
 
 
 
 

Noretnätet 
 
 

- Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt 
 
 

En utvärderande studie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskolan Dalarna 
Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna 

Augusti 2001 



 1 

Förord 
Projektet Noretnätet, som startade höstterminen 1998, har varit föremål för tre tidigare delutvärdering-
ar. Den första av dessa förelåg klar i september 1999 och de två andra i augusti 2000. Två av dessa har 
utförts av Markus Arvidson vid Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD), vid Högskolan Da-
larna och en av Barbro Gudmundsson, som är lärare vid Noretskolan, under handledning av Gun-
Marie Wetso, PUD. På detta sätt finns både ett ”out-sider” och ett ”in-sider” perspektiv på den verk-
samhet som bedrivits representerat. 
 
Föreliggande utvärdering är delvis ett försök att ”knyta samman” resultatet av dessa, men ger också 
förhoppningsvis, genom de nya data som samlats in, en kompletterande bild av projektets verksamhet 
som kan utgöra ett underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete.  
 
Falun i augusti 2001 
 
Mats Lundgren 
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Sammanfattning 
Vid Norets barn- och utbildningsområde i Mora kommun bedrivits ett projektet kallat Noretnätet. Rek-
torsområde består av en större centralt belägen skola och tre s k byskolor, tillsammans innefattande åk 
1-9, med en integrerad 6-årsverksamhet. I början av år 1998 lämnades en ansökan in om bidrag för ett 
kompetens- och skolutvecklingsprojekt till Utbildningsdepartementet. Ansökan beviljades och projektet 
Noretnätet kom att starta från och med höstterminen 1998. Målen för projektet formulerades som att: 
• Öka kunskapen om läroprocesser hos elever, föräldrar och personal 
• Öka medvetenheten kring den egna praktiken och ett språk för pedagogiskt arbete i arbetslag 
• Utveckla en organisation för arbete med elevernas inlärning 
• En större samstämmighet i undervisningsmönster mellan våra olika åldersgrupper  
 
I samband med att projektet startade bildades s k tvärgrupper. En samtalsledarutbildning startades och 
pågick parallellt med tvärgruppernas arbete. Arbetslagen har därefter inom projektets ram framför allt 
att arbeta vidare med frågeställningar som de själva formulerat i form av s k ”småprojekt”. 
 
Syftet med utvärdering är: 
a) Att försöka värdera i vilken utsträckning arbetet bedrivits i linje med de mål som formulerades för projektet och om 

och i vilken utsträckning dessa har uppnåtts 
b) Att identifiera och diskutera faktorer som kan uppfattas väsentliga för att kunna genomföra ett framgångsrikt 

skolutvecklingsprojekt 
c) Att resultatet av utvärderingen skall kunna utgöra en lägesbeskrivning från vilken det för de inblandade aktörerna 

skall vara möjligt att formulera riktlinjer för ett fortsatt utvecklingsarbete 
 
Utvärderingen bygger dels på tre tidigare genomförda delutvärderingar, och dels på data som insamlats 
för att kunna komplettera dessa. För att komplettera denna information insamlades ytterligare data slu-
tet av vårterminen 2001. Utvärderingen bygger således på ett tämligen omfattande empiriskt material 
som omfattar hela projektperioden. Tolkningsbasen är vad man skulle kunna kalla en konstruktivistisk 
idé om att de data som finns tillgängliga tillsammans skall kunna ”vävas” samman till en mer eller mind-
re sammanhållen bild, en av flera möjliga, av det aktuella projektets samlade verksamhet.  
 
Det förefaller som att ett tämligen omfattande arbete har lagts ner på att skapa en ökad medvetenhet 
och kunskap om lärprocesser. Den sammanvägda bedömningen är att verksamheten i projektet på den 
punkten, i förhållande till de förutsättningar som funnits, bedrivits på ett sådant sätt att en ökad med-
vetenhet hos personalen om de lärprocesser som sker i skolan möjliggjorts. Detta bör även på ett kon-
kret sätt ha kommit eleverna till del och förhoppningsvis innebär det att även deras medvetenhet om 
lärandet kommer att öka. Även om det från en del håll uttrycks tveksamheter att medvetenheten runt 
den egna praktiken och ett pedagogiskt språk verkligen påverkats på ett positivt sätt. En del av svårig-
heten tycks just vara att kunna upptäcka vad som sker, vilket t ex till en del kan förklaras av att det rör 
sig om förhållandevis långsamma processer. Däremot verkar resultatet vad gäller att involvera föräld-
rarna inte ha utvecklats särskilt långt. Bedömningen är ändå att projektet bedrivits på ett sådant sätt att 
det har haft en riktning väl i linje med målet att öka medvetenheten om den egna praktiken och att ut-
veckla ett pedagogiskt språk. Vad gäller målet att skapa en organisation för arbetet med elevernas läran-
de har detta varit inriktat på att klara de behov som Noretnätet gett upphov till och som det framstår 
inte som ett försök att i första hand skapa en mera permanent organisatorisk förändring. Slutsatsen blir 
att Noretnätet ändå indirekt kommit att visa på vägar för att finna en organisatorisk form som gör det 
möjligt att bygga in ett kontinuerligt skolutvecklingsarbete och sett från en sådan utgångspunkt kan 
verksamheten sägas ligga i linje med det mål som sattes upp. De slutsatser man kan dra om att projektet 
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har gett en större samstämmighet i undervisningsmönster mellan olika åldersstadier är att de är en frå-
geställning som varit föremål för tämligen omfattande diskussioner. Projektets verksamhet förefaller 
därför även på den här punkten i huvudsak ha legat i linje med det i sammanhanget aktuella målet. 
Sammantaget uppfattas verksamheten i Noretnätet för samtliga fyra mål haft den ”riktning” som målen 
angav. Med tanke på målens konstruktion är det inte möjligt att ha någon uppfattning i vilken grad må-
len uppnåtts. 
 
Vad gäller Noretnätet förefaller detta i hög grad ha varit ett Top-down initierat projekt, men samtidigt 
med en relativt stark strävan till att när detta initierats kan ges en tydlig Bottom-up rikting. Skolledning-
ens roll berörs sparsamt i de utsagor som projektdeltagarna gör och kritik framkommer endast i något 
enstaka fall. Möjligen kan det ändå tolkas som att skolans ledning varit relativt framgångsrika med att 
initiera projektet och även med att lägga över ansvaret på dess genomförande till projektdeltagarna. 
Frågan om tid, eller snarare bristen på tid, är i skolutvecklingssammanhang en ständigt återkommande 
frågeställning. Att förändra och utveckla organisationer och deras verksamhet kräver också tid både för 
att initieras, implementeras och inte minst för att institutionaliseras. Vad som framstår som lite unikt 
med projektet Noretnätet är att skolledningen verkar att på allvar försöka organisera verksamheten så 
att det frigörs tid för att kunna arbeta med projektet. Genom att Noretnätet fick utrymme att fortsätta 
sin verksamhet ytterligare ett läsår har detta möjliggjort att en del effekter visat sig på ett sätt som an-
nars sannolikt inte hade varit möjligt. De s k samtalsledarna har haft en viktig roll, men kan också antas 
ha varit olika framgångsrika med att utöva sin roll, men att det ändå finns skäl att tro att de på ett per-
sonligt plan har varit utvecklande att ikläda sig denna roll. Om ingen tar denna roll riskerar ett skolut-
vecklingsprojekt av det här slaget att bli ett skrivbordskonstruktion. De s k ”småprojekten” framstår 
som en av de stora poängerna med projektet Noretnätet. Genom att så tydligt koppla dessa mindre 
utvecklingsprojekt till de ordinarie arbetslagen har detta samtidigt möjliggjort en vardagsnära skolut-
vecklingsprocess. ”Småprojekten” startas som en utveckling och fördjupning av projektet genom öns-
kemål från personalen. Sammanfattningsvis framstår de s k ”småprojekten” som ett viktigt uppslag till 
hur skolutvecklingsarbete i en mera generell mening kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt. 
 
Det projekt som en gång för tre år sedan började med, som en del ansåg, tämligen abstrakta idéer har så 
småningom tagit form och har i hög grad omvandlats till en konkret och i vardagen påtaglig verksam-
het. En intressant frågeställning är naturligtvis i vilken utsträckning som vad som skett som kan tillskri-
vas Noretnätet och vad som ändå skulle ha inträffat. Det är naturligtvis omöjligt att besvara en sådan 
fråga, men att det ändå kan vara värt att något reflektera över tänkbara svar. Det förefaller lika orimligt 
att påstå att inget kan tillskriva projektets verksamhet, som att all utveckling beror på detta. Den tid 
som ställts till förfogande, vilket det samtidigt förefaller finnas stor enighet om att detta varit betydelse-
fullt, de samtal som därmed initieras, de verksamheter som startats i de s k ”småprojekten” talar ändå 
starkt för att projektet har spelat en viktig roll för det utvecklingsarbete som skett. Noretnätet har där-
med skapat en utmärkt bas för att kunna gå vidare mot en fortsatt positiv utveckling av verksamheten 
inom Norets barn- och utbildningsområde. 
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1. INTRODUKTION 
Skolan spelar två olika huvudfunktioner, dels som plats för social fostran och dels som en plats för 
elevers lärande. Dessa bägge funktioner förutsätter varandra, där det knappast förefaller möjligt att 
kunna organisera och genomföra ett effektivt lärande utan en väl fungerande social miljö. Sett från en 
sådan infallsvinkel blir t ex värdegrundsfrågor av stor betydelse, inte bara för livet i skolan, utan också 
för elevens framtid som vuxen individ. Ekonomiska åtstramningar i skolan under en följd av år har 
medfört påfrestningar av olika slag, t ex i form av förändringar av organisation och arbetssätt. Föränd-
ringar som märks på många olika plan. Sexåringarna skall t ex integreras i skolan, där skillnader i un-
dervisningsmönster mellan olika åldersstadierna kan innebära svårigheter för både elever och lärare. 
Personalen antas behöva ha ett samstämmigt synsätt på kunskap, inlärning och arbetssätt. Det ger ock-
så upphov till förväntningar om att skolan måste anpassa sin verksamhet till ständigt nya förutsättning-
ar. Det finns emellertid inga enkla svar på hur ett utvecklingsarbete kan gå till. Det kan t ex vara en 
fråga om att öka medvetenheten om de valmöjligheter och vägval som finns. Genom att hålla en dialog 
levande kan strategier utvecklas och kreativa lösningar skapas. Med de vuxna som pedagogiska handle-
dare kan barnen och eleverna få hjälp med att utveckla en förståelse för och en kritiskt hållning till de 
komplexa handlings- och beteendemönster som i stor utsträckning präglar det nutida samhället. När 
olika yrkeskategorier i skolan för en kritisk och medveten dialog kring den pedagogiska verksamheten 
startas samtidigt utvecklingsprocesser av olika slag. 
 
Vad som beskrivits ovan, om än mycket kortfattat, är en situation som varje skola befinner sig i, med 
mer eller mindre uttalade lokala variationer. Mot en sådan bakgrund har det vid Norets barn- och ut-
bildningsområde i Mora kommun bedrivits ett projektet kallat Noretnätet. 
 
