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Bakgrund 
 
I denna delrapport redovisas resultatet av en hittills genomförd utvärdering av Eda kommuns 
skolplan, som gäller för perioden 2001-2003. Utvärderare är Frank Sundh, Christer Wede och 
Gunnar Berg vid Högskolan Dalarna.   
 
Enligt Eda kommuns uppdragsbeskrivning är syftet med utvärderingen att undersöka om 
skolplanen resulterat i några ”avtryck”, och i så fall vilka, i det vardagsarbete som bedrivs av 
de enskilda skolorna i Eda kommun. Närmare bestämt handlar detta om att kartlägga 
eventuella resultat av skolplanen på i första hand professionell nivå. Vidare är syftet med 
utvärderingen att den ska utgöra underlag för såväl konkreta som principiella förslag som kan 
beaktas i anslutning till utformningen av den kommande skolplanen, och som kan underlätta 
implementeringen av densamma. Eda kommun förväntar sig också att denna slutrapport inte 
bara innehåller resultatet av utvärderingen, utan även att utvärderarna drar slutsatser av det 
ovan nämnda slaget.  
 
I föreliggande delrapport redovisas resultatet av vårt utvärderingsarbete, vid det här stadiet av 
utvärderingen, men innan vi kommer in på denna resultatredovisning ska vi kortfattat ta upp 
några mer principiella utgångspunkter. Vi inleder detta med att beskriva vilken 
utvärderingsfilosofi som rapportens innehåll grundas på. 
 
Som redan framgått namnges – efter att våra uppdragsgivare har givit oss sitt tillstånd därtill – 
explicit den kommun där denna utvärdering ägt rum och detta gäller även för de skolor som 
varit föremål för utvärderingen. 
 
 
Falun i oktober 2005 

 
Utvärderarna 
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Utvärdering som kontroll mot standard 
 
Vad är utvärdering? 
 
I vardagligt tal förknippas inte sällan utvärdering med vissa bestämda metoder, t.ex. intervju, 
enkät, observation etc. Att lyfta fram metodfrågan (d.v.s. hur-frågan) före frågorna om 
utvärderingens innehåll (d.v.s. varför- och vad-frågan) är emellertid enligt vårt förmenande att 
anlägga ett problematiskt förhållningssätt på den generella problematik som är kopplad till 
utvärdering. Som utvecklas nedan bör utvärderingens innehållsfrågor föregå formfrågorna i 
all seriös utvärdering      
 
I grunden är all seriös utvärdering förknippad med att data – t.ex. i form av spontana 
iakttagelser och/eller data insamlade med vetenskapliga metoder – relateras till vissa av 
utvärderarna medvetna och explicitgjorda grundvalar. Från denna utgångspunkt kan 
utvärdering definieras som ”kontroll mot standard” (Wallin, 1981). Låt oss titta närmare på 
denna definition. Kontroll kan i princip vara av två olika slag, dels kontroll av det utvärderade 
objektets effektivitet i förhållande till sina syften, dels en form av kontroll som kan uttryckas 
med begreppet kunskapsgenerering. I ett klassiskt arbete inom detta område uttrycker Scriven 
(1967) detta som summativ respektive formativ utvärdering. Effektivitetskontroll innebär 
alltså principiellt sett en kontroll av måluppfyllelse d.v.s. en bedömning av utfallet av det 
utvärderade objektet. Kontroll i bemärkelsen kunskapsgenerering innebär att inte bara utfallet 
och resultatet uppmärksammas, utan också att frågan om den process som lett fram till det 
aktuella resultatet kommer i fokus.  
 
För att exemplifiera detta kan vi gå direkt in på den utvärdering som redovisas i denna 
rapport. Utan att gå händelserna i förväg kan vi tänka oss att denna utvärdering kommer att 
visa att Eda kommuns skolplan har satt få avtryck i skolornas vardagsarbete. Om vi enbart 
anlägger ett effektivitetskontrollerande perspektiv skulle detta innebära att skolplanen har 
”misslyckats” med att fungera som ett reellt styrningsinstrument för kommunens skolor. Om 
vi kompletterar denna summativa inriktning med ett formativt perspektiv kan vi komma fram 
till slutsatsen att de aktörer som medverkat i de processer som uppstått i skolplanens kölvatten 
har vunnit så mycket kunskap så att själva skolplanearbetet är en uppenbar framgång.  
 
Det finns alltså anledning att hålla isär skolplanen som sådan och dess eventuella summativa 
(yttre) effekter och skolplanearbetet och dess formativa (inre) processeffekter. Möjliga 
utfallsbilder om vi lägger samman dessa två aspekter av utvärdering kan på följande sida 
sammanfattas så här: 
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Summativ resultatutvärdring 
Skolplanen 
Yttre effektivitet 
 
 A B 
 
 
 
 
 C D 
  
 
            Formativ processutvärdering 
  Skolplanearbetet 
  Inre effektivitet 
 
Figur 1:1. Relationer mellan utvärdering av skolplanen respektive skolplanearbetet.  
 
Figuren ska alltså förstås så att en allsidig utvärdering kan resultera i ett utfall som motsvaras 
av fall B ovan, d.v.s. att påtagliga avtryck av skolplanen kan konstateras i skolornas 
vardagsarbete och att skolplanearbetet bidragit till att kunskaperna har ökat hos de 
medverkande aktörerna. Utvärderingen kan också leda fram till resultat som ligger i linje med 
typfallen A, C och D.   
 
Tolkningsbas 
 
Standard är det andra nyckelordet i vår definition av utvärdering. Allmänt sett står standard 
för de utgångspunkter eller den tolkningsbas som utvärderingen vilar på. Tolkningsbasen 
utgörs alltså av den plattform eller de grundvalar som utvärderingen i sin helhet vilar på. I en 
summativt orienterad utvärdering kan tolkningsbasen utgöras av officiella och/eller 
inofficiella mål och syften med utvärderingsobjektet. I en utvärdering av mer formativ art kan 
tolkningsbasen utgöras av att vissa aspekter i den process som – mer eller mindre oberoende 
av utvärderingsobjektets mål och syften – lyfts fram. För att exemplifiera detta kan nämnas att 
om en kommunal skolplanen stipulerar att skolorna ska vara organiserade i arbetslag innebär 
en summativ utvärdering att utvärderarna helt enkelt tar reda på om detta direktiv har 
genomförts eller inte. En formativ inriktning av samma utvärdering kan vara frågan om och i 
så fall hur arbetslagens arbete har haft något reellt inflytande på skolans vardagsarbete i stort.         
 
Vi berörde ovan att utvärderingens innehållsfrågor i princip alltid måste föregå formfrågorna. 
Att tydliggöra utvärderingens tolkningsbas är liktydigt med att klargöra utvärderingens 
innehåll. Först därefter kan formfrågorna – metodfrågorna – uppmärksammas. Anledningen 
till att denna tågordning är så väsentlig är helt enkelt att tolkningsbasens innehåll styr 
metodvalet. Är tolkningsbasen av den innehållsliga karaktären att den fokuserar områden som 
kan fångas in med kvantifierbara data är enkätmetoden många gånger ett möjligt instrument. 
Om tolkningbasen är mer subtil måste undersökningsmetoderna självfallet anpassas efter 
detta.      
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Tolkningsbasen för denna utvärdering 
 
Av det ovan sagda följer att i varje seriös utvärdering måste tolkningsbasens innehåll 
redovisas och motiveras. När du som läsare (kritiskt) granskar en sådan utvärdering innebär 
detta att du har full information om de innehållsliga premisser som utvärderingen vilar på. 
Annorlunda uttryckt handlar det om att klargöra utvärderingens avgränsning – ingen 
utvärdering kan som bekant fånga in alla aspekter av de studerade fenomenen. Utvärderarnas 
uppgift är vidare att med metoder som är väl förenliga med tolkningsbasen genomföra 
utvärderingen och dra slutsatster om resultat (summativ utvärdering) och/eller om processer 
(formativ utvärdering). Att dra slutsatser innebär att relatera insamlade data till den 
tydliggjorda tolkningsbasen. Som läsare och bedömare av utvärderingen har du i princip två 
möjligheter till kritisk granskning. Du kan naturligtvis kritisera tolkningsbasen som sådan 
genom att t.ex. argumentera för att den är felaktig i någon mening (alltför snäv, tendentiös, 
politisk korrekt/inkorrekt eller något dylikt). Kritik kan också riktas mot att den empiriska 
delen av utvärderingen inte förmått fånga in vad tolkningsbasen ställt i utsikt, d.v.s. att 
utvärderingen kännetecknas av en låg validitet. Däremot är det betydligt mer problematiskt att 
kritisera en utvärdering från en helt eller delvis annan tolkningsbas än den som utvärderingen 
grundas på.   
 
Mot denna bakgrund ska vi här övergå till att redovisa bevekelsegrunderna för och innehållet i 
den tolkningsbas som ligger till grund för denna utvärdering.  
 
I vår uttolkning av Eda kommuns skolplan genom dokumentanalys enligt nivåmodellen, 
framtonar ambitionen att utveckla ett lärande för livet, som det övergripande målet. För att 
uppnå målet genomsyras den kommunala skolplanen av en kunskapssyn, som väsentligen 
domineras av det följande: 
 
1. Lust att lära/nyfikenhet 
2. Förmåga att kommunicera 
3. Förmåga att reflektera 
 
Eda kommun har valt fyra områden för speciella satsningar. Dessa fyra är samverkan, barn i 
behov av särskilt stöd, kunskap och lärande och IT.  
 
Att kommunen väljer att koncentrera åtgärder till dessa fyra områden, sammanfaller med de 
övergripande ambitionerna Barn- och utbildningsnämnden redovisar i skolplanen. En rimlig 
tolkningsbas för utvärderingen skulle i så fall fokusera de prioriterade områdenas betydelse 
för 1-3 ovan, samt deras inbördes relationer. Utifrån vår tolkningsbas uppstår då vissa frågor 
om vilka avtryck skolplanen har gett i verksamheten, och om i så fall det finns spår av dessa 
avtryck i vardagsarbetet på skolor i Eda kommun.  
 
De fyra områdena 
Vi tolkar Eda kommuns skolplan så att den kunskapssyn som förordas, ska bäras fram av 
satsningar speciellt riktade mot ovan nämnda prioriterade områden. Vi uppfattar att det finns 
en uttryckt rangordning dessa områden emellan i skolplanen. Som det överordande området 
framtonar kunskap och lärande, nästföljande område är samverkan och därefter IT. Det 
prioriterade området barn i behov av särskilt stöd ser vi som samordnat snarare än rangordat. 
Barn/unga i behov av särskilt stöd är ett område som ska inbegripas i de övriga områdena, 
och att Barn/unga i behov av särskilt stöd ska ha en dominerande roll för vardagsarbetet inom 
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dessa prioriterade områden. Nedan sammanfattas det vi, från dokumentanalysen av 
skolplanen, tolkar som det väsentliga inom de prioriterade områdena. 
 
Inom kunskap och lärande 
• Språkutveckling 
 
Inom samverkan 
• Arbetslagsarbete 
 
Inom IT 
• Pedagogisk förnyelse 
 
Inom barn/unga i behov av särskilt stöd 
• Utvecklingsbefrämjande lärandemiljöer 
 
Kunskap och lärande 
Kunskap och lärande innebär att särskilt språkutveckling uppmärksammas som ett område 
som i vid mening, med lustfyllda lärandesammanhang så som lek, rörelse, musik och bild, 
sätts i centrum för ett individualiserat lärande. I skolplanen framhålls att barns olika 
förutsättningar och egenskaper och hur barn och unga lär, är givna utgångspunkter för hur 
skolarbetet planeras och genomförs. Vidare betonas elevens aktiva lärande som innefattar 
längre arbetspass, tematiserad undervisning och problemlösning som baseras på verkliga 
problem.  

 
Alla lärare/pedagoger ska få fortbildning i hur barn/unga tänker och lär 
 
All personal ska få fortbildning i samtal – handledning – mentorskap 
 

Samverkan 
För uppnå de mål skolplanen pekar ut krävs ett stort mått av samverkan som bygger på ett 
delegerat och målstyrt arbete på framförallt arbetslagsnivå. Uppgiften för varje skolenhet och 
respektive arbetslag är att själva konkretisera detta så att skolans mål, innehåll och arbetssätt 
klargörs och följs upp för såväl elever som föräldrar. Hur varje enhet bestämmer sig för hur 
skolarbetet ska gestaltas framgår av enheternas egna verksamhetsplaner (lokala arbetsplaner).  
 

Alla barn/unga ska ha en individuell utvecklingsplan 
 
Det ska finnas en plan för studie- och yrkesvägledningen 
 
Samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt måste bli tydligare. 
 
Varje enhet ska i samarbete med föräldrar utarbeta en plan för hur det övergripande 
föräldrainflytandet ska se ut 
 
Varje arbetslag ska ha ett dokumenterat samarbete med minst en verksamhet utanför 
den kommunala verksamheten 
 
Varje arbetslag ska ha ett dokumenterat samarbete med minst en annan skola. 
 

  
IT 
Den satsning som IT-området innebär ska ses som ett väsentligt pedagogiskt medel i detta 
sammanhang, det vill säga att uppnå förverkligande av skolplanens övergripande mål. 
IT-redskapen och biblioteket blir då centrala verktyg i detta kunskapsbyggande för framtiden. 
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Alla skolor ska ha en IT-plan   
 
Alla skolor ska ha en plan för sin skolbiblioteksverksamhet. (ett info mediacenter 
kopplat till IT-målen) 
 

Barn/unga i behov av särskilt stöd 
När det gäller elevvårdarbete, individuella åtgärdsplaner och arbetet med att angripa och 
förebygga mobbing är detta uppgifter som samordnas mellan och inom arbetslag och med 
hjälp av övriga resurser i kommunen såsom bl a specialpedagoger och studie- och 
yrkesvägledare.  
 
De svårigheter och behov som uppstår för elever i vardagsarbetet på skolor, ska mötas av 
multiprofessionalitet från personalens sida och stimulerande lärandemiljöer. Med 
multiprofessionalitet ska förstås den förmåga personal utvecklar för att anpassa 
undervisningsformer och personligt bemötande till varje enskild elevs behov 

 
Övergripande för alla enheter ska det finnas en elevvårdsplan 
 
För hela skolan i Eda ska det finnas ett (resursteam) bestående av kurator, psykolog, 
skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, talpedagog och 
förvaltningschef 
 
Specialpedagoger/speciallärare ska finnas för förskola, förskoleklass, grundskola och 
gymnasieskola 
 
Alla elever i behov av särskilt stöd ska ha ett åtgärdsprogram 
 
Alla enheter ska ha en egen elevvårdsplan där bl a mobbningsplanen ska ingå 
 
Diagnostiskt prov i åk 2 och 7 genomförs enligt Generell plan för att upptäcka och 
följa upp elever med ”läs- och skrivsvårigheter – dyslexi” i Eda kommun 
 

 
Exempel på granskningsområden 
Av speciellt intresse för utvärderingen, blir att dels granska enheternas arbetsplaner och dels 
att granska hur man på arbetslagsnivå har uppfattat och hanterar sin självstyrande roll i 
förhållande till målen i skolplanen. 
 
Hur denna samordning ser ut, gentemot elever i behov av särskilt stöd, och hur detta 
gemensamma arbete kommer till uttryck till den enskilda elevens bästa blir då intressanta 
områden att granska.   
 
De olika krav på planer och åtgärdsprogram som finns omnämnda i skolplanen är ett uttryck 
för de ovan beskrivna 1-3, och ska inte ses som mål i sig. Hur man på arbetslagsnivå förhåller 
sig till dessa intentioner och hur man eventuellt går tillväga på litet olika sätt i den målstyrda 
skolan är värt att uppmärksamma. 
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Utvärderingsplan av Eda kommuns skolplan 2004 
 
Uppdrag enligt avtal: att finna avtryck av den kommunala skolplanen i skolornas 

arbetsplaner och i verksamheten. 
 
Dokumentanalyser: genomförs på den kommunala skolplanen  
 
 
Med utgångspunkt i dokumentanalysen är en tolkningsbas fastlagd och grundstenarna är: 
 

1. Övergripande mål:   Kunskap och lärande 
2. Övergripande medel: Samverkan med fokus på arbetslagsnivå. 

Samverkan med fokus på elevvårdande uppgifter. 
3. Övriga medel:  IT- redskap och biblioteksverksamhet som 

                                               pedagogiska verktyg 
4. Prioriterad grupp:  Elever i behov av särskilt stöd 

 
 

 
 
Arbetsgång 
 
A: Dokumentanalyser av samtliga lokala arbetsplaner, totalt 12 enheter.  

- analys enligt engelsk modell 
- analys enligt nivåmodellen 

 
B. Dokumentanalyser av arbetsplaner med fokus på kunskap och lärande, 

samverkan, IT-redskap, elevvård 
 

C. Med avstamp i A och B väljs några skolor ut för en närmare granskning. 
Skolorna ska väljas ut i samråd med styrgruppen. Dels kommer intervjuer att 
utföras med fyra arbetslag, och dels kommer enskilda personer att intervjuas vid 
förskolan, grundskolan och i gymnasiet. 
 

D. Från granskningen i B och C vaskas frågor fram, för att sedan ställas till 
skolpolitiker och rektorer och då särskilt frågor som berör upprättandet av en ny 
kommunal skolplan. 
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Utvärderingsmetoder 
 
I anslutning till var och en av de presenterade undersökningarna framgår det på vilket sätt 
undersökningarna har genomförts. I det följande ger vi en översiktlig redovisning av de 
metoder vi använt oss av. Inledningsvis presenteras resultatet av en engelsk version av en 
dokumentanalys som är speciellt framtagen för analys av lokala arbetsplaner. Denna metod 
har använts på samtliga enheter som vi fått underlag för att genomföra en analys på. Att denna 
metod har använts beror på att den dels är relevant i just detta sammanhang, och att den kan 
fungera som ett stöd vid framtagandet av eventuellt kommande skolplaner/arbetsplaner. 
 
Dokumentanalys, enligt nivåmodellen 
 
Av de 11 enheter som omfattas av undersökningen, görs också en dokumentanalys enligt 
nivåmodellen. För att få en bild av på vad sätt det som står att läsa i den lokala arbetsplanen 
samstämmer med innehållet i den kommunala skolplanen, valde vi att undersöka skrivningar 
om de fyra gemensamma utvecklingsområdena. Som framgår av tabellen nedan, sorterar vi 
dessa skrivningar i 6 nivåer. Det föreligger en hierarkisk ordning mellan nivåerna, de första 
nivåerna är överordnade de senare. Vi hänvisar till Berg m.fl. (1999) för en mer ingående 
beskrivning av nivåmodellen som sådan.  
 
När sorteringen var klar vidtog det egentliga analysarbetet. I tabellen nedan framgår sedan 
vilka områden som tonar fram som fylliga eller eventuellt tunna. Det framgår också i vilken 
mån skrivningar inom de övre nivåerna följts upp på lägre nivåer.  
 
Tabell 1:1. Gemensamma utvecklingsområden: 
 
 Kunskap och 

lärande 
Samverkan med 
fokus på 
arbetslagsarbete 
  

IT och 
pedagogisk 
förnyelse 

Barn i behov av 
särskilt 
stöd/lärandemiljö
er 

Ideologisk nivå     
Innehållsnivå     
Regelnivå     
Ämnesnivå     
Intern 
verksamhetsnivå 

    

Extern 
verksamhetsnivå 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 11 



 

 
 
Intervjustudie - en fördjupad studie av tre skolor  
 
Av de skolor vars arbetsplaner blivit belysta med hjälp av dokumentanalyser enligt 
nivåmodellen, har i samråd med uppdragsgivaren, några skolor valts ut för en fördjupad 
intervjustudie. Valet av skolor har gjorts utifrån geografiska överväganden och att skolorna 
representerar olika skolformer: förskola, grundskola och gymnasieskola.  
 
