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SAMMANFATTNING 
 
 
 

I den mellansvenska kommun, Gullspång, som är i fokus 
för denna studie, togs kontakter med Myndigheten för 
skolutveckling under 2001. Detta resulterade i en s.k. 
utvecklingsdialog där man fann det angeläget att 
utveckla olika områden inom utbildningsorganisationen. 
Denna studie berör några av de mål vilka formulerades 
under utvecklingsdialogen. I huvudsak innebar dessa att 
personalen skulle öka insikten i teorier om 
skolutveckling, samt att utveckla och fördjupa förmågan 
att analysera och utveckla lärandemiljöer och 
läroprocesser i den egna verksamheten. Personalen 
skulle vidare ges möjlighet att vidareutveckla förmågan 
att sätta mål och systematiskt granska och värdera de 
egna insatserna i relation till resultaten, samt att utveckla 
strategier och färdigheter att arbeta med utvecklings-
arbete samt att följa upp och värdera resultatet av 
arbetet. Målgruppen var här att all personal, ca 150 
personer, inom kommunens utbildningssektor skulle 
delta under drygt ett och ett halvt år i föreläsningar och 
seminarier. Dessa leddes av såväl personer från den 
egna organisationen som personer från högskola och 
universitet. 

Syftet i föreliggande studie har varit att beskriva 
personalens upplevelser av önskvärda förändringar av 
utbildningen för barn och ungdomar i kommunen. 
Resultatet är inte kvantifierat och beskriver således inte 
hur många som omfattas av de olika uppfattningar som 
företräds i undersökningen. Istället är det den kvalitativa 
aspekten som framställs. Resultatet visar att det är olika 
mönster som framträder när personalen ses utifrån en 
helhet. Den slutsats som går att dra av resultaten är 
följande: 

 

Gullspångs kommun har inom sin egen personal, företrätt 
av olika personer, en nödvändig kollektiv insikt för att 
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bedriva ett uthålligt förbättringsarbete inom områden vilka 
kan betraktas som utbildningars kärnområden. 

 

Det finns en insikt att i ett förbättringsarbete ta sin 
utgångspunkt i de enskilda eleverna både vad gäller 
social utveckling och elevernas kunskapsutveckling. Det 
finns en viktig utgångspunkt i den egna professionen 
där ett förbättringsarbete alltid är utsatt för utvärdering 
och det finns ett fokus på lärande. Vidare finns insikten 
om centrala frågor i utbildningen val av innehåll och 
vikten av planering av innehållet så att elever uppfattar 
den röda tråden under sin tid i förskola, grundskola och 
gymnasium. Det finns också en medvetenhet om 
nödvändigheten av att finna mötesplatser så att 
exempelvis stadieövergångar kan ske på ett för eleven 
överskådligt och smidigt sätt. Personalen påpekar också 
att det krävs resurser för att bedriva verksamhet riktad 
mot en uthållig och utvecklande skola. 
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INLEDNING 

 
 
Bakgrund 
 
I den mellansvenska kommun, Gullspång, som är i fokus 
för denna studie togs kontakter med Myndigheten för 
skolutveckling (Skolverket) under 2001. Detta 
resulterade i en s.k. utvecklingsdialog där man fann det 
angeläget att utveckla olika områden. Det innebar att 
man satsade på en skolutvecklingskurs för fyra personer 
i viktiga positioner, en rektorsutbildning för sex rektorer, 
utvecklingsledaren och förvaltningschefen och ett 
resursteam som samlades kring ett tema vilket riktades 
mot insatser för att stödja och utveckla arbetet med 
barn/elever i behov av särskilt stöd. Vidare fick några 
skolor möjlighet att driva ett lokalt utvecklingsarbete 
kring baskunskaperna räkna, läsa och skriva. Några 
riktade insatser gjordes kring bedömning och betyg samt 
åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. 

Det som utgör fokus och närmare beskrivs i 
föreliggande studie är området som benämndes 
”kompetensutvecklings/utvecklingsprogram för att 
utveckla kunskapssyn och lärandeprocesser, mål och 
resultatstyrning, uppföljning och utvärdering i 
organisationen”.1 Målgruppen var här att all personal, ca 
150 personer, inom kommunens utbildningssektor skulle 
delta under drygt ett och ett halvt år. Rektorsgruppen 
har efter att denna sista dialog avslutats fortsatt arbetet 
utifrån det som utvecklats av de grupper som bildades.2

Att utveckla, att förändra, att förbättra och att höja 
kompetensen är några uttryck vilka leder tankarna till 
att något skall göras på ett annat sätt än förut eller att 
någon förstår ett uppdrag på ett annorlunda vis. I 
föreliggande studie används överlag begreppet utveckla, 

                                                           
1 Håkansson, 2004, s. 5-25. 
2 Håkansson, 2004, s. 14. 
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vilket i djupare mening står för att se, handla eller 
förbereda handling utifrån ett annat perspektiv. Att 
någon tar sin utgångspunkt i ett nytt perspektiv kan 
förstås genom att en person talar om något fenomen på 
ett annat sätt än tidigare och kanske också handlar på ett 
annorlunda sätt än förut. 

Ett av studiens antaganden är att vi som människor 
utvecklar vår förståelse i möten med andra människor 
och idéer. I dessa möten konfronteras en person med nya 
intryck vilka ställs mot tidigare erfarenheter, inställning 
till mötesplatsen, inställning till den egna 
organisationen, den egna traditionen etc. I det som lite 
förenklat uttrycks som "Gullspångsprojektet" grundades 
tankarna kring utveckling på att personer skulle ges 
stora möjligheter att utvecklas genom aktivt deltagande i 
bl.a. handledningsgrupper.3

 
  
Syfte och problemställningar 
 
Initieringen av "Gullspångsprojektet" hade bl.a. sitt 
ursprung i de fyra möten vars diskussioner 
nedtecknades som minnesanteckningar från den s.k. 
utvecklingsdialogen4 mellan Skolverket och Gullspångs 
kommun.5 Av dessa framgick att många verksamheter i 
kommunens barnomsorg och skola fungerade bra. 
Häribland nämndes exempelvis att personalen var 
duktig och kompetent, att det fanns en god 
specialpedagogisk kompetens, att barn med behov av 

                                                           
3 Mattsson, 2001, s. 4. 
4 Utvecklingsdialogen är det forum där företrädare för utbildnings-
förvaltningen i kommunen och Skolverket möts för överläggningar om 
mål, resultat och utveckling. Dialogen sägs inriktad mot ökad 
måluppfyllelse och resultatförbättring utifrån kommunens och statens 
perspektiv. Syftet är att komma överens om utvecklingsområden och 
utvecklingsåtgärder som genomförs under samråd. Kännetecknande för 
dialogen är att den i stor utsträckning utgår från kvalitetsredovisningarna, 
där kommunen och skolor själva beskriver och värderar sin verksamhet 
och sina resultat. Under 2001 hade Skolverket inlett dialoger med ett 60-tal 
kommuner och under en femårs period kommer samtliga landets 
kommuner att beröras (Skolverket 2000, s. 12).  
5 Skolverket, 2001, minnesanteckningar. 
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särskilt stöd "fångades upp" på ett bra sätt, att 
slussningen till gymnasieskolan fungerade bra, samt att 
skolplanen var strukturerad, tydlig och kopplad till 
utvärdering. I utvecklingsdialogen framkom också några 
områden som fungerade mindre bra och ansågs vara i 
behov av utveckling. Bl.a. ansåg Skolverket att 
specialpedagogerna användes i alltför liten grad och att 
deras roll borde synliggöras och utvecklas. Skolverket 
bedömde vidare att stora satsningar på elevernas 
kunskapsinhämtande gjordes den sista terminen under 
år 9 och man ansåg att en jämnare satsning under 
skolåren borde utvecklas för att skapa en bättre 
kunskapsgrund för eleverna. Det påpekades också att 
uppföljningen av elevresultat borde uppmärksammas 
och att bedömningen borde utgå från gemensamma 
normer samt att värdegrundsfrågorna behövde lyftas 
fram, diskuteras och utvecklas. Skolverket ansåg också 
att det mesta av styrdokument och programförklaringar 
hamnat i pärmar.      
Vidare bedömde representanter för Skolverket att några 
områden inte fungerade bra och att dessa var i stort 
behov av utveckling. Man menade att det fanns ett 
behov av att "öppna upp" verksamheten både inåt och 
utåt och att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte, nya 
samverkansformer och att utveckla gemensamma 
synsätt och normer i olika frågor. Vidare ansåg man att 
former för arbetslag behövde utvecklas med en tydlig 
koppling till det resultat som eftersträvades. Skolverket 
ansåg också att kvalitetsarbetet behövde styras upp från 
grunden och att man behövde utveckla en gemensam 
strategi för verksamheterna samt utveckla verktyg för att 
bedöma och analysera resultat och process. 
Utvecklingsdialogen med Skolverket resulterade i 
följande fem åtgärdsprogram vilka omfattade olika delar 
av personalen: Skolutvecklingskurs, rektorsutbildning 
avseende läroplanernas värdegrundsuppdrag och 
övergripande mål, insats för att stödja och utveckla 
arbetet med barn/elever i behov av särskilt stöd och 
lokala utvecklingsarbeten kring baskunskaper räkna, 
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läsa och skriva. Den femte åtgärden formulerades som 
"kompetensutveckling/utvecklingsprogram för att 
utveckla kunskapssyn och lärandeprocesser, mål- och 
resultatstyrning, uppföljning och utvärdering i 
organisation". Den sistnämnda åtgärden är den som 
fokuseras i denna studie.6