 
2. PROJEKTET NORETNÄTET 
Noretskolans rektorsområde består av en större centralt belägen skola och tre s k byskolor, tillsam-
mans innefattande åk 1-9, med en integrerad 6-årsverksamhet. I början av år 1998 lämnades en ansö-
kan in om bidrag för ett kompetens- och skolutvecklingsprojekt till Utbildningsdepartementet. Bak-
grunden till projektet var enligt projektbeskrivningen att personalen upplevde problem med arbetet 
kring normer och värdegrund. Från ledningen såg man också ett behov av att utveckla en organisation 
som skulle kunna fungera i ett långsiktigt perspektiv. Man vill försöka åstadkomma en bättre sam-
stämmighet i undervisningsmönster bl a när det gällde stadieövergångar för eleverna, att åstadkomma 
en s k pedagogisk ”röd tråd”. I projektbeskrivningen framhölls personalens stora vilja till förändring, 
men att det saknades kunskaper för utveckling inom dess områden. Ansökan beviljades och projektet 
Noretnätet kom att starta från och med höstterminen 1998. Målen för projektet formulerades som att: 
• Öka kunskapen om läroprocesser hos elever, föräldrar och personal 
• Öka medvetenheten kring den egna praktiken och ett språk för pedagogiskt arbete i arbetslag 
• Utveckla en organisation för arbete med elevernas inlärning 
• En större samstämmighet i undervisningsmönster mellan våra olika åldersgrupper  
 
I samband med att projektet startade bildades s k tvärgrupper, med personal från olika verksamheter, 
där syftet var att introducera pedagogiska samtal om bl a inlärningsstilar. Inläsning av litteratur1 och en 
studiedag skulle inspirera och få igång tankarna och samtidigt leda samtalen i olika gruppkonstellationer 
vidare. En samtalsledarutbildning startades och pågick parallellt med tvärgruppernas arbete. Samtalsle-
darna, runt 15 personer, utsågs bland skolans egen personal genom att dessa fick frivilligt anmäla sig 

                                                 

1 Den litteratur som lästes var Boström, L. 1998 och Boström, L. & Wallenberg, H. 1997. 
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(Utvärdering I). I slutet av höstterminen 1998 avslutades arbetet i tvärgrupperna och projektdeltagarna 
samlades i stället i sina arbetslag2 och fortsatte diskussionerna där. Samtalsledarutbildningen och samta-
len i arbetslagen fortsatte sedan under vårterminen 1999. Arbetslagen har därefter inom projektets ram 
framför allt att arbeta vidare med frågeställningar som de själva formulerat i form av s k ”småprojekt”, 
bl a inom ramen för den nationella s k ITIS-satsningen.  
 
 
3. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 
Syftet med denna utvärdering är: 
d) Att försöka värdera i vilken utsträckning arbetet bedrivits i linje med de mål som formulerades för projektet och om 

och i vilken utsträckning dessa har uppnåtts 
e) Att identifiera och diskutera faktorer som kan uppfattas väsentliga för att kunna genomföra ett framgångsrikt 

skolutvecklingsprojekt 
f) Att resultatet av utvärderingen skall kunna utgöra en lägesbeskrivning från vilken det för de inblandade aktörerna 

skall vara möjligt att formulera riktlinjer för ett fortsatt utvecklingsarbete 
 
Utvärderingen avgränsar sig till att behandla projektets mål utifrån hur de involverade aktörerna i sina 
utsagor tolkar hur verksamheten bedrivits, men det framstår också som meningsfullt att även försöka 
identifiera faktorer som kan uppfattas som väsentliga för projektets genomförande, inte minst för möj-
ligheten att generellt sett bedriva skolutvecklingsprojekt. Det är emellertid inte alltid så enkelt att kunna 
skilja ut de olika målen från varandra, t ex när det gäller kunskap om lärprocesser och medvetenhet som 
ett pedagogiskt språk är detta nära förbundet med varandra. Motsvarande gäller t ex samstämmighet i 
undervisningsmönster och att utveckla en organisation för arbetet med elevers inlärning. Strängt taget 
innehåller de fyra målen olika aspekter av lärande, invävda i varandra, på ett sådant sätt att det inte alltid 
går att ”renodla” i vad mån ett skeende kan anses tillhöra det ena eller det andra målet. Det finns emel-
lertid också andra svårigheter förknippat med att tolka projektets utfall i termer av måluppfyllelse. Ett 
sådant är att målen är formulerade på ett sätt som anger riktning, men saknar samtidigt uppnåendenivå-
er. Detta återspeglar sig också i hur personalen uppfattar detta. 
 

När svaren i intervjuerna ofta blir att projektdeltagarna inte kan se något mål än, har de i alla fall 
nått en del av projektets övergripande syfte, nämligen att reflektera, verbalisera, öka medveten-
heten samt kunskapen om läroprocessen. (Delutvärdering III) 

 
Det finns som det verkar skäl till detta, i form av att de ”kvaliteter” som eftersträvas är svårfångade och 
visar sig i termer som att öka kunskapen om lärprocesser, öka medveten kring den egna praktiken osv. 
En annan svårighet är naturligtvis att det som av någon uppfattas som ett framsteg av någon annan kan 
uppfattas som en tillbakagång. Det gör att de tolkningar som görs av nödvändighet blir av ett resone-
rande slag. 
 
Det kanske också skall tilläggas att det, som jag uppfattar det, fyller ett värde i sig att deltagarna i ett 
projekt skriver ner sina uppfattningar om vad som sker. En viktig anledning är förståss att om man inte 
sätter ord på det som händer är det också svårt att veta vad man egentligen håller på med. Det riskerar 
att enbart bli aktivism. De brev som deltagarna fått skriva, de enkäter de fått besvara och de intervjuer 
de fått genomföra kan samtidigt betraktas som en ”medvetandegörandeprocess”, där skeendet beskrivs 
i ord, vilket samtidigt ger en möjlighet till reflexion. Det ”nya” kommer att vara svårt att ”få tag på” och 

                                                 

2 På Noretskolan kallas arbetslagen för arbetsenheter, men jag väljer ändå att kalla dessa arbetslag då det är den vanligast 
förekommande beteckningen i den allmänna diskussionen. 
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inte kunna finnas som en kollektiv kunskap, om det inte just beskrivs i ord. Det ordlösa kommer annars 
att gå obemärkt förbi, eller i bästa fall formuleras av enskilda individer och förbli den enskildes ”egen-
dom” och därmed blir det omöjligt att utveckla en verksamhet som bygger på en gemensamt utvecklad 
kunskap. En utvärdering, vilken bild den nu än ger, spelar därför en viktig roll i att skapa ett gemensamt 
medvetande om svårfångade processer. Är bilden igenkännbara kan de anammas och utgöra en del av 
en gemensam syn på verksamheten, är den inte igenkännbar kan den efter övervägande antigen anam-
mas, förkastas eller bli utgångspunkt för att formulera en ny bild.  
 
 

4. METOD 
Utvärderingen bygger dels på tre tidigare genomförda delutvärderingar, och dels på data som insamlats 
för att kunna komplettera dessa. Den första av dessa delutvärderingar förelåg klar i september 1999 och 
ytterligare två vara klara i augusti 2000. Den första delutvärderingen (Delutvärdering I) bygger på data 
insamlade med hjälp av den s k brevmetoden3 med ca 60 procent svarande. I den andra delutvärdering 
(Delutvärdering II) används data insamlade med hjälp av en enkät, intervjuer och brev. Enkäten hade 
hög svarsfrekvens, närmare 90 procent. Intervjuerna genomfördes med några av skolledarna. De olika 
arbetsenheterna uppmanades i sin tur att gemensamt skriva ett s k utvärderingsbrev där de i fri form 
fått uttrycka sina upplevelser av projektet. Nio av de elva arbetslagen lämnade in sina brev. I den tredje 
delutvärderingen (Delutvärdering III), som genomfördes från ett ”in-sider perspektiv” användes inter-
vjuer. Dessa genomfördes med par från nio arbetsenheter med en strävan att så många yrkeskategorier 
som möjligt skulle vara med.4  
 
Jag har i det här fallet försökt att från de tre nämnda delutvärderingarna hämta information som rör 
olika aspekter av måluppfyllelsen och faktorer som framstår som viktiga för att kunna genomföra pro-
jektet på ett framgångsrikt sätt. För att komplettera denna information och för att se vilka eventuella 
förändringar som har skett under det år som förflutit sedan de förra delutvärderingarna fick deltagarna i 
projektet återigen skriva ett ”brev”5 (se bilaga 1) i samband med en studiedag i slutet av vårterminen 
2001. Sammanlagt 42 ”brevsvar” lämnades sedan över till utvärderaren för bearbetning. De frågor som 
använts har formulerats av företrädare för Noretskolan. Olika konstruktioner av frågor innehåller emel-
lertid olika för- resp. nackdelar. Fördelen med tydligt riktade frågeställningar, som i det här fallet mot 
projekts mål, är att det fokuserar vad som anses viktigt. Ett problem kan emellertid vara att flera av 
frågorna avser tämligen komplicerade företeelser och kan därmed vara ganska svåra att besvara. När 
lärare skall besvara frågor som t ex rör lärprocesser riskerar det att ge ett relativt "magert" resultat6 (se t 
ex Magnusson. 1998). Det är således inte enbart en fråga om att ställa ”bra frågor”, utan också en fråga 
om vilka möjligheter det finns att besvara dessa. Detta påpekades också i fler fall av de svarande, t ex att 
några av frågeställningar var svåra att förstå. Det visade sig också att den fråga som var mest öppen7 
också var de som gav de längsta och mest utförliga svaren. Man skulle här t ex kunna tänka sig att det 
finns så komplicerade frågeställningar att det nära nog skulle behövas en avhandling för att kunna avge 

                                                 

3 Se t ex Berg, G., Groth, E., Nytell, U. & Söderberg, H. (1999). 
 

4 Intervjun genomfördes med 2 ma/no-lärare, 1 idrottslärare, 1 estetisk-praktisk lärare, 2 sv/so-lärare, 1 sv/no-lärare, 1 
språklärare(dessa 8 lärarna jobbar med elever i åk 6 – 9), 4 lärare inom årskurs 3 – 5, 3 lärare inom årskurs 1 – 2, 2 förskollä-
rare som arbetar i sexårsgrupp och fritidshem samt 1 barnskötare som arbetar inom fritidshem och skola. (Delutvärdering 
III) 
5 Utvärderingsbrevet kan i det här fallet lika gärna dock ses som en enkät med både mera styrda och en mer öppen fråga. 
6 Kanske är det med risk att underskatta respondentens förmåga som jag säger detta. 
7 Frågeställningen löd: Vilka tankar och processer har startats utifrån Noretnätet? 
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ett relevant svar.8 Det kan naturligtvis vara intressant att fundera över orsakerna till dessa svårigheter, 
kanske kan en vara att det rör sig om s k tyst kunskap. Ett annat tillvägagångssätt kan i stället vara att 
utifrån svar som ges på mycket "öppna frågor" tolka in aspekter som ingår i frågor av en mera precise-
rad typ. Detta kan naturligtvis också ha sin risker då tolkningar kan vara vanskliga att göra, eller i vart 
fall kräver det goda kunskaper hos den som skall göra tolkningen.  
 
