2009 
 
 

1. Relationsprojektet, bedrevs i samarbete med Myndigheten för 
skolutveckling/Skolverket, år 2004-2009. Projektet var primärt förankrat 
i de danska familjeterapeuterna Jesper Juuls och Helle Jensens idéer. De 
erfarenheter du kan ha från detta projekt är att ha: 

 

 varit med i en Bokcirkel, boken: Relationskompetens, skriven av Jesper 
Juul och Helle Jensen, 2004.  

 deltagit i Föreläsningar, Jesper Juul: ”Möten och samspel – i en 
hälsofrämjande skola”, 2005 
Helle Jensen: ”Interpersonella relationer”, ”Handledning - konsultation - 
med samtalet som redskap”, eller ”Relationskompetens och kollegial 
handledning”. 2006-2007   

 erfarenhet av Handledning i arbetslag, Helle Jensen, 2006 

 utbildats till Pilot i kollegial handledning, 2007 

 medverkat i Kollegial handledningsgrupp, 2007-2010 

 utbildats till Pilot i Professionellt föräldrasamarbete, 2008 

 utbildats i Processorienterat ledarskap, 2008 

 varit med i en Bokcirkel, 
boken: Professionellt föräldrasamarbete, av Elsebeth Jensen & Helle 

Jensen, 2009 

 deltagit i Uppföljnings- och avslutningsdagar, 2009 
 

Rektorerna skall intervjuas enskilt, medan pedagogerna skall intervjuas i 
grupp, med ca 3-8 pedagoger/grupp. Gruppintervjuer skall förhoppningsvis 
bidra till att pedagogerna med stöd av varandra ges möjlighet att på ett 
uttömmande sätt berätta om sina erfarenheter av projekten. Planen är att 
intervjuerna skall genomföras inom ordinarie arbetstid (ex. på någon 
konferenstid), på informanternas arbetsplats (eller om önskemål finns på 
något annat ställe) och beräknas pågå ungefär en timme. En 
överenskommelse om mer exakta tider för intervjuerna kommer att göras 
framöver, och dessutom kommer de frågeområden som skall beröras att 
tillhandahållas före intervjuerna. Intervjuerna kommer att bandas. 
 



  

 

Deltagandet i kommande undersökning är naturligtvis frivillig, och trots att 
det förorsakar en viss arbetsinsats, hoppas jag att du är villig att medverka. 
Ditt deltagande blir ett viktigt bidrag och har stor betydelse för resultatet av 
undersökningen, och förhoppningsvis kan undersökningen på sikt utveckla 
lärdomar om projekt som arbetsmodell för skolutveckling. 
 
Resultatet av intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 
innebär att svaren från intervjuerna kommer att sammanställas och 
klargöras i en avhandling utan att några identitetsuppgifter röjs (vare sig 
person, arbetsplats eller kommun kommer att namnges i rapporteringen). 
Undersökningen skall genomföras enligt god forskningssed och följa de 
etiska regler som utfärdats av vetenskapsrådet, codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Om du har frågor kring undersökningen kan du kontakta Åsa Löfqvist, 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 
asa.lofqvist@pedag.umu.se, 090-XXXXXXX, 070-XXXXXXX 
 
 
Tack på förhand för din medverkan!            
 
Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 2012-02-28  
 
/Åsa Löfqvist, doktorand 
 

Vetenskapliga ledare:  
Docent Katarina Norberg och docent Jörgen From  
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2012-04-25 
 
Till informanter 
Inom kort, under maj månad 2012, skall du och ett flertal andra pedagoger 
och rektorer delta i en så kallad uppföljande studie. Det är närmare bestämt 
en intervjuundersökning beträffande projektet ”Språkprojektet” och 
”Relationsprojektet”, två projekt som genomfördes i kommunen under åren 
2004-2009. Intervjuerna kommer att ske enskilt med rektorer och i grupp 
med pedagoger, och beräknas pågå 1-1,5 tim. (För ytterligare information, 
se information som tidigare har distribuerats, daterad den 9 mars.) 
 
Syftet med den uppföljande undersökningen är primärt att utveckla 
lärdomar om projekt som metod för skolutveckling. Ett särskilt intresse för 
projektens betydelse för förändringar av den pedagogiska praktiken finns, 
samt för vad som främjar och/eller missgynnar (den fortsatta) utvecklingen 
av projektens idéer. Vilket innebär att intervjuerna uppmärksammar och 
fokuserar frågor med tanke på detta i förhållande till nedanstående 
områden: 
 
 
SPRÅKPROJEKTET 
• Kommunens verksamhet idag med tanke på språkstörda barn/elever 
• Arbetet med de språkstörda barnen/eleverna i förskola och skola idag 
• Egen kompetens på området (språkstörning, språksvårigheter) 
 
RELATIONSPROJEKTET 
• Kommunens verksamhet idag med tanke på relationskompetens 
• Relationskompetens i förskola och skola idag 
• Egen kompetens på området (relationskompetens) 
 
 
 
Tack på förhand! 
 /Åsa Löfqvist 070-XXXXXXX 
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