Förevarande studie utgår från en nulägesbeskrivning 
vilken pekade på de utvecklingsbehov som 2001 fanns 
för skola och förskola i Gullspångs kommun.7 Den 
Lokala arbetsplanen ansågs inte vara tillräckligt 
användbar som underlag när utvärderingsarbete och 
kvalitetsredovisning skulle ske. Man konstaterade att 
organisationen behövde öka sitt arbete med att göra 
sambandet mellan de olika styrdokumenten för skola 
och förskola synliga för all personal. Vidare ansåg man 
att styrdokumenten behövde utvecklas för att de skulle 
kunna utgöra levande dokument som fungerade som 
hjälpmedel i det dagliga arbetet. Pedagogernas 
kunskapssyn och syn på elevens lärandeprocess ansågs 
vara en viktig del kring måldiskussioner och diskus-
sioner kring hur målen uppnås. 

Som ett led i detta uppställdes följande syfte för 
Gullspångsprojektet: "att utveckla den professionella 
yrkesrollen och det strategiska arbetet för att nå målen i 
läroplanerna med utgångspunkt från dess kunskapssyn 
och det pedagogiska arbetet". Målen fastställdes vara att: 
- öka insikten i teorier om skolutveckling samt att 
utveckla och fördjupa förmågan att analysera och 
utveckla lärandemiljöer och läroprocesser i den egna 
verksamheten. 
- vidareutveckla förmågan att sätta mål och 
systematiskt granska och värdera de egna insatserna i 
relation till resultaten. 
- utveckla strategier och färdigheter för att arbeta med 
utvecklingsarbete samt för att följa upp och värdera 
resultatet av arbetet.8 
 

                                                           
6 Håkansson, 2001, s. 2, 8-9. 
7 Håkansson, 2001, s. 8. 
8 Håkansson, 2001, s. 8. 
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Denna studies syfte är att beskriva personalens upplevelser av 
önskvärda förändringar av utbildningen för barn och 
ungdomar i kommunen. 

 

Detta görs med speciellt avgränsat fokus mot de 
målkriterier som angivits ovan och mot bakgrund av den 
satsning som gjordes. 
 

 
Avgränsning och några centrala begrepp 
 
Den avgränsning som återfinns i studien ligger inom 
ramen för just förbättringsarbete, d.v.s. personalens 
upplevelser av önskvärda förändringar. Det innebär 
samtidigt att studien ligger inom ramen för vad som 
brukar betecknas som utvecklingsarbete. Förbättrings-
arbete utgör dock en mer avgränsad del av 
utvecklingsarbete. Utveckling betyder inte med säkerhet 
förbättring. Studien är heller inte i sin helhet ett 
utvärderingsarbete då den i första hand inte syftar till att 
värdera hur uppsatta mål nåtts.9 Studien är istället riktad 
mot personalens upplevelser inför framtiden vilket har 
sin grund i de uppsatta målen. Resultatet kan därför ses i 
ett perspektiv riktat framåt och kan därför också ses som 
något som är nytt och som inte direkt kan fogas in i 
projektets målsättning. Det finns därmed en relation till 
begreppet lärande. I aktuell kommun har olika 
utvecklingsarbeten förekommit i samband med de s.k. 
utvecklingsdialogerna med Skolverket. I och med att 
hela personalen på något sätt varit berörd, är det också 
rimligt att relatera studien till begreppet en lärande 
organisation. 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 SOU 2003:90, s. 16. 
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Disposition 
 
Studiens första delar belyser diskussionen kring 
utbildningsorganisationers utvecklingsprocess i allmän-
na drag och vad som kännetecknar professioner kring 
utbildningsfrågor. Därefter följer en presentation av 
teoretiska och metodiska utgångspunkter för studien. 
Resultatet presenteras inledningsvis med en samman-
fattning och därefter med en riklig beskrivning och 
konkretisering av de allmänt hållna beskrivnings-
kategorierna. I avslutningsdelen diskuteras resultatet i 
relation till studiens inledande text och till tänkbara 
konsekvenser av detsamma. 
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Kapitel 1 
 
 
 
 
 

 

FÖRÄNDRINGSARBETE 
 
 
Förståelse av utbildningsorganisationers 
utvecklingsprocess 
 
Den bild som växer fram när verksamma pedagoger 
beskriver sin bild av utveckling är till stor del liktydig 
med problemlösning. Något upplevs som otillfreds-
ställande och lösningar föreslås för att komma till rätta 
med ett problem. Det kan exempelvis vara en upplevelse 
av att eleverna är annorlunda än tidigare eller att den 
egna visionen av verksamheten inte längre stämmer med 
den verksamhet man befinner sig i. Detta kan leda till att 
ett förändringsarbete inleds och att man ser det som ett 
utvecklingsarbete. Scherp menar att detta är en 
verklighet som inte stämmer med det man ger uttryck 
för på central nivå. Här handlar det istället om att mål i 
läroplaner och verksamhetsplaner som utvärderas 
befrämjar skolutveckling och utgör en viktig påverkans-
faktor.10

Varför denna diskrepans mellan ett centralt sätt att se 
på utvecklingsarbete och pedagogernas syn på utveck-
lingsarbete. Scherp menar att 
 

Målstyrning fragmentiserar uppdraget, dvs. den 
meningsskapande helheten så att den särskiljer delarna från 
dess sammanhang. Styrningen tenderar till en uppdelning av 
mål i delmål som i sin tur delas upp i fler delmål så att ett 
försök att uppfylla delmålen till slut skymmer de 
övergripande målen. Fokus på delarna "osynliggör" helheten 

                                                           
10 Scherp, 2003, s. 34-35. 
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och en förändring av förståelsen är beroende av relationen 
mellan delar och helhet och hur dessa påverkar varandra 
(Scherp, 2003, s. 35). 

 
Vid en betraktelse av utvecklingsarbete i ett 
lärandeperspektiv finns det således en problematik 
vilken gör att förbättringsarbete inte förmås utvecklas så 
långt som vore önskvärt. Scherp menar att mål- och 
resultatstyrningen i skolan kan leda till ett utbrett 
görandeinriktat förbättringsarbete vilket kan motverka 
ett förståelseinriktat förbättringsarbete, dvs. en förståelse 
av vad som ligger bakom problem och framgångsrika 
lösningar. Görandeinriktade förbättringsarbeten kan bli 
följden av de kvalitetsredovisningar som utbildnings-
organisationer i kommunen är skyldiga att samman-
ställa. Dessa resultat redovisas oftast i form av 
frekvenser och medelvärden vilka visar de resultat som 
uppnåtts samt visar hur dåliga resultat är tänkta att 
åtgärdas. Denna styrningsmodells ensidiga fokusering 
på resultat och göranden riskerar att dölja en 
förbättringskultur vilken också uppmuntrar personal att 
reflektera kring bakomliggande förklaringsmodeller.11 
Blossing12 menar också att det i en organisation gäller att 
hela tiden ha en pågående dynamisk planering utifrån 
det som planerats och genomförts. Det som utmärker 
förbättringsarbete är att de som är deltagare också 
omfattas av en ihållande kunskapande process. Det är 
viktigt att lärare ges möjlighet och tid till att diskutera 
och iakttaga varandras vardagsarbete så att det 
verkligen leder till förbättringsarbete och inte bara 
förändringsarbete. Blossing refererar vidare Newman, 
King & Young vilka pekar på några viktiga 
förutsättningar för ett förbättringsarbete, nämligen att 
det finns en tillit till personalens kunskaper och 
inställning, att personalen samarbetar mot tydliga och 
utvärderbara mål i en problemlösande anda med 
tilltagna tidsramar och att man satsar på 