Utvärderingen bygger således på ett tämligen omfattande empiriskt material som omfattar hela projekt-
perioden9. Då jag har dessutom varit involverad i den utbildning som samtalsledarna genomgick har jag 
på det sättet skaffat mig information om projektet och dess genomförande den vägen. Detta kan själv-
fallet ha påverkat mitt sätt att tolka resultatet. Även om det kan tänkas finnas nackdelar med detta, t ex i 
form av en förutfattad mening, menar jag ändå att fördelarna i det här fallet klart överväger nackdelarna 
när resultatet skall tolkas. 
 
 
5. TOLKNINGSBAS 
Tolkningsbasen i denna utvärdering är vad man skulle kunna kalla en konstruktivistisk idé om att de 
data som finns tillgängliga tillsammans skall kunna ”vävas” samman till en mer eller mindre samman-
hållen bild, en av flera möjliga, av det aktuella projektets samlade verksamhet. Detta innebär i sin tur att 
utvärderingen kan fungera teorigenererande. Vad vi kan erhålla kunskap om utgår från antagandet att 
det är människors upplevelser som ligger till grund för hur de konstruerar sin verklighet (se t ex Berger 
och Luckman, 1979) och i det specifika fallet uppfattas utgöra verkligheten. Det så kallade Thomasteo-
remet10 uttrycker detta på följande sätt: "Om något definieras som verkligt blir det verkligt till sina kon-
sekvenser" (Brante, 1993:23).11 Detta innebär att det inte har någon betydelse hur verkligheten faktisk är 
konstruerad utan bara hur denna uppfattas av de i sammanhanget involverade aktörerna. Det är därför 
inte verkligheten i en objektiv mening som kan återges, utan endast aktörernas subjektiva uppfattning 
av denna i form av deras utsagor. Detta är dock inte ointressant om vi utgår från det s k Thomasteore-
met, därför att det är utifrån sin egen syn på verkligheten som de inblandade aktörerna agerar. Därmed 
bör den bild som presenteras kunna utgöra ett underlag för en dialog bland de berörda om hur utveck-
lingsarbetet kan gå vidare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

8 Det är t ex vad Magnusson (1998) gör när han försöker besvara frågan om vad som är lärares yrkeskunskaper. Min tolk-
ning av vad han kommer fram till är att lärares yrkeskunskaper i någon utsträckning låter sig observeras i deras handlingar, 
däremot har de svårt att uttrycka i ord vad det är som de kan i sin yrkesroll. 
9 På grund av en del oklarheter med delutvärdering III, då jag hade tillgång till två delvis olika versioner, har jag konsekvent 
valt att inte ange sidnummer i citat som återfinns i någon av de tre tidigare delutvärderingarna. 
10 Thomasteoremet är uppkallat efter William I Thomas (Goffman, 1994). 
11 Detta är emellertid en mera komplicerad frågeställning än vad som direkt framgår här, men jag avstår från att utveckla 
detta vidare då det i det här sammanhanget skulle föra för långt. 
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6. VAD HAR PROJEKTET NORETNÄTET ÅSTADKOMMIT? 
Det har redan framhållits att utvärderingen avser att behandla projektets måluppfyllelse, vilken således 
är den frågeställning som kommer att behandlas inledningsvis. Detta hindrar emellertid inte att det, som 
också redan framgått, framstår vara av intresse att kunna skilja ut faktorer som tycks vara väsentliga för 
hur ett skolutvecklingsprojekt lyckas, vilket således upptar den resterande delen av detta kapitel.  
 
6.1 Projektets måluppfyllelse 
I ett försöka värdera måluppfyllelsen används utsagor från deltagare i projektet för att försöka ”väva 
samman” dessa till mer eller mindre sammanhållen bild av den verksamhet som bedrivits. Det är från 
en sådan utgångspunkt de följande avsnitten, som rör de fyra mål som sattes upp, beskrivs och tolkas.  
 
Kunskaper om lärprocesser hos elever, föräldrar och personal 
I projektbeskrivningen formulerades målet på följande sätt: Öka kunskapen om läroprocesser hos elever, för-
äldrar och personal. 
 
En framträdande tanke i Noretnätet har varit, som jag uppfattar det, att åstadkomma en s k ”röd tråd” 
för det pedagogiska arbetet. 
 

Vi finner projektet angeläget då det behövs en ”röd tråd” genom elevens skolgång. Annars är 
risken i dessa stressade tider att det blir många skolor i en och samma skola. Vi känner att vi 
endast är i början av projektet för skolans normer och värden behöver samplaneras och ständigt 
omvärderas och aktualiseras. /…/ Vi har också haft bra gemensamma redovisningar om hur 
långt vi har kommit, vad vi gör etc. Även andra projekt, som kan leda till att förbättra den ”röda 
tråden”, är viktigt att vi fortsätter med. (Arbetslag, utvärderings rapport II. Anm. citatet något 
avkortat.) 

 
I delutvärdering III framhålls att arbetet med att öka kunskaperna och att tydliggöra skolans lärproces-
ser i några fall kommit att handla om att göra kursplanerna enkla och begripliga för elever, föräldrar och 
lärare. Arbetslagen har i det fallet velat: 
 

”…skapa en synlig struktur på hur inlärningsgången i de olika ämnena är” (Lärare 1-5)” och ”..splittra 
upp kursplanens mål och göra dem begripliga för eleverna (Lärare 4-5). (Delutvärdering III) 

 
De arbetslag som arbetat med kursplanerna förefaller också nöjd med resultatet. 
  

”Vi har kursplanen klar i svenska och matte” (lärare 4-5) ”Vi har åstadkommit en lokal arbetsplan som vi 
tycker är bra.” (förskollärare och lärare 3-4) Man ser dock att resultatet inte ska uppfattas som 
helt klart, utan man vill ”revidera och utveckla arbetet med kursplanerna.” (lärare 4-5) (Delutvärdering 
III) 

 
Att som i det här fallet använda kursplanerna för att skapa en ”röd tråd” utgår från att ett ämne och 
dess innehåll kan struktureras på ett logiskt sätt. Tanken är tilltalande då metaforen om den ”röda trå-
den” både antyder att något är synligt och som samtidigt hänger samman på ett logiskt sätt. Problemet 
är bara hur detta skall gå till i praktiken, dvs att elevens kunskapsutveckling följer ”kursplanen”. Om det 
för en elev skall vara möjligt att uppfatta den ”röda tråden” förefaller det troligt att det krävs kunskaper 
som denne i allmänhet inte har. Till detta kommer t ex att den text som finns i kursplaner vanligen lig-
ger på en sådan abstraktionsnivå och att den som ännu saknar de kunskaper som kursplanen uttrycker 
knappast kan uppfatta en ”röd tråd”. Abstraktionsnivån gör dessutom flera alternativa tolkningar av 
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den ”röda tråden” som möjlig. Som om inte detta vore nog är undervisningssituationen i många fall 
sådan i vardagen att vad som står i kursplanen lätt bleknar inför de akuta problem som lärare och elever 
har att hantera. Det är inte heller säkert att alla elever finner det särskilt motiverande att befinna sig i 
skolan överhuvudtaget. En annan infallsvinkel på problemet, även om en del av de ovan nämnda kvar-
står, är att utgå från eleven och deras förståelse av ämnet är att anlägga ett socialkonstruktivistiskt syn-
sätt (se t ex, Barlebo Wenneberg, 2001), och därmed ta utgångspunkt i elevens nuvarande kunskapsnivå 
och föreställningsvärld. Ett exempel på hur detta kan gå till i praktiken är att använda en s k portfolio12, 
vilket en del av arbetslagen har gjort. Några av de föreställningar som finns om själva ”poängen” med 
arbetssättet uttrycks på följande sätt. 
 

där eleverna kan ”se sitt arbete och vara nöjda med det” ( Lärare 4-5). Portfolion skulle ”finnas med i 
utvecklingssamtalen” (Lärare 4-5). Målet med detta projektarbete är att ”eleverna ska bli mer delaktiga 
i det de håller på med och kunna ta mer  ansvar i sitt eget jobb.” (Lärare F-4) och ”bli medveten om målen i 
kursplanen” (Lärare 4-5). Portfolion ”ska också underlätta vid lärarbyte” (Lärare F-4). (Delutvärde-
ring III ) 

 
Projektdeltagarna om arbetet med portfolio upplever en praktisk tillämpbarhet genom att de: ”har en 
portfolio som används av eleverna i arbetet i klassrummet, men även i utvecklingssamtalet.” (lärare 4-5). (Delutvärde-
ring III) Arbetet med portfolio uppfattas ge en möjlighet till en ”röd tråd” i undervisningen, som i för-
sta hand utgår från den enskilde eleven. 
 

Eleverna kan känna sig bekanta med arbetet under hela sin skolgång. Här kan arbetet inom pro-
jektet träna elevers ansvarstagande över sin egen inlärning och dokumentation av den. Kursmå-
len ligger med i mappen. De är tydliga och man kan, som elev, men också som förälder, se vad 
man kan och vad man behöver jobba mer med. I denna mapp kan den egna utvecklingen bli 
tydlig när man hela tiden jämför sina alster och byter ut eller kompletterar med arbeten alltme-
dan tiden går. (Utvärdering III) 

 
Ytterligare ett annat sätt att arbeta med att synliggöra hur lärprocesser har i ett arbetslag skett genom att 
s k kontaktböcker använts, där eleverna för en slags loggbok, där de skriver vad de gjort under dagen. 
Kontaktboken används sedan i kommunikationen med föräldrarna.  
 