De utvalda skolorna är Eda gymnasieskola, Hierneskolan. Den förskola som valts ut är 
Blåsippan.  
 
Vid enheterna har fyra arbetslag intervjuats och därutöver sammanlagt 15 anställda, som 
svarat på våra frågor. Varje intervju var planerad att pågå under cirka en halv timme, men 
blev i praktiken längre än så. Vid samtliga skolor visade var och en av de intervjuade ett stort 
intresse för de frågor som ställdes och ville gärna resonera kring de ämnesområden som 
behandlades. Våra intervjuförsök vid gymnasieskolan blev mer komplicerade att genomföra 
därför att de förhandsanmälda intervjupersonerna inte blivit meddelade om att de skulle 
intervjuas. Vi vill uttrycka vår uppskattning till de lärare, som ställde upp på intervjuerna med 
väldigt kort varsel. 
 
Utöver de fyra områdena som utvärderingen speciellt uppmärksammar, ställdes även frågor 
om hur personalen uppfattar kopplingen mellan den egna arbetsplanen och den kommunala 
skolplanen, samt hur det gått till i arbetet med att ta fram en lokal arbetsplan. Vi frågade t.ex. 
om vilka områden man tycker att man lyckats bäst med, och vilka som varit med och fattat 
beslut om vad arbetsplanen ska innehålla. Frågorna finns i sin helhet med i bilaga 1.  
 
Sammanfattning 
 
Den genomförda utvärderingen kan grafiskt liknas vid en ”tratt”. Med denna illustreras att 
utvärderingens arbetsgång går från vissa allmänna resonemang om utvärdering till en mer 
preciserad tolkningsbas. Därefter sker en övergripande granskning av skolplanen och av 
samtliga arbetsplaner. Denna delstudie leder fram till en mer avgränsad men samtidigt mer 
ingående analys av de 11 arbetsplanerna, som i sin tur leder fram till en ännu mer avgränsad 
och preciserad intervjustudie inom tre skolor. Trattens nedre del består av en intensivstudie 
som genomförts på en enda skola. Vad som därefter ”sipprar ut” ur tratten är föreliggande 
rapport. 
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Val av tre skolor för personalintervjuer 

 
Konstruktion av frågebatteri 1 

 
Bearbetning av intervjuer 
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Intervjuer med skolledare och skolpolitiker 

 
Bearbetning av intervjuer 

 
Skolkulturanalys på  
Gunnarsbyskolan 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 1:2. Utvärderingstratten.   
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Analys av arbetsplaner 
 
Inledning 
 
Det finns fog för att Eda kommuns skolplan betonar värdet av att skolor upprättar lokala 
arbetsplaner. I Lpo 94 står nämligen följande att läsa: 

 
I den lokala arbetsplanen skall den enskilda skolan ange hur målen skall förverkligas 
och hur verksamheten skall utformas och organiseras. Där anges således mål för 
verksamheten som helhet. Lärarna utformar tillsammans med eleverna 
undervisningsmål. Dessa mål och elevgruppers behov och förutsättningar är 
utgångspunkten för val av arbetssätt. 
 

I en publikation av Skolverket framgår betydelsen av kopplingen mellan arbetsplaner och 
kvalitetsredovisning (Allmänna råd vid kvalitetsredovisning, Skolverket, 1999): 
 

Hur målen ska förverkligas är en uppgift att diskutera för varje skola. Arbetsplanens 
syfte är att visa hur nationella mål och kommunala mål i skolplanen skall uppnås, 
vilka mål och åtgärder i övrigt som är av särskild vikt för skolan och hur verksamheten 
därför skall utformas och organiseras. Arbetsplanen avser verksamheten som helhet. 
Lärarna skall tillsammans med sina elever utforma undervisningsmål, välja stoff, 
arbetsmetoder och former för utvärdering. 

 
En intressant fråga är om det existerar någon form av relation mellan lokala arbetsplaner och 
skolutveckling. Med tanke på det dåvarande Skolverkets krav på kvalitetsredovisning är det 
rimligt att tänka sig att det borde föreligga ett kommunalt och lokalt intresse av att upprätta 
arbetsplaner värda namnet som kan utgöra avstamp för skolutveckling. Idealt sett leder 
framtagandet av arbetsplaner fram till samarbetsformer, som kan gynna kollegialiteten. I 
motsatt fall är detta arbete närmast kontraproduktivt för skolans utveckling. 
 
Planeringsprocessen kan på vissa skolor innebära en insamling av synpunkter från alla aktörer 
som verkar i skolors vardagsarbete. I andra kan den innebära att vissa prioriterade områden 
lyfts fram av dem som berörs. I ytterligare andra skolor kan planeringsprocessen mynna ut i 
en checklista för vissa kortsiktiga åtgärder. 
 
För att undersöka huruvida de lokala arbetsplanerna uppfyller det krav som ställs på tydlighet 
avseende arbetet inom de prioriterade områden vi lyfter fram i vår tolkningsbas, genomförs 
här en bedömning av de lokala arbetsplanernas eventuella relation till innehållet i Eda 
kommuns skolplan. I denna delstudie handlar det alltså om att undersöka om skolor har egna 
ambitioner, vad det gäller att vidta åtgärder för att fånga det som förs fram i skolplanen. 
 
Metod 
 
Vi bedömde att en väsentlig informationskälla för den här utvärderingen utgjordes av de 
lokala arbetsplanerna och beslöt därför att begära in arbetsplaner från alla skolor i kommunen. 
Insamlingen ledde fram till att vi hade möjlighet att studera 11 arbetsplaner. För att få ett 
grepp om detta material och för att försöka på ett systematiskt sätt ställa arbetsplanerna i 
relation till skolplanen, har vi använt en metod för bedömning av arbetsplaner som utarbetats 
av en grupp engelska forskare. Modellen är inte direkt överförd, utan den har anpassats efter 
den här undersökningens syften. Nedan följer en översiktlig beskrivning av denna metod. 
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Biott, Easen och Atkins (1994) skriver om förutsättningar för arbetsplaners verksamhetskraft i 
skolor och redovisar en modell för bedömning av detta som använts på 57 skolors 
arbetsplaner i 9 skoldistrikt. I sitt arbete fann de att modellen hade ett förklaringsvärde, samt 
att resultaten som framkom ofta genererade fruktbara frågor.  
 
Det bör understrykas att tillämpning av denna modell på ett dokumentmaterial av det här 
aktuella slaget i bästa fall leder fram till en grov bild av dokumentens innehåll och inriktning. 
Analysresultat som erhållits på denna metodiska grund står sällan på egna ben utan måste i 
regel följas upp med mer detaljerade studier. Den engelska modellen är emellertid synnerligen 
användbar för att ge rimliga avgränsningar åt sådana uppföljningsstudier.  
 
I syfte att fånga den komplexitet som finns i relationen mellan skolans uppdrag och dess 
uppgifter har de brittiska forskarna skapat sex dimensioner för att få ordning och 
överblickbarhet i ett omfattande dokumentmaterial och för att kunna urskilja variationer 
mellan olika skolors arbetsplaner. Dessa är: 
 
• Konstruktionsdimensionen 
• Verksamhetsdimensionen 
• Kvalitetsdimensionen 
• Innehållsdimensionen 
• Förändringsdimensionen 
• Deltagandedimensionen 
 
Var och en av dessa dimensioner har ett antal positioner, som en skolas arbetsplan kan 
bedömas utifrån. Det finns inte något definitivt i detta positionerande, utan det ska snarare ses 
som ett medel för att kunna analysera och undersöka mönster av rådande förhållanden. 
Bedömningen har inget eget värde, men den kan ge underlag för och inspirera till diskussioner 
som kan leda fram till t.ex. skolutveckling i någon form. I jämförelser mellan skolor kan det 
vara särskilt intressant, för det är långt ifrån självklart att den ena skolan i något avseende är 
sämre eller bättre än den andra beroende av vilka positioner i dimensionerna den placeras i. 
Det kan snarare vara så att det inte alls finns överensstämmelser mellan vad som står i skolans 
arbetsplan, och vad lärare och elever egentligen gör i klassrummen. För vår del har vi längre 
fram i utvärderingen lagt in skolbesök och intervjuer, för att just komma vidare i 
beskrivningen av vilka avtryck Eda kommuns skolplan har lämnat ute på skolorna. 
 
En fråga som inte kan besvaras med denna analysmodell är knuten till arten och graden av 
engagemang och deltagande bland de berörda aktörerna i samband med framtagandet av 
skolplanen. För att kunna besvara en sådan (formativt inriktad) fråga måste personalen 
utfrågas om konstruktionsförhållandena och deltagandet vid framtagandet av arbetsplanen. 
Konstruktionsdimensionen och deltagandedimensionen har därför utelämnats vid detta 
stadium av studien. Vi ska emellertid återkomma till dessa dimensioner i anslutning till att 
intervjustudierna vid tre skolor redovisas. De återstående fyra dimensionerna presenteras 
nedan. 
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Verksamhetsdimensionen   
 
Position 1 Arbetsplanen genomsyras av innehållet i Eda kommuns skolplan, 

vilket även kan uppfattas i uppgifter om genomförande och 
uppföljning. 

 
Position 2 Arbetsplanen är skapad i ett sammanhang av en serie av 

aktiviteter, som berör delar av Eda kommuns skolplan.  
 
Position 3 Arbetsplanen berör bara i begränsad omfattning Eda kommuns 

skolplan 
 
Position 4 Arbetsplanen står inte alls i någon relation till Eda kommuns 

skolplan.  
 
Här gäller det att undersöka i vilken mån verksamheten har planerats utifrån ett 
handlingsperspektiv utifrån de uppgifter som kommer fram i arbetsplanen,. En 
handlingskraftig plan karakteriseras av att allt som sker, har ett intimt inre sammanhang. 
Arbetsplanen är skapad som en integrerad del i pågående utvecklingsprocesser, vilka 
innefattar planering, implementering och uppföljning.  
 
Som motpol till handlingskraftig har vi i den här analysen använt bedömningsgrunden 
”verkningslös”. Arbetsplanen är verkningslös om den inte är kopplad till de 
utvecklingsprocesser som är anmodade av skolplanen, eller om den endast i begränsad 
omfattning berör sådana utvecklingsprocesser. Verkningslös kan arbetsplanen också vara ifall 
den inte känns angelägen för dem som berörs av den. Det centrala i denna dimensionen är 
alltså skolors förmåga att uppvisa handlingskraft. 
 
 
 
 
Kvalitetsdimensionen  
 
Position 1 En uppföljning av alla aspekter av Eda kommuns skolplan, finns 

utarbetad i arbetsplanen, med klart uttryckta kriterier för olika 
åtgärders framgång. 

 
Position 2 En uppföljning av några områden inom Eda kommuns skolplan 

förekommer, men det finns endast implicita framgångskriterier. 
 
Position 3  En uppföljning av ett begränsat antal skolaktiviteter beskrivs. 
 
Position 4 Uppföljning i fråga om kvalitetskriterier gentemot de mål som 

utpekas i Eda kommuns skolplan, existerar inte i arbetsplanen. 
 
I skolor är man skyldiga att redovisa verksamhetens kvalitet i rapporter till Skolverket. Ofta är 
dessa redovisningar av resultat kvantifierade mått, så som betyg, antalet elever som erhållit 
slutbetyg/examen och dylikt. För skolor är det emellertid också väsentligt att kunna presentera 
ett i kvalitativa termer gott arbete. Detta förutsätter att man utarbetat just kvalitativa 
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framgångskriterier med bäring på även de delar av verksamheten som inte enkelt låter sig 
kvantifieras. I detta ligger att beskriva åtgärder, som förväntas leda till höjd kvalitet, och att 
fastställa vad som är tecken på att åtgärderna lett till en kvalitetshöjning. Vi har mot denna 
bakgrund granskat i vilken grad där finns även kvalitativt orienterade framgångskriterier i 
arbetsplanerna och om/hur dessa följs upp. 
 
Det centrala i den här dimensionen är alltså uppföljning gentemot framgångskriterier. 
 
 
 
 
Innehållsdimensionen   
 
Position 1 Arbetsplanen har ett holistiskt fokus på innehållet i Eda kommuns 

skolplan, kompetensutveckling och vardagsarbetet i skolan. 
 
Position 2 Arbetsplanen omfattar planering för delar av det som framhålls i 

Eda kommuns skolplan, och det finns logiska kopplingar mellan 
delarna. 

 
Position 3 Arbetsplanen tar upp några områden för planering utifrån Eda 

kommuns skolplan, men där finns inte någon tydlig koppling 
mellan dem. 

 
Position 4 Arbetsplanen hänvisar inte nämnvärt till planering i förhållande till 

Eda kommuns skolplan. 
 
Att arbetsplanen har ett holistiskt fokus på kommunens skolplan uppmärksammar frågan om 
vardagsarbetets innehåll. Det handlar om att i arbetsplanen för både elever, lärare och övrig 
personal ge uttryck för att vad vardagsarbetet i sina delar är tänkta att leda till och att detta 
kan förstås mot bakgrund av det sammanhang i vilket det ingår. Skolor ter sig som holistiska, 
när detta sammanhang är uppenbart för de inblandade aktörerna. 
 
Om arbetsplanen inte står i samklang med skolplanens innehåll, är det ofta fråga om planering 
för enskildheter. Med detta avses att det innehåll som presenteras i arbetsplanen är 
enskildheter som inte har några mer påtagliga relationer till varandra. De olika enskildheterna 
lever m.a.o. sina egna liv. Det centrala i den här dimensionen är således om/hur delarna 
hänger ihop med helheten. 
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Förändringsdimensionen  
 
Position 1 I arbetsplanen finns ansatser att stödja uppföljning och utveckling 

av alla verksamhetsområden som betonas i Eda kommuns 
skolplan.  

 
 
 
Position 2 I arbetsplanen finns ansatser att stödja uppföljning och utveckling 

av några viktiga områden inom Eda kommuns skolplan. 
 
Position 3 Arbetsplanen är ett medel till att omorganisera vissa delar av 

skolans verksamhet med tanke på Eda kommuns skolplan. 
 
Position 4 Arbetsplanen är ett medel till att bibehålla/stödja pågående 

processer och system i skolan, men dessa har inte mycket att göra 
med innehållet i Eda kommuns skolplan.  

 
 
Medan termen förändring är värdeneutral i den meningen att man kan konstatera att en 
förändring ägt rum utan att ta ställning till om den är bra eller dålig, förutsätter utveckling i 
regel ett ändamål. (NE, 1999) Eftersom skolan är mål- och resultatstyrd enligt 
styrdokumenten, borde formellt sett detta sakförhållande inspirera skolor att sätta upp mål för 
vardagsarbetet. Man antar ofta att utveckling sker från en lägre och mer okvalificerad 
verksamhet till en högre, bättre och mer differentierad dito. Därmed kan det bli möjligt att 
värderingar kommer i öppen dag. Att gå från ”är” till ”bör” är inte alltid en helt okomplicerad 
process. I slutändan handlar det om/hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling 
kan stödjas.  
 
Position 4 kännetecknas alltså av de förändringar som kommer till stånd kan karakteriseras 
som underhållsförändringar. Med underhåll menar vi åtgärder för att behålla eller återställa 
legitimitet för verksamhet i skolor. Underhållet är en viktig faktor för att ställa till rätta 
uppkomna fel, och efter utfört underhåll kontrollera tillförlitligheten. Detta går i stort sett ut 
på att bevara status quo. Vi har undersökt arbetsplanernas skrivningar, vad det gäller att följa 
upp de förändringar som anmodas i Eda kommuns skolplan. Sammanfattningsvis 
uppmärksammar den här dimensionen det eventuellt förekommandet stödet för 
förändringsarbete i riktning mot uppsatta mål och eventuella uppföljningsaktiviteter i denna 
process. 
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 Exempel på hur denna modell tillämpas 
 
Det som visas nedan är exempel från några skolor ifrån tidigare utvärderingar, som får utgöra 
exempel på hur bedömningarna har gjorts. I det följande redovisas de olika positionerna inom 
dimensionerna, och de resultaten beledsagas av citat ur arbetsplaner, som kan ge ytterligare 
förklaringsgrund. Det är ett antal skolor och deras positioner, med avseende på 
arbetsplanerna, inom verksamhetsdimensionen, kvalitetsdimensionen, innehållsdimensionen 
och förändringsdimensionen, som redovisas. 
 
 
Verksamhetsdimensionen  

Position 1 Västerskolan 
 
Här ges exempel från Västerskolan som visar att bedömningen utfaller i position 1. Det står 
nämligen att läsa i Västerskolans arbetsplan att arbetet ska bygga på demokratiska värderingar 
och respekt för att människor är såväl lika som olika. Samverkan över yrkesgränserna ska ske 
regelmässigt. Kontakter ska fördjupas genom att föräldrar och elever alltid ska ha trygghet 
hos någon i arbetslaget. Det finns uppgifter i arbetsplanen på att alla av de gemensamma 
utvecklingsområdena är omfattade av planering och uppföljning. Här redovisas ett exempel på 
hur matematikområdet hanteras på skolan:  
 

Vi arbetar för att nå målen på ett naturligt sätt genom våra temaarbeten, där kommer 
matematiken in i olika sammanhang. Matematiken upplevs inte enbart som ett ämne 
utan ett instrument att ta till i vardagen. 
 

Position 2 Knutsbackeskolan 
 
Satsningen på hälsofrågor bidrar till ökad livskvalitet. Knutsbackeskolan har den 
grundfilosofin, tillsammans med att demokrati, jämställdhet, helhetssyn och kontinuitet är 
viktiga begrepp. I  position 2 placeras skolans arbetsplan, ifall det är mycket skrivningar av 
det här slaget:  
 

Öka möjligheten att arbeta med varierande arbetsformer. 
 
Lärarna uppmuntras att – utifrån kompetens och inriktning – utveckla verksamheten 
enligt läroplanens intentioner. 

 
Det är sådana ord som uppmuntra, befrämja, skapa, stimulera etc. som ger den bedömningen. 
Det är också så att vissa gemensamma utvecklingsområden inte finns någon egentlig 
planering för. 
 
 

Position 3 Ångströmsskolan 
 
Nedan följer några exempel på satsningar på Ångströmsskolan: 
 

Etik och värdegrund skall tas upp i alla arbetslag. 
 
Stadieövergripande projekt bl. a. inom Sv och Eng skall genomföras. 
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Stadieövergripande projekt bl. a. inom Ma skall genomföras. 
 
Det är framförallt det gemensamma utvecklingsområdet ”lärande och utveckling”, som det  
skrivs om i Ångströmsskolans arbetsplan, annars är det inte mycket skrivet inom de andra  
utvecklingsområdena. Ångströmsskolan hamnar i denna position, därför att arbetsplanen 
endast i begränsad omfattning berör de gemensamma utvecklingsområden ifrån kommunens 
skolplan. 
 
 

Position 4 Murgrönan 
 
Det finns endast allmänt hållna avsikter med verksamheten nedskrivna i detta   
förövrigt tämligen översiktliga dokument. 

 
Skolans verksamhet bygger på: 
Eleven, föräldrarna och skolpersonalen 
Gemensamma grundläggande värderingar 
Kunskap 
Kontakt med omvärlden 
Arbetsmiljö 

 
 

Kvalitetsdimensionen  
 

Position 1 Näsuddens gymnasieskola 
 
Här följer några exempel på hur Näsuddens gymnasieskola tar sig an det här med 
framgångskriterier:  
 

En majoritet av eleverna i åk 1 tycker vid höstterminens slut att undervisningen 
anpassats bra eller mycket bra till deras kunskapsnivå. 
En majoritet av eleverna i åk 1 är vid höstterminens slut nöjda eller mycket nöjda med 
den hjälp de fått i ämnet. 

 
På de här punkterna finns också redovisat hur uppföljning går till, samt att ansvariga har ut- 
setts. 