                                                           
11 Scherp, 2003, s. 31. 
12 Blossing, 2003, s. 110. 
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undervisningsplaner, läromedel lokaler etc.13 Grosin 
pekar på vikten av att utgå från elevernas framgång i 
prestationer och social anpassning i skolutvecklings-
arbete istället för en ensidig fokusering på bristande 
måluppfyllelse när det bland annat gäller kunskap och 
skolklimat.14  

Finns det nu anledning att ställa det som hittills 
skrivits i en mer kritisk belysning. Förvisso finns det 
frågor som uppkommer när tankar kring förbättrings-
arbete ställs mot de yttre ramar kring skolors 
verksamhet som fattats genom olika politiska beslut. En 
av de största förändringarna på 90-talet var att övergå 
från en regelstyrd skola till en målstyrd skola. Detta har 
inneburet att staten genom läroplaner och kursplaner 
satt upp målen för skolans verksamhet men samtidigt 
har överlämnat ansvaret till kommuner och skolor för 
vilka vägar som kan användas för att nå dessa mål. 
Alexandersson pekar på att konsekvensen av detta 
innebär att styrningseffekten av skolan är beroende av i 
vilken omfattning lokala aktörers intresse sammanfaller 
med centralorganens aktörer. Om handlingsutrymmet är 
litet finns också en risk att lärarnas förmåga och 
möjlighet att utveckla skolan blir mindre. Det finns 
därför anledning att diskutera frågan om tydlighet och 
ramar kring ansvarstagande för en lokal skolas 
utvecklingsarbete så att inte förbättringsarbete till slut 
endast utmynnar i lokal retorik.15

Berg menar att utvecklingsarbete handlar om att 
personalen ges möjlighet att upptäcka det friutrymme 
som finns i utbildningsverksamheten, det vill säga att de 
tar makten över sitt vardagliga arbete. I första hand bör 
personalen själv se sig som de som analyserar sin 
skolorganisation och agerar därefter för elevernas bästa. 
Ansvaret för processen vilar ytterst på de enskilda 
skolorna.16

                                                           
13 Blossing, 2003, s. 127. 
14 Grosin, 2003, s. 137. 
15 Alexandersson, 1999, s. 11, 22, 63 och s. 65-67. 
16 Berg, 2003, s. 66-67. 
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Myndigheten för skolutveckling pekar på att 
förutsättningar för att nå framgång i förbättringsarbeten 
är en medvetenhet om att utvecklingsarbete måste ses på 
lång sikt, att det måste införlivas med den enskilda 
skolans förutsättningar, att det blir en naturlig del i en 
skolas vardagsarbete och att de som befinner sig i 
verksamheten är delaktiga i processen och har ett reellt 
inflytande över utvecklingsarbetet.17

En utvidgad syn på utvecklingsarbete kan ske genom 
en diskussion kring mål och vision. Detta kan ses som en 
viktig del då perspektivet på framtiden, i synnerhet en 
förändrad sådan, ger en möjlig grund för utvecklings-
arbete. Sarv intar en kritisk hållning och påpekar 
exempelvis också att en ensidig fokusering på mål i en 
utbildningsorganisation innebär en risk för att helheten 
fragmentiseras. Visionen däremot har den motsatta 
effekten, dvs. att man söker skapa helhet av delarna.  
Scherp uttrycker det på följande sätt: 
 

Att åstadkomma en gemensam vision är inte det främsta målet i 
en förståelseinriktad skola. Visionsskapandet är istället främst 
ett hjälpmedel i den gemensamma förståelsefördjupande och 
meningsskapande lärprocessen på skolan. Visionen anger 
dessutom vilka lärområden man ser som mest angelägna att 
ägna sig åt. En gemensam vision kan i bästa fall bli resultatet av 
ett långsiktigt arbete (Scherp, 2003, s.46). 

 
Tankarna kring visionen kan tyckas vara en viktig del i 
det projekt som pågått i Gullspångs kommun med 
flertalet av medarbetarna i utbildningsorganisationen 
involverade, dvs. att det just gällde all personal, att det 
präglades av långsiktighet och att det fanns mål och 
visioner som personalen själv fick teckna mot framtiden. 
Sarv menar att detta fokus på långsiktighet är central i 
ett utvecklingsperspektiv.18

Steget från den regelstyrda skolan till den 
målinriktade skolan innebär också en risk för 
fragmentisering om fokus enbart blir mot mål och inte 
mot det mer långsiktiga och helhetsinriktade arbetet 

                                                           
17 Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 5-6. 
18 Sarv, 1997, s. 6. 
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med att få en acceptans för att se skolan i ett långsiktigt 
verklighetsperspektiv i en utbildningsorganisation. 
Scherp menar att grundtanken i den målstyrda skolan är 
att människan handlar utifrån sin förståelse av 
verkligheten, vilket gör det möjligt att ställa upp mål 
kring denna verklighet. Han menar vidare att de 
förändringar som sker gör det som en konsekvens av 
hur man förstår och förverkligar uppdraget. I en 
utbildningsorganisation är det därför viktigt att 
medarbetarna har en delad förståelse av vad de vill 
uppnå med utbildningen.19

När det gäller organisations- och utvecklingsarbete 
innebär detta enligt Scherp att man i en utbildnings-
organisation bör tänka på att man i exempelvis skolor 
förlägger studiedagar och andra dagar så att de gynnar 
förståelseinriktade lärprocesser. Han är tydlig när han 
uttalar att ”kvaliteten på lärandet hänger samman med i 
hur hög grad organisationen ger utrymme för ifråga-
sättande och organiserad reflektion, hypotesgenerering 
och experiment”.20

 
 
Diskussion kring utbildning som profession, 
utvärdering 

 
I det långsiktiga förståelseinriktade utvecklingsarbetet 
kommer också frågan om utvärdering in. Scherp menar 
att utvärdering i lärarandeorienterade organisationer 
utgår från ett dynamiskt synsätt på effektivitet där 
lärandet sätts i fokus. Vidare menar han att det finns 
alltför lite av detta i skolvärlden och ställer detta mot ett 
utvärderingssystem som sker utifrån kontrollmotiv, 
vilket inte med automatik leder till skolutveckling. 
Istället för fokus på den egna verksamheten riskerar 
fokus att ensidigt hamna på externt uttryckta 
målkriterier.21   
 

                                                           
19 Scherp, 2003, s. 43. 
20 Sherp, 2003, s. 54. 
21 Scherp, 2003, s. 47. 
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Några centrala aspekter i professionen 
 
I allt utvecklingsarbete finns det en erfarenhetsaspekt 
med hos dem som deltar. Inom skola och barnomsorg är 
det pedagogernas erfarenheter av olika slag som ger 
dem status som förskollärare, grundskollärare, 
gymnasielärare etc. Det är från detta perspektiv man 
måste se utvecklingsarbete. Det innebär samtidigt att 
pedagogerna bär med sig kärnan av yrkeskunnandet i 
utvecklingsarbete och det innebär också att det bl.a. är 
denna yrkeskunskap som också kan fokuseras och 
utvecklas. Innehållsmässigt rör det sig om yrkesmässiga 
erfarenheter vilka på olika sätt påverkar barns och 
elevers prestationer i det kommunala utbildnings-
väsendet. Erfarenheter och kunskap hos pedagoger om 
barns och elevers bakgrund, om motivationens betydelse 
för lärandet, om det egna ledarskapet, om den egna 
kunskapen kring de ämnen man undervisar i, om 
metoder för lärandet22 osv. En annan central aspekt av 
lärarens profession är den kunskap vilken 
framgångsrika lärare besitter när det gäller fokus på 
undervisningssituationen. Detta är något Alexandersson 
visar i sin forskning, där några av de mest centrala 
delarna av lärarens profession berör lärarens förmåga att 
fokusera den pågående aktiviteten, den sociala 
interaktionen och fokus på det innehåll som eleverna ska 
arbeta med.23

 

                                                           
22 Se t.ex. Dimenäs, 1995, s. 91-106; Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996 s. 82-
177, samt Sträng & Dimenäs, 2000, s. 58-119. 
23 Alexandersson, 1994, s. 210-216. 
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Kapitel 2 
 
 
 
 
 
 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
 
Denna rapport handlar ytterst om människans relation 
till det hon förstår som den fysiska verkligheten. 
Naturvetenskapen har, sedan den franske filosofen René 
Descartes som levde på 1600–talet, ofta förknippats med 
att naturen kan ses som ett objekt, och att människan 
utgör dess subjekt.24 Detta representerar en dualistisk 
syn på förhållandet människa–värld. Ett annat sätt att se 
på detta förhållande, vilket har vuxit fram under det 
senaste århundradet, är att objekt och subjekt inte delar 
verkligheten i två väsensskilda delar, dvs. en icke-
dualistisk syn.25  

          Denna syn innebär att det bara finns en värld i 
vilken människan ingår, samtidigt som hon blir 
medveten om den. Det sätt på vilket människan förstår 
världen är alltid beroende av hennes sociala och 
kulturella erfarenheter, liksom av den kontext i vilken 
hon befinner sig. Den egna erfarenheten kompletteras 
successivt med andra perspektiv, de som andra 
människor uppfattat, liksom specifika fokuseringar 
utifrån såväl forskares och vetenskapsmäns arbeten, som 
sociala, kulturella och historiska aspekter. 