”Dokumentationen har haft som mål ”att föräldrarna ska bli mer delaktiga i skolarbetet” (Lära-
re 6-9). Personalen uppfattar det som att ”eleverna skriver i sina kontaktböcker och vi har mer kontakt 
med föräldrarna.”  (lärare 6-9) (Delutvärdering III) 

 
När det gäller frågan om hur detta mål har uppnåtts menar många att föräldrarna inte har fått särskilt 
mycket kunskap om detta och det förs fram synpunkter som att det bara är ett fåtal föräldrar som är 
intresserade, framför allt inte de föräldrar man vill nå i första hand. De finns emellertid också de som 
framhåller att en del föräldrar ändå via utvecklingssamtalen fått ta del av detta. Vad gäller eleverna har 
dessa mött denna frågeställning genom de olika arbetsmetoder som finns redovisade ovan. I vad mån 
eleverna är medvetna om dessa lärprocesser varierar säker i hög grad mellan olika elever och kanske är 
det rimligt att anta att de flesta ändock är i huvudsak omedvetna om detta även om de i sitt dagliga ar-
bete använder dessa metoder. Det förefaller å den andra sidan som att det råder en tämligen god sam-
stämmighet om att den tid som använts för att lära om olika inlärningsstilar, det arbete som lagts ner 

                                                 

12 Portfolio: ”Med portfölj, som pedagogisk term, avses i allmänhet en mapp (pärm, kartong) med elevarbeten och elevens 
tankar kring arbetet som samlats in för att dokumentera elevens utveckling.” (Ur Pedagogisk Uppslagsbok, 1996). (Delut-
värdering III) 
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om portfolio och PBL osv, för personalen har varit viktigt och haft betydelse för att öka kunskapen om 
olika lärprocesser. ”/…/ Portfolio. PBL. För mig själv att så ofta jag hinner göra egna reflektioner och 
kanske dra lärdom av dem.” (Pedagog) 
 

Vi har fått större förståelse för elevernas olika sätt att lära – accepterar större flexibilitet hos elever-
na. De olika inlärningsstilarna ligger till grund. (Pedagog) 

 
Det kan uppfattas som att det också har blivit tillåtet att arbeta med olika metoder och tillvägagångssätt 
och att träffarna mellan de olika stadierna har lett fram till ökad medvetenhet om olika lärprocesser. 
Detta har i sin tur lett fram till diskussioner om elevinflytande, t ex om betydelsen av att göra klart vad 
det är eleverna kan få vara med och bestämma om. Någon anser t ex att man har närmat sig målen och 
fortsätter: ”Det som fattas nu är skapandet av miljöer som möjlig gör den praktiska delen” (Pedagog), 
en annan att ”Möjligheten att få träffa andra duktiga pedagoger gör att kunskapen ökar” (Pedagog). 
Följande citat från kan stå som en talande illustration: 
 

Att arbeta med arbetsprocesser innebär ju, som jag ser det, att granska sig själv i det dagliga arbetet. 
Det är smärtsam process att man som pedagog måste ändra sitt arbetssätt. Enda vägen att nå dit är i 
samspel med andra pedagoger och då kan jag se att vi redan i våra utbildningar har olika synsätt. 
(Pedagog) 

 
Till detta kan tillfogas att det förefaller finns personal som antingen inte uppfattat detta, dvs inte note-
rar att dessa processer sker13, eller också av något annat skäl anser att någon utveckling därvid lag inte 
skett. 
 
Slutsats: 
Sammanfattningsvis skulle kunna sägas att det förefaller som att ett tämligen omfattande arbete har 
lagts ner på att skapa en ökad medvetenhet och kunskap om lärprocesser. Då dessa lärprocesser i 
många fall är av tämligen abstrakt karaktär, och i den mån vad som har förevarit inte klätts i ord, är 
dessa också svåra att upptäcka. Det tycks finnas variation i personalens förmåga att uppfatta och be-
skriva dessa läroprocesser och också i uppfattningen om i vad mån dessa processer ägt rum inom pro-
jektets ram. Den sammanvägda bedömningen måste ändå bli att verksamheten i projektet på den här 
punkten, givet de förutsättningar som funnits, bedrivits och på ett sådant sätt att en ökad medvetenhet 
hos personalen om de lärprocesser som sker i skolan möjliggjorts. Detta bör även på en konkret sätt ha 
kommit eleverna till del och förhoppningsvis innebär det att även deras medvetenhet om lärandet 
kommer att öka. Däremot verkar resultatet vad gäller att involvera föräldrarna inte ha utvecklats särskilt 
långt. Mitt allmänna intryck är ändå att projektet på ett relativt framgångsrikt sätt och att det därmed 
skapats förutsättningar för att både utvidga och fördjupa denna utvecklingsprocess i framtiden. Arbetet 
har således, vad gäller detta mål, bedrivits på ett sådant sätt att det har haft den riktning detta angav. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

13 Jag kommer här utsökt att tänka på Tage Danielsson välkända monolog om sannolikheten för att en kärnkraftsolycka 
verkligen ägt rum i Harrisburg. 
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Personalens medvetenhet om den egna praktiken och pedagogiska lärprocesser 
I projektbeskrivningen formulerades målet på följande sätt: Öka medvetenheten kring den egna praktiken och 
ett språk för pedagogiskt arbete i arbetslag. 
 
Det kan möjligen låta självklart att skolan personal är medveten om sin egen praktik och yrkesroll. 
Emellertid är det, och i synnerhet för lärare, där många kanske tillbringat en stor del av sitt liv i skolan, 
först som elev och sedan som lärare, lätt att gå in i en roll som man tidigare har träffat på. Risken med 
detta är att man tar en roll som kanske varit adekvat, men som på grund av samhällets och skolans ut-
veckling blivit allt mindre ändamålsenlig. Det framstår således som angeläget att lärare ges tillfälle att 
reflektera över yrkesrollen. En roll som är intimt förknippad med pedagogiska ställningstaganden, dvs 
hur undervisningen organisera och genomförs. I det avseendet har kanske förskollärare och fritidspeda-
goger en lättare uppgift då de vanligen inte har samma tydliga och ”nedärvda” rollförebilder. Frågan är 
då om och i så fall hur projektet har påverkat möjligheterna att utvidga ett ”pedagogiskt språk” och 
därmed personalens uppfattning om och i så fall hur de påverkats i sin yrkespraktik? Vid den enkätun-
dersökning som genomfördes på försommaren 2000, och som presenterade i delutvärdering II, svarade 
runt t ex 60 procent att de ansåg att de ha hade utvecklats i sin roll som pedagog genom att de deltagit i 
projektet, medan ca 30 procent menade att projektet inte hade haft någon inverkan därvidlag. De som 
ansåg att de hade utvecklats uppger bl a att de har fått utrymme för reflektion över sin egen roll och de 
talar t ex om ett ändrat förhållningssätt till eleverna.  
 

”Förhållandet till eleverna blir annorlunda när man pratar om etik och moral. Man måste bjuda 
på sig själv. Eleverna måste få ett bollblank.” (lärare 6-9) (Delutvärdering III).  
 

Framför allt var det personer som arbetat med samtals- och värderingsövningar som uttalade att de har 
förändrats i sin roll till att bli mer elevcentrerade, mer lyhörd och ”med trygghet lagt vissa projekt och 
stoff åt sidan och låtit eleverna lära sig hur man inhämtar kunskap.” (Lärare 4-5) (Delutvärdering III) En 
del anser dock att det inte har hänt någonting, medan flertalet ändå anser att det i flera avseenden skett 
en utveckling. 
 

Att Norenätet gett tid till diskussioner och möjlighet att möta alla personalkategorier har ju natur-
ligtvis ökat medvetenheten och reflektioner på det egna arbetet.” (Pedagog) 

 
I en del fall har detta lett fram till att personalen lämnat sin position av att finnas ”nära” verksamheten 
utan har också haft en förmåga att kunna distansera sig, varigenom nya perspektiv på den egna prakti-
ken ges en möjlighet att träda fram. 
 

/…/ jag tror att projektet har medfört att vi är lite mer lyhörda för åsikter kring det pedagogiska 
arbetet, både det egna och arbetslagets. Det känns så. (Pedagog) 

 
/…/ diskussionerna i tvärgrupperna öppnade sinnena för de likheter – olikheter som präglar arbe-
tet med olika åldrar. Det leder [till] större förståelse för vad vi säger och vad vi gör. (Pedagog) 

 
När nya perspektiv öppnar sig leder det samtidigt till att nya handlingsalternativ uppenbaras. Det är 
emellertid inte säkert att det intresse och den motivation som väckts alltid orkar fullföljas, i vart fall inte 
i det korta perspektivet. 
 

”Det finns mer intresse än tid och ork … för det pedagogiska utbytet i arbetslaget. Vi får skynda 
långsamt, idéer finns! (Pedagog) 
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Jag tycker det är svårt att tillgodose alla barnens inlärningsstilar. Försöker jobba så omväxlande och 
praktiskt som möjligt. (Pedagog) 
 

En del av att tillägna sig ett språk för pedagogiskt arbete har utgjorts i form av att kursplanens mål har 
formulerats om så att eleverna lättare skall kunna förstå dessa. Det måste naturligtvis, genom att försö-
ka precisera vad verksamheten handlar om, ses som ett sätt att utveckla ett ”pedagogiskt språk”. Beho-
vet av ett sådant ”språk” framstår också som efterfrågat. 
 

I arbetet med åtgärdsprogram, utvecklingssamtal, portfolio mm har betydelsen av ett begripligt 
språk, även för eleverna, blivit viktigt. /…/ (Pedagog) 
 

Flera framhåller att det diskuteras pedagogik i högre utsträckning nu än tidigare, men att de föränd-
ringar som sker i praktiken är ibland svåra att upptäcka. 

 
Det har varit många givande diskussioner i arbetslaget och i tvärgrupperna, men om det blivit några 
större förändringar i praktiken är svårt att säga. (Pedagog) 
 

Kanske beror detta på att det trots allt har beskrivits för lite i skrift vad det är som har skett inom pro-
jektets ram. Lärarkulturen framstår i allt väsentligt som ett talets kultur, och det är inte så lätt vare sig att 
komma ihåg allt som sägs och kanske än mindre se några mera komplicerade ”mönster” i det talade. 
Även om det finns tveksamheter vad gäller de praktiska konsekvenserna tycks det än ha skett vissa 
konkreta förändringar i vardagens arbete.  
 

Jag tror att vi nu ser frukten av detta arb. när idéer ploppar upp runt barnen och att arbetslag for-
mas för barnens bästa. (Pedagog) 

 
I flera av de utsagor som avges finns konkreta exempel på verksamheter som har eller kommer att star-
tas upp som ett resultat av de diskussioner som förts i grupperna. 
 
Slutsats: 
En sammanfattande slutsats blir, även om det från en del håll uttrycks tveksamheter, att medvetenheten 
runt den egna praktiken och ett pedagogiskt språk påverkats på ett positivt sätt. En del av svårigheten 
tycks just vara att kunna upptäcka vad som sker, vilket t ex till en del kan förklaras av att det rör sig om 
förhållandevis långsamma processer och att lärare vanligen är fullt upptagna av att hantera situationer 
här och nu, vilka kan vara nog så besvärliga. Det förefaller också som att situationer som rör det sociala 
livet i skolan ges, och måste ges prioritet. Detta leder i sin tur till att det inte alltid finns utrymme kvar 
för pedagogiska överväganden. Trots detta är min bedömning att projektet bedrivits på ett sådant sätt 
att det har haft en riktning väl i linje med målet att öka medvetenheten om den egna praktiken och att 
utveckla ett pedagogiskt språk. 
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En fungerande organisation för att underlätta elevernas lärande 
I projektbeskrivningen formulerades målet på följande sätt: Utveckla en organisation för arbete med elevernas 
inlärning. 
 