 
 

Position 2 Resarneskolan 
 
Uppföljning av kvalitet ligger i vardagsarbetet med barnen på Resarneskolan, samt  
att goda föräldrakontakter upprätthålls. Den här uppföljningen begränsas till att  
läsa av elevers och föräldrars gensvar, och fördenskull hamnar Resarneskolan på position 2 i 
den här dimensionen. 

 
Förskolan lägger grunden till det livslånga lärandet. Vi strävar efter att ge barnen en 
god självkänsla och ett gott självförtroende. 
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Att föräldrarna känner förtroende för oss och känner att barnen trivs och är trygga på 
förskolan 
 

  

Position 3 Kopparbergets skola 
 
 
På Kopparbergets skola tar man på sig att skriva kvartalsrapporter, för att få grepp om 
kvalitetsutvecklingen. Då fästs förmodligen uppmärksamhet på de gemensamma 
utvecklingsområden man har tagit sig an i arbetsplanen, men de är inte särskilt  
noggrant redovisade. 

  
Kvalitetsarbete är något som ska ingå i det dagliga arbetet. För att med jämna 
mellanrum få tid till reflektion kring verksamheten ska vi skriva kvartalsrapporter.  

 
 

Position 4 Mosskulleskolan 
 
Här på Mosskulleskolan finns en uppföljning kring eleverna av vad som hänt under 
veckan/terminen, men förövrigt berör arbetsplanen inte nämnvärt de gemensamma 
utvecklingsområdena i kommunens skolplan. 
 

Klassläraren utvärderar veckan och terminen med eleverna. 
 
 
 
Innehållsdimensionen   
 

Position 1 Långbackaskolan 
  
Långbackaskolan tar i arbetsplanen upp områdena ”lärande och utveckling”, 
”språkutveckling” och ”matematik” samt ”kultur”. Citaten som följer belyser hur 
Långbackaskolan tar sig an dessa. 
 

En resurs i det dagliga pedagogiska arbetet ska vara biblioteket och vi använder oss av 
IT som verktyg för lärandet.  
 
Vi ska medvetet och aktivt stimulera barnets språk. Genom att: Leka, läsa, sjunga, 
träna rim och ramsor, jobba med datorn. Fantisera och leka och därigenom ge barnet 
en förmåga att utveckla sitt språk. Göra det roligt och lustfullt att leka med och 
använda språket. 
 
Ge barnen möjlighet att experimentera, reflektera och lösa problem. 
 
/…/ Genom att: Leka in begrepp som lång-kort, många-få, antal, lika-olika, former. 
 

 
Det är, som vi kan se ett integrerat sätt att förhålla sig till de olika gemensamma 
utvecklingsområdena från kommunens skolplan. Man kan också se i arbetsplanen att 
förskolorna följer upp åtgärder genom kompetensutveckling. 
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All personal på förskolan har fått en kompetenshöjande fördjupning i ”Barn med 
behov av särskilt stöd”. 
 
Fyra personer går en påbyggnadsutbildning i ämnet ”Barn med 
koncentrationssvårigheter”. 
 

 

Position 2 Västerskolan  
 
På Västerskolan finns sammanhanget och helheten, som grundpelare i  
skolverksamheten. I arbetsplanen framhålls också att den röda tråden är viktig. Att  
Västerskolan placeras i denna position istället för i position 1, beror på att det inte finns 
nedtecknat i arbetsplanen kompetenshöjande åtgärder gentemot de gemensamma 
utvecklingsområdena. 
  

/…/ Att barnen ska få en helhetssyn, och förstå sammanhang, att alla ämnen hänger 
ihop och inte är isolerade från varandra. 
 
/…/ Att vi ska arbeta efter samma mål, få en röd tråd i verksamheten, en helhet för 
barnen och oss själva. (arbetslag) 

  
 

Position 3 Grustagsskolan 
 
Här kan vi se några exempel på områden som arbetsplanen behandlar. Det finns dock inte 
nedtecknat vad man gör, när det gäller helhet och sammanhang. I arbetsplanen står att läsa att 
detta arbete är på gång. 
 

Elever och lärare använder biblioteket som kunskapskälla i många ämnen. 
 
Vi har utökad tid i svenska i åk 7-9. + tiden ska användas till lästräning och 
studieteknik. 
 
Lärarna presenterar ämnesvis sina kursplaner för att finna gemensamma "ytor" som 
kan bindas ihop till teman. 
 

Position 4 Månskäran  
 

I Månskärans arbetsplan hänvisas till att arbetslagen ska skriva egna handlingsplaner, men 
eftersom vi inte kan ta del av dessa får vi med utgångspunkt från Månskärans arbetsplan 
bedöma att detta rör sig om position 4. 
 

Varje arbetslag skriver en handlingsplan som visar hur de tänker lägga upp arbetet för 
att nå upp till arbetsplanens mål. 
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Förändringsdimensionen  
 

Position 1 Enebyskolan 
 
På Enebyskolan arbetas med förändring, och det är eleverna som ska vara  
drivkraften i förändringsarbetet. Här följer några citat ur Enebyskolans  
arbetsplan, som belyser detta. 

 
/…/ Eleverna får ta aktiv del i planeringen av detta temaarbete. Även i det fortlöpande 
arbetet i de övriga ämnena tar eleverna aktiv del i planeringen. 
 
Vi arbetar förebyggande med kamratstödjande verksamhet där eleverna har skapat 
egna traditioner i vår skola. 
 
Vi siktar mot att utforma en medveten strategi för att öka elevinflytandet. 

 
I arbetsplanen är också alla de gemensamma utvecklingsområdena från  
kommunens skolplan väl behandlade. Det vidtas åtgärder på Enebyskolan  
för att stödja förändringsprocesser.  
 

Position 2 Ängsdalaskolan 
 
Ängsdalaskolans arbetsplan behandlar inte alla de gemensamma  
utvecklingsområdena i kommunens skolplan, och stöd för förändring finns  
endast på vissa områden. Här redovisar vi hur Ängsdalaskolan går tillväga på 
 matematikområdet: 
 

Mål:     Att barnen skall förstå och tycka att matematik är både roligt och användbart 
              Att eleverna skall utveckla sin förmåga att tala matematik 
     Att eleverna skall kunna använda sina matematiska kunskaper i verkligheten 
Hur:     Genom individualisering, prata matematik och att lösa problem tillsammans 
     Genom ett laborativt arbetssätt och ämnesintegration 
Ansvar:  All berörd personal, elever och föräldrar 
 
Utvärdering: Kontinuerligt under elevens arbete, vid samtal och diagnoser och  
nationella prov 

 
 

Position 3 Månskäran 
 
På Månskäran finns följande nedtecknat gentemot de anmodade  
utvecklingsområdena i kommunens skolplan, och detta är allt vad som står i  
arbetsplanen om dessa. 

 
Att barn och föräldrar blir mer delaktiga i barnens lärande och utveckling i förskolan. 
 
 Att utveckla metoder som främjar språkutvecklingen i 1-6 års perspektiv.  
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Att barnen kommer i kontakt med matematikens språk. 
 
Att dans, drama, bild, teater, slöjd och musik ska vara ett återkommande inslag i 
Månskärans verksamhet. 

 
 

Position 4 Mosskulleskolan 
 
I Mosskulleskolans arbetsplan står följande att läsa: 
 

Att eleverna ska ha en kontinuitet i sitt lärande och mötas av vuxna som är väl insatta i 
läroplanens elev- och kunskapssyn 
 
På Mosskulleskolan tar vi konsekvenserna av våra handlingar. 
 
Påföljderna används för att förebygga och stoppa beteenden som inte kan accepteras. 
 
På Mosskulleskolan   
är arbetsro mycket viktigt. Vi kommer i tid, lyssnar på varandra och räcker upp 
handen. 

 
 

Det är inte så mycket skrivet om de gemensamma utvecklingsområdena i  
Mosskulleskolans arbetsplan, och detta kan naturligtvis ha sin förklaring i det  
att Mosskulleskolan är mera inriktad mot att styra upp verksamheten mot de 
förhållanden som råder på skolan just när arbetsplanen skrivs. Det är snarast en  
fråga om underhåll av verksamheten på Mosskulleskolan. 

 
 
Redovisning av bedömning av arbetsplaner enligt engelsk modell 
 
Efter att på detta sätt demonstrerat själva metoden övergår vi nu till den egentliga analysen 
med hjälp av denna metod.  
 
De olika positionerna fördelar olika poäng i dimensionerna. Position 1 renderar 3 poäng, 
position 2 ger 2 poäng, position 3 blir 1 poäng och slutligen position 4 som inte ger någon 
poäng alls, således 0 poäng. Som vi nämnt förut fyller den här bedömningsmodellen en 
översiktlig funktion, alla arbetsplaner i kommuner kan granskas och bedömas för att få en bild 
av hur arbetsplanerna relaterar till innehållet i den kommunala skolplanen. Nu är Eda 
kommun en förhållandevis liten kommun, men vi anser ändå att den här bedömningen har ett 
alldeles uppenbart värde vid utvärderingens inledande skeden. Sedan kan diskussioner ta vid 
angående de dimensioner och de olika positioner, som ligger till grund för bedömningarna. 
Att fästa avseenden vid dessa dimensioner i och med att skolor upprättar arbetsplaner, ter sig 
värdefullt för att arbetsplanerna ska bli så heltäckande som möjligt för verksamheten. 
 
Redovisningen som följer utgår ifrån de arbetsplaner vi fått ifrån skolor i Eda kommun. Vid 
denna inventering visade det sig att Tallmoskolan inte har någon arbetsplan för 
skolplaneperiden, däremot presenterar skolan en fullödig kvalitetsredovisning. Tyvärr går det 
inte att göra bedömningar utifrån kvalitetsredovisningar, så vi har varit tvungna att utelämna 
Tallmoskolan i denna bedömning. Sedan bör också tilläggas att den plan, som skolorna 
presenterar bara är en av flera planer under skolplaneperioden, så att uppgifter i andra 
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arbetsplaner kan ju mycket väl överensstämma mera med den kommunala skolplanens 
intentioner än vad den nuvarande gör. Först ett litet diagram: 
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Här avslöjas ett mönster, som möjligen är vanligt i Sverige för arbetsplaner i skolor från 
förskolan upp till gymnasium och kommunal vuxenutbildning, nämligen att förskolors 
arbetsplaner ofta ligger mera i fas med de kommunala skolplanerna. Som vi kan se i 
diagrammet, så får förskolorna Blåsippan och Solrosen de högsta poängerna. Nu ska vi 
granska resultatet mera i detalj. I nedanstående tabell redovisas de olika positionerna, i de fyra 
dimensionerna 
 

 
Verksamhet Kvalitet Innehåll Förändring 

 
Bysjöskolan  2 3 2 2 
Eda gymnasieskola 3 3 2 2 
Familjedaghemmen 3 4 3 3 
Blåsippan  1 2 1 1 
Solrosen  1 3 1 1 
Hierneskolan  3 4 3 4 
Brobacken  2 3 1 3 
Gullvivan  3 4 3 4 
Gärdesskolan 3 2 2 2 
Musikskolan  3 4 3 3 
Pillret  3 4 3 4 
 
 
 
 
Innan vi går in på hur poängerna fördelar sig, ska vi bara ta upp hur man bör förhålla sig till 
denna bedömning på ett mera allmänt plan. Det är viktigt för oss att påpeka att vad som 
planeras för och vad som egentligen sker i vardagsarbetet på skolor, kan sammanfalla men det 
kan också vara en avsevärd skillnad på vad som skrivs och vad som görs. Således går det inte 
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att endast utifrån arbetsplaner värdera hur den egentliga skolvardagen ter sig på den enskilda 
skolan. Vi får ha detta i minnet vid redovisningen av poängfördelningen. 
 
 
 
 
 

 Skola  Verksamhet Kvalitet Innehåll Förändring Medel 
Bysjöskolan 2 1 2 2 1,75 
Eda gymnasieskola 1 1 2 2 1,5 
Familjedaghemmen 1 0 1 1 0,75 
Blåsippan  3 2 3 3 2,75 
Solrosen  3 1 3 3 2,5 
Hierneskolan 1 0 1 0 0.5 
Brobacken 2 1 3 1 1,75 
Gullvivan  1 0 1 0 0,5 
Gärdesskolan 1 2 2 2 1,75 
Musikskolan 1 0 1 1 0,75 
Pillret  1 0 1 0 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu kan vi redovisa ett medelvärde för samtliga skolors inkomna arbetsplaner, och det är ≈1,4. 
Från det ideala innebär detta medelvärde en avvikelse på ≈1,6. Resultatet får ändå betecknas 
som relativt gott, då arbetsplanerna från Eda kommuns skolor, med medelvärdet ≈1,4 ligger 
ungefärligt mellan det lägsta värdet 0 och det högsta värdet 3; det slags utfall, som 
överensstämmer med en normalfördelningskurva (med andra ord: klockkurva eller 
Gausskurva). 
 
Som vi tidigare har varit inne på, så är denna undersökning av arbetsplanerna anpassad till 
utvärderingens syfte, att skönja de avspeglingar av Eda kommuns skolplan som står att finna i 
skolornas arbetsplaner. Resultatet, som just redovisats, ger en fingervisning av förhållandet 
mellan Eda kommuns skolplan och de lokala arbetsplanerna. 
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Dokumentanalys enligt nivåmodellen 
 
För att lättare förstå vad dokumentanalys enligt nivåmodellen går ut på, vill vi hänvisa till 
avsnittet utvärderingsmetoder (s. 5). I dessa bedömningar, som görs vid analyserna är ord som 
”verkningsgrad” och ”verksamhetskraft” centrala, och med dem menas att det finns en linje 
att följa ifrån den högst rangordnade ideologiska nivån ner via skrivningar ifrån 
arbetsplanerna på de övriga nivåerna. Att det som är en vision, inte bara förblir en vision, utan 
att det finns uppföljande skrivningar på de andra nivåerna. Ordningsföljden av 
dokumentanalyserna, enligt nivåmodellen, presenteras nedan.  
 

1. Familjedaghemmen  
2. Fritidshemmet Pillret 
3. Förskolan Blåsippan 
4. Förskolan Gullvivan 
5. Förskolan Solrosen 
6. Brobacken  
7. Bysjöskolan 1-5 
8. Gärdeskolan f-6  
9. Hierneskolan f-9 och Lässeruds skola f-5 
10. Eda gymnasieskola 
11. Musikskolan 
 

 
Familjedaghemmen 
 
I Familjedaghemmens arbetsplan behandlas på ideologisk nivå endast området ”kunskap och 
lärande i vid mening”. Citaten som följer beskriver en ambition att fostra barnen till att bli 
goda samhällsmedborgare. 

 
 
Familjedaghemmen arbetar för att skapa förutsättningar för barnen att bli goda 
samhällsmedborgare, genom att förmedla samhällets gemensamma värdegrund i ord 
och handling. 
 
Alla människor har samma värde. 
 
Jämställdhet mellan könen. 
 
Solidaritet med de svaga och utsatta. /…/ 
 
 
 

På innehållsnivå beskrivs hur innehållet ska gestalta sig för Familjedaghemmens verksamhet. 
Det är främst inom utvecklingsområdet ”kunskap och lärande i vid mening”, som det finns 
planering men även inom området ”Samverkan med fokus på arbetslagsarbete” och ”Barn och 
unga i behov av stöd/lärandemiljöer”. 
 

Barnomsorg i hemmiljö med naturliga vardagsaktiviteter och kontakter i närsamhället. 
 
En verksamhet med stark tonvikt på lek och utevistelse, med barnens egna intressen, 
egen fantasi, uppfinningsförmåga och fria val som viktig utgångspunkt. 
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Utvecklingssamtal där föräldrar och dagbarnvårdare i lugn och ro samtalar om barnet. 
Ska genomföras 1 gång/år. Vid utvecklingssamtalet ska förälder och dagbarnvårdare 
tillsammans göra en individuell utvecklingsplan för barnet. 
 

Eftersom dagbarnvårdarens arbete är annorlunda än förskollärarens, så är samverkansformer 
särskilt eftersträvansvärda. 
 

Det är viktigt att ta tillvara dagbarnvårdarens egna intressen och kunskaper och hennes 
lust för lärande och kreativt arbete. 
 
I Eda kommuns familjedaghem vill vi samverka med övriga barnomsorgsformer och 
då främst med förskolor, förskoleklasser och fritidshem. 
 

Inom området ”Barn och unga i behov av stöd/lärandemiljöer” tas hänsyn och planeras 
förebyggande för det unika i oss människor. 
 

Att varje barn blir synligt och får utvecklas i sin egen takt. 
 
Som regel ska utvecklingssamtal föras, och kompetensutveckling kring barns språk ska 
regelmässigt genomföras under arbetsplaneperioden. Information ska spridas inom 
verksamheten. 
 

Utvecklingssamtal där föräldrar och dagbarnvårdare i lugn och ro samtalar om barnet. 
Ska genomföras 1 gång/år. Vid utvecklingssamtalet ska förälder och dagbarnvårdare 
tillsammans göra en individuell utvecklingsplan för barnet. 
 
För att skapa kunskap och kompetens runt arbetet med barns språk har 
dagbarnvårdarnas fortbildning under 2001 och 2002 fokuserat mycket på detta ämne. 
 
Gruppledarna träffas ca 6 gånger/år tillsammans med arbetsledaren för att diskutera 
och informera varandra. 
 

På intern verksamhetsnivå lägger Familjedaghemmen stor vikt vid leken. Samverkan upplevs 
som stärkande och utvecklingsbefrämjande. Barnens personligheter ska vara 
utgångspunkterna för pedagogiken.  
 

Lära barnen ”sociala lekregler” som samförstånd, ömsesidighet och turtagande. 
 
Barnboken är ett viktigt redskap i arbetet med barns språk, andra redskap är rim och 
ramsor, sånger, sagopåsar m.m. 
 
Inom familjedaghemmen arbetar vi medvetet och aktivt med barnenens 
språkutveckling. /…/ 
 

Om samarbete: 
 
Det stärker yrkesrollen. 
 
Det ger gemenskap. 
 
Man kan utbyta erfarenheter. 
 
Man har en idébank. 
 
Det ger arbetsglädje. 
 

”Barn och unga i behov av stöd/lärandemiljöer”: 
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Vi försöker även här hitta varje enskilt barns behov och arbeta utifrån det. /…/ 

 
Vad det gäller extern verksamhetsnivå, så finns följande ambitioner nedtecknade i 
Familjedaghemmens arbetsplan: 
 

Föräldrarna ska känna sig delaktiga i verksamheten. 
 
Föräldramöten vid behov. 
 
Deltar i bibliotekens och kyrkans aktiviteter.  

Sammanfattning 
 
Tre av de prioriterade utvecklingsområdena från Eda kommuns skolplan är omskrivna i 
Familjedaghemmens arbetsplan. Området ”IT och pedagogisk förnyelse” är dock inte 
nämnvärt berört, förutom att Familjedaghemmen deltar i bibliotekens aktiviteter. 
Verkningsgraden av Familjedaghemmens arbetsplan bedöms som relativt god. 

 
Fritidshemmet Pillret 
 
Enligt denna plan ska elevernas känslomässiga förmågor utvecklas. För övrigt är det inte så 
mycket som redovisas i form av avsikter. Nedan följer det väsentliga. 

 
 
Rikt och mångsidigt utveckla sina känslo- och tankemässiga 
tillgångar..hänsysfulla..vilja att söka och använda kunskaper.. ref soctjänsten.. 
 
Vila lek läxläsning fritidsaktiviteter  
 
Stödinsaster för barn i behov av särskilt stöd bör utredas i en individuell plan. 
Personalen dokumenterar, följer upp och utvärderar. 
 
Vi arbetar i efter olika teman  
 

Sammanfattning 
 
Fritidshemmet Pillrets plan är inte så omfattande. Det är svårt att göra en bedömning utifrån 
den. 
 