Ur detta perspektiv kan en människas lärande och 
utveckling betraktas som en resa i tiden, där relationen 
mellan henne och världen förändras under resans gång. 
Ökad medvetenhet om fenomen, företeelser och 
situationer, inkluderande olika aspekter och högre grad 

                                                           
24 Stensmo, 1994, s. 28–30. 
25 Se t.ex. von Wright (1995, s. 47–48 och s. 100). 
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av komplexitet kan därmed betraktas som en mer 
utvecklad kunskap om något.  
        Dewey26 menar t.ex. att utveckling av erfarenheter 
kan liknas vid en upptäcksresandes kartläggning av ett 
för henne okänt land. Den upptäcksresande måste vara i 
landet och följa tillfälliga och irrande stigar, som bidrar 
till de fakta som krävs för att göra en karta, vilken 
hjälper till att ordna individuella erfarenheter för nästa 
resande. En karta är dock ingen ersättning för personlig 
erfarenhet, och kartan kan inte ersätta en verklig resa, 
lika lite som det logiskt ordnade materialet inom en 
naturvetenskap är en ersättning för personliga 
erfarenheter. 
         I denna rapport med sitt fokus på utvecklings- och 
förbättringsarbete är det av särskilt intresse att förstå 
utveckling som ett förändrat sätt att förstå något. Det är 
på det viset nära relaterat till lärande och t.o.m. till en 
lärande organisation. 
  

Learning to experience the various phenomena means – 
which is the most fundamental form of learning in my view - 
means to become capable of discerning certain entities or 
aspects and of being capable being simultaneously aware of 
these certain entities or aspects (Marton, 1996, s. 179). 

 
Detta citat av Marton får symbolisera att en utveckling 
av tankarna mot ett nytt sätt att förstå sin omvärld inte 
bara kan leda till ett utvecklingsarbete i konkret mening, 
utan också till att se det som ett lärande, dvs. att det 
finns en process och en tänkbar produkt och att det finns 
en tanke som kan leda till handling. 
 
 

                                                           
26 Dewey, 1980, s. 38, 104-105 och s. 111. 
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Kapitel 3 
 
 
 
 
 
 

METOD 
 
Rapporten har den kvalitativa metoden som 
utgångspunkt, vilken kan ses i ljuset av dess fördel av att 
kunna blottlägga det oväntade och unika. Genom 
metoden kan viktiga frågor uppstå om förgivettagna 
grundantaganden om exempelvis undervisning och 
utvecklings- och förbättringsarbete, vilka därefter kan 
belysas och diskuteras.27 Beskrivningen av personalens 
upplevelser av önskvärda förändringar är detaljerad 
vilket återspeglas i resultatdelen. Denna rikedom i 
detaljer har medvetet återgivits med tanke på att 
resultatbearbetningen ska vara användbar som underlag 
till diskussioner bland personalen i det projekt som 
studerats, men också ska kunna utgöra ett tankeredskap 
för andra som driver utvecklings- och förbättringsarbete 
inom utbildningsorganisationer. När det gäller data-
insamlingsmetoden i denna studie finns stöd hos bland 
annat Patton som skriver:28

 
What people say is a major source of qualitative data, 
whether what they say is obtained verbally through an 
interview or in written form through document analysis or 
survey responses. There are limitations, however, to how 
much can be learned from what people say (s. 30). 
 

Patton diskuterar vidare några kriterier för att erhålla 
kvalitativa data. Det första innebär att forskaren måste 
vara i den situation där händelserna utspelar sig, och att 
det går att erhålla tillförlitlig data. Detta kan sägas vara 

                                                           
27 Hargreaves, 1998, s. 196. 
28 Patton, 1987, s. 30 och s. 306. 
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fallet då jag vid flera tillfällen fått närvara i projektets 
olika delar med huvudsakligen administrativa uppgifter. 
För det andra nämner han att det bör gå att beskriva 
händelserna så rent som möjligt, och att data innefattar 
det som bl.a. undersökningspersoner skriver och säger. 
Insamlingsarbetet resulterar i en induktiv analys, där 
resultatet presenteras i mönster och kategorier. 
Kvalitativ analys bygger vidare på antagandet att 
ingående delar är relaterade till varandra, samt att den 
helhet, vari dessa delar ingår, uppvisar egenskaper som 
inte de enskilda delarna var för sig gör.29 Förevarande 
kvalitativa studie kan beskrivas som ”heuristisk” vilket 
innebär att den avser att förbättra förståelsen av det 
studerade. Det induktiva draget innebär att begrepp, 
generaliseringar och hypoteser uppstår och upptäcks i 
den information som finns att tillgå.30 Det har därför inte 
redogjorts för hur många av de svarande som återfinns 
under respektive kategori. Detta med tanke på att det 
just är olikheterna i beskrivningskategorierna som ska ge 
läsaren möjlighet att utifrån sin erfarenhet kunna se 
resultatet i ett sammanhang.31 Avsikten är att genom 
citat i djup och bredd levandegöra forskningens mer 
generella delar och ge möjlighet till vad jag kallar en 
logisk innebördsgeneralisering, dvs. att ge läsare med 
liknande erfarenheter eller profession en möjlighet att se 
och bedöma resultatets trovärdighet utifrån sitt eget 
perspektiv. 
 
 

Beskrivningskategorier 
 
Resultatdelen presenteras utifrån avgränsade beskriv-
ningar som har sin utgångspunkt i det rikliga material 
som återfinns i svarsenkäterna. Studien visar ett upplevt 

                                                           
29 Alexandersson, 1998b, s. 10. 
30 Merriam, 1994, s. 24-29. Jämför även Lendahls - Rosendahl (1998, s. 58-60). 
31 Yin (1994, s. 11-15)menar att fallstudier är en forskningsdesign som i första 
hand passar situationer där det inte går att skilja företeelsen från kontexten eller 
den omgivande situationen. D.v.s. det är mycket likt förhållandet i föreliggande 
studie. 
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och önskvärt framtida förändringsbehov utifrån flera 
olika aspekter av utbildningen inom Gullspångs 
kommun. Med anledning av att studien fokuserar en 
fråga vilken ligger mycket nära den kommunala 
verksamhetens målsättningar och visioner antar jag 
också att det finns ett stort intresse från personalen att ta 
del av och använda det presenterade resultatet i sitt 
fortsatta arbete. Därför har de presenterade kategorierna 
också återgivits med riklig data som kan tydliggöra och 
åskådliggöra spännvidden inom respektive kategori.32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Erickson, 1986, s. 151 - 156. 
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Kapitel 4 

 
 
 
 
 

 

RESULTATREDOVISNING 
 

 
Studiens datamaterial och underlag härrör från 110 
inlämnade enkätsvar på de frågor vilka framgår av 
bilaga 1. Cirka 150 stycken i personalen gavs möjlighet 
att besvara frågorna. 20 ur personalen har svarat på 
frågor enbart ur ett utvärderingsperspektiv, men 77 ur 
personalen har uttryckligen svarat på vad de ser som 
önskvärda förändringar av utbildningen (Tabell 4.1). 
Anledningen till att många av de svarande också delgivit 
åsikter i ett värderingsperspektiv kan möjligen förstås i 
form av den tradition som vanligen finns att när ett 
projekt avslutats, därmed så skall det också värderas. 
Denna senare typ av värdering och utvärdering har dock 
gjorts av en extern utvärderare i en annan rapport.33

 
Tabell 4.1 Personalens svarsfrekvens kring svarsenkäten. 
 