Den organisatoriska tanken måste i Noretnätet anses i hög grad vara kopplad till arbetslaget. Detta är i 
och för sig ingen originell idé, utan är en utveckling som förekommer i de flesta skolor i Sverige, dock 
med varierande framgångar. I det här fallet är det över 90 procent av de svarande positivt inställda till 
arbetslagsarbetet som arbetsform och drygt 70 procent anger att de också att de deltar i ett sådant arbe-
te. Av de som säger att de inte arbetar i arbetslag anger de t ex som skäl brist på resurser och att synen 
på kunskaper och elever är olika. (Delutvärdering II) 
 

Det som är svårt är att synen på lärande, även inställning till kunskaper, lärande, elever, diverge-
rar så kraftigt bland personalen. /…/ Grundvärderingar, framför allt när de ska tillämpas. 
(Skolledare) (Delutvärdering II) 

 
De flesta av de som uppger att de arbetar i arbetslag är också nöjda med detta. En klar majoritet, runt 
70 %, anser att alla i arbetslaget är delaktiga i arbetet. ”Vårt arbetslag har fått igång ett väl fungerande 
arbetssätt kring ’våra klasser’ med en hel del samverkan tack vare diskussioner och reflektioner i Noret-
nätet.” (Pedagog) Det kan kanske tolkas som att tanken om att arbeta i arbetslag haft förhållandevis 
stor genomslagskraft och att detta säkerligen gynnat genomförandet av projektet. Upp mot 60 % upp-
ger samtidigt att en stor del av tiden går åt till diskussioner kring praktiska detaljer, men nästan lika 
många menar att moraliska och etiska aspekter tas upp i arbetsgruppen. (Delutvärdering II) 
 
De svar som avges om organisatoriska frågeställningar rör nästan uteslutande en ”mikronivå”, dvs den 
egna situationen i relation till det egna arbetslaget. Ett av försöken med att utveckla organisationen för 
de pedagogiska arbetet har varit att utveckla s k blockundervisning med målet att: 

 
/…/ ”integrera blockundervisningen och elevens val. På så sätt få lite större valmöjligheter för eleverna” (lärare 
6-9), men också ”… att ge de svaga eleverna möjlighet att jobba med sina svårigheter under blocktid” (Lära-
re 6-9). Här kan personalen ”styra eleverna mer så att de ägnar mer tid åt sina behov av specifik inlärning” 
(Lärare 6-9). (Delutvärdering III) 

 
Någon pekar på att det är svårigheter med att kunna utveckla organisationen beroende på bristande 
resurser och på att det har skett nedskärningar av de ekonomiska ramarna. Det saknas emellertid i hög 
utsträckning kommentarer som rör skolans organisation i dess helhet, vilket förmodligen kan förklaras 
med att detta är en uppgift som det normalt är skolledare som har tankar därvidlag och lärares uppgif-
ter rör den omedelbara undervisningssituationen. En annan förklaring kan vara att det är: ”Svårt i 
praktiken. Vi är tydligen en massa individualister. /…/”. (Pedagog). Trots utvecklingen av arbets-
lagstanken förefaller ett individualistiskt perspektiv fortfarande vara relativt starkt förankrat. Någon 
nämner dock sådant som schemamässiga förändringar för att det skall vara möjligt att arbeta vidare 
med nya idéer, behov av högra personaltäthet och bättre lokaler, eller att: ”För lärares lärande saknas 
kontinuerliga sammankomster ämnesvis”. (Pedagog)  
 
Då skolan är en organisation för social fostran och för elevers lärande innebär det att det också kan 
antas återspegla sig i skolans sätt att organisera verksamheten. Kanske är det så att ett arbetslag, bero-
ende på hur det är sammansatt, kan ha olika god förmåga att lösa olika typer av problem. 
 

I arbetslaget talades mycket om hur man kan lösa problem av olika slag, men knappas av ämneska-
raktär. (Pedagog) 
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De arbetslag som nu existerar och som utgör en slags organisatorisk grundenhet förefaller, med viss 
variation, fungera tämligen väl, men det arbetslaget ändå har svårt att lösa alla typer av problem. 
 
Slutsats: 
Vad gäller målet att skapa en organisation för arbetet med elevernas lärande har detta varit inriktat på 
att klara de behov som Noretnätet gett upphov till och som det framstår inte som ett försök att i första 
hand skapa en mera permanent organisatorisk förändring. I detta framträder också, som jag uppfattar 
det, en möjlighet att dra nytta av att utveckla arbetslagen genom att dessa fortsätter med kontinuerliga 
utvecklingsprojekt, typ de s k ”småprojekten”. Organisatoriskt framstår det också som möjligt och att 
det samtidigt föreligger ett behov av att träffas i s k tvärgrupper. Detta kan ske regelbundet, men möjli-
gen finns inte behovet att detta sker mera frekvent. Slutsatsen blir att Noretnätet indirekt kommit att 
visa på vägar för att finna en organisatorisk form som gör det möjligt att bygga in ett kontinuerligt 
skolutvecklingsarbete och sett från en sådan utgångspunkt kan verksamheten sägas ligga i linje med det 
mål som sattes upp. 
 
 
Samstämmighet om undervisningsmönster mellan olika åldersgrupper 
I projektbeskrivningen formulerades målet på följande sätt: En större samstämmighet i undervisningsmönster 
mellan våra olika åldersgrupper. 
 

Ett mål som är oerhört stort och mycket svårt. Jag tycker att jag mer och mer ser hur olika vi tänker 
om våra elever. Förhållningssättet skiljer sig enormt mellan de låga åldrarna och upp till högstadiet. 
Jag tror inte att vi ens är i närheten av att kunna uppnå detta mål. (Pedagog)  

 
Närmare 80 procent av de svarande angav i delutvärdering II att de hade fått en ökad medvetenhet om 
olika lärprocesser och runt 60 procent att detta också hade inneburit ett steg på vägen mot en större 
samstämmighet vad gäller synen på lärande hos pedagoger på olika stadier. Möjligen skulle detta i stället 
kunna tolkas som att det har let fram till en större medvetenhet om olika undervisningsmönster. Skol-
ledningen pekade emellertid i det här skedet  på en del svårigheter med att uppnå en samsyn hos perso-
nalen. ”Jag trodde kanske att man lättare skulle kunna enas runt det här med synen på barn och läran-
de”, säger en skolledare. (Delutvärdering II). Det finns samtidigt de som uppger att de fortfarande inte 
känner till hur undervisningsmönstren hos de andra ”stadierna” ser ut. Den generella bilden tycks än-
dock vara att projektet inneburit att personalen har fått tillfälle att möta och diskutera med andra än de 
som de normalt arbetar med, vilket uppfattas som en av förutsättningarna för att öka samstämmighe-
ten. 
 

Det är också en fördel att det ”ges möjlighet att alla yrkeskategorier får träffas” (Förskollärare och Lä-
rare 3-4). Det ger också tillfälle för nya lärare ”att träffa andra lärare från andra arbetslag och andra 
skolor” (Lärare 6-9). (Delutvärdering II) 

 
Ett framträdande problem, och som i allra högsta grad berör elevernas kunskapsutveckling, är de rela-
tivt skarpa ”gränser” som finns mellan olika stadier. Även om dessa i en formell mening avskaffat lever 
de fortfarande i hög grad kvar i vardagens sätt att tänka och agera.  
 

Det har hänt en del under årens gång, klyftorna mellan stadierna mindre, men från mellan- till hög-
stadiet är det mycket arbete kvar. (Pedagog) 
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Synpunkter som förs fram i det sammanhanget är att de som undervisar de äldre eleverna också är de 
som fått förändra mest. Det påpekas också att de finns olika kulturer mellan de olika stadierna och att 
det finns ett tendens till att det är ”högstadiet” som gör ”fel” och att ibland så stannar diskussionerna 
vid detta, vilket också, sett från elevens utgångspunkt, måste anses vara en angelägen fråga att finna 
lösningar på. Att detta förhållande existerar kan troligen till stor del förstås av de olika utvecklingsnivåer 
som eleverna befinner sig i, både inlärningsmässigt, social och fysisk mognad.  
 

/…/ jag har också insett hur nära skolans olika stadier hänger ihop, hur viktigt det är att man sam-
arbetar, när redan personalen på de lägsta stadierna faktiskt kan se vilka elever som löper stor risk 
att bli ”strulputtar” när de blir äldre. Det kan låta syniskt, men det stämmer. Det måste sättas in re-
surser tidigt, det är då det kan få effekt. Det gäller både barn med inlärningssvårigheter och barn 
med sociala störningar. (Pedagog)   

 
Undervisningsmönstren behöver nödvändigtvis inte se likadana ut, därför att förutsättningarna mellan 
olika stadier varierar. Det framstår mera vara en fråga om att ha kunskap om varför det ser olika ut. Det 
handlar därför om att, vilket också flera påpekar, att ha en ökad förståelse för varandras problematik. 
 

Det beror på vad man menar. Jag tycker inte målet är att vi ska ha likvärdiga undervisningsmönster 
utan att vi ska ha större förståelse för varandra arbete. /…/ (Pedagog) 

 
Det finns också en del förhoppningar knutna till möjligheterna att få ”smidigare” övergångar mellan de 
olika ”stadierna”. 
 

Hoppas nu att detta leder till nya visioner för personalen på Noretskolan och att man ser möj-
ligheter i stället för svårigheter och att samarbete mellan lärares, och de olika stadierna blir ett 
naturligt arb. sätt. (Pedagog) 

 
Undervisningssituationer är komplexa och förutsättningarna variera over tid liksom mellan olika ålders-
grupper. 
 

Att undervisa på samma sätt i olika åldersgrupper är svårt. Det beror på hur gruppernas samman-
sättning ser ut. Jag tror att det arbetas på olika sätt på olika nivåer. Man vill de barn mer frihet och 
ansvar, men det klarar faktiskt inte alla barn. (Pedagog) 
 
/…/ Dock är det /…/ en stor skillnad på möjligheterna vad man kan göra på ex ett lågstadium 
och ett högstadium. Eftersom förutsättningarna är väldigt olika. (Pedagog) 

 
Åsikter som förs fram är att det ny mycket öppnare och livligare diskuteras vad som verkar rimligt och 
vettigt. Att man accepterar olikheter bättre, liksom att det diskuteras vilka behov det finns av pedago-
giska insatser och att det finns ett ökat intresse av varandras arbete med barnen/eleverna. En frågeställ-
ning av denna typ kan antas sakna en slutgiltig lösning, utan måste i ställer vara något som ständigt dis-
kuteras. 
 

Att vi måste arbeta vidare med processen att bli en skola, att vi vuxna måste vara överens om regler 
och värderingar. Vi har pratat mycket om moral och just värderingar som har blivit aktuella under 
året. Vi måste bli mycket tydligare vuxna och vara överens om regler. (Pedagog)  

En viktig del av samstämmigheten är kopplad till det sociala livet på skolan, där det t ex framhålls att 
det är: ”Viktigt med samma kunskaps- och människosyn.” (Pedagog) 
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/…/ Dessutom har vi pratat mycket moral och etikfrågor och ska starta ett projekt om detta, 
mycket bra tycker jag. (Pedagog) 

 
Frågan om hur ”smidig” övergång mellan de olika ”stadierna” som behöver göras är inte helt 
oproblematisk. Vad händer t ex om gränserna suddas ut helt? 
 

/… /Göra övergången mellan 6-årsgrupper och 1:an. Men för det inte ta bort det ”spännande nya” 
med att börja skolan. (Pedagog) 
 

När det gäller försöken att öka samstämmigheten runt undervisningen och dess form fanns i början en 
del kritiska röster som bl a pekade på avsaknaden av fritidshemspersonal i projektet. Det verkar finnas 
flera olika skäl till detta. 
 