Förskolan Blåsippan 
 
Leken är nyckelordet på förskolan Blåsippan. Blåsippans elever får träna sociala färdigheter 
genom att lära sig vad respekt är, och även genom att lära sig visa respekt. Förståelse för 
andra människor är målet för förskolan Blåsippans elever inom utvecklingsområdet ”Kunskap 
och lärande i vid mening”. Här följer några citat, som får belysa detta. 
 

Leken har stor betydelse för barns utveckling. Där lär de sig att utveckla relationer till 
varandra och att bearbeta problem och konflikter. 
 
Människans egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö ska vara grundläggande 
för verksamheten. 

 29 



 

 
Rättvisa och jämställdhet ska synliggöras. 
 
Jämställdhet, egna och andras rättigheter, respekt för människans egenvärde och för 
varje individ skall vara grundläggande i verksamheten. 
 

 
För att möta behov som elever har på Förskolan Blåsippan, försöker personalen utveckla 
anpassbarhet efter varje enskilt barns behov. 

 
Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna 
svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. 
 
 

Innehållsligt inom området ”Kunskap och lärande i vid mening” läggs stor vikt vid barnens 
sociala fostran. Det glädjerika prioriteras. 
 

Personalens mål mot barnen: ”Att få barnens ögon att tindra.” 
 
Att stor vikt läggs vid trivsel, trygghet och att barnen tycker att det är roligt. 
 
Att lära barnen samarbete. 
 
Att försöka göra barnen självständiga. 
 
Att erbjuda barnen en stimulerande miljö både inne och ute för att ge barnen goda 
utvecklingsmöjligheter. 
 
 

Skolan eftersträvar att personalens kommunikation och att personalens engagemang för 
verksamheten skall vara helhjärtad. Detta tar sig bl.a. i arbetsplanens skrivningar om hur 
anställda bör förhålla sig gentemot varandra.  
 

Att vara flexibel. 
 
Att ha en rak kommunikation. 
 
Att tillåta varandra att utvecklas. 
 
Personalens kompetens, engagemang och medvetenhet är nödvändig för 
verksamhetens utveckling och framgång. 
 
Att varje arbetslag planerar, genomför och utvärderar sin verksamheet. Utifrån detta 
sker förbättringsåtgärder /…/ att stärka samhörigheten mellan skolan och 
skolbarnomsorgen. 
 

”IT och pedagogisk förnyelse” hur ska detta gå till på förskolan Blåsippan? 
 

/…/ ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas i såväl skapande 
processer som i tillämpning.” 
 
Att använda datorn som ett hjälpmedel för barn med särskilt behov (T ex 
språkutvecklingsprogram) 
 
Pedagogiskt hjälpmedel i våra barngrupper 
 

På regelnivån preciseras personalens planeringstid. ”Barn och unga i behov av 
stöd/lärandemiljöer” beskrivs relativt fylligt i arbetsplanen på denna nivån. 
 

Personalen har rätt till fem timmars planeringstid/vecka. 
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Personalens schemalagda arbetstid är 38 timmar/vecka. 
 
Varje månad är det ett personalmöte för hela förskolan och ett avdelningsmöte. 
 
Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. 
 
Vi ska göra en utvecklingsplan, som ska utvärderas, för barnet tillsammans med 
föräldrarna. 
 
Överlämnandekonferens genomförs under maj månad. Deltagande är ansvarig 
förskollärare från förskolan och mottagande förskollärare i förskoleklass. /…/ Före 
konferensen har avstämning skett med föräldrar att det är OK att överlämna 
(uppgifter) information om barn. 
 
Utvecklingssamtal 2 ggr/år som utgår från barnets individuella utvecklingsplan 
 

Verksamhetens inriktning är leken. På förskolan Blåsippan kan det gå till så här: 
 

En stor del av dagen leker barnen fritt med olika aktiviteter. 
 
Att värna om helger och traditioner. 
 
Ge möjligheter att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det 
dagliga livet, samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. 
 
Att barnen genom leken lär sig samarbeta och acceptera att alla har samma värde. 
 
Att varje barn ges möjlighet att uttala sina tankar och åsikter. 

 
För området ”Samverkan med fokus på arbetslag” finns en ganska omfattande beskrivning 
hur verksamheten ska fortlöpa över ett läsår. 
 

Personalen på avdelningarna arbetar i arbetslag där personalen gemensamt planerar 
och kommer överens om hur arbetet ska fördelas. Arbetslaget har ett flexibelt 
arbetssätt beroende på barnens närvarotider. 
 
Att göra föräldrar delaktiga genom dokumentation. 
 
Att föräldrar och barn kan påverka verksamhetens innehåll. 
 
Pedagogiska diskussioner på personalmötena – ta till vara varje personals kompetens. 
 

Den externa verksamheten inriktas framförallt på föräldrar, men även på samarbetet med 
bibliotekspersonalen.  
 

Att ge föräldrar service. 
 
Föräldrarna ska ses som en tillgång i förskolans arbete. 
  
Ett gott samarbete med bibliotekspersonalen. 
 

Sammanfattning 
 
Blåsippans arbetsplan bedöms ha mycket god verkningsgrad. Från ideologisk nivå till extern 
verksamhetsnivå finns tydliga skrivningar avseende de prioriterade områdena från den 

 31 



 

kommunala skolplanen, och det framkommer i arbetsplanen ett slags förpliktigande att 
genomföra de avsikter som skrivits ned.  
 
 
Förskolan Gullvivan 

 
Grupptillhörighet betonas särskilt i denna plan, som är väldigt lakonisk. Det är egentligen inte 
så mycket att redovisa från denna arbetsplan. Nedan följer några citat från innehållsnivån och 
den interna verksamhetsnivån.   
 
 

Grundläggande färdigheter /…/ klippa, klistra, måla etc. 
Grupptillhörigheten, leken /…/ 
 
Personliga assistenter vid behov. Två i personalen har 10 p utbildning i 
specialpedagogik. Dessa fungerar som särskild resurs och i handledning av övrig 
personal. 
 
Vi använder oss av foto och dokumentation av arbetet med barnen 
 
Datorn används som ordbehandlare t ex vid utskrift av ”Knattenytt” 
 
Regelbundna lånebesök på biblioteket, sagostunder utställningar 
 

Sammanfattning 
 
Det är inte så mycket som redovisas i förskolan Gullvivans arbetsplan. Vissa beröringspunkter 
med den kommunala skolplanen finns inom området IT och pedagogisk förnyelse”.  
 
Förskolan Solrosen 
 
Förskolan Solrosen tar i sin arbetsplan upp särskilt två av de för Eda kommun gemensamma 
utvecklingsområdena, ”Kunskap och lärande i vid mening” och ”Samverkan med fokus på 
arbetslagsarbete”. Förskolan Solrosen understryker betydelsen av sunda värderingar, och att 
barnens motivation är ledstjärna för pedagogikens inriktning. Inom området ”Kunskap och 
lärande i vid mening” står följande att läsa på ideologisk nivå. 

 
Som sagt, att ge barnen TRYGGHET ser vi som vår viktigaste uppgift samt att se 
varje barn utifrån dess olika behov. 
 
Vi försöker jobba aktivt för en bättre miljö. 
 
Barnen ska lära sig att visa respekt och förstå att alla är lika mycket värda, det är 
tillåtet att vara olika. /…/ 
 
Viktigt att ta tillvara på barns nyfikenhet och vilja att lära när de själva är motiverade. 
 
 

På innehållsnivå redovisas hur detta skall införlivas i verksamheten. Dessutom fastställs det i 
arbetsplanen, att gott samarbete är en förutsättning för att kunna genomför åtagandena, enligt 
ovan. Inom området ”Barn och unga i behov av stöd/lärandemiljöer” skrivs det också om 
barnens trygghet. 
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Barnen stimuleras och utvecklas genom LEKEN. Därför ges stort utrymme till fri lek 
där barnen kan bearbeta sina upplevelser. Genom leken lär barn för livet! 
 
Barnen ska lära sig att ställa upp och hjälpa varandra. 
 
Personalen ska känna arbetsglädje, respektera varandra och ta tillvara på varandras 
kunskaper. /…/ 
 
Personalen måste bli mera kunnig i att stärka barns empatiska förmåga. Vi måste även 
bli bättre på att tidigt se de negativa signaler barnen visar och vända det till positiva 
signaler. 
 
Ibland behövs en personlig assistent som kan ge barnet trygghet och den tid som 
krävs. /…/ 
 
 

Vikten av att elever verkligen tar hänsyn till varandra inskärps på regelnivån, samt att 
ansvarstagande på något sätt är en förutsättning för detta. Det redovisas också noggrant i 
arbetsplanen vilka tider, som gäller för personalens gemensamma planering. Barnens behov 
ska styra de insatser av stöd som fordras. 
 

Barnen ska lära sig att ta hänsyn till varandra genom att t ex vänta på sin tur och lyssna 
på varandra. 
 
Barnen ska lära sig att ta ansvar genom att deltaga i de vardagliga sysslorna såsom att 
städa upp efter sig och att hjälpa till att duka osv. 
 
Vi har 6 timmar planeringstid i månaden: 
Personalmöte 3 tim/månad 
Avdelningsmöte 3 tim/månad 
 
Förskolan är även stängd två dagar per år som vi ibland kan använda som 
planeringsdagar. 
 
På våren utvärderar vi höstens målsättning och ser vad som gick bra och vad som gick 
mindre bra. 
 
Förskolan ska vara ett positivt stöd för barn med behov av särskilt stöd. Barn som 
behöver mer stöd än andra ska få detta med hänsyn till sina egna behov. 
 
 

Arbetsplanen tar även upp vissa skrivningar av vad som ska ske på ämnesnivån. Det är 
barnens språkutveckling, som står i fokus. 
  

Vi arbetar mycket med sånger, ramsor, rörelse och rytmik för att stimulera barnens 
språkutveckling. 
 

Samtliga gemensamma utvecklingsområden för Eda kommuns skolplan behandlas i 
skrivningar med koppling till nivåmodellens interna verksamhetsnivå. Här följer några 
exempel på detta:  
 

Vi vill att förskolans miljö ska inbjuda till lärande genom att material ska finnas 
lättillgängligt. 
 
Vi har ett bra samarbete mellan avdelningarna med gemensamma veckoaktiviteter, 
såsom sångsamling osv. 
 
Föreläsningar 
Syfte: 
Att stärka arbetslaget att arbeta i samma riktning. 
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Sedan hösten -98 har vi haft tillgång till en egen dator. Där spelar barnen olika 
kunskapsspel och barnen med behov av särskilt stöd använder den vid olika 
träningstillfällen. 
 
För att följa upp barnens utveckling kontinuerligt så utarbetar vi individuella planer för 
varje barn. 

 
Det är främst området ”Kunskap och lärande i vid mening”, som omnämns i arbetsplanen i 
skrivningar som kan förknippas med den externa verksamhetsnivån. 
 

Barn och föräldrar ska känna sig välkomna och trygga när de kommer. 
 
/…/ Därför är den dagliga kontakten i tamburen så viktig. 
 
Föräldrarna ska ges möjlighet att kunna vara med och påverka verksamheten i 
förskolan vid t ex föräldramöten (på hösten) och utvecklingssamtal (på våren). 
 
Vi samarbetar även med övriga förskolor i kommunen när vi varje år har 
småbarnsträffar och syskonträffar för personalen. 
 
Vi har ett bra samarbete med biblioteket där vi lånar böcker kontinuerligt och blir 
inbjudna till teaterföreställningar. 
 
Det är viktigt att personalen får handledning och stöd utifrån av t ex psykologer, 
specialpedagoger, sjukgymnaster osv. så att man ger barnet den hjälp det behöver. 
 

Sammanfattning 
 
Solrosens arbetsplan ligger väl i linje med skolplanen. Det finns avtryck inom samtliga fyra 
utvecklingsområden. Verksamhetskraften bedöms därmed som mycket stor, och vår 
bedömning är att arbetsplanen kan vara ett reellt instrument för att styra vardagsarbetet på 
skolan. 

 
Brobacken 
 
På ideologisk nivå inom området ”Kunskap och lärande i vid mening” finns följande citat från 
skolans arbetsplan.  

 
Stimulera och utveckla leken ”genom leken lär barnen för livet”. 
 
Jobba aktivt för en bättre miljö. 
 

I enlighet med kommunens skolplan gör man enligt planen speciella satsningar på de 
prioriterade områdena. Detta är det som skrivs om på innehållsnivå:  

 
Teman: musik, rörelse sagor drama gestaltning 
 
Veckoplanering i arbetslaget (en gång varannan vecka) 
 
Personalmöte 3,5 t kvällstid/månad 
 
Syftet är att komma i kontakt med datorn. /…/ vi behöver utbildning, handledning.  
 
Barn som behöver extra stöd /…/ väver vi in det i verksamheten i möjligaste mån. 
 
Stöd, handledning  av elevvårdsteamet i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
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Bvc-sköterska besöker oss en gång per år 
 
Mobbingplan finns betonar det förebyggande arbetet 
 
 

Inom ramen för utvecklingsområdet ”Kunskap och lärande i vid mening” uppmärksammar 
arbetsplanen ansvarstagandet för det sociala samspelet på Brobacken. 
 

Delta i städning duka, vänta på sin tur. 
 
Utvärdering görs höst – och mer omfattande – vår. 
 
Jobba mot alla mobbingtendenser, 
tillåtet att vara olika. 
 
 

På intern verksamhetsnivå redovisas följande ambitioner:  
 
Alla barn har en egen docka… bl a för att se vilka barn som är sjuka eller lediga 
 
Miljöpärm där vi dokumenterar vårt miljöarbete plus ”ett år på Brobacken” Föräldrar 
får läsa under inskolningstiden 
 
kompostera, sortera sopor odla.. 
 
miljömärkta varor, tygblöjor…. Skördefest 
 
Vi besöker biblioteket regelbundet 
 
Ställer ut barnens alster 
 

Sammanfattning 
 
Brobackens arbetsplan är ett jämförelsevis tunt dokument, och verkningsgraden blir 
därigenom ganska låg. Det finns emellertid viss planering, som sammanfaller med 
utvecklingsområdena i Eda kommuns skolplan.  
 
 
Bysjöskolan 
 
På Bysjöskolan har man fäst sig vid demokratiska aspekter av lärande, och det som finns 
nedtecknat i arbetsplanen står i samklang med intentionerna i Eda kommuns skolplan. Det 
första citatet berör själva fundamentet för att kunna bygga demokratiska förhållningssätt. De 
andra citaten lyfter fram olika inriktningsmål för verksamheten när det gäller hållbar 
utveckling. 
 

Demokrati är en viktig del av vårt arbete. Vi försöker skapa ett klimat på skolan där 
var och en känner att de har inflytande över det som händer på skolan. 
 
Vår verksamhet vill vi ska genomsyras av kretsloppstänkande, i enlighet med vår 
miljöplan. /…/ 
 
Mål: 
Att verka för ett ställningstagande mot rasism. 
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Att främja samarbetet och öka kamratskapen mellan könen. 
 
I det prioriterade området ”samverkan” får följande utsagor belysa hur fokus på 
arbetslagsarbete finns med i beräkningen: 

 
Som pedagoger är det viktigt att ha en gemensam värdegrund att utgå från i vår 
verksamhet. 
 
Det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget ställer upp på de grundvärderingar som 
genomsyrar undervisningen i skolan.  
 

Utvecklingen i samband med lek för eleverna betonas i arbetsplanen på innehållsnivå. 
Dessutom finns där i arbetsplanen en ingående beskrivning av hur Bysjöskolans personal ser 
på kunskapsinhämtande och social fostran. 

 
Många aktiviteter och lekar blir det på vår skola, så tråkigt hinner vi nästan inte ha. 
 
Förståelse för hur man lär sig 
Självständighet och att ta ansvar för sina saker 
 
Lärandet är en livslång process. 
 
Vi vill att barnen tidigt ska vara delaktiga i planering och beslutsfattande. 
 

I skolplanen betonas vikten av samarbetande grupper av personal kring elever. På 
Bysjöskolan följer man upp skolplanen i arbetsplanens skrivningar om just detta. Här är det en 
fråga om vad samarbete går ut på, och därmed basta. 

 
Ett av våra nyckelord är samarbete, både inom arbetslaget och i barngrupperna. 
 
Arbetslagets sammansättning bör planeras långsiktigt för att skapa den lugna miljö 
som ger alla den trygghet som krävs för att acceptera både sig själv och andra. 
 
Det är viktigt att vi som personal känner att vi kan ge varandra stöd i det pedagogiska 
arbetet runt varje barn, eftersom alla i arbetslaget har erfarenhet av alla elever. 

 
Av denna skolas arbetsplan framgår att pedagogisk förnyelse genom IT är ett område som bör 
tas på allvar; alla barn ska under skoltiden få möjligheter att lära sig genom och använda sig 
av informationsteknologin. Inom IT-området skrivs följande: 

 
Datorn ingår som ett naturligt verktyg i skolarbetet. 
 
Eleverna uppmuntras att ta hjälp av Internet i sina ”forskningsarbeten”. 
 

Arbetsplanen beskriver mera bestämt, hur det ska fungera inom områdena ”kunskap och 
lärande i vid mening” och ”samverkan med fokus på arbetslagsarbete”. Dessa skrivningar är 
hänförbara till regelnivån. Citaten som följer belyser hur Bysjöskolan tar sig an dessa 
områden. 

 
Det ska inte förekomma mobbning på vår skola. 
 
Utvecklingssamtal skall erbjudas elever och föräldrar en gång per termin under varje 
skolår. 
 
I samrådsgruppen ingår rektor, två elever, två lärare samt två föräldrar och en 
representant för Bysjöskolans föräldraförening. 
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Inom det prioriterade området ”barn och unga i behov av stöd/lärandemilöer” skrivs följande 
på regelnivån.  

 
Barn med särskilda behov ska ha rätt till det stöd de behöver, så att de kan utvecklas i 
sin takt och efter sina förutsättningar. 
 
Elevkonferens hålls en gång per termin. Då kommer delar av resursteamet till skolan 
för att ta upp problematiken kring de barn som är i behov av särskilt stöd. För de barn 
som behandlas här upprättas ett åtgärdsprogram, där man beskriver hur man på bästa 
sätt kan lösa problemen. 
 
 

På intern verksamhetsnivå är det endast områdena ”kunskap och lärande i vid mening” och 
”samverkan med fokus på arbetslagsarbete”, som lyfts fram. Elevinflytandet är det som 
särskilt framhålls inom ”kunskap och lärande i vid mening”; och det är även inflytande, fast 
det är personalens inflytande över sin arbetssituation som beskrivs inom ”samverkan med 
fokus på arbetslagsarbete”. 
 

Vi vill också att eleverna ska tränas i att samverka och samarbeta. Den 
åldersintegrerade arbetsformen skapar en naturlig miljö för detta. 
 
/…/ En del av detta är mötet varje måndag klockan 9.00. Då samlas alla skolbarn (1-5) 
och personal för att diskutera aktuella händelser, utvärdera, och besluta gemensamma 
frågor mm. 
Inlärningsarbetet ska kännas meningsfullt. Undervisningen ska baseras på individens 
tidigare erfarenheter. 
 
Vi tycker att vårt arbetslag utgörs av en oslagbar kombination av erfarenhet, 
intelligens, ambition och ungdomlig entusiasm. 
 
Vi vill arbeta för en skola där vi arbetar i arbetslag. 
 
Arbetslaget består av olika yrkesroller och olika kompetens som berikar och ger bättre 
förutsättning att möta elevernas olika behov. 
 

 
På extern verksamhetsnivå kan följande citat ut arbetsplanen få belysa hur personalen planerar 
för att vända sig utåt..  

 
Målet är ett samförstånd mellan hem och skola och en sund föräldramedverkan, som i 
sin tur leder till att ge en så bra skola som möjligt, i alla avseenden. 
 