Svarat på beskrivningsfrågan                       41 
 

Endast värderat                       20 
 

Svarat på beskrivningsfrågan  och värderat    36 
 

Övrigt (nyanställd, bekräftat det jag sett..)      13 
 

Summa                                     110 
   
  
 

                                                           
33 Håkansson, 2004. 
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Önskvärda förändringar utifrån upplevelser i 
Gullspångsprojektet 
 
Nedanstående resultatdel är en bred och djup presenta-
tion av de citat som ligger till grund för analysen som är 
gjord och de beskrivningskategorier som denna analys 
resulterat i. I stort är citaten helt överensstämmande med 
skrivningen, men i enstaka fall har texten ändrats så att 
den språkligt passar in i presentationen utan att 
innehållet på något sätt förändrats. 

Resultatet av undersökningen kan sammanfattas i tre 
följande huvudsakliga beskrivningskategorier där 
personalens upplevelser av önskvärda förändringar av 
utbildningen kan upptäckas: 
 
 
A Utgångspunkt hos barnen/eleverna 
 
Stödjande av barnets/elevens sociala utveckling 
 

Stödjande av barnets/elevens kunskapsutveckling 
 
 
B Utgångspunkt i professionen 
 
Att utveckla den egna professionen med fokus på 
utvärdering 
 

Att utveckla den egna professionen med fokus på 
lärande 
 
 
C Utgångspunkter i utbildningsorganisationen 
 
Den röda tråden i utbildningen 
Innehåll 
Dokumentation 
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Mötet i den lärande organisationen 
Mötesplatser 
Stadieövergångar 
Resurser 
 
 
A Utgångspunkt hos barnen/eleverna 
 
I denna huvudkategori återfinns tankar hos delar av 
personalen som berör intresset av att förbättra och 
utveckla det som tidigare uppmärksammats kring 
Alexanderssons forskning, nämligen de professionellas 
uppmärksamhet på den sociala interaktionen och på 
innehållet i undervisningssituation.34 Till skillnad från 
Alexandersson som tar sin utgångspunkt i pedagogens 
verksamhet, tar dock de som citerats nedan istället sin 
utgångspunkt hos eleverna. Fokus för uppmärksam-
heten är annars liknande. 
 
 
Stödjande av barnets/elevens sociala utveckling 
 
I denna kategori beskriver flera i personalen upplevelser 
av förändring mot exempelvis utvecklingsplaner som är 
stödjande för elevens sociala utveckling. En av dem 
uttrycker detta på följande vis: Utvecklingssamtal är något 
som vi flitigt diskuterat under seminarierna och min 
uppfattning om detta är att ju högre upp man kommer i 
åldrarna desto mer kunskapsrelaterat blir det. Detta vill jag 
förändra. Alla kan inte vara bra i teoretiska ämnen, vi måste 
verkligen få de praktiska ämnena att värderas högre än vad de 
görs idag. Utvecklingssamtalet ska också vara en positiv 
upplevelse där elevens bra sidor tar större plats än de negativa. 
Utvecklingsplaner siktar in sig på elevernas utveckling samt 
hur vi önskar att eleven ska förändras av det som sker i 
klassrummet...en avgörande faktor för att eleven ska nå skolans 
mål är att eleven mår bra i skolan. En annan i personalen 

                                                           
34 Alexandersson, 1994. 

    21



anser att det vore önskvärt om man i skolan mera kunde 
betona och arbeta med det positiva samspelet som en grund för 
en hälsofrämjande skola. Ett positivt samspel är viktigt för alla 
människor i alla åldrar. Lyckas vi inte skapa ett sådant klimat 
kan de bidra till att elever slås ut. Det viktigaste är att vi 
vuxna får syn på oss själva och vilken betydelse vi har för att 
forma det positiva samspelet. Idag kan jag se flera exempel på 
elever i svårigheter av olika slag där man i vuxenvärlden är 
fixerad vid elevens fel och brister och inte ser vilken del man 
själv har i svårigheterna.  

 I stödjandet av elevens utveckling ges också förslag 
på den strategi som kan använda, nämligen om alla elever 
har en individuell utvecklingsplan så är de ju med och skapar 
sin egen framtid, tänk den dagen när eleverna själva kan hålla 
i utvecklingssamtalet med hjälp av sin portfolio. Det hoppas 
jag att jag kommer att få uppleva. Hos några i personalen 
har tankarna redan resulterat i handling vilket kan 
förstås genom en strävan på avdelning 1-3 att alla barnen 
ska känna trygghet, vara med på samlingen där vi tränar 
språket och  vara med och sjunga. 

I denna kategori har flera i personalen yttrat sig. 
Sammanfattningsvis innebär det en professionell 
helhetssyn på barnets/elevens utveckling under tiden i 
barnomsorg och skola.   
 
 
Stödjande av barnets/elevens studieutveckling 
 
I kategorin beskrivs upplevelser av förändring som 
syftar till att stödja barnens/elevernas kunskaps-
utveckling. Med utgångspunkt i elevperspektivet 
uttrycks det bland annat som en övertygelse om att vi 
som jobbar inom förskola och skola mycket mer måste lyssna in 
och utgå från barnets/elevens erfarenheter, tankar och mål. Det 
jag menar är att den enda som vet hur det varit under resan 
genom skoltiden är barnet självt. Mera allmänna och 
önskvärda förändringar innebär i detta sammanhang att 
vi fokuserar på Vad och inte så mycket på Hur eller att vi kan 
lotsa eleverna ännu bättre, att få dom att ta eget ansvar, att se 
sammanhang i tillvaron och få dem ännu bättre rustade för 
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framtiden. Att skapa en känsla av att skolan är viktig och att 
just vår skola är bra och utvecklas. 

Personalen ser också en relation mellan 
utbildningsplanen och barnens/elevernas kunskaps-
utveckling: Utvecklingsplanen ska stödja elevens 
kunskapsutveckling och den ska inte användas för att 
bedöma den. Man tar vidare inte enbart upp 
kunskapsutveckling i allmänhet utan flera fokuserar 
förslag till stöd för kunskapsutveckling vilken är mer 
avgränsad till ämnesområden. Ett sådant område berör 
den språkliga basfärdigheten: Det vore önskvärt att 
eleverna i Gullspångs kommun fick en utbildning där 
pedagogerna arbetar mera utifrån ett språkligt 
förhållningssätt. Att få en rik språklig grund gynnar eleverna 
i alla åldrar och i alla ämnen, och ger oss förutsättningar till 
större möjligheter i vuxenvärlden. Språket/kommunikationen 
är en bas som behöver betonas ännu mer. Jag upplever att det 
idag finns många elever med ett torftigt språk som har svårt 
med läsförståelse. Det finns flera elever med språkstörningar. 
Detta visar sig sedan i läs- och skrivsvårigheter och 
svårigheter i många fler ämnen högre upp. Avslutningsvis 
påpekar några av personalen att de påbörjat en 
förändring som bl.a. visat sig i en genomförd utedag i 
matematik för F-6, som ska återkomma och vidare-
utvecklas. 
 
 
B Utgångspunkt i professionen 
  
Med utgångspunkt i professionen uppfattar jag att flera i 
personalen har distans till sin nuvarande verksamhet 
och identifierar mål som skulle kunna öka deras 
professionella kunskap och medvetenhet. De ser fram 
mot utbildning och diskussioner där man fokuserar på 
att lära sig mer om sin egen yrkesroll och hur den egna 
verksamheten kan styras genom en utveckling av 
utvärderingsinstrumentet. 
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Att utveckla den egna professionen med fokus på 
utvärdering 
 
Flera i personalen relaterar till utvärdering ur ett allmänt 
perspektiv. Det visar sig i uttryck som utvärdering och 
reflektion av vårt arbete är saker som vi måste ta oss tid att 
genomföra. Viktigt för att gå vidare och utveckla vårt 
arbete/oss själva och utveckla utvärderingen till att bli en 
naturlig del i processen för vidareutveckling. Någon relaterar 
också utvärdering mer till den specifika verksamheten: 
Genom att dokumentera, reflektera och föra loggbok över "goda 
pedagogiska situationer" kan vi komma vidare och allt mer 
tillägna oss de metoder och förhållningssätt som fungerar bra. 
 
 
Att utveckla den egna professionen med fokus på 
lärande 
 
I denna kategori återfinns lärande som fokus vilket i 
huvudsak kretsar kring barnet/eleven. Bl.a. uttalar en i 
personalen att vi har stärkts i lärarrollen (mer pedagog än 
handledare) och vi är ej tveksamma för att utveckla vårt arbete 
för att få elever nyfikna, ha lust till lärande. Ytterligare en i 
personalen ger uttryck för ett igenkännande när det 
gäller de egna tankarna: Mina tankar om lärande och 
undervisning har stärkts.   