”Vad som är svårt [är] att få med /…/ fritidshemspersonal och förskoleklass, att få tiden till det. 
Vi jobbar på lite olika /…/ arbetstidsavtal. Att få med all personal.” (Rektor, Delutvärdering 
II).  

 
För de som arbetar med de yngre barnen har det också funnits en strävan mot ökad samverkan mellan 
skola och fritids. Målen har i det fallet varit att:  
 

”få de olika yrkeskategorierna att närma sig varandra” (Barnskötare och Lärare) och ”utveckla ett nytt 
pedagogiskt arbetssätt” (Barnskötare och Lärare) så att ”barnen ska få utvecklas i sin egen takt” (För-
skollärare och Lärare). Målet har varit att ”det ska finnas en kontinuitet för barnen”…”där olika kom-
petenser tillvaratas” (Förskollärare och Lärare). Här har planering inför nästa läsår varit ett domi-
nerande inslag. ”Hur kan vi samverka? Hur ska en dag se ut? Schematekniska saker.” (Förskollärare 
och Lärare) (Delutvärdering III) 

 
Slutsats: 
De slutsatser man kan dra om att projektet har gett en större samstämmighet i undervisningsmönster 
mellan olika åldersstadier är att de är en frågeställning som varit föremål för tämligen omfattande dis-
kussioner. Projektets verksamhet förefaller därför även på den här punkten i huvudsak ha legat i linje 
med det i sammanhanget aktuella målet.  
 
Det uppfattas allmänt att de finns olika kulturer knutna till de olika stadierna. Det kan möjligen diskute-
ras vad i så fall en samstämmighet skulle bestå i och i vilken utsträckning det är önskvärt att likforma 
undervisningsmönstren. Det förefaller finnas flera skäl till att de finns skillnader mellan olika ålderssta-
dier, t ex beroende på elevernas utvecklingsnivå. Detta kompliceras av att dessa inte enbart är knutna 
till en individs fysiska ålder, utan i stället uppvisas ganska betydande individuella variationer. Vad som 
därmed kan framstå som angeläget sett från den enskilde elevens utgångspunkt förefaller vara att dessa 
undervisningsmönster utformas så att deras lärande underlättas, vilket sannolikt kräver ganska flexibla 
lösningar, med en viss risk för att undervisningsmönstren också kan uppfattas som otydliga, betraktat 
som en helhet.  
 
Sammantaget uppfattar jag att verksamheten i Noretnätet för samtliga fyra mål haft den ”riktning” som 
målen angav. Med tanke på målens konstruktion är det, som också tidigare påpekats, inte möjligt att ha 
någon uppfattning i vilken grad målen uppnåtts. 
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6.2 Några faktorer som påverkat projektets genomförande 
När frågan om projektets måluppfyllelse har behandlats kan det finnas skäl att också något titta närmare 
på faktorer som framstår som betydelsefulla för projektets genomförande. Den första som behandlas är 
på vilket sätt ett skolutvecklingsprojekt initieras och vilken betydelse det har för projektets genomfö-
rande. Därefter tas upp frågan om behovet av att skapa ett tidsutrymme, tid som skolans personal ofta 
saknar. Den tredje faktorn, specifikt kopplat till det här projektet, är den roll som de s k samtalsledarna 
har spelat för projektets genomförande. En fjärde faktor är de projekt som funnits inom ramen för 
Noretnätet, de s k ”småprojekten”. 
 
Hur kan ett skolutvecklingsprojekt initieras? 
När det gäller val av strategi för att initiera ett skolutvecklingsprojekt brukar man tala om Top-down 
respektive Bottom-up strategier, dvs uppifrån kommande respektive nerifrån kommande initiativ14. 
Förändringsprocesser initieras vanligen från organisationens ledning, där den bärande tanken är att de 
föreslagna förändringarna i en kontinuerlig och logisk process skall genomsyra hela organisationens 
verksamhet. Strategin är dock problematisk så till vida att den kräver acceptans från de aktörer som 
finns på ”fältet”, vilka är de som förväntas utföra ”jobbet”. Om de inte vill delta sitter de på ett starkt 
”trumfkort” i en organisation som har en så komplex verksamhet att utföra som den i skolan. De kan 
helt enkelt välja att ”inte göra någonting” med hänvisning till att de har en mängd andra uppgifter att 
utföra och att de inte ens hinner med det som de redan är ålagda. De kan också välja att säga att de 
ansluter sig till de nya ”tongångarna”, men i sin vardag fortsätta att bedriva sin undervisning som de 
alltid har gjort. Utgångspunkten för ett Top-down perspektiv är ofta att det förväntade resultatet kan 
uttryckas i form av mål (se t ex skolans läroplaner eller den kvalitetsredovisning som svenska skolor är 
ålagda att genomföra (SFS: 1997:702)). Någon av deltagarna i Noretnätet uttrycker i det här fallet att det 
är viktigt att målen för ett utvecklingsarbete är klara, tydliga och greppbara. Det är naturligtvis riktigt, 
men ändå inte helt oproblematiskt. För att målen helt och fullt skall kunna uppfylla dessa villkor måste 
de samtidigt vara starkt avgränsade och tydligt operationaliserade. Detta leder i sin tur till att verksam-
heten kommer att avgränsas och inte minst kommer det att begränsa möjligheterna till ett nytänkande. 
Om målen istället formuleras alltför generellt ger det ett så stort tolkningsutrymme att en del av dess 
styrfunktion riskerar att försvinna. Å den andra sidan kan detta vara ett sätt att skapa Bottom-up pro-
cesser genom att initiativet lämnas över till de berörda aktörerna. Problemet i det fallet kan vara, sett 
från ledningens perspektiv, att när detta skall omsättas i praktisk handling är formuleringarna så allmänt 
hållna att målen knappast ger de som skall genomföra verksamheten någon vägledning i fråga om vad 
som är mätbara aspekter av målet. Kanske kan därför en kombination av relativt väl avgränsade mål 
och mera ”öppna” mål därför vara att föredra.  
 
En Bottom-up strategi bygger i stället på att aktörerna i en organisation antas ha en mer eller mindre 
tydlig ”önskan” att kunna få utveckla den egna verksamheten genom att använda den kraft som aktö-
rerna själva besitter och som gör att de aktivt kommer att söka lösningar på de problem som de upple-
ver finns. Ett Bottom-up perspektiv kan t ex innebära att sträva efter att skapa fora för personalen att 
föra kontinuerliga pedagogiska samtal för att kunna reflektera över det arbete man utför, vad man vill 
åstadkomma osv. Denna strategi är emellertid inte heller oproblematiskt. Risken är i stället att när de 
som utför arbetet på fältet kommer med idéer och organiserar sig för att genomföra detta uppfattas det 
som en ”revolt”, ibland motarbetat av ledningen, vilket i sin tur leder till att spänningar och konflikter 
uppstår, t ex därför att ledningen uppfattar att de ”tappar greppet”. 
 

                                                 

14 Den inledande delen av detta avsnitt bygger till delar på ett paper som presenterades vid NFPF:s kongress i Stockholm i 
mars 2001 (se Lundgren, 2001). 
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Vad gäller Noretnätet förefaller detta i hög grad ha varit ett Top-down initierat projekt, men samtidigt 
med en relativt stark strävan till att när detta initierats kan ges en tydlig Bottom-up rikting, dvs att det 
läggs ett stort ansvar på projektets deltagare. Noretnätet hade, om än vanligt i sådana här sammanhang, 
inledningsvis vissa svårigheter med att utkristallisera vad det var man egentligen skulle arbeta med. I 
delutvärdering I framkom t ex en del kritik som gick ut på att Noretnätet var ”diffust”. Projektet sågs 
inledningsvis från en del håll med viss skepsis. 
 

”Jag ifrågasätter ledningens förmåga att förankra detta hos ALLA och vilken betydelse det har. Jag tror att 
det fortfarande finns personal som anser att det är en massa fina ord som har gett en stor summa pengar och 
nu måste personalen skriva om projektet för att visa att vi gör något för slanten.” (Delutvärdering I) 

 
Det fanns en som det uttryckes viss oro för att inget konkret hade åstadkommits, att det var alltför ab-
strakt. Efter den första inledande terminen uttrycket någon sig på följande sätt:  
 

höstterminen har gått och vi känner nu att vi inte riktigt vet vart projektet ska leda. Vi saknar or-
dentlig vägledning. 

 
Detta svarade mot vad många uppfattade vara den aktuella situationen. Vad syftade projektet egentligen 
till? Var finns vägledningen? Problemet var, som jag tolkar det, att vad som stod i projektbeskrivningen 
inte utan vidare lät sig uttolkas, eller snarare denna kunde tolkas på en flera olika sätt. För att kunna gå 
vidare måste en tolkning göras på ett sådant sätt att det i vart fall finns en hygglig samstämmighet om bl 
a projektets innehåll och arbetsformer. Redan tidigt kom försök med att arbeta med inlärningsstilar och 
portfoliometoden att vara det sätt på vilket man försökte konkretisera projektet innehållsmässigt. Arbe-
tet i tvärgrupperna uppfattades lite olika, men en positiv aspekt framhölls vara att man kom i kontakt 
med andra kolleger. Den bedömning som gjorde var att projektet fortfarande befann sig i en initierings-
fas. Detta stämmer väl vad man kan förvänta sig enligt de slutsatser som t ex Ekholm (1990) dragit för 
slutsats när skolutvecklingsprojekt i s k vidaregående skolor studerades. Den sammanfattande bedöm-
ning som gjordes var att de positiva reaktionerna inför projektet övervägde. I delutvärdering II har en 
del av de inledande svårigheterna försvunnit och nu anger deltagarna istället att projektet hjälp till att 
öka den reflektionsförmågan angående yrket och att det har haft betydelse för att utveckla den egna 
yrkesrollen. 
 

Tanken med ”nätet” är bra. Det jag kan se är att det varit svårt att förankra projektet hos all perso-
nal. För att nå ett riktigt bra resultat måste en tanke idé, projektet komma från golvet och inte led-
ningen. Alla måste vara delaktiga från början för att riktigt känna att man är med. Men samtidigt 
tycker jag att ”nätet” har satt igång många processer som är fristående från själva nätet. Om de pro-
cesserna är ringar på vattnet eller beror på den situation vi befinner oss i med alla resursneddrag-
ningar, det vet jag inte. ./…/ (Pedagog) 

 
Skolledningens roll berörs sparsamt i de utsagor som projektdeltagarna gör och kritik framkommer 
endast i något enstaka fall. Möjligen kan det ändå tolkas som att skolans ledning varit relativt fram-
gångsrika med att initiera projektet och även med att lägga över ansvaret på dess genomförande till pro-
jektdeltagarna. 
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Tid för att bedriva utvecklingsarbete 
Frågan om tid, eller snarare bristen på tid, är i skolutvecklingssammanhang en ständigt återkommande 
frågeställning (Se t ex Hargreavs, 1998; Lundgren, 2001). Tiden finns ständigt närvarande och gör sig 
påmind. 
 