Hemmens delaktighet tycker vi är viktig och vi vill genom skoltidning, samrådsgrupp 
och nya initiativ skapa det positiva samarbetsklimatet som borgar för Bysjöskolans 
fortsatta utveckling. 
 
Vi samarbetar med Eda hembygdsförening. 
 
Vi har kontakt med Graningegården i Arvika kommun. 
 

Sammanfattning 
 
Bysjöskolans arbetsplan bedöms i många avseenden spegla innehållet i Eda kommuns 
skolplan. Det är väl planerat för de prioriterade utvecklingsområdena. Det finns en entusiasm, 
som smittar av sig vid läsningen av Bysjöskolans arbetsplan. 
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Inom området ”Samverkan med fokus på arbetslagsarbete” bedöms arbetsplanens 
verkningsgrad som mycket god, och detta gäller särskilt skrivningar som berör hur man avser 
att organisera samarbetet kring eleverna, samt att elevers delaktighet lyfts fram.  
 
 
Gärdesskolan 
 
För verksamheten vid Gärdesskolan är glädjen och gemenskapen det tongivande. 
Skolsituationen ska kännas stimulerande och meningsfull. Nedan redovisas några citat från 
ideologisk nivå och innehållsnivå.  

 
 
Förståelse för att människor är olika/samma värde. 
 
Roligt, inflytande, trygg, personlig utveckling. 
 
Särskild vikt vid språkutveckling. 
 
Alla ska upptäcka barn som far illa.  
 
Tydligt regelsystem/konsekvenser.  
 
 

Alla elever ska ha individuella utvecklingsplaner, och årliga enkäter om måluppfyllelse 
används som utvärderingsinstrument. Detta ska ske regelmässigt.  
Inom ”IT och pedagogisk förnyelse” förstår den som läser arbetsplanen att det görs 
satsningar. 

 
Internetuppkoppling finns i linje med kommunens IT-plan. Datakörkort erbjuds, 
utbildning i datakörkort. 
 

På intern verksamhetsnivå kan man läsa följande: 
 

Uppföljning utifrån minnesanteckningar i arbetslag och individuellt, utvärderingsdag.  
 
Revidering av mål/åtgärder, skolrådet är remissinstans. 
 

I de skrivningar som kan hänföras till extern verksamhetsnivå brörs samverman med andra 
skolor i kommunen framför allt.  
 

Samverkan med Bysjöskolan om friluftsdagar och med restaurangskolan vad det gäller 
hemkunskap; med Tallmoskolan vid språkinlärning.  
 
Åmotsfors kyrka högtider/krissituationer 
 
Sanverkan med soc Bup Np-enheten 

 

Sammanfattning 
 
Gärdesskolan arbetsplan tangerar till vissa delar Eda kommuns skolplan, men dessa delar är 
inte särskilt väl utredda.  
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Hierneskolan och Lässeruds skola f-5 
 
I Hierneskolans arbetsplan betonas hur man bör vara gentemot varandra i den dagliga 
samvaron. På ideologisk nivå är det särskilt demokratiska förhållningssätt, som efterfrågas. 
 

Skolan ska vara trygg 
Skolan ska vara omväxlande och stimulerande 
Skolmiljön ska vara trivsam att vistas i 
Arbeta med att lära eleverna ta större ansvar för sina studier 
Arbeta för elevernas utveckling av demokratiskt tänkande 
 

 
I Hierneskolans arbetsplan hänvisas endast till kommunens skolplan, men vilka åtgärder som 
skall vidtas nämns inte.  

 
Hierneskolan och Lässerud skal kommer under läsåret att beakta de prioriterade 
områdena i kommunens skolplan. Vissa prioriterade områden är ännu inte uppnådda 
 

Det finns, i jämförelse med andra skolors arbetsplaner, väldigt litet skrivet i skolans 
arbetsplan. I följande citat omnämns exempelvis arbetslagsarbete, och detta citat är ett av 
fåtaliga citat i Hierneskolans arbetsplan, som berör området ”Samverkan med fokus på 
arbetslagsarbete”. 

 
I klassråd och arbetslag under läsåret diskuteras värdegrundsfrågor 
Frågor kring etiska värden och människors värde skall kontinuerligt diskuteras 
 
 

I arbetsplanen förekommer skrivningar på regelnivå, om målstyrning, ämnesövergripande 
teman och rektors ansvar för det pedagogiska arbetet, men det är mycket knapphändiga 
utsagor. 
 

Nationella mål styr Hierneskolan och Lässeruds skolas verksamhet 
Genomföra minst två ämnesövergripande teman 
Pedagogiskt ansvar (rektors ansvar) 
 
 

 
Skrivningar i denna arbetsplan som tar fasta på den interna verksamhetsnivån är främst knutna 
till att man betonar vikten av att utveckla goda förutsättningar för lärande på Hierneskolan. 
 

Ge eleverna beröm och uppmuntran 
Ge uppgifter anpassade efter elevernas förmåga, samt stimulera elever till fortsatt 
lärande 
Ge eleverna information om betygskriterierna i varje ämne 
Utvärdera kunskapsmål och betygskriterier årsvis 
Genomföra utvecklingssamtalen så att elevens positiva sidor lyfts fram 
 
 

Inom områdena ” Samverkan med fokus på arbetslagsarbete” och ”Barn och unga i behov av 
stöd/lärandemiljöer” finns följande skrivningar på intern verksamhetsnivå: 

 
Verka för att personalens psykosociala arbetsmiljö är god (rektors ansvar) 
 
Utveckla formerna för kvalitetssäkring av elevvården 
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Sammanfattning 
 
Hierneskolans arbetsplan är knapphändig. Det är ett översiktligt dokument, som inte direkt 
pekar på innehållsliga åtgärder i relation till intentionerna i Eda kommuns skolplan. Det 
hävisas dock till den kommunala skolplanen, men detta är i stort sett allt.  
 
 
Eda gymnasieskola  
 
På Eda gymnasieskola ligger en för personalen gemensam värdegrund till grund för 
verksamheten, som handlar om att väcka elevernas ansvarstagande för sitt lärande. Elevernas 
nyfikenhet är utgångspunkten för att undersökande arbetssätt används.  
 
Demokratiskt tänkande tas upp i vid bemärkelse för elever såväl som personal; detta tänkande 
ska genomsyra Eda gymnasieskolas vardagsarbete. Målet är att forma en lärande organisation, 
och nyckelorden är ämnesövergripande samarbete.  
 

Plattformen är en för all personal gemensam värdegrund – respekt för alla och allas 
åsikter. 
 
/…/ skolans utgångspunkt är att eleverna kan och vill ta ett eget ansvar för sitt lärande. 
 
Vi har hjälpt eleverna att fungera i ett demokratiskt samhälle. 
 
/…/ Vi inom Eda gymnasieskola skall sträva mot en gemensam värdegrund, ömsesidig 
respekt samt lust att utvecklas i vår profession. 
 
/…/ Genom kompetensutveckling och ämnesövergripande samarbete kommer ökat 
samförstånd att uppnås. 
 

I Eda gymnasieskolas arbetsplan är området ”IT och pedagogisk förnyelse” beskrivet just 
utifrån att stimulera att finna nya vägar för lärande. Inom  området ”Barn och unga i behov av 
stöd/lärandemiljöer” är det aktiva lärandet och eget ansvarstagande medel att uppnå mål och 
snarast ett uttryck för lärandemiljön, men där finns också en beredskap att möta enskilda 
elevers särskilda behov.  
 

/…/ Att lyfta fram de pedagogiska frågorna samt aktivt arbeta för att lärarna prövar de 
nya metoder som finns. 
 
 
/…/ undervisande personal skall stimuleras att söka nya vägar för sitt pedagogiska 
arbete. 
 
Mål → 
Skapa en skola med en miljö som stimulerar elever och personal till aktivt lärande 
 
Utgångspunkten är att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och 
sitt arbete i skolan. 
 
Eda gymnasieskolas personal stöttar och hjälper eleverna så mycket man kan och om 
detta inte skulle räcka till kan ytterligare hjälp erhållas från Barn- & 
bildningsnämndens reursteam, som består av kurator, psykolog, skolsköterska, 
specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, talpedagog samt förvaltningschef. 
 

 

 40 



 

”Kunskap och lärande i vid mening”, som är ett gemensamt utvecklingsområde i Eda 
kommuns skolplan, hanterar Eda gymnasieskola som redovisas nedan. På regelnivån är det 
den gemensamma värdegrunden som står i fokus. Vad ska Eda gymnasieskolas lärmiljöer 
betecknas av?   

 
/…/ I sitt dagliga arbete skall all personal motverka rasism, mobbning samt all form av 
kränkande särbehandling. 
 
All personal skall dessutom ta ansvar för att man arbetar med ett 
jämställdhetsperspektiv i all verksamhet. 
 

 
Inom ”Samverkan med fokus på arbetslagsarbete” betonas samsynen, och behovet av adekvat 
kompetensutveckling. 
 

Kompetensutveckling → 
Samsyn gällande arbetslag och arbetssätt 
Insikt att arbetssätt/arbetslag innebär bättre stöttning för elever och lärare 
 
/…/ Att all personal skall få fortbildning i det professionella samtalet 
 
/…/ arbetslagen har ett stort ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. 
 
 
 

Området ”Barn och unga i behov av stöd/lärandemiljöer” får en passus om vikten av att 
anpassa undervisningsavdelningarna till elevernas behov.  
 

/…/ undervisningsavdelningarna skall anpassas för att tillgodose varje elevs enskilda 
behov. 
 

 
På intern verksamhetsnivå ligger de skrivningar som skildrar hur verksamheten är tänkt att 
drivas. Olika befattningshavare redovisas samt vad de ska ha för roller inom skolan. 
Samverkan är ett centralt område på Eda gymnasieskola. Vad som sker i verksamheten för 
övrigt får citaten belysa. Vardagsarbetet särskilt på området ”Kunskap och lärande i vid 
mening” och ”Barn och unga i behov av stöd/lärandemiljöer” beskrivs relativt fylligt i 
arbetsplanen. 
 
Litet om teknisk specialutrustning på Eda gymnasieskola redovisas nederst bland citaten. 
 

Inom Eda Barn- & utbildningsnämnd finns två studie- och yrkesvägledare anställda. 
En för ungdomsskolan. En för vuxenutbildningen. 
 
Vägledaren inom resursteamet är teamets kontaktperson mot gymnasieskolan och 
hjälper och stöttar eleverna om de har funderingar om framtiden samt att de kanske 
funderar om deras gymnasieval är rätt. 
 
/…/ Ledningen av Eda gymnasieskola utgörs av en rektor samt fyra arbetslagsledare 
tillika programansvariga. 
  
Dessa fem befattningshavare svarar för den pedagogiska ledningen inom 
gymnasieskolan. 
 
Individuella programmet syftar till att de skall in på något av de andra 17 
programmen. Hälften av eleverna genomför sin utbildning ute i näringslivet och den 
andra halvan på Eda Lärcenter, Patronen i Åmotfors. 
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ETC:s specialitet är CNC-, robot- och styrteknik och den utrustning, som skolan har 
finns bara på ytterligare tre, fyra skolor i Sverige. 
 
 

Det utåtriktade på Eda gymnasieskola består dels av att upprätta goda kontakter med 
grannlandet i väster, samt att utveckla samarbete med näringslivet i trakten.  
 

Industriprogrammet har nordiskt samarbete genom utbildning av elever från Norge. Vi 
har ett väl fungerande samarbete med Hedmarks fylke och Sentrum Vidergående 
Skole i Kongsvinger. 
 
Vi arbetar just nu med att få till ett trepartssamarbete med Kongsvinger, Arvika och 
Eda, vad gäller industriprogrammet. 
 
I Eda gymnasieskola bygger också på aktiv samverkan mellan personal, barn och 
föräldrar. 
 
Kontakter skola – näringsliv 
Utvecklande av APU-ledare 

Sammanfattning 
 
Bedömningen är den att Eda gymnasieskolas arbetsplan är förhållandevis samstämmig med 
den kommunala skolplanen. Det finns tydliga ambitioner att förstärka arbetslagens roll inom 
Eda gymnasieskola. Dock, ord som ”att lyfta fram”, ”stimulera till” och ”sträva efter”, pekar 
inte direkt mot att åtgärder verkligen vidtas. Verksamhetskraften av Eda gymnasieskolas 
arbetsplan är tämligen god, trots detta.  
 
 
 
Musikskolan 
 
I denna plan får vi läsa om en arbetsbeskrivning. Nedan följer ett antal citat, som i någon mån 
berör den kommunala skolplanens utvecklingsområden. 
 

Delta i planering av verksamheten. Ansvara för planering av det egna praktiska 
genomförandet i överensstämmande med de lokala målen. 
 
Föräldramöten, utvecklingssamtal. Kunna förmedla lokala politiska mål och beslut. 
 
Samtal på alla nivåer, konflikthantering och information. 
 
Samverkan och samarbete ska, där det är möjligt ske mellan musiklärare i grupp 
 
Aktivt delta med synpunkter i den pedagogiska planeringen och i kvalitetsarbetet. 
Arbeta för att de planer som finns för arbetslaget fullföljs och utvecklas. 
 
Skall vara delaktig i dokumentationen av verksamheten, planering-uppföljning-
utvärdering. Kvalitetsredovisning. 
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Sammanfattning 
 
Musikskolans arbetsplan är mera en arbetsbeskrivning. Vissa områden så som ”Kunskap och 
lärande i vid mening” och ”Samverkan med fokus på arbetslagsarbete” berörs litet grand.  
 
 
Avslutning av de båda dokumentanalyserna 
 
Efter vår omfattande redovisning av dokumentanalyser på lokala arbetsplaner från skolor i 
Eda kommun, kan vi konstatera att avtryck från den kommunala skolplanen varierar i enskilda 
skolors arbetsplaner. Frågan är hur uppfattningen av värdet av en sådan dokumentation som 
en arbetsplan utgör, egentligen är ute på skolorna. Dessa uppfattningar av arbetsplaners 
betydelse för verksamheten varierar förmodligen också. Kopplingen mellan den kommunala 
skolplanen och det arbete, som ska följa upp intentioner från den måste dock planeras för. 
Åtgärder som ska vidtas, bör redovisas och deras utfall måste också anges hur man ska följa 
upp. En arbetsplan är ett sätt att fokusera på de förändringar man vill genomföra. 
 
I nästa avsnitt har vi gått vidare från dokumentanalyserna. Vi har utifrån dessa 
dokumentanalyser konstruerat två frågebatterier, ett för enskilda intervjuer med personal och 
ett för intervjuer med arbetslag. I dessa intervjuer kommer vi säkert få svar på hur personalen 
ser på arbetsplaner som utvecklings- och utvärderingsinstrument.
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Intervjuer 
 
 
Inledning 
 
Hittills har vi i rapporten redovisat resultatet av de analyser som gjorts på Eda skolors 
arbetsplaner. I detta kapitel tar vi upp hur några arbetslag och enskilda personer vid ett antal 
skolor och förskolor uppfattar sitt vardagsarbete i förhållande till de utvecklingsområden som 
uppmärksammas (se tolkningsbas i rapportens inledning) i denna utvärdering. Vi är väl 
medvetna om att arbetsplaner i sig inte ger en tillräcklig grund för att bedöma hur den faktiska 
verksamheten i Eda skolor ser ut. Det är tänkbart att en skolas arbete mycket väl kan ligga i 
linje med intentionerna i den kommunala skolplanen, även om inte den lokala arbetsplanen 
visar sådana avtryck. Omvänt gäller då naturligtvis att arbetsplaner som uttrycker ambitioner 
som ligger i linje med skolplanens intentioner inte automatiskt ger garantier för att detta också 
gäller för det faktiska vardagsarbetet.  
 
 I denna delrapport, som i första hand kan beskrivas som tillbakablickande, har vi sökt 
kommunalpolitiska avtryck så som de framkommer vid dokumentanalyser av skolornas lokala 
arbetsplaner. Med de intervjuresultat som följer får vi också en möjlighet att mer närgående 
bilda oss en uppfattning om hur vardagsarbetet gestaltar sig för några av kommunens 
anställda pedagoger. I den del av vårt uppdrag som innebär att vi även kommer att inkludera 
en utvecklingsinsats, kommer en skola att väljas ut där vi tillsammans med en 
utvecklingsgrupp kommer att genomföra en kulturanalys. Kulturanalysen kan ses som en 
totalundersökning, vilket innebär att samtliga anställda vid skolan kommer att medverka i 
denna del. Även om denna del kan betecknas som mer framåtblickande, kommer vi 
förhoppningsvis att få en ingående bild av hur den lokala skolkulturen ser ut i relation till 
skolplanens intentioner. Detta innebär att även Tallmoskolan (Gunnarsbyskolan) kommer att 
undersökas beträffande avtryck från den kommunala skolplanen. Tallmoskolan har ju, som vi 
tidigare nämnt, på grund av omständigheter inte behandlats i dokumentanalyserna. 
 
I det följande redovisas resultaten av de intervjuer som genomförts med sammanlagt 15 
personal vid de olika skolformerna i kommunen. Därefter presenteras resultaten av de 
gruppintervjuer som genomförts med fyra arbetslag. Varför vi även inkluderar arbetslag i 
intervjustudien faller tillbaka på den betoning som görs kring arbetslagets självstyrande roll, 
och som kan uttolkas från skolplanen som något av en motor i skolutvecklingsarbetet. 
 
De intervjufrågor vi använt har tagits fram utifrån den dokumentanalys som genomförts på 
Eda kommuns skolplan (se bilaga 1). Vi har då funnit att området kunskap och lärande – och 
särskilt elevers språkutveckling - framstår som ett övergripande mål, emedan de två andra: 
samverkan med fokus på arbetslagsarbete och pedagogisk förnyelse inom IKT-området, kan 
betraktas som två väsentliga medel i förhållande till det övergripande målet 
 
Satsningen på att skapa utvecklingsfrämjande lärandemiljöer med speciell hänsyn till 
barn/unga i behov av särskilt stöd, ska i detta sammanhang, ses mer som ett samordnat mål än 
rangordnat.  
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Att dessa fyra målområden pekas ut som de mest väsentliga motiveras av kommunens avsikt 
att utveckla en skola som får eleverna att lära för livet: En skola med hörnpelarna som innebär 
att lusten att lära ledsagas av nyfikenhet, kommunikation och förmåga till reflektion.  
För att utveckla dessa förmågor anges i vart och ett av de ovan angivna målområdena ett 
flertal handlingsinriktade aktiviteter som skolorna och förskolorna förväntas verkställa. 
 
Nedan sammanfattas intervjuresultaten i form av ett flertal utsagor. Dessa delges i relativt 
riklig utsträckning, vilket gör att läsaren själv ges en möjlighet att bedöma hur den utvalda 
personalen uppfattar sitt vardagsarbete visavi de frågor som ställts. Frågorna finns i sin helhet 
som bilaga 1. 
 
 
Hierneskolan  
 
Kunskap och lärande 
 
På frågor om lärande och utveckling svarar personalen vid denna skola att sådana inslag som 
lek, rörelse, musik och bild främst är knutet till ämnets karaktär.  
 

Lek blir det inte så mycket. Bild använder man i vissa moment. Jag jobbar i huvudsak 
med matte och då använder jag mycket förpackningar i lärandet. Konkretisera så 
mycket som möjligt.  
 
Rörelse och bild använder jag mej mycket av. Människokroppen, fysik och kraft, då 
använder vi statiskt och aktivt arbete. Puls.  
 

Samma förhållande kan spåras i den fråga som fokuserar språkutvecklingens betydelse för 
lärandet. Bland personalen framstår detta som underordnat i förhållande till ämnets karaktär.   
 

Har inte tänkt så mycket på det. Man försöker lära dom ett vetenskapligt sätt att 
uttrycka sig på. 
 
Jag låter eleverna svara på frågan om varför? och  hur? Och med hjälp av deras egna 
förklaringar så lär man sig. 