I enkätsvaren återfinns också en blandning av 
elevperspektiv på lärande och öppenhet för det egna 
professionella lärandet. Det kan förstås genom yttrandet 
att mycket i skolan handlar om organisation. Vi delar grupper, 
blandar årskurser och gör olika schemaförslag så att de ska 
passa varandra. Det ska också passa lärarna, så att var och en 
används på "rätt sätt". Naturligtvis är det bra att organisera, 
men hur tar vi oss an själva lärandet? Ett lärande främst för 
eleverna, men också mitt lärande till förändring. Projektet har 
väckt en del tankar hos mig.  

Den didaktiska medvetenheten kring hur utveck-
lingen av den egna professionen skulle kunna tydlig-
göras återfinns i flera av svaren. Man säger bl.a. att ett av 
det gemensamma rådet har varit att se sig själv i perspektiv, 
alltså att reflektera över mitt eget agerande och fundera på 
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varför det blev som det blev. Det har jag försökt att praktisera 
och sett vad mycket jag lärt mig av. Det finns också idéer 
om utbildningsverksamheten skall omfatta kommunen 
som helhet: Min övertygelse är att det är av allra största 
betydelse att personalen inom skolans värld har en något så 
när lika grundsyn i frågor som t.ex. vad kunskap och lärande 
är. Sedan kan vägen till målet gå till på olika sätt. Ytterligare 
en i personalen menar att den största förändringen som jag 
skulle vilja se är att det finns en gemensam syn på elevernas 
lärande mellan de olika stadierna.  Detta uttrycks också i 
mer konkreta ordalag: Jag skulle vilja gå kurser eller ha 
studiedagar som ger mig inspiration som gör barnen mer 
synliga och säkra eller önskvärt är att rektor och arbetslag 
tillsammans ska se över kompetensbehovet, tillsammans göra 
en plan för framtiden, sedan kan man sammanföra dem som 
har likartade önskemål och behov och utifrån detta göra/hitta 
bra utbildningar. Ytterligare en konkretisering: Istället för 
expertföreläsningar är behovet av direkt handledning och 
diskussion utifrån det verkliga arbetet och förhållandet i 
klassrummet viktigare. Besök av kollegor och metodiker i egna 
klassen/gruppen och motsvarande besök hos andra skulle ge 
betydligt mer stimulans. 

Syftet med att utveckla sitt eget professionella 
kunnande kan sammanfattas i följande utsagor: Barn och 
ungdomars rätt till att möta professionella pedagoger som är 
trygga i sin yrkesroll och därmed sin egen identitet och väl 
förankrade i var de står i olika livsfrågor och den gamla 
katederundervisningen försvinner och varje elev arbetar i sin 
egen takt. I undervisningen ska vi använda variationer och 
kontraster så att det som lärs uppfattas. Eleverna ska själva 
hitta sin väg till lösningen, men alla på sitt speciella sätt (våga 
tänka annorlunda). Ju fler personer, desto fler olika vägar till 
den rätta lösningen. En viktig del av lärandet är att lära sig 
reflektera. 

Beskrivningarna ovan uttrycker vikten av att 
förändras mot ett förhållningssätt där den didaktiska 
medvetenhet hos både personal och elever riktas mot 
vad-, hur- och varförfrågor i utbildningen. I det sista 
exemplet pekas på vikten av att reflektera kring sin 
verksamhet, både som elev och som lärare. Frågan om 
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vad denna reflektion skall riktas mot och hur det ska 
åstadkommas återfinns i nästa huvudkategori som tar 
sin utgångspunkt i utbildningsorganisationen. 
 
 
C Utgångspunkter i utbildningsorganisationen 

 
Den röda tråden i utbildningen 
 
I denna kategori uttrycker personalen vikten av att 
eleverna ska omfattas av en dokumentation utifrån en 
röd tråd, vilken sedan följer barnets utveckling från 
förskola och genom hela grundskolan. Dokumentationen 
skall vara sådan att eleven är medveten om varför en 
dokumentation finns och den skall exempelvis kunna 
ligga till grund vid utvecklingssamtal. Det som kan 
utläsas i personalens utsagor är således två olika 
aspekter på den röda tråden, nämligen aspekten på 
innehållet och aspekten på dokumentationen. 
 
 
Innehåll 
 
Innehållsaspekten kan förstås genom en 
problematisering av innehållet genom tankar som väckts 
under resans gång och samtidigt förstärkts är frågan: Vad är 
nödvändigt - viktigt att lära - utveckla? Frågan måste ses 
som en central del i all utbildningsverksamhet, inte bara 
gällande Gullspångs kommun. Ett annat exempel är: Det 
vore önskvärt att pedagogerna tillsammans arbetade efter en 
gemensam röd tråd i de olika ämnena. Den viktigaste frågan 
är: Vad är önskvärd kunskap och hur arbetar vi tillsammans 
mot de uppställda mål. Till den frågan hör: Vad är kunskap? 
Idag är det svårt att få till de möten som behövs för att kunna 
föra de här viktiga diskussionerna. Man har många gånger en 
uppfattning om vad efterföljande stadium har för kunskaps-
krav på eleverna, som kanske inte stämmer. Jag kan se en viss 
stress hos personal på alla enheter, som kanske ibland är 
obefogad. Därför skulle alla behöva mötas mera i diskussioner. 
Ytterligare en utsaga tyder på startberedskap: nu vill jag 
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stödja fortsatt målinriktat arbete för att konkretisera den röda 
tråden. 

Några av svaren på vad som är viktigt att lära och 
utveckla återfinns exempelvis i uttryck som: Möt varje 
elev utifrån deras förutsättningar och koncentrera på det som 
den eleven verkligen behöver ha med sig ut i livet och att varje 
enhet tidigt bestämmer vad vi vill jobba med, t.ex. hälsa eller 
miljö. Utifrån detta skulle vi kunna diskutera oss fram till hur 
vi vill arbeta för att nå vissa mål. Med ett gemensamt mål är 
det lättare att få igång bra diskussioner över stadiegränserna. 
Prata igenom vad som ska göras och i vilken ålder det är 
lämpligt. Hur väver vi in föräldrarna m.m. Portfoliopärmen 
har ofta kommit upp till diskussion men fortfarande har vi inte 
bestämt något innehåll som är gemensamt. Vi tycker att detta 
känns angeläget och tror att det kan bli bra. Ett annat 
exempel på innehåll återfinns i citatet: att det ska finnas en 
röd tråd genom skolan borde vara en självklarhet. Så tycker 
inte jag det fungerar. Det börjar fungera på vår skola...här 
vore önskvärt att få diskutera  ihop sig  mellan skolor och 
stadier. Försöka få fram konkreta "trådar", exempelvis 
matematik- att man bygger på geometrin, från förskolans 
matematik till 9:an, på ett tydligt sätt, så att barnen hela tiden 
blir medvetna om att de får fördjupade kunskaper i ämnet. 

Det finns också en allmän aspekt på innehållet i den 
"röda tråden". Det uttrycks exempelvis i citatet: Det krävs 
en helhetssyn i stället för att utbildningen är styckad i bitar 
och min förhoppning är att man tydligt ska kunna följa den 
röda tråden för barn och ungdomar från 1 - 18 år.   
 
 
Dokumentation 
 
Dokumentationsaspekten på "den röda tråden" 
återkommer i många utsagor. I en del fall har man 
påbörjat en utveckling av verksamheten avseende 
dokumentation. En del av personalen säger att vi har 
kommit en bra bit på väg med portfolio och fortsätter att 
utveckla detta eller efter föreläsningen fick jag upp ögonen för 
att vi måste jobba vidare med våra portfolios, för att de ska 
vara värda namnet. I en annan utsaga är uttrycket mer 
allmänt hållet: Den röda tråden tror jag kan förbättras, 
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mycket tack vare projektet, dokumentation har alla fått prova 
på genom loggboken. Många uttrycker sig mer specifikt om 
dokumentation genom att förorda strategier kring 
portfolios: Det viktigaste är att barnen ska börja med 
portfolion redan i förskolan och den ska följa barnets 
utveckling vidare genom grundskolan och gemensam portfolio 
för hela kommunen. 

Motiveringen till varför man ska arbeta med 
dokumentation uttrycks tydligt i utsagan: jag tycker det 
ska bli en länk mellan alla enheter exempelvis portfolio, som 
ska följa barnet (eleven)...där barnet kan visa , det här är jag, 
så här har jag förändrats. 
Några i personalen har redan påbörjat arbetet och pekar 
på vikten av att organisationen ger möjlighet till 
sammanlänkning: Vi har i vårt arbetslag utarbetat ett för oss 
bra sätt att jobba på, se en förbättring vad det gäller 
samarbetet med högstadiet och fortsätta med vår röda tråd där. 
  