När en del projektdeltagare upplever att man fått mer tid kan andra uppleva att det är brist på tid, 
”Det tar tid” (lärare 6-9). ”När vi har andra saker att göra blir det pressande. Då måste man lägga det här (pro-
jektarbetet) åt sidan.” (lärare 6-9). (Delutvärdering III) 

 
Att förändra och utveckla organisationer och deras verksamhet kräver tid både för att initieras, imple-
menteras och inte minst för att institutionaliseras (Ekholm, 1990)15. Utvecklingsprojekt kännetecknas av 
att det vanligen genomgår olika faser, där initieringsfasen som kan ta från ett halvår upp till två år. När 
det gäller initieringsfasen, menar Ekholm, att det är många faktorer som bidrar till att det finns en in-
byggd ”tröghet”. Implementeringen kan pågå under en tidsperiod från ett upp till några år. När det 
gäller institutionalisering kan den ta ännu längre tid ”/…/ eftersom anpassningar av den lokala organi-
sationen kan komma till långt efter det att den ursprungliga förändringen infördes.” (Ekholm, 1990:61). 
Implementeringen är vanligen en kritisk fas, när de aktiva i förändringsarbetet försöker driva på sina 
kollegor i samma riktning, vilket kan leda till ett mer eller mindre starkt motstånd. Endast långsamt kan 
det nya integreras i den rådande organisationen. Förändringar visar sig ofta varaktigt först efter fem, sex 
år efter projektets initiering. 
 
Genom att Noretnätet fick utrymme att fortsätta sin verksamhet ytterligare ett läsår16 har detta möjlig-
gjort att en del effekter visat sig på ett sätt som annars sannolikt inte hade varit möjligt.  
 

Vinsten med att arbeta med ett projekt på detta sätt är enligt projektdeltagarna att ”det pågått un-
der lång tid” (Förskollärare, Lärare). Detta gör att man får tid ”att lära känna varandra” (Förskollä-
rare, Lärare 3-4)  och ”stärkt samarbetet inom vuxengruppen i arbetslaget” (Delutvärdering III) 

 
Framför allt betonas att det varit av stor betydelse att det funnits tid avsatt för detta arbete. 
 
En annan aspekt av tidsproblemet, bortom men ändå sammanhängande med att utvecklingsprocesser i 
sig tar tid, är att de involverade aktörerna på en individuell nivå ofta inte upplever sig ha tid med att 
arbeta med skolans utvecklingsarbete (se t ex Lundgren, 2000). Praktiskt taget alla resurser tycks använ-
das för att upprätthålla den löpande verksamheten och att det finns i normalfallet obetydliga resurser 
för arbete med pedagogiskt utvecklingsarbete. En viktig orsak till detta kan t ex vara att skolans sätt att 
traditionellt organisera undervisningen låser upp hur lärare kan disponera sin tid. Tiden saknas i en tek-
nisk/administrativ mening. Skolan har traditionellt i allt väsentligt fördelat ut tid i relativt korta tidspor-
tioner. Detta passar ofta illa med det sätt på vilket skolutvecklingsarbete behöver bedrivas för att bli 
framgångsrikt. Detta är således ett svårhanterligt strukturellt problem. När varje lärare är beroende av 
sitt eget tidsschema, med en lång rad fasta tider, som bara svårligen, även vid enstaka tillfällen, låter sig 
justeras ökar problemets komplexitet snabbt ju fler som försöker att hitta en gemensam tid där samtliga 
involverade kan träffas. Vad som framstår som lite unikt med projektet Noretnätet är att skolledningen 
verkar att på allvar försöka organisera verksamheten så att det frigörs tid för att kunna arbeta med pro-
jektet. 

                                                 

15 Den inledande delen av detta avsnitt bygger till delar på ett paper som presenterades vid NFPF:s kongress i Stockholm i 
mars 2001 (se Lundgren, 2001). 
16 Projektet hade vid projekttidens slut inte förbrukat de medel som anslagit och gavs av anslagsgivaren därför möjlighet att 
fortsätta verksamheten. 
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Som områdeschef tycker jag att det är väldigt skönt att hela Buo:ts personal fått tid och möjlig-
het att prata ihop sig. Vi har ju inte bara haft arbetslagskonstellationer utan också haft mixade 
konstellationer i vissa diskussioner. /…/ /…/ Sen är det positivt /…/ att vi tagit oss tid till 
såna här frågor. Det är många lärare som ställer frågan: ’när ska vi få tid att diskutera pedago-
gik?’. Nu har vi i alla fall skapat tid för att göra det. (Områdeschef, Delutvärdering II. Anm. ci-
tatet något avkortat) 

 
Denna bild verifieras också av deltagarna. 
 

Noretnätet är ett sätt att öppna dörrar och få igång diskussioner kring viktiga frågor. Det är bra. 
Tid för diskussion har funnits och en del pengar har tilldelats som vi delvis har utnyttjat. Det 
behövs i fortsättningen också. (Arbetslag) (Delutvärdering II).  

 
Viktigt att arb.laget har fått tid till diskussioner och det har vi fått. Vi har också haft bra gemen-
samma redovisningar om hur långt vi har kommit, vad vi gör etc. (Arbetslag) (Delutvärdering 
II).  

 
En av förklaringarna att tid för utvecklingsarbetet kunnat skapas tycks vara att det funnits en tydlig pla-
nering och att denna i huvudsak varit långsiktigt inriktad. 
 

”Träffarna för Noretnätet har varit inbokade lång tid i förväg så man kom väl förberedd till träffarna” (Lära-
re 4-5) och kunde ”lägga annat praktiskt arbete åt sidan.” (Lärare 4-5) Detta gjorde att projektarbe-
tet ”inte varit så splittrat” (Lärare 4-5). (Delutvärdering III) 
 

I en del arbetslag har deltagarna varit noga med att hålla sig till sitt projektarbete under de tider som 
varit bokade för Noretnätet. Dessa har också uppfattat att man har haft relativt gott om tid. I andra 
arbetslag har deltagarna låtit andra praktiska saker fått ta delar av tiden, vilket då kommit att uppfattats 
som brist på tid. (Delutvärdering III) Frågan om tid kan i det här sammanhanget ses i två dimensioner, 
dels att faktiskt här och nu ha tid och dels om att verksamheten bedrivs under så lång tid att det blir 
möjligt att upptäcka effekter av det arbete som läggs ner. 
 

Vi har fått tid till reflektion. Vi har fått tid där även fritidspedagogerna kunna delta i utvecklingsar-
betet. Tid för reflektion ger kunskap! /…/ (Pedagog) 

 
”Tid … vi har fått tid för att prata ihop oss, bli ett stabilt och ’tryggt’ arbetslag! (Pedagog) 
 
I arbetslaget kan vi hjälpa varandra med praktiska och pedagogiska problem, dock finns det inte så 
mycket tid till sådant. Tid är dock svår att få till att träffa andra ämneslärare p g a schemat. (Peda-
gog) 

 
Det finns de som vill att det ska hända mer än vad de har gjort, att de tycker att processen helt enkelt 
har gått för långsamt fram. Precis vad man kan förvänta när det är många olika aktörer som är involve-
rade finns det de som har en motsatt uppfattning. 
 

Grupper har bildats och åter bildats. Alla berörda har börjat att diskutera med varandra men vi har 
ju inte riktigt fått möjligheten att slutföra olika projekt innan nya saker dykt upp. Hastigheten har 
kanske varit hög, för hög ibland detta tillsammans med ”vanliga” arbetet. (Pedagog) 
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Samtalsledarrollen 
Projektet har i allt väsentligt varit uppbyggt runt gruppaktiviteter, i tillfälliga sk tvärgrupper och i arbets-
lag. Detta har gett samtalsledarna en central roll för att få verksamheten att fungera. ”Samtalsledarna 
har haft en viktig roll. Mycket av projektet bygger på samtalsledarna” (Rektor) (Delutvärdering II). I 
delutvärdering III beskrivs att rollen som samtalsledare ses som att vara den drivande vare sig de vill 
det eller inte. De andra i arbetslaget har lagt ansvaret på samtalsledaren att arbetet ska drivas framåt 
trots att samtalsledaren gärna såg att att hela gruppen skulle vara aktiv och ta ansvar för arbetet. Sam-
talsledarrollen verkar ändå ha underlättats av en positiv inställning från det stora flertalet deltagare. 
 

Med några få undantag uttrycker projektdeltagarna att ”alla vill” (Barnskötare och Lärare),     
”alla känner delaktighet” (Lärare 6-9) och ”drar mot ett gemensamt mål” (Lärare 6-9). Projektdeltagar-
na uttalar att ”hela skolan förs framåt” (Lärare 6-9). ”Det är roligt att jobba när det finns nytänkande på 
skolan.”(Lärare 6-9) (Utvärdering III, sid.   ) 

 
Uppgiften att fungera som samtalsledare för sina egna arbetskamrater som en tämligen svår uppgift17, 
som kräver både goda kunskaper och en tillerkänd auktoritet.  
 

Jag minns när vi startade projektet, så var väl de [samtalsledarna, förf. anm] lite rädda. /…/. Ef-
ter några gånger sa jag att. ”Ni är en av de viktigare funktionerna i skolutvecklingen, för ni är 
rektors länk ut i verksamheten”. Den har blivit viktigare och viktigare allt efter tiden har gått. 
De har tagit på sig det här ansvaret också, som jag ser det och jobbat med det. De stöter på svå-
righeter och så kommer man tillbaka i den här gruppen och diskuterar och kanske hittar lös-
ningar, nya tankesätt, modeller för att jobba vidare. De har varit kanske en av de viktigare fakto-
rerna när det gäller att bredda det här så det når hela barn- och utbildningsområdet. Annars som 
ensam rektor att styra det här direkt till arbetslaget, det har inte gått, utan de här är nästan nöd-
vändiga för att det ska fungera.” (Rektor. Delutvärdering II) 

 
Ett viktigt faktum tycks vara att samtalsledarna också själva anser att de spelar en viktig roll för projek-
tets genomförande. 

 
Samtalsledarna har automatiskt fått en ledande roll eftersom de fått utbildning och känt ett an-
svar att driva projektarbetet vidare. ”Jag har varit samtalsledare och fått rollen som pådrivare.” (lärare 4-
5)”Jag som är samtalsledare skulle kanske ha ansvaret att hålla oss till Noretnätet.” (lärare 2-5) ”Som sam-
talsledare har jag fått rollen som ledare.” (lärare 6-9). (Delutvärdering III) 

 
Mötet mellan olika personalgrupper är viktiga. Samtalen kan ibland verka planlösa, men leder alltid 
till någon slags handling – utveckling. Jag har själv lärt mig att vänta ut processen inom mig. (Peda-
gog) 

 
Samtalsledarna kan också antas ha varit olika framgångsrika med att utöva sin roll, men att det ändå 
finns skäl att tro att de på ett personligt plan har varit utvecklande att ikläda sig denna roll. Om ingen 
tar denna roll riskerar ett skolutvecklingsprojekt av det här slaget att bli ett skrivbordskonstruktion. 
 