 
Hur undervisningen differentieras efter elevernas förutsättningar och hur man går tillväga i 
försöken att individualisera undervisningen, kopplar personalen till vilka möjligheter som 
finns kring detta i förhållande till gruppstorlek.  
 

Förr hade vi mindre grupper och det var lättare, men nu har grupperna ökat i antal, och 
då är det genast svårare. Det är en stor nackdel. Dessutom har jag en gammal sal, så 
det är ganska trångt och då är det svårt att vara hos den som behöver mej mest. Sen 
jobbar dom ju i grupp och då får dom hjälp av varandra i gruppen. 
 
Vi har resursperson till de barn som har speciella behov, annars ginge det inte. 
 
Vi har ju mål att jobba mot. Man ska jobba individuellt men alla måste nå målen. En 
del har svårare att nå dit. 

 
I skolplanen förordas längre arbetspass och att man i undervisningen utgår från verkliga 
problem och teman, samt att eleverna bör vara aktiva i sitt lärande. Finns det några exempel 
på detta vid Hierneskolan? 
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Detta är jag inte inkopplad på. Det förkommer men jag har inte koll på det. T ex 
skogen, och sockret i maten inom NO. Inom NO kommer det av sig själv. Kroppen 
och sjukdomar t ex.  I Matten kan man ta vardagsproblem. 
 
Jag följer ett studiematerial. Ibland har vi teman (droger nu i höst, ämnesövergipande) 
 
Vi har långa arbetspass, barnen är många och utrymmena är begränsade. Vi försöker 
variera om vi håller på med teman. 
 
Jag säger att de inte kan sitta med armarna i kors, utan det är du som måste träna och 
komma framåt annars blir det inga resultat. Det beror inte på mej utan det handlar om 
din arbetsinsats. 
 
Praktiskt lärande, men teori behövs också.  
 
Biblioteket är en bra resurs. Vi diskuterar och pratar och de blir nyfikna. Rymden t ex 
är väldigt populärt. 
 
Jag försöker ta saker på hans nivå och uppmuntrar det. De andra eleverna stimuleras 
av sin lärare.  
 

 
Under skolplaneperioden ska all personal få fortbildning i hur barn/unga tänker och lär, och 
fortbildning i samtal - handledning - mentorskap.  Personalen känner till att dessa utbildningar 
finns och några har även deltagit i dessa. Både deltagare och de som ännu inte varit med 
uppfattar dessa utbildningar som värdefulla.  
 
Samverkan med fokus på arbetslagsarbete.  
 
Vid Hierneskolan åk 7-9 är det samarbete som förekommer i första hand kopplat till ämnen. 
Något samarbete mellan olika ämnen och lärare existerar knappast. Det gemensamma arbetet 
kring arbetslagsutveckling uppfattas som rätt konstruerat och inget som anses tillföra något 
väsenligt för det arbete som sker med eleverna. Dokumentation som beskriver arbetslagets 
mål, innehåll och arbetssätt saknas. 
 

Arbetslaget har ingen särskild dokumentation. Det finns däremot i varje ämne 
 
Jag är inte rätt person att svara på det, eftersom varje ämne har sin del. Jag är med i 
arbetslag X och vi har tittat på vad som finns i läroplanen. Vi har arbetat kring 
ämnesmål och även elevvård. 
 
Vi sitter varje torsdag. Känslan är att vi ska omarbeta skolplanen hela tiden... och ha 
synpunkter på den/…/ Vi skriver så mycket dokument, bara för att de ska finnas... 
 

I den engelska analysmodell som presenterades i inledningen av denna rapport ingår frågor 
om hur delaktigheten ser ut vid upprättandet av den lokala arbetsplanen. Svaren på dessa 
frågor kan bara erhållas genom att fråga den berörda personalen vid varje skolenhet. Vid 
Hierneskolan uppger de flesta att de bidragit till förslag genom bl a diskussioner i tvärgrupper 
och att arbetslaget skrivit förslag på punkter, eller mål, som man anser bör finnas med i 
arbetsplanen.  
 

Vi har skrivit punkter om vad den ska innehålla vid flera tillfällen.  
 
Vi har varit med i någon grupp till och från. 
 
Det var ganska längesen. Det blir mer och mer pappersarbete och mindre tid för 
eleverna. Det finns så mycket planer. Vi har haft grupper som jobbar med elever med 
särskilda behov.    
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Även när det gäller arbetet med upprättandet av individuella utvecklingsplaner och om det 
finns en plan för studie och yrkesvägledning, känner personalen till att detta ska göras och vet 
att det påbörjats ett arbete kring detta.  
 

Nej, men vi har tagit fram den mall som vi ska använda oss av nästa år 
 
Det har initierats, men finns inte än. 
 
Ja, det har nog SYO 

 
Tillsammans med föräldrar ska det utarbetas en plan för det övergripande föräldrainflytandet. 
Att det finns en sådan plan känns inte personalen vid, men man vet att det finns en 
föräldraförening och en samrådsgrupp.  

 
Det gör det förmodligen, eftersom det finns en föräldraförening. Jag satt med på ett 
möte med olika representanter från skolan, men det kom däremot inga föräldrar.  

 
Kontakten med andra skolor, och samverkan med närsamhället i övrigt bör enligt skolplanen 
bli tydligare. Exempel på några sådana kontakter kan inte personalen peka på. Dels anser man 
att detta beror på att näringslivet är ganska magert, och att det är förenat med kostnader för 
resor som det för närvarande inte finns ekonomi till. Kontakter med andra skolor saknas 
 

Det har inte blivit tydligare. Det kostar för mycket. 
 
Jag törs inte svara på det. Det har blivit mindre samarbete. 
 

 
IT och pedagogisk förnyelse 
 
Den kommunala satsning inom IKT-området, som även inkluderar biblioteksverksamheten, 
syftar till pedagogisk förnyelse. Varje enhet ska därför under skolplaneperioden utforma en 
IT-plan samt en plan för biblioteksverksamheten som visar hur detta ska gå till. Vid 
Hierneskolan anser man att det näraliggande bibliotekets litteratur nyttjas i stor utsträckning, 
och att personalen vid biblioteket alltid ger eleverna ett trevligt bemötande. Datorer används 
till att göra undervisningen ”lite roligare”, men att det mestadels handlar om faktasökning.  
Huruvida det finns en IT-plan är man osäker på. Några tror att det finns en sådan. Däremot är 
man mindre säker på om det finns en plan för biblioteksverksamheten. Om IKT- redskapen 
bidragit till pedagogisk förnyelse, eller inte, är våra informanter något skeptiska till. Någon 
menar att det mesta går i gamla hjulspår, emedan andra ser förtjänsterna med datorerna att de 
just kan fungera som redskap för informationsinsamling.  
 

För egen del har jag gått ITIS-utbildningen. Men det blev inte mycket av den. Det 
finns ju datorer och nätverk på skolan. Vi använder ju Internet för faktasökning. 
 
Vi söker mycket information med hjälp av datorerna. Jag använder hemsidor, som 
sökarbete för eleverna. 
 

 
Barn och unga i behov av särskilt stöd 
 
Samordningen mellan och inom arbetslagen, samt med kommunens resursteam, anses vara av 
stor betydelse för att uppnå ett betryggande elevvårdsarbete. En övergripande elevvårdsplan, 
där även en mobbningsplan ska ingå, ska finnas vid alla enheter. Vidare ska det finnas tillgång 
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till speciallärare/pedagoger för de elever som är i behov av särskilt stöd. För dessa elever ska 
särskilda åtgärdsplaner upprättas. Diagnostiska prov för att upptäcka läs och skrivsvårigheter 
ska genomföras i åk 2 och i åk 7.   
 
Personalen menar att man i de dagliga kontakterna med varandra har god uppsikt kring dessa 
frågor. Möten som behandlar elevvårdsfrågor sker kontinuerligt. Samtliga tillfrågade anser att 
de krav på planer och åtgärdsprogram som ska finnas också existerar. Mindre grupprum 
utnyttjas till elever i behov av en tryggare och lite mysigare miljö. Detta till trots ser man att 
behovet kring dessa frågor är större än de resurser som står till buds. Sammanfattningsvis kan 
sägas att personalen tycks uppfatta detta arbete tillfredsställande.   
 

Vi försöker lösa problem gemensamt, med stöd av varandra. Alla barn är ju olika. Det 
fungerar bra.  

 
 
 
Eda gymnasiskola 
 
Kunskap och lärande  
 
De svar vi får av lärarna vid gymnasieskolan, kring frågor om kunskap och lärande, härrör sig 
från vad var och en av informanterna upplever som väsentligt i relation till vilken typ av 
undervisning det är frågan om. Svaren kan därför variera beroende på vilka 
undervisningsgrupper man arbetar med; om det handlar om uppdragsutbildning; undervisning 
av vuxna eller med gymnasieelever. Några typiska mönster som kan vara kännetecknande för 
gymnasieskolan är därför svåra att finna. Undervisningsinslag som bygger på lek, musik och 
rörelse är dock ovanliga. Däremot kan bild användas för att förstärka sinnesintrycken i många 
ämnen.  
 
Språkutveckling finns med i form av den kommunikation som vanligtvis pågår i klassrummet. 
I enskilda ämnen handlar det som oftast om den begreppsbildning som utgår från det aktuella 
innehåll som för stunden avhandlads i ämnet.  
 

Vi kommunicerar hela tiden i klassrummet och förhoppningsvis utvecklas också 
därmed eleverna.  
 
Man försöker använda ord, som man förklarar för att de ska få ett större ordförråd. 
 

Hur man kan differentiera undervisningen och göra den mer individualiserad handlar dels om 
att arbeta i mindre grupper, och dels om att utgå från varje elevs egna förutsättningar.  
 

Man måste se var dom ligger från början och bygga upp undervisningen från det. 
 

Att utgå från verkliga problem i undervisningen går enligt lärarna att anpassa till vilka 
program eleverna går på. Att arbeta med teman under längre arbetspass är ovanligt då det inte 
förekommer något utvidgat samarbete lärare emellan. Nedan ges en bild av hur detta ser ut 
utifrån en lärares horisont.  
 

Oerhört lite samarbete över ämnesgränserna. Har varit inne på en språklärares lektion 
och hos matteläraren på restaurangskolan för att tillämpa formler och annat. Större 
övergripande teman är inte vanligt. Man har en ständig kommunikation med lärare i 
övriga ämnen. En fördel med på den lilla skolan är att vi har den möjligheten. Det 
skulle finnas någon form av ämnesintegrering. En praktisk svårighet med detta är 
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splittringen mellan byggnader. Vi är ju på tre enheter. Kunskapssynen varierar ju 
mellan oss som jobbar. På gott och ont. Ibland kompletterar vi varandra på ett 
fantastiskt sätt och kan ge elever olika bitar. När det fungerar mindre bra, så är det ju 
tvärtom, då kan vi i vissa fall jobba emot varandra. Det behövs både yta och djup. Min 
åsikt är att vi måste hitta en balans. Det har blivit framsteg under det senaste läsåret 
med indelningen i mindre arbetslag, knutna till respektive byggnad.  
 

     
I försöken att få eleverna aktiva i undervisningen nämner man elevers delaktighet och 
ansvarsförmåga som väsentliga byggstenar.  
 

Det är ju det, det hela bygger på. Att stärka självförtroendet.  
 
Kommunens fortbildning i hur barn/unga tänker och lär och den utbildningen som handlar om 
det professionella samtalet, har några, men inte alla, tagit del av.   
 

Vissa tycker att den varit bra, andra inte. 
 
 

Samverkan med fokus på arbetslagsarbete 
 
Vid gymnasieskolan finns fyra arbetslag. Vid träffarna förs protokoll kring de praktiska frågor 
som avhandlas vid mötena. Eftersom man sällan arbetar med gemensamma elevgrupper 
upplevs det egna ämnet som det mest angelägna. Arbetslagsutveckling är ännu i sin linda och 
man har därför inte utvecklat något egentligt samarbete med varandra och runt eleverna.  
 

Finns för ämnen, men inte för arbetslaget. 
 
Vi jobbar på olika ställen. Det är ett dilemma. Vi har inte kommit så långt, utan 
försöker lösa det konkreta.  

 
I framtagandet av den lokala arbetsplanen har detta arbete inte föregåtts av några 
gemensamma träffar i formell mening. En anledning till detta uppges vara den brist på 
kontinuitet som innebär att man inte haft skolledare som över tiden kunnat ansvara för detta 
arbete. På frågor om det finns individuella utvecklingsplaner och plan för studie och 
yrkesvägledning, är man i huvudsak osäker på om detta finns. Föräldrainflytande och planer 
på hur detta ska gå till saknas. En anledning till detta är att många av eleverna är vuxna. 
Föräldramöten har man dock.  
 

Jag vet inte. 18-årsgränsen gäller ju. Vi är duktiga på att ha föräldramöten.  
 

Kontakter och samarbete med det omgivande samhället kan se lite olika ut. För 
Industriprogrammet och Hotell och restaurangprogrammet finns det naturliga kopplingar. När 
det gäller förekomsten av samarbete med andra skolor går det inte att få fram entydiga svar.   
Någon menar att det finns ett sådant, medan en annan anser att detta inte förekommer. 
 
 
IT och pedagogisk förnyelse.  
 
Det som nämns i detta sammanhang är att flera deltagit i ITiS-projektet. IKT- redskapen 
hjälper till att individualisera undervisningen, och att t ex multimedieanvändning bidrar till att 
stärka motivationen i lärandet. Man är tämligen överens om att eleverna blir mer engagerade 
när det finns tillgång på datorer, vilket tycks finnas i tillfredsställande omfattning. Att både 
kommunen och skolor ska ha en IT-plan känner man till. Däremot vet man inte hur det 
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förhåller sig med en plan för biblioteksverksamheten.  
 
Barn och unga i behov av stöd/lärandemiljöer.  
 
De tillfrågade anser att det i arbetslaget finns möjligheter att prata om elever i behov av 
särskilt stöd. Vid behov går det också att få stöd av kommunens resursteam. Det viktiga i 
försöken att skapa en miljö som kan fungera förebyggande för de elever som behöver detta, är 
att stärka elevers självförtroende och att undervisningen är omväxlande.    
 

Vi har yrkesvägledare som vi använder. På gymnasiesärskolan har vi specialpedagoger 
 
Det fungerar som det alltid fungerar 

 
När det gäller förekomsten av elevvårdsplaner och mobbningsplan finns detta. Däremot är 
man mera osäker på hur det förhåller sig med åtgärdsplaner för elever med behov av särskilt 
stöd.  
 

På individuella programmet har dom det. Mentorn är spindeln i nätet.   
 
 
 
Blåsippans förskola 
 
Kunskap och lärande 
 
På Blåsippans förskola är leken och barns språkutveckling två centrala områden i arbetet med 
barns utveckling.  
   

Vi försöker uppmuntra till lek i alla dess former, hela dagen. Vi har ju lek som 
målsättning inskriven i våran lokala arbetsplan. Vi vill satsa på det och främja den så 
gott vi kan. Både som strukturerad aktivitet som är styrd av vuxen och i den fria 
formen.  
 
Varje dag, hela tiden. Det är på det sättet vi jobbar.  
 
Det gör vi med sång, musik och böcker. Vi läser mycket. Med små barn blir det 
mycket rollspel under dagen. Det blir mycket automatisk träning i leken. Vi har en del 
barn som pratar lite dåligt och därför blir det extra träning för alla.  
 

Att differentiera och anpassa aktiviteter till barns olika behov fungerar rätt väl, även när andra 
barn finns med i sammanhanget. I samlingar av olika slag går det att observera de barn som 
behöver extra stöd.    
 

Om vi ser att vi har ett barn med talsvårigheter, så försöker vi lägga mer vikt vid att ha 
den typen av aktiviteter, som språklekar i samlingen. Om någon har motoriska 
problem så har vi sådana övningar. 
 
Genom observation utifrån barnens behov. Vi dokumenterar saker som händer genom 
individuella planer tillsammans med föräldrar.  
 
Med de minsta barnen är det svårt att hinna med eftersom de kräver ständig skötsel. 
Med de äldre barnen går det däremot lättare. 

    
Att arbete med teman utifrån verkliga problem kopplar förskolepersonalen främst till arbetet 
med elever i skolan.  
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Detta gäller nog lite äldre barn. Vårat arbetssätt gör det naturligt, när man jobbar med 
barn i den åldern, att man inte tänker på varför, eller vad det ger för resultat. Vi är ju i 
skogen och barnen lär sig mycket på det. 
 

Att det är i leken barnen lär ses närmast som självklart vid denna förskola Att stimulera till 
lärande blir då liktydigt med att göra detta inom lekens ram 

 
Jag kan inte komma på något just nu, men det gör jag ju varje dag. I den fria leken, vid 
samlingar och man frågar om olika saker och får dom att medverka. 
 
Man stimulerar ju med lek. Det är det dom lär sig av, att klättra och rulla osv. 
 

Flera har deltagit vid kommunens utbildningar om hur barn och unga lär och i utbildningen 
”lärande samtal”. 
  

Ja, det har vi fått, fast det var nog en fortbildning som mer var ägnat åt grundskolan. 
Den handlade om olika lärstilar. 
 
Det finns en samtalsutbildning här i Eda kommun som all personal ska gå igenom. Det 
har inte jag gjort än, men det kommer ju.  
 

 
 
Samverkan med fokus på arbetslag.  
 
Vid denna förskola har man arbetet en hel del kring förskolans arbetsplan. Däremot har detta 
arbete inte förts ned på arbetslagsnivå i samma utsträckning.  
 

Vi har ju en lokal arbetsplan. Den utgår ifrån skolplanen och den Nationella planen. 
 
Det är så naturligt, så det är svårt att förklara. Vi utgår ju alltid ifrån varje barns behov. 
Tryggheten och utvecklingen. 
 
Vi är väl lite dåliga på att skriva ner. Vi har en planering, som även föräldrarna ser.  
 

När den lokala arbetsplanen upprättades gjorde man detta tillsammans och delaktigheten i 
utformandet tycks ha varit stor. Att även nyanställda känner till den och dess innehåll 
förstärker detta intryck. 
 

Det har vi suttit tillsammans och arbetat fram. 
 
Jag var inte anställd här då, men samtliga anställda här deltog, tillsammans med rektor 
tror jag.  
 
Den har vi reviderat nu 
 

 
Individuella utvecklingsplaner har en stor plats i vardagsarbetet och tycks fungera som 
levande dokument i verksamheten. Någon plan för studie- och yrkesvägledning finns inte 
vilket säkert har att göra med att vi ställer dessa frågor på en förskola.  
 

Vi skriver om barnens utveckling, vad som händer, både bra och dåligt och hur de 
kommit i motoriken och språk och såna saker.  
 

Samverkan med det omgivande samhället och med andra skolor är för närvarande inte aktuell. 
Tidigare fanns en viss samverkan med kyrkan. Nu är det mest biblioteket som utnyttjas.  
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Vi har samverkan med biblioteket. Kyrkan var det också tidigare, men det har inte 
blivit av nu.  
 
Det ser dåligt ut. Det är väl biblioteket, annars är det väl inte mycket mer för oss. 

 
Att få föräldrar att komma till föräldramöten tycks inte vara några svårigheter. Däremot är det 
inte lika lätt att få till en övergripande plan för hur föräldrainflytande ska se utt.   
 

En ”slumpvis” inbjudan, från rektor gick ut till vissa föräldrar, men det var inte många 
som kom. Ingen här hos oss tror jag. Bara ett fåtal föräldrar var inbjudna och varför 
man gjorde så vet jag inte. Om det har förekommit inbjudan tidigare vet jag inte. 
 
Dom har ju fått frågan, men det är inte mycket som händer. Vi har försökt få dom att 
delta. Dom har nog med sitt tror jag. Dom är intresserade och kommer på 
föräldramöten, men att få till en liten grupp, är svårt.     