 
Mötet i den lärande organisationen 
 
I enkätsvaren finns det många bland personalen som ger 
uppslag och idéer på hur de upplever att organisationen 
kan utvecklas genom i huvudsak ökad kännedom om 
varandras arbetsuppgifter och olika professionella 
kompetenser. Detta beskrivs i form av önskvärda 
mötesplatser, fokus på överlämnande av elever mellan 
olika stadier och de behov detta medför vad det gäller 
bl.a. lokaler och resurser. 
 

 
Mötesplatser 
 
Under denna aspekt på utbildningsorganisationen finns 
upplevelser som beskriver vikten av kommunikation 
mellan olika delar av verksamheten, bl.a. denna utsaga 
relaterad till projektet, där personen uttryckt: ett forum 
för att mötas, få nya perspektiv, att ta ställning till, att 
diskutera och vidga sitt medvetande och tänkesätt var alltså 
precis vad jag tyckte vi behövde och kommunikation mellan 
olika elever/lärare samt lärare/föräldrar var ämnen som vi 
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diskuterade. Intressant att ta upp hur vi tar emot information 
och jag har fått större förståelse och inblick i skolans arbete 
genom gruppsamtalen. I en av utsagorna har mötesplatsen 
i projektet resulterat i handling: Konkret har projektet lett 
till att vi insett att barnen också måste tycka det är jobbigt 
med för många olika grupper och därför har vi minskat ner på 
gruppindelningar.  Flera i personalen vill utveckla dessa 
mötesplatser i förhållande till utveckling av olika 
innehållsliga delar: respekten för läraren och skolan, 
respekten elever emellan. Detta är något vi borde diskutera 
mer, att gå vidare med. Jag efterlyser också mer 
specialpedagogiska föreläsningar samt diskussioner lärare 
emellan för att få förståelse för en skola för alla och pedagogisk 
diskussion gemensam för lärare med samma åldersgrupper. 
Motiveringen till varför dessa mötesplatser bör utvecklas 
och förnyas återfinns i uttryck som: Vi har diskuterat 
mycket om kommunikationen mellan olika arbetslag i skolan 
och mellan skolan och olika myndigheter som är viktiga för vår 
verksamhet. Genom att kommunicera med varandra skapar vi 
en trygg miljö där barnet (eleven) kan utvecklas till en fysiskt, 
psykiskt och socialt stark person. 
 
 
Stadieövergångar 
 
Flera i personalen upplever de olika överlämnandena 
eller övergångarna som problem för eleverna. De anser 
att bra rutiner måste utvecklas för att motverka att man 
förlorar kunskap om eleven under vägen: Det vore 
önskvärt att stadieövergångarna går smidigare och att den 
kunskap som man har om eleverna kan följa med till nästa 
stadium på ett bättre sätt. Jag upplever att den svåraste 
övergången är mellan år 6 och år 7. Det händer att barn faller 
mellan stolarna och att man inte uppmärksammar eller tar tag 
i problematiken kring en elev förrän eleven går år 8 och att 
han/hon får betyg för första gången. Övergångarna kan 
också relateras till den tidigare kategorin "röda tråden" 
vad avser innehåll, vilket kan förstås i följande uttryck: 
Jag skulle också tycka det vore bra om 6:ornas lärare och 
högstadielärarna, framförallt 7:ornas lärare, KONKRET 
kunde visa på exakt vad barnen ska ha med sig från år 6 till år 
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7. Jag gillar inte detta flummande som är nu. Jag tror att 
många irritationsmoment skulle försvinna om de lärarna fick 
möjlighet att tillsammans utarbeta ett sådan 
"övergångsdelmål" eller vad man ska kalla det. Ett flertal i 
personalen har under projekttiden involverats i 
överlämnandeproblematiken och skriver: uppgiften vi 
valde att arbeta med ledde till konkret förbättring i 
verksamheten, nämligen överlämnande och mottagande av 
elever vid övergången till år 7 och den klara förbättringen vid 
överlämnandet/mottagandet av elever mellan år 6 och år 7 kan 
delvis härledas till utbildningen...vi förväntar oss att också få 
möjlighet till utökat direkt samarbetet inom våra ämnen 
mellan grundskolans  yngre och äldre. 
 
 
Resurser 
 
Upplevelsen av det man önskar utveckla resulterar också 
i en konsekvensbeskrivning där olika resurskrav anses 
nödvändiga. Resurser är bl.a. av personell art: Önskvärda 
förändringar för barnen är att inte minska personaltätheten. 

Personalen pekar också mot ett mer konkret behov 
när det gäller lokaler: Ändamålsenliga lokaler som gynnar 
elevaktiva arbetssätt. Fräscha lokaler med färgsättning som ger 
harmoni och sätter fart på fantasin. Utemiljön, eleverna tycker 
att skolan är tråkig - jag håller med. Vi signalerar att 
utbildning inte är värt något genom trasiga böcker och en 
trasig skola. En annan aspekt är ledningsfunktionen: En 
tydlig organisation och ledning. Det måste finnas tillräckligt 
med personal, vikarietillsättningen måste fungera och måste 
finnas och hur strukturen skulle kunna utveckla: Timplanen 
måste göras om, starta med språk i år 6. Det blir en chock för 
många elever när de börjar med ty/fr/sp.  

Ett annat sätt att uttrycka synpunkter på 
organisationen är följande: Oftast har de personer som 
föreläser för lärarna inte någon som helst praktisk erfarenhet 
av dagens klassrumsarbete utan grundar sina uttalanden 
utifrån erfarenheter som, om de alls finns, ligger långt ifrån 
den ibland kaotiska situation som råder i vissa klassrum. Jag 
tvivlar starkt på att enbart en förändring av lärarens 
arbetssätt är vad som behövs för att förbättra situationen i 
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klassrummet. Vad som i de flesta fall behövs är en annan 
organisation av skolan, större lärartäthet men framför allt en 
skolpolitik som är verklighetsförankrad. Dvs. man skall ställa 
de resurser till förfogande som står i proportion till de 
förväntningar man ställer på skolsystemet. 

Det finns också många utsagor kring fortbildnings-
behovet som: hur man startar och genomför ett 
utvecklingsarbete, hur man kan göra undervisningen i NO 
mer verklighetsanknuten och problembaserad, hur man tänker 
i nya banor i matematik.  Utveckla såväl de pedagogiska 
metoderna som det pedagogiska innehållet. En annan 
betydelsefull resursfråga kan relateras till att tiden som 
krävs för att kunna utveckla mötesplatserna till viktiga 
forum i utbildningsorganisationen: önskvärt att lärarna 
fick tid till reflektion - dokumentation.  

Avslutningsvis finns det flera utsagor som pekar på 
att den egna personalen som med tid och mötesplatser, 
är och kan bli en stor resurs: Jag skulle också tycka det vore 
givande att få sitta och diskutera med de andra lärare som 
jobbar med samma årskurser som jag själv. Det skulle kunna 
ge många bra idéer, samarbete och underlättande av 
arbete....om dessa grupper skulle komma till stånd, låt oss då 
inte få givna frågor att arbeta med utan låt oss själva få 
bestämma vad vi vill ta upp. Lita på att vi klara av det. Vi vill 
också söka vår egen kunskap. Ett annat exempel är: Vi har 
mycket att lära av varandra; de flesta går och bär på en 
pedagogisk idébank. Vi behöver få tid och mod att dela med oss, 
t.ex. genom att visa hur vi gör, vilket material vi lyckats bra 
med o.s.v. Ytterligare ett exempel på tillförsikten av att en 
resurs ligger i personalen är följande citat uttryck för: 
Gullspångsprojektet som är avslutat har styrkt mig i min 
känsla att läraren själv måste få bestämma vilket arbetssätt och 
vilken organisation i klassrummet som är bäst för olika 
tillfällen. Det har ju under årens lopp gått mode i 
undervisningsmetoderna och lärarkåren får höra att den är 
förändringsobenägen och gammalmodig. Periodvis känns det 
som att allt är skolans och lärarnas fel och massmedia jagar 
oss. Statusen och lönen har ramlat i botten och vem går till 
jobbet med glädje under besparingshot och resursbrist? Vi har 
vår yrkeskunskap som vi måste värna. 
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Kapitel 5 
 

 
 
 
 
 

SAMMANFATTNING OCH 
DISKUSSION 

  
 
Sammanfattning 
 
Syftet i studien har varit att beskriva personalens 
upplevelser av önskvärda förändringar av utbildningen 
för barn och ungdomar i kommunen. Resultatet är inte 
kvantifierat och beskriver således inte hur många som 
omfattas av de olika uppfattningar som företräds i 
undersökningen. Istället är det den kvalitativa aspekten 
som framställs. Som beskrivits i resultatdelen är det är 
olika mönster som framträder personalen när personalen 
ses som en helhet. Den slutsats som går att dra av 
resultaten är följande: 
 

Gullspångs kommun har inom sin egen personal, företrätt av 
olika personer, en nödvändig kollektiv insikt för att bedriva ett 
uthålligt förbättringsarbete inom områden vilka kan betraktas 
som utbildningars kärnområden. 
 