 
 
 
”Småprojekten” 

                                                 

17 Detta påtalades redan i delutvärdering I. 
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Skolutveckling bygger på summan av många konkreta och vardagliga handlingar. Vinsten framstår vara 
att de som utför dessa handlingar, i vart i huvudsak, är medvetna om innebörden av sina handlingar. 
Många handlingar som strävar år samma håll ger kraft. Skolledningen har också efter hand ökat friheten 
för arbetslagen att arbeta med de frågor som de själva anser vara viktiga. 
 

Det här läsåret har vi tillåtet en allt större spridning och inriktning hos de olika arbetslagen. Ganska 
många arbetslag har på ett eller annat sätt gett sig i kast med portfolio. Det gäller alltifrån förskolor, 
förskoleklasser – årskurs 9. Något arbetslag har jobbet väldigt intensivt och bra med samtal som 
metod framför allt för den sociala aspekten, allt det runt omkring som gagnar inlärning. /…/ [V]i 
kallar dem i bland för småprojekten. (Rektor, Delutvärdering II. Anm. citatet något avkortat)  

 
De s k ”småprojekten” framstår som en av de stora poängerna med projektet Noretnätet. Genom att så 
tydligt koppla dessa mindre utvecklingsprojekt till de ordinarie arbetslagen har detta samtidigt möjlig-
gjort en vardagsnära skolutvecklingsprocess. ”Småprojekten” startas som en utveckling och fördjupning 
av projektet genom önskemål från personalen:  
 

Det som man själv utifrån skolorna har önskat det är att få jobba vidare med de här små projekten 
som man har på de olika skolorna. Det kändes väl så ett tag att vi pratar och vi pratar, någonstans 
måste man komma så man vill göra någonting konkret utav det /…/. (Rektor, Delutvärdering II) 

 
”Småprojekten” har i en del fall t ex handlat om grupprocesser18 och samtals- och värderingsövningar.19 
Målet har i det fallet varit att:  
 

”samtalen ska ge en samhörighet i klassen, eftersom eleverna kommer från olika klasser och skolor inom 
skolområdet” (Lärare 6-9.) och ”stärka eleverna att våga stå för sina åsikter, att våga prata inför andra, att 
bli mer ödmjuk, att stanna upp och tänka på saker man normalt inte tänker på” (Lärare 6-9). /…/  Lära-
re 6-9). (Delutvärdering III. Anm. citatet något avkortat) 

 
”Småprojekten” har också sammanfallit med ITIS, dvs den omfattade nationella satsning som genom-
förts för att använda IT som ett pedagogiskt hjälpmedel i skolan. På detta sätt förefaller det som om 
samordningsvinster kunnat göras. Sammanfattningsvis framstår de s k ”småprojekten” som ett viktigt 
uppslag till hur skolutvecklingsarbete i en mera generell mening kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

18 Man har bl a läst litteratur (Wahlström. 1993) för att  fördjupa kunskaperna och för att få uppslag till olika typer av öv-
ningar. 
19 Två områden som  alla arbetslag arbetat med är ITiS och portfolio. Det tycks också enligt vad som framkommer i delut-
värdering III vara så att de som arbetat med äldre elever arbetat med samtals- och värderingsövningar, medan de som arbe-
tar med de yngre eleverna mera fokuserat kursplaner och ett närmande mellan olika yrkeskategorier. 
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7. DISKUSSION 
När vi nu kan sammanfatta resultatet av Noretnätet måste detta i allt väsentligt betraktas som ett tämli-
gen framgångsrikt projekt, dessutom verkar deltagarna i allt väsentligtvara nöjda, även om någon ut-
trycker det som att: ”Noretnätet blev inget nät med många lösa trådar.” (Pedagog) Andra menar att: 
”Det har varit ” väl använd tid” (lärare 6-9). Arbetet har ”höjt vår kompetens” (lärare 4-5).” (Delutvärdering 
III). Projektet har som det verkar också genomfört i en anda av samförstånd. 
 

”Arbetsenheten har varit ett bra stöd där man kunnat bolla idéer, åsikter och erfarenheter” (lärare 4-5). ”Man 
har inte  behövt genomföra saker ensam”(lärare 4-5). ”Det har stärkt samarbetet inom vuxengruppen i arbets-
laget” (lärare 4-5). (Utvärdering III) 

 
Det projekt som en gång för tre år sedan började med, som en del ansåg, tämligen abstrakta idéer har så 
småningom tagit form och har i hög grad omvandlats till en konkret och i vardagen påtaglig verksam-
het. 
 

” Ju längre tiden har gått så har man börjat prova saker, man har sett att det givit resultat. /…/ 
/…/ Större delen har gått framåt, från en abstrakt del till en praktisk del i verksamheten. (Rektor) 
(Delutvärdering II. Anm. citatet något avkortat) 

 
Skolledningens strategi förefaller därmed ha varit tämligen framgångsrik. 
 

Det gäller att skapa tid för arbetslagen. Och sen måste man ha samtalsledare som driver frågorna. 
Sen hitta bra fora för att presentera vad man kommer fram till, så att det blir spridning till verk-
samheten. (Rektor) (Delutvärdering II) 

 
En av svårigheterna med att bedriva ett skolutvecklingsprojekt är att det inte på förhand går att veta 
vad detta kommer att resultera i och kanske inte heller hur det skall gå till.  
 

När vi var klara med projektansökan tänkte jag, hur kommer det här att gå, ligger det här på för 
hög abstraktionsnivå. Jag kände väl kanske en liten oro, har vi lagt oss på en för hög nivå, hög ab-
straktionsnivå. Det kanske var rätt i vissa avseenden, en del arbetslag har inte riktigt klarat av den 
här nivån. Det finns också arbetslag som har snappat det här och förstått vad det handlat om. Ska 
man förändra någonting i klasrummet gäller det att man också förändrar sitt eget tänkande först. 
(Rektor, Delutvärdering II) 

 
Vad man har att stödja sig på när ett skolutvecklingsprojekt initieras är de tankar om vad man vill 
åstadkomma, dvs projektmål, eventuella beskrivningar av arbetsformer och i bästa fall en generell kun-
skap om vad som brukar ske när ett utvecklingsprojekt startas, dvs de olika faser som ett utvecklings-
projekt vanligen genomgår. Utvecklingsarbete betyder att det finns en viss osäkerhet om vad som 
kommer att ske. De flesta av oss känner oss mer eller mindre frustrerade inför nya och osäkra situatio-
ner. 
 

”Om jag vetat det jag vet från början hade vi kunnat använt tiden mer effektivt tidigare.” (lärare 6-9)”Om 
man vetat vad Noretnätet var från början hade man kunnat göra saker tidigare.” (lärare 6-9) (Delutvärde-
ring III) 

 
Projektledningen och, i det här fallet, samtalsledarna har naturligtvis en viktig rollför att bidra till att 
reducera de övriga deltagarna i projektets osäkerhet. Med tanke på omständigheterna i ett utvecklings-
projekt är detta dock inte alltid möjligt mer än till delar, eller kanske ens önskvärt, varför ansvaret för 
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att hitta ändamålsenliga lösningar på de problem som uppstår måste fördelas ut på samtliga inblandade 
i projektet. Det ligger i sakens natur att det i ett utvecklingsprojekt inte går att göra allting ”rätt” från 
början. Detta leder tanken till att det verkar vara angeläget att deltagarna i ett utvecklingsprojekt i vart 
fall har grundläggande kunskaper om vilka processer som startas när en försöksverksamhet inleds. 
 
En intressant frågeställning är naturligtvis i vilken utsträckning som vad som skett som kan tillskrivas 
Noretnätet och vad som ändå skulle ha inträffat. Det är naturligtvis omöjligt att besvara en sådan fråga, 
men att det ändå kan vara värt att något reflektera över tänkbara svar. 
 

Tyvärr! Jag kan inte se att något av målen har uppnåtts tack vare Noretnätet. Den utveckling som 
skett inom arbetslaget har skett Noretnätet förutan. (Pedagog) 

 
Det förefaller lika orimligt att påstå att inget kan tillskriva projektets verksamhet, som att all utveckling 
beror på detta. Den tid som ställts till förfogande, vilket det samtidigt förefaller finnas stor enighet om 
att detta varit betydelsefullt, de samtal som därmed initieras, de verksamheter som startats i de s k 
”småprojekten” talar ändå starkt för att projektet har spelat en viktig roll för det utvecklingsarbete som 
skett, eller som någon uttrycker det: ”Min personliga mening är att Noretskolan har vunnit mycket av 
Noretnätet.” (Pedagog) Att sedan målen inte uppnåtts är förståss självklart då de inte innehåller några 
egentliga uppnåendenivåer, utan bara visar på en riktning. Kanske är det som en av deltagarna i projek-
tet uttrycker det:  
 

Många tankar har väckts. Många idéer finns i många huvuden. Nu gäller det att landa, knyta ihop 
och verkställa. (Pedagog) 

 
Avslutningsvis förefaller det möjligt att, som redan tidigare framhållits, säga att projektets verksamhet 
bedrivits i den riktning de mål som sattes upp. Resultatet varierar självfallet mellan olika arbetsenheter, 
men förefaller ändå inte ha gått spårlöst förbi någon. En rimlig bedömning förefaller i det fallet vara att 
de s k ”småprojekten” har spelat en viktig roll. Noretnätet har därmed skapat en utmärkt bas för att 
kunna gå vidare mot en fortsatt positiv utveckling. Som utvärderare skulle jag vilja säga: Se till att även 
fortsättningsvis skapa den tid som behövs för att arbeta med skolutveckling. Arbeta långsiktigt: ”/…/ 
Tror att 3 års process är den tid det tar för att se ett resultat i skolans värld.” (Pedagog) Använd den 
resurs som samtalsledarna utgör, inbjud gärna nya personer att gå in i rollen (det går t ex utmärkt att 
arbeta i par och därmed även minska arbetsbördan och ansvaret). Sist men inte minst, håll fast vid idén 
om ”småprojekt”, den är lika enkel som smått ”genialisk”!  
 
Det är min förhoppning att de bilder utvärderingen förmedlar, ”sammanvävda” av olika utsagor från 
projektdeltagarna, både kan leda till igenkännanden och till kritiska avståndstaganden som leder fram till 
nya och mera träffande bilder och därmed en ökad förståelse av det spännande skolutvecklingsprojekt 
som Noretnätet är ett exempel på. Från en sådan grund skall det sedan förhoppningsvis vara möjligt att 
fortsätta för att ytterligare gå vidare mot en fortsatt utveckling av verksamheten. 
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Bilaga 
 
Frågeformulär 
 
Utvärderingsfrågor om Noretnätet. 
 
Svaren lämnas in till Monica på expedition. 
I dina svar vill vi att du utgår ifrån vad projektet betytt för : buo:t, arbetslaget och dig själv under denna 
3 års period. 
 
Hur tycker du att projektets mål uppfyllts ? 
1. Att öka kunskapen om läroprocesser hos elever, föräldrar och personal ? 
2. Att öka medvetenheten kring den egna praktiken och ett språk för pedagogiskt arbete i arbetslag? 
3. Att utveckla organisation för arbete med elevernas inlärning ? 
4. Att få en större samstämmighet i undervisningsmönster mellan våra olika åldersgrupper ? 

Övrigt 
5. Vilka tankar och processer har startat utifrån Noretnätet ? 
 