 
 IT och pedagogisk förnyelse 
 
När tankar kring pedagogisk förnyelse förs på tal kopplar man denna fråga till att barn är olika 
och därför kräver lite olika bemötande. Varje år får man nya barngrupper, vilket blir ett 
naturligt tillfälle att tänka till. Språkutveckling och lekens betydelse ses som de centrala 
elementen, och något som tycks ha slagit rot, när det gäller pedagogisk förnyelse.  
 

Det pågår ständigt, beroende på vilka barn man har. Man måste tänka om och lägga 
om arbetet så att det passar deras behov och förutsättningar. 
 
Kan inte säga nåt just nu. Språkutveckling och lekens betydelse. 

 
Att det ska finnas en IT-plan och en plan för biblioteksverksamheten känner några till. Men 
att detta används som en integrerad del i den pedagogiska förnyelsen, är inte för dagen någon 
aktuell fråga vid denna förskola.    
 

Nej. Det står i skolplanen att det är ett prioriterat område för kommande termin. 
 
Barn och unga i behov av stöd/lärandemiljöer.  
 
För det mesta löser man frågor som handlar om barn som är i behov av speciellt stöd inom 
arbetslagets ram. Vid behov finns även möjligheter att anlita specialpedagoger och 
kommunens resursteam.  
 

Om barn behöver stöd, så är det ju speciallärare och sånt och resursteam. Vi löser det 
mesta inom arbetslaget.  
 
Om man ska träna något barn i särskilt stöd så gör vi det inom våran grupp. 

 
 
 
Intervjuer med arbetslag 
 
En övergripande fråga är, när vi nu ska redovisa hur några arbetslag ser på sitt arbete, hur man 
på arbetslagsnivå uppfattar och hanterar sin självstyrande roll i förhållande till målen i 
skolplanen. För att täcka in alla skolformer har vi genomfört arbetslagsintervjuer med 
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personal från förskolan, grundskolan, åk 4-6, samt två program från gymnasiet, 
industriprogrammet och hotell- och restaurangprogrammet.  
  
Arbetslagen varierar i storlek från 3 till 7 medarbetare. På gymnasiet har man regelbundet 
arbetslagsmöte var 14:e dag då man formellt träffas vid protokollförda sammanträden. Vid 
dessa sammankomster är det främst karaktärsämneslärarna som träffas. Kärnämneslärare är 
mer sällsynta deltagare. På förskolan träffas man vid tre tillfällen i månaden och dessa möten 
pågår i cirka en timme. Därutöver har man avdelningsmöten vid ett tillfälle i månaden och 
personalen, i sin helhet, samlas vid ett tillfälle varje månad. Grundskolegruppen (åk 4-6) 
träffas varje torsdag under två timmar i slutet av dagen. Utöver dessa formella träffar finns 
också den dagliga kontakten mellan lärare.  
 
På frågan vad man gör, om man ägnar sig mer åt pedagogiska frågor eller om tiden i 
huvudsak ägnas åt administrativa frågor, svarar man att det i regel är den senare typen av 
frågor som är de vanligaste. På förskolan handlar det mest om planeringsfrågor kring 
utvecklingssamtal, tidsplanering och det gemensamma upplägget kring vad man ska göra med 
barnen. Om vi skiljer på frågor som behandlar innehållet i det man gör med eleverna och 
formerna för hur det utförs, uppger arbetslagen att det i regel är det senare som avhandlas. Det 
är schemafrågor som diskuteras, rutiner för restvakter, ekonomi och olika frågor som rektor 
vill ha besvarade. Pedagogiska frågor som rör innehållet i det vad var och en av personalen 
gör med eleverna lämnas oftast utanför dessa möten.  
 
Nära knutet till innehållsfrågor är vilken syn på kunskap och lärande som medlemmarna har 
på sitt arbete. I vilken utsträckning diskuteras detta i grupperna? I de fall denna typ av samtal 
förekommer, rör det sig om enskilda elevers prestationer och frågor som är av elevvårdande 
karaktär.  I den mån man för pedagogiska samtal, sker detta sporadiskt och i så fall i mer 
informella sammanhang.  Vid arbetslagsmötena är det sällan man kan beskriva dessa möten 
som reflekterande samtal kring elevers lärande och en därpå följande - och gemensam - 
undervisningsplanering. I skolan planerar läraren i huvudsak sin egen undervisning på sin 
egen kammare.  
 
Vid gymnasieskolans två program upplever man att det finns ett produktionstryck, som inte 
alla gånger stämmer med skolans krav visavi läroplaner. Det är ett tryck som handlar om att få 
saker och ting färdigt - maten skall vara klar till lunch - och att man från näringslivet förväntar 
sig en lägsta godtagbar kunskapsstandard. Ett dilemma, som i det här sammanhanget förs 
fram från industriprogrammets utkikspunkt, är skolans krav om att ”sätta eleven i centrum”, 
och just företagarnas krav om en önskvärd nivå på yrkeskunskaper.  
 
En uppgift för skolorna, och arbetslagen, är att etablera en kunskapsutveckling som innebär en 
progression i elevers lärande. Några mer djupgående idéer om hur detta kan gå till ser vi inte i 
de svar vi fått. Dock har man vid industriprogrammet funderat en del kring dessa frågor. 
Karaktärämneslärarna har i åk 1 valt att koncentrera schemat kring verkstadskurser. Syftet är 
att tidigt i utbildningen motivera de många gånger ”skoltrötta” elever som söker till 
programmet att utmanas i olika konkreta, och yrkesspecifika problemsituationer. På detta sätt 
vill man att eleverna ska se det nödvändiga i att efterfråga teoretiska inslag som kan behövas 
för att utföra arbetet. Dessa praktiska tillämpningar fungerar enligt lärarna som en slags 
”avskolning” vilket innebär att elever som tidigare inte haft lust att lära, nu kan motiveras till 
detta En konsekvens av detta blir då att man skjuter fram merparten av kärnämnesstudierna 
till ett senare skede i utbildningen.   
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För att skapa en god vardagsmiljö i skolan och på så sätt förebygga att olika typer av problem 
uppkommer, resonerar våra arbetslag så här: På grundskolan (åk 4-6) nämner man rasterna 
som en viktig mötesplats för eleverna. De vuxnas insyn sker i form av att man är rastvakter 
och att man under rasterna har möjlighet att samtala med eleverna och att eleverna ges ett fritt 
tillfälle att komma de vuxna nära. Ett gemensamt förhållningssätt och att man är överens om 
vilka regler som ska gälla blir då en viktig angelägenhet för de vuxna.  
 
Vid förskolan sker en genomgång av barnens situation under hösten och för de barn som är i 
behov av särskild uppmärksamhet upprättas åtgärdsprogram. På gymnasiet nämns 
klassföreståndaren som en viktig person och är den som ansvarar för att elever med t ex hög 
frånvaro uppmärksammas.  
 
När det gäller elever som är i behov av särskilda åtgärdsprogram och hur samarbetet fungerar 
med speciallärare och kommunens resursteam, anser samtliga i de arbetslag vi pratat med, att 
detta samarbete fungerar rätt väl. Resursteamet kopplas in vid behov och tar själva initiativ till 
kontakter med skolorna. Även föräldrar finns med i detta förfarande. 
 
När vi kommer in på frågor som handlar om arbetslagens egen utveckling: Hur man 
tillsammans går tillväga för att klargöra skolans mål innehåll och arbetssätt. får vi följande 
svar:  
 
Vid förskolan nämner man leken som det centrala i arbetet med barnen. Fastlagda rutiner och 
att barnen ska känna trygghet i återkommande aktiviteter, som på så vis fungerar som barnens 
klocka, är viktigt för att åstadkomma denna trygghet. Personalen har arbetat tillsammans 
under lång tid och tagit på sig olika roller som gör att man fungera väl tillsammans. För 
närvarande anser man att man har ett öppet förhållande till sin skolledare, men att man saknat 
kontinuiteten de senaste åren eftersom omsättningen på skolledare varit stor.  
 
Vid grundskolan (åk 4-6) är arbetslagets sammansättning relativt nytt och man upplever att 
det ändras från år till år. Någon gemensam idé kring arbetssätt och innehåll har man inte 
utvecklat och tycker heller inte att detta behövs. Någon pedagogisk ledning känner man inte 
av. Man anser sig arbeta rätt självständigt och att kontakten med rektor begränsar sig till 
”praktiska grejer som man får reda på”.  Hur man vill organisera arbetet i arbetslaget känns 
rätt fritt. Om man vill ändra på något så tror man att det går bra, under förutsättning att det 
inte kostar något.  
 
På industriprogrammet, men även vid hotell och restaurangprogrammet, anser man att arbetet 
är ”extremt självgående”. Man är inte främmande för att utveckla idéer man går och bär på. 
Personalen vid Industriprogrammet menar exempelvis att social kompetens och ”vett och 
etikett” skulle kunna vara ett sätt att profilera programmet. En annan fråga är problemet runt 
främlingsfientlighet. Vid hotell- och restaurangprogrammet bär man på tankar om att utveckla 
en hälsoprofil, med mat och dryck i centrum. Detta vill man göra mot bakgrund av en allt mer 
osund livsföring, som bl a innebär att fetma framstår som ett av våra stora samhällsproblem.   
 
Med undantag av förskolan ser de arbetslag vi intervjuat sig själva som ganska isolerade 
enheter. Speciellt verkar detta gälla för gymnasieskolan, som knappast har någon kontakt med 
andra grupper inom skolan. På grundskolan (4-6) har man återgått till en uppdelning i låg- 
mellan- och högstadiet. Vissa sammankomster finns via träffar med högstadiet men knappast 
alls med lågstadiedelen.     
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Förskolekulturen ser här något annorlunda ut. Arbetslagets medlemmar arbetar med varandra 
i vardagsarbetet och man har en god inblick i vad som händer i de övriga arbetslagen vid 
förskolan.  
 
Ämnesövergripande arbete, där flera lärare som representerar olika ämnen arbetar med 
gemensamma elevgrupper kring teman eller projekt, är rätt sällsynta. I huvudsak arbetar man 
med sitt eget ämne eller i sin egen klass. Eftersom industriprogrammets olika verkstadskurser 
”går i varandra” finns här en naturlig koppling med de lärare som är involverade. Samarbetet 
med kärnämneslärare begränsas i stort till projektarbetet och ansvarig 
samhällskunskapslärare. I övrigt saknar man ett samarbete med kärnämneslärare vid de båda 
programmen. 
   
Även här skiljer sig förskolans kultur från hur det ser ut i de andra skolformerna. Man arbetar 
gemensamt med exempelvis naturens växlingar och barnens språkutveckling. Via 
kompetensutbildning, t. ex ”Bornholmsmodellen”, försöker man integrera idéer från denna 
modell med tankar som redan finns inom arbetslaget. 
 
Sammanfattande synpunkter och kommentarer 
 
Ett tydligt intryck av det som framkommer vid våra intervjustudier är att den tillfrågade 
personalen rätt väl känner till vilka planer som ska finnas och att dessa också tycks existera i 
tillfredställande omfattning. Undantaget är i det här fallet planer som visar hur 
biblioteksverksamheten ska utvecklas och att det varit svårt att få till en plan för det 
övergripande föräldrainflytandet. Dokumenterat samarbete med andra skolor och samverkan 
med närmiljön är ytterligare exempel på områden som ännu inte har beaktats i den 
utsträckning som framskymtar i kommunens skolplan.  
 
Ett annat huvudintryck är att elevvårdarbetet, både till form och till innehåll, tycks fungera 
tillfredställande. Elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas i arbetslagsarbetet och 
stödpersonal (speciallärare/pedagoger) finns att tillgå. Även kommunens resursteam är 
bekanta ansikten bland personalen och kan kallas in vid behov. I den dagliga kontakten 
mellan personal tycks också dessa frågor ha en framträdande plats, vilket tyder på visat 
engagemang.  
 
I en målstyrd skola med en betoning på delaktighet och decentraliserat ansvar tillskrivs 
arbetslaget rollen som en motor i utvecklingsarbetet. Detta innebär att man på skolnivå dels 
behöver förstå hur den rådande styrningen av skolan fungerar och att det dels finns en 
aktörsberedskap bland personalen som åtminstone inte motsäger sig denna styrning.  
Arbetslagets uppgift är att inom arbetslaget och för elever konkretisera skolans mål, innehåll 
och arbetssätt. I detta arbete bör särskilt barn och ungas språkutveckling framstå som ett 
övergripande område när den pedagogiska planeringen utförs. Elevers arbete bedrivs i längre 
arbetspass, utgår från verkliga problem och syftar till att träna elevernas reflektiva förmåga. 
Ett verktyg i detta sammanhang är hjälpmedel inom IKT-området, vars användningsområde är 
ska bidra till den pedagogiska förnyelse som antyds här ovan. I ett implementeringssyfte har 
man i kommunen bestämt att personalen, under den period skolplanen gäller, får delta i en 
utbildning kring hur barn och unga lär, samt i en utbildning som handlar om det lärande 
samtalet.  
 
När det handlar om lärares ”aktörsberedskap” avseende de intentioner som berörs ovan, finns 
inget som tyder på att man i sak motsäger sig detta synsätt. Däremot är det knappast så att 
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arbetslaget fungerar som den motor som avses i skolplanen. Åtminstone kan dessa slutsatser 
dras från de intervjuer som genomförts med skolpersonal. Enskild ämnesundervisning 
(högstadiet) och klassrumsundervisning (mellanstadiet) är fortfarande den dominerande 
organisationsprincipen. Det är lärarna själva, som tämligen isolerat från varandra sköter sin 
undervisning, rätt oberoende av vad som sker i andra ämne/klassrum. Vid gymnasiet 
inskränks samarbetet till de möten som innefattar karaktärsämneslärares gemensamma, och 
administrativa angelägenheter.   
 
Vid förskolan märks i jämförelse en något annorlunda kultur, vilket bl a innebär att man är 
mera samordnade i sitt arbete med barnen, än vad som är fallet i skolan. Även om det också 
här saknas konkretion på arbetslagsnivå, är den gemensamma inriktningen rätt tydlig vid 
förskolan. En anledning till detta är förmodligen att man har ett samlat förhållningssätt som 
utgår från vad som står att finna i den lokala arbetsplanen. Delaktigheten i utformandet av 
denna plan tycks ha varit stor och sätter även spår i vad som prioriteras i vardagsarbetet.  
 
Även personalen i skolan har i mer eller mindre utsträckning medverkat i utformandet av de 
lokala skolplanerna. Detta arbete tycks dock inte ha utförts med någon större entusiasm, utan 
något som man mer gör för andras skull än för sin egen.  
 
Vilka förtjänster ser då lärarna att det finns med att träffas i arbetslaget? Allmänt sett tycker 
man att gruppen fungerar rätt väl som stöd i olika sammanhang. Här finns ett tillfälle att prata 
med kollegor och använda dessa som bollplank när olika frågor dyker upp. Man hinner med 
att sköta administrativa frågor, och man får de löpande rutinerna att fungera rätt väl.  
Vi kan se att arbetslagstanken slagit rot i den meningen att flera lärare träffas regelbundet. Om 
vi definierar arbetslag1 som en grupp lärare som undervisar i olika ämnen och i gemensamma 
elevgrupper, kan vi se att detta förhållande inte är det gällande vid exempelvis högstadiedelen. 
Här bygger samarbetsprincipen mer på lärare som undervisar i likartade ämnen. 
 
De tillfrågade upplever att man arbetar rätt självständigt i arbetsgruppen och lägger inte märke 
till någon högre grad av styrning eller ledning från skolledarhåll.  
 
 
Från utvärdering till skolutveckling 
 
Nu har vi redovisat resultat från dokumentanalyser, enligt två olika modeller, och intervjuer 
med såväl enskilda pedagoger som arbetslag i Eda kommun. Det är nu dags att utfråga 
skolledare och skolpolitiker. Därmed tar det framåtblickande över, i förhållande till det 
tillbakablickande anslaget i utvärderingen. Kulturanalysen på Gunnarsbyskolan och det 
initierade arbetet i utvecklingsgruppen, blir nästa steg i utvärderingsprocessen, och detta steg 
ska bli ett rejält kliv med fokus på framtiden för Eda kommuns skolor. 
 
Skolutvecklingsinsatsen i Eda kommun, som dels går ut på att kommunens ledningsgrupp för 
skolor är delaktiga i utvärderingsprocessen, och dels att utifrån kulturanalysen vid 
Gunnarsbyskolan anlägga ett bottom-up perspektiv på skolutvecklingsarbetet. Insatsen vid 
Gunnarsbyskolan blir därmed ett pilotprojekt i Eda kommun. Tanken är att erfarenheterna 
från projektet på Gunnarsbyskolan, ska inspirera samt lägga en grund för att övriga skolor i 
kommunen genomför liknande insatser för skolutveckling. 
 

                                                 
1 Se Pedagogiks uppslagsbok Lärarförbundets förlag 
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Anteckningar från intervjuer med två skolledare och två skolpolitiker  
 
 
Från granskningen av dokumentanalyser på lokala arbetsplaner samt intervjuer med personal 
från tre skolor har frågor vaskats fram, som sedan har ställts till skolledare samt till 
skolpolitiker. Valet av de två skolledare som besvarat frågor har dels styrts av geografiska 
överväganden och dels av att de representerar olika skolformer. Valet av skolpolitiker 
avgjordes av vilka som kunde vara tillgängliga vid intervjutillfället. 
 
Intervjuerna presenteras i sin helhet så som de nedtecknades vid intervjutillfället. De 
intervjuade fick sina svar upplästa för godkännande. Alla intervjuade godkände återgivningen 
av svaren. Först redovisas skolledares svar på frågor angående relationen Eda kommuns 
skolplan och vardagsarbetet på skolan. De områden som sedan berörs är samverkan med 
fokus på arbetslagsarbete samt IT och pedagogisk förnyelse. Vidare, till skolpolitiker ställs 
frågor om kommunal planering av skolväsendet. 
 
 
Skolledare 1  
 
Skolplanen och rektors roll i sammanhanget  

 

1. Vilka var dina uppgifter som rektor för skolan vid implementeringen av skolplanen, 

när skolplaneperioden inleddes? 

År 2000 blev jag färdigutbildad specialpedagog. År 2001 fick jag vikariat på 

Bysjöskolan och Blåsippan. Jag var inte alls delaktig. Oj, är det detta vi ska göra något 

av! I specialpedagogutbildningen gick vi väldigt mycket in på de nationella 

styrdokumenten. 

 

2. Vilka åtgärder vidtogs över hela skolan för att informera och diskutera innehållet i 

skolplanen? 

Min roll vid implementeringen var att agera gruppledare i resursteamet. Området för 

mig var elever med särskilda behov. Men skolplanen hade inte diskuterats, enligt dem 

jag kom i kontakt med. 

 

3. Vilka resultat gav dessa diskussioner i handling? 

Bysjöskolans nolltolerans gentemot mobbning. 

 

4. Hur såg det ut vid mitten av skolplaneperioden och framemot slutet, när det gäller 

avtryck från skolplanen i vardagsarbetet på skolan? 
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Kvalitetsredovisningen skulle skrivas, och då tittade jag på skolplanemålen. Jag såg att 

det inte hade blivit så många avtryck. Språkutveckling var något som jag drev framåt 

vid slutet av perioden. 

 

Det som jag också har ägnat mig mycket åt och arbetat med är samverkan och 

föräldrainflytande. 

 

5. Beskriv din ledarroll som rektor i förhållande till direktiv, som kommer från 

politikernivån! 

År 2004 när jag har egen tjänst känns det tydligare att det är på allvar. Nu har det 

kommit direktiv förutom Lpfö och Lpo. När det gäller skolutveckling, får den träda 

tillbaka. Den har begränsats av att ekonomin aldrig tidigare varit så snäv. När det 

gäller fortbildningsplanen, hur går det med planen när det inte finns pengar? IT är ett 

prioriterat område, men det är ett målområde som inte alls finns med för förskolan. 

 

Jag gjorde så här när jag tillträdde att jag tog in personliga förväntningar personalen 

hade på mig. Det var i stort sett fem viktiga förväntningar, och de ska följas upp i 

december. Det som jag tror är viktigt är att det finns kommunikation om det. Är det 

förväntningar på att jag ska synas, så kostar det inte. Jag vill vara ute i verksamheten, 

inte sitta vid ett skrivbord. Jag vill kunna följa direktiv, och samtidigt uppfylla de 

förväntningar som är riktade mot mig. Ekonomin betyder mycket. Jag är duktig på att 

samtala, men jag kan inte trolla. 

 

Min ambition är att utmana personalens tankar i medarbetarsamtalen. Hur upplever du 

dina uppdrag? Om till exempel ”trygghet” är grundläggande. Ja, det är ”trygghet”, 

säger du, men vad innehåller det begreppet egentligen? 

 

6. En fontän snarare än en tratt? Hur upplever du de krav, som kommer från 

politiker/förvaltning i relation till de förväntningar, som den samlade personalen har? 

Ett dilemma är att ta in mycket barn trots att personalen går på knäna. Detta är det 

största trycket på mig. Föräldrar som fått jobb behöver barnomsorg åt sina barn. Det 

måste finnas en balans mellan service och kvalitet. 

 

Hur ska man kunna följa skolplanen och de direktiv som gäller IT, när det inte finns 
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pengar till utrustning och fortbildning? 

 

7. I vilka sammanhang upplever du att det finns konflikter häremellan? 

Hur mycket känner politikerna till om förhållandena i barnomsorgen? Ibland kan man 

ifrågasätta politikernas kunskap om och förståelse för verksamheten. 

 

 

Samverkan med fokus på arbetslagsarbete 

 

1. Hur har arbetslagen konkretiserat sitt arbetslagsarbete gentemot mål i skolplanen 

samt även i sin förlängning gentemot läroplanen?  

På Blåsippan ville jag starta en arbetsgrupp som arbetade med en inflytandeplan, en 

inflytandeplan för barn och unga och inflytandeplan för föräldrar. Jag har varit med på 

samtliga avdelningars föräldramöten, och då framträder jag som pedagogisk ledare. 

 

Vi stängde förskolan under 2 dagar och arbetade med dels ”spelregler” och 

”värdegrund”. 

 

Nu får vi sätta ner foten, och verkligen börja arbeta med arbetslag. Dag 1: Vad som 

sker i ett arbetslag. Dag 2: Uppdragen, hur ser vi på dem? För mig var det viktigt att få 

knyta ihop arbetslagen.  

 

”Nu-punkten” blir väldigt lång, och den tar tyvärr det mesta av tiden. 

 

Vad innebär ”trygghet”? Vad menar vi? Många satte ”trygghet” högst. 

 

Vid varje föräldramöte visar jag upp verksamhetsplanen och vi diskuterar innehållet. 

 

Varje förskola får arbeta med hur inflytandeplanen ska se ut. De fick ge förslag, och 

sedan visades dessa för föräldrar. 

 

2. Finns dokumentation som visar arbetslagens mål, innehåll och arbetssätt?  

På hela förskolan är det 6 personal och de blir förskolans arbetslag. Arbetsplanen blir 
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levande ifall den används vid utvärderingen. 

 

3. På vilket sätt har arbetslaget deltagit vid upprättandet av den lokala arbetsplanen? 

Blåsippan gjorde sin arbetsplan under skolplaneperioden. 

 

4. Hur gick det till när den lokala arbetsplanen för detta läsår togs fram?  

År 2000 reviderades förskolans arbetsplan. På Blåsippan tog vi en arbetsdag för att 

hjälpas åt. Jag stödde dem i arbetet. Jag fick i uppdrag att göra en lathund. Hur ofta 

ska den revideras? Det borde man kunna göra årligen. Förr fanns det en särskild 

utvärdering, och den var mera beskrivande än ett utvecklingsinstrument. 

 

 

IT och pedagogisk förnyelse 

 

1. På vilka områden har det under skolplaneperioden genomförts pedagogisk förnyelse 

vid din skola?  

Det är viktigt att ta sig tid. Det är mycket. NN anställdes i år. Det blir tydligare med 

åtgärdsprogram och elever med särskilda behov stöttas bättre. 

 

Vad sägs om fontänen? Jag tror på underifrånperspektivet. Jag vill inte kalla mig chef. 

Jag är ledare och min ambition är att vara i arbetslagen. 

 

Om skolplanen är alltför detaljerad kan den ge en bild av skolan, som skolor praktiskt 

inte kan visa upp, eller leva upp till. 

 

 

Skolledare 2  
 

Skolplanen och rektors roll i sammanhanget  

 

1. Vilka var dina uppgifter som rektor för skolan vid implementeringen av skolplanen, 

när skolplaneperioden inleddes? 

Den var jag inte alls inblandad i under tiden den skrevs. 
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2. Vilka åtgärder vidtogs över hela skolan för att informera och diskutera innehållet i 

skolplanen?  

Vi tog in den i vår lokala arbetsplan. Vi tog de fyra områdena. En grupp arbetade med 

IT och så vidare. Det var tvärgrupper med en gruppledare för varje grupp. 

 

3. Vilka resultat gav dessa diskussioner i handling? 

I handling redovisas målen i kvalitetsredovisningen, och så här har vi jobbat under de 

här åren. 

 

4. Hur såg det ut vid mitten av skolplaneperioden och framemot slutet, när det gäller 

avtryck från skolplanen i vardagsarbetet på skolan?  

Jag tycker inte att det var skolplanen som gav avtryck, men att man kunde lyfta fram 

områden och se att det redan fanns arbete kring dessa. Detta var inget nytt, men man 

fick beskriva insatserna. Jag tror att det är viktigt att professionella pedagoger får sätta 

på pränt och att det blir reflektioner kring detta. Många pedagoger tyckte att vi alltid 

har berört områdena. 

5. Beskriv din ledarroll som rektor i förhållande till direktiv, som kommer från 

politikernivån! 

Jag är utföraren. Så länge jag har den exekutiva makten, och jag inte vill göra det så 

måste jag gå. Ibland är det väldigt svårt att följa direktiv som innebär nedskärningar, 

men om alla struntade i de röda siffrorna så kapsejsade verksamheten. 

 

Jag är ju gärna en person som vill ha exekutiv makt, så mycket som möjligt. Jag tar 

gärna tillbaka det som lämnats ut på entreprenad. Jag vill ha den verkliga makten över 

budgeten. Jag vill få politikerna att vända tillbaka till den gamla tiden, när man 

anställde vaktmästare, kökschef etcetera. 

 

6. En fontän snarare än en tratt? Hur upplever du de krav, som kommer från 

politiker/förvaltning i relation till de förväntningar, som den samlade personalen har? 

Korstrycket, ja! Ja, det är ju att förklara vad det är politikerna menar att vi ska utföra. 

När personalen inte förstår mina förklaringar av vad nämnden vill genomföra, då är 

det mitt pedagogiska problem 
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7. I vilka sammanhang upplever du att det finns konflikter häremellan? 

Jag måste gjuta mod i personalen, istället för att tala klarspråk. Pedagogiskt, ja visst är 

det så. Politikerna hoppas ju få ut en viss effekt av sina pengar, men jag vet att 

pedagogerna kan få ut mera, och där skulle jag vilja gå pedagogerna till mötes. Det är 

också så att jag vet att den duktiga pedagogen har rätt. 

 

Skolplaneintentionerna faller nog i god jord. I stora kommuner känner man inte 

politikerna, men i Eda kommun känner man dem väl. 

 

 

Samverkan med fokus på arbetslagsarbete 

 

1. Hur har arbetslagen konkretiserat sitt arbetslagsarbete gentemot mål i skolplanen 

samt även i sin förlängning gentemot läroplanen? 

Jag tycker att vi fortfarande är i initialskedet, på det viset att vi strävar hela tiden att 

hitta en form för att arbetslaget ska bli en naturlig del i arbetet. Det blir inte riktigt, det 

här att man säger att vi ska titta på de här områdena i samarbete för att finna målen 

där. Arbetslagsledarna får kämpa. De har ett riktigt tufft jobb. 

 

Tematiskt har man nog kommit längst. Vi har ett samarbete med en skola i Norge – 

kritisk vän. Storyline är något som för grupperna samman. 

 

2. Finns dokumentation som visar arbetslagens mål, innehåll och arbetssätt? 

Vi har ämnesövergripande arbetslag. Dokumentation finns i form av protokoll. 

 

3. På vilket sätt har arbetslaget deltagit vid upprättandet av den lokala arbetsplanen? 

De har fått ut arbetsplanen och kommenterat den. Sedan tas den i PK 

(personalkonferensen).  

4. Hur gick det till när den lokala arbetsplanen för detta läsår togs fram? 

Jag skriver arbetsplanen och sedan lämnas den ut för granskning, därefter gör jag 

ändringar. Beslut om arbetsplanen tas i PK, som jag sa förut. 
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IT och pedagogisk förnyelse 

 

1. På vilka områden har det under skolplaneperioden genomförts pedagogisk förnyelse 

vid din skola? 

Det finns de som gillar tema och de som gillar ämnet. Det handlar om hur man vill 

arbeta. 

2. Vari består denna pedagogiska förnyelse, och vilka resultat har visat sig i 

vardagsarbetet? 

I PK beslutas om ett tema. Storyline har fallit i god jord. Skolan är så dynamisk, så att 

var vi slutligen hamnar vet vi inte. 20 % av personalen byts på ett läsår, så det är inte 

så lätt att få kontinuitet i arbetet. 

 

 

Skolpolitiker 1  
 
 

1. Hur gick det till när skolplanen upprättades, vad avser konstruktionsförhållanden och 

deltagande? 

Jag är kontaktperson på Hierneskolan, daghem och familjedaghem. Jag har varit med 

under denna mandatperiod. Ska jag vara med så måste jag ut och höra vad barn och 

föräldrar vill. Det får ju inte kosta så mycket, kan man göra det bra så. 

 

Det vet jag inte för jag var inte med då. Vad det gäller den nya skolplanen, så 

godkändes den inte av kommunstyrelsen. Innehållet blev ifrågasatt. Barn i behov av 

stöd och assistenter har det skurits ned på. Litet gjordes om från den förra skolplanen. 

Det var en uttagning från varje parti till en skolplanegrupp om fem personer. Mål och 

visioner kostar. Skolplanegruppen satt på kommunhuset och reviderade den gamla. 

Barn och bildning godkände den men den fastnade i kommunstyrelsen. 

 

2. Hur har ni (skolpolitiker) hanterat uppföljning och utvärdering under 

skolplaneperioden? 

Jag var med en assistent i en 3:a i sex veckor på Tallmoskolan. Det var stressigt. Hur 

orkar barnen med att koncentrera sig? 
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Rektorer berättar för oss om deras kvalitetsredovisningar. Vi har fått dem på bordet. 

Mycket enkäter har det också varit, till elever och föräldrar. Skolverket ska också få 

kvalitetsredovisningarna. 

  

3. Hur ser ni (skolpolitiker) på er roll som huvudman för skolan? 

Vi ska sätta upp mål, och ta ställning till det ekonomiska och sedan utvärdera. Och 

även det att vi är ute på skolor. När man är där får man höra hur det egentligen är. Man 

ska inte vara för kritisk heller. Man får hoppas att de som jobbar med det vet bäst. Det 

har blivit stora förändringar sedan mina barn gick i skolan. Vi hade förr två rektorer i 

hela Eda kommun. Idag behöver väldigt många barn assistenter. Behovet har ökat. Det 

hör inte bara ihop med skolan, utan hela samhället har förändrats. Allmänna intryck 

får jag. Jag är inte med på lektioner. Jag lyssnar av, inspekterar inte.  

 

4. Hur har ni resonerat kring de prioriteringar som görs i skolplanen? 

Barn i behov av särskilt stöd och IT har vi resonerat mycket om. För barn i behov av 

särskilt stöd används datorn mycket. Så var det för den elev jag följde under sex 

veckor. 

  

5. Hur ser ni (skolpolitiker) på förmågan att politiskt styra skolan? 

Nu har det varit väldigt svårt, eftersom det har varit stora sparkrav. Det säger de som 

satt med förut, att det är hårdare sparkrav nu. Jag engagerade mig väldigt i skolan i 

Adelsfors. Byskolorna är viktiga för landsbygdens folk. Jag tänkte på dessa små, som 

fick gå upp klockan fem på morgonen och komma hem sent. 

 

Som politiker, fast jag sitter i en nämnd; stora frågor måste jag ta med mig till partiet. 

Eftersom skolan tar mest av budgeten, diskuteras den mycket i partigruppen. 

 

Jag har börjat i politiken nu då jag har haft tillfälle att lära mig om vad det hela går ut 

på. Mina barn har växt upp, så jag har fått tid till att sätta mig in i politiken. Makt och 

makt, jag vill kanske inte direkt ha makt men jag vill att andra ska förstå vad jag 

känner och tycker. Vi är många, jag måste lyssna på de andra också.  

 

Man hör alltid på tv och radio att staten bestämmer si och så, och så måste kommunen 
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göra. Men vi kommuner måste ju få pengar till att genomföra det.  

 

 
 
Skolpolitiker 2 
 
 

1. Hur gick det till när skolplanen upprättades, vad avser konstruktionsförhållanden och 

deltagande? 

Jag har hållit på i två år som skolpolitiker. Nej? Den nya? Vi redigerade den gamla 

och den nya gick till fullmäktige, men där vart det stopp. Besparingarna som vi står 

inför, gjorde det inte möjligt att godkänna den. 

 

Vi träffades tjänstemän och politiker och tittade på den. Nu i efterhand tycker jag att 

det var lite konstigt, eftersom jag egentligen skulle vilja se att vi hade haft kontakter 

utåt i det här arbetet. 

 

2. Hur har ni (skolpolitiker) hanterat uppföljning och utvärdering under 

skolplaneperioden? 

Jag vågar inte svara på det. Det har kanske styrts av tjänstemännen. Vi i nämnden är 

inte så insatta i hur skolplanen fungerar där ute. 

 

3. Hur ser ni (skolpolitiker) på er roll som huvudman för skolan? 

Orsaken till att jag blev skolpolitiker var att jag tyckte att eftersom jag kände till 

verksamheten skulle jag kunna bidra en del. Jag tycker att man ska brinna för skolan 

när man sitter med i Barn och bildning som kommunal politiker. 

 

Uppdraget. Mina medlemmars synpunkter ska föras fram. Lyssna på olika signaler 

som kommer. Vi jobbar med det nu i SAP, men vi har inte träffats utöver vanliga 

möten. Men nu möts vi och diskuterar mål och visioner för skolan. Alla ska ha en bra 

skola och utbildad personal, samt att det ska vara trygghet i förskolorna. 

 

4. Hur har ni resonerat kring de prioriteringar som görs i skolplanen? 

IT låg väldigt långt tillbaka i tiden. Det vore bra ifall vi tittade lite omkring oss för att 

få intryck av hur det fungerar på andra håll. Den sociala biten börjar bli väldigt stor. 
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Luften gick ur oss när vi fick nej på den nya skolplanen och den gamla prolongerades. 

Som politiker lyssnade vi kanske litet mycket på tjänstemännen vid revideringen av 

skolplanen. Det lämnas väldigt mycket över till tjänstemännen. 

  

5. Hur ser ni (skolpolitiker) på förmågan att politiskt styra skolan? 

Att lyssna underifrån och utifrån, och sen se ifall detta innebär rimliga ekonomiska 

åtaganden. I nämnden är inte partipolitiken det väsentliga; det är intresset för de unga i 

samhället som är avgörande. SAP har sin vision, men vi har en bra dialog i nämnden. 

 
 
Skolplanens avtryck utifrån intervjusvaren 
 
Var och en som läst det ovanstående har säkert bildat sig en egen uppfattning om relationen 
mellan vardagsarbetet i Eda skolor och den kommunala skolplanen. Nedan presenteras, som 
vi ser det, kontentan av skolplanens avtryck utifrån intervjusvaren. 
 
För skolledares vidkommande, så varierar uppfattningarna om skolplanens avtryck. I det ena 
fallet tillträdde rektor vid slutet av skolplaneperioden, och ansatser för att lyfta upp de 
kommunala intentionerna gjordes då. Enligt uppgifter hade det inte vidtagits så många 
åtgärder tidigare under perioden. I det andra fallet, menar rektor att de prioriterade områdena 
var berörda förut på skolan, och att pedagogerna redan kände igen sig inför dem. Viss 
planering följde dock gentemot skrivningar i skolplanen. 
 
När det gäller skolpolitikerna, så var ingen av de intervjuade med vid framtagandet av 
skolplanen. En av dem deltog nyligen i en skolplanegrupp, men den nya skolplanen blev inte 
sanktionerad. Den gamla skolplanen prolongerades. 
 
I vad mån politiker kan följa upp skolplanen i verksamheten, så står skolbesök och 
kvalitetsredovisningar till buds. Detta är kanske inte tillräckligt, enligt en av politikerna. 
Mycket av uppföljning och utvärdering lämnas över till tjänstekvinnorna och till 
tjänstemännen. 
 
Från denna del av utvärderingen av Eda kommuns skolplan blir det bestående intrycket att 
kommunal planering för skolan i mångt och mycket hänger ihop med ekonomiska 
förhållanden. För övrigt ska bara tilläggas att denna fullödiga redovisning av intervjuerna är 
en följd av vår processinriktade utvärderingsfilosofi, där intervjusvaren i stort kan sägas bidra 
till kunskapsgenerering om skolväsendet i Eda kommun. 
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Gunnarsbyskolan i Eda kommun  
 
Vi har valt att genomföra en organisationsstudie - en skolkulturanalys – på Gunnarsbyskolan. 
Skolkulturanalysen är ett led i utvärderingens utvecklingsdel. Våra ambitioner har varit att så 
långt som möjligt uppnå delaktighet i utvärderingsprocessen. Därför har skolkulturanalysen 
på Gunnarsbyskolan genomförts av en utvecklingsgrupp vars medlemmar arbetar i olika 
arbetslag. 
 
Skolkulturanalysen tar sikte på att undersöka den jordmån som finns för skolutvecklingsarbete 
vid skolan med utgångspunkt från hur personalen upplever sitt vardagsarbete. Det är således 
en fråga om att utröna den s.k. aktörsberedskap som finns vid Gunnarsbyskolan, och hur 
personalen förhåller sig till de uppdrag som tas upp i skolplanen.  
  
För en beskrivning av kulturanalys som metod hänvisas till Berg m.fl.(1999, kap 5). 
Metodiskt genomförs kulturanalysen på så vis att personalen skriver brev utifrån den öppna 
frågan: 
 
Hur upplever du vardagsarbetet vi den här skolan?  
 
Därefter sammanställs varje brevskrivares svar med hjälp av analysens fyra hörnstenar. Tre av 
dem är på förhand bestämda, nämligen: samverkan, planering och förändring. Den fjärde 
hörnstenen är en indelning av brevutsagor och utgörs av så kallade vertikala kategorier, som 
bygger på vad som framkommer i breven. Den bild av kulturen som växer fram i detta 
analysarbete redovisas i form av mönsterbildande utsagor. På de områden som lyfts fram i 
skolkulturanalysen utförs senare dokumentanalyser enligt nivåmodellen. För den som vill läsa 
om vad dokumentanalys enligt nivåmodellen går ut på, hänvisas till rapportens inledande 
avsnitt. 
 
På följande sida redovisar utvecklingsgruppen sina resultat från skolkulturanalysen. Vi ber att 
få tacka medlemmarna i utvecklingsgruppen för deras strålande insatser. 
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Skolkulturanalys, i ett personalperspektiv, 
på Gunnarsbyskolan 

vårterminen 2005 
 

 
 

INLEDNING 
 

Den här kulturanalysen är en del i Högskolan i Dalarnas utvärdering av Eda