Det finns en insikt att i ett förbättringsarbete ta sin 
utgångspunkt i de enskilda eleverna både vad gäller 
social utveckling och elevernas kunskapsutveckling. Det 
finns en viktig utgångspunkt i den egna professionen 
där ett förbättringsarbete alltid är utsatt för utvärdering 
och det finns ett fokus på lärande. Vidare finns insikten 
om centrala frågor i personalens val av innehåll och 
vikten av planering av innehållet så att elever uppfattar 
den röda tråden under sin tid i förskola, grundskola och 
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gymnasium. Det finns också en medvetenhet om 
nödvändigheten av att finna mötesplatser så att  
exempelvis stadieövergångar kan ske på ett för eleven 
överskådligt och smidigt sätt. Personalen påpekar också 
att det krävs resurser för att bedriva verksamhet riktad 
mot en uthållig och utvecklande skola. 
 
 
 
Diskussion 
 
Av resultat och slutsats att döma finns den kompetens 
och insikt kring ett uthålligt förbättringsarbete i 
Gullspångs kommun. De mötesplatser mellan personal 
som påbörjades under projektet skulle kunna vara av 
sådan betydelse att ett förbättringsarbete framgångsrikt 
kan drivas kring de andra punkterna i resultatet. Detta 
kan exempelvis vara möjligt om de personer som besitter 
de olika kompetenserna får samarbeta och lägga fram 
förslag för hela personalgruppen. Kompetensen finns i 
personalgruppen och det kanske är Gullspång kommuns 
allra största resurs. Frågan återstår hur mötesplatser kan 
organiseras och hur en långsiktig struktur kan planeras? 
Det rör sig förmodligen inte av några kortsiktiga insatser 
utan krävs ett målmedvetet arbete. En annan fråga blir 
då också om inte personalens tid som resurs, är 
fulltecknad? Om tiden är densamma som hittills och 
man önskar bibehålla de möten med det innehåll man 
redan har kan föga förbättringsarbete ske i den riktning 
denna studie visat. Om personalen istället önskar att ta 
itu med det förbättringsarbete man pekat på, måste 
konsekvensen bli att man är tvungen att prioritera och 
effektivisera i pågående verksamhet. Å andra sidan; om 
förbättringsarbetet blir lyckosamt kan vinsterna med 
detta medföra att hindren blir mindre och att 
utbildningen för eleverna blir mer meningsfull och 
motiverande. 

Att Gullspångsprojektet skulle ge personalen 
möjlighet att utvecklas genom ett aktiv deltagande har 
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funnits med som ett mål.35 En tanke i efterhand är att 
kanske det med antal personer som deltagit och de 
personella resurser när det gällt handledning inte fullt ut 
varit tillräckligt. Men trots detta, vad som kanske varit 
av större vikt, är istället att utvecklingen i den riktningen 
som personalen pekat på, snarare skulle kunna utgöra 
början på ett uthålligt förbättringsarbete i en lärande 
organisation. 

När det gäller delar av resultatet som exempelvis den 
röda tråden i utbildningen, finns det bland flera i 
personalen en medvetenhet om att inte fragmentisera 
utbildningen och perspektivet för eleverna. Istället är det 
just tankarna kring den röda tråden från förskola till 
gymnasium som kan genomsyra hela elevens tid i 
Gullspångs kommun. Detta står i motsats till den 
”görandeinriktade verksamhet” som kan bli följden av 
att organisationen inte förmår att arbeta med 
förståelseinriktat förbättringsarbete.36

Vid en återblick på resultatbilden är det också lätt att 
inse att ett förbättringsarbete kring sådana komplexa 
mönster också kräver långsiktighet, vilket både 
Myndigheten för skolutveckling och Sarv påpekat.37

Ytterligare en viktig aspekt i förbättringsarbete, 
vilken kan relateras till det resultat vilket tidigare 
presenterats, utgörs av det evalueringsarbete som sker 
och i vilket sammanhang det sker.  Olika utvärderings-
insatser, vilka berör de i studiens resultat beskrivna 
aspekterna, kan förmodas utgöra ett viktigt instrument 
för ett långsiktigt arbete. En sådan utvärdering kan ses 
som motorn i utbildningen och är en ständig källa till 
konstruktiv självkritik. Vidare finns det bland 
personalen flera som påpekar vikten av att fokusera på 
olika kompetenser som rör kärnan i yrket. Frågan om att 
utveckla eleven socialt och kunskapsmässigt ska stå i 
fokus och utvecklas. Det innebär att frågor kring 

                                                           
35 Mattsson, 2001, s, 4, samt Håkansson, 2001, s. 2-8. 
36 Jämför med Alexandersson, 1999, s. 11, 22, 63 – 67; Berg, 2003, s.66-67, 
Blossing, 2003, s. 110 och s. 127; Grosin, 2003, s. 137, samt Scherp, 2003, s. 31-
34. 
37 Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 5-6, samt Sarv, 1997, s. 6. 
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undervisningsstrategier i relation till olika elevers 
lärande ska involveras i ett långsiktigt och ständigt 
pågående förbättringsarbete.38  

Gullspångs kommun kan bli mycket framgångsrik i 
sitt arbete med skolförbättring. Några av de viktigaste 
kuggarna i utbildningsorganisationen utgörs av 
personalen sedd som en egen resurs i form av kunskap, 
kompetens och insikt i framtida förbättringsarbete. 
Personal inom kommunens utbildningsorganisation kan 
via en satsning på utvärdering i egen regi av 
förbättringsinsatser bli medvetna om vilka resultat som 
nås och vad som kan utgöra nytt fokus i ett fortsatt 
förbättringsarbete. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
38 Dimenäs, 1995, s. 91-106; Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996, s. 82-177, samt 
Sträng & Dimenäs, 2000, s. 58-119. 
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BILAGA 
 

2004 01 26 
 
Till all personal som deltagit i Gullspångsprojektet! 

 
Vi ska nu avsluta Gullspångsprojektet och jag behöver ta lite 
av din tid i anspråk. Detta för att vi ska få ett tillfredställande 
diskussionsunderlag till den 8 mars, då vi skall sammanfatta 
projektet och gå vidare framåt. 
  

För ett och ett halvt år sedan fyllde du i en omfattande 
enkät kring utbildningsverksamhet i Gullspångs kommun. 
Denna gång blir upplägget annorlunda. Du skall lite mer 
utförligt få redogöra för en enda huvudfråga. Som underlag 
har du din loggbok och anteckningar samt tankar från de 
föreläsningar och de seminariegruppstillfällen som du 
deltagit i. För att underlaget ska bli så användbart som 
möjligt är det av stor vikt att du tar dig tid och ger en utförlig 
beskrivning utifrån frågeställningarna nedan. 

 

Huvudtanken är att vi med den beskrivning som bl.a. du 
lämnar, kan rikta blickarna framåt när det gäller utbildning 
för barn och ungdomar i Gullspångs kommun. Jag är 
tacksam om du skriver ditt namn på ditt bidrag (då har jag 
möjlighet att göra jämförelser med tidigare ifylld enkät och 
gjord intervju (några av er)), men du får vara anonym om du 
så önskar. 

 
Beskriv utifrån dina upplevelser av "Gullspångsprojektet" vad du 
ser för önskvärda förändringar av utbildningen för alla barn och 
ungdomar i Gullspångs kommun (kanske redan påbörjade?). 
 

Vad upplever du för motiv till dina tankar? 
Vilka situationer upplever du som gjort att du tänker just så? 

 
Beskrivningen lämnas senast den 2/2 i medskickade kuvert, 
till någon av dina utbildningsledare, så att de till sist når Erik 
Mellberg som vidarebefordrar dem till mig. 
 
Hälsningar 
 
Jörgen Dimenäs 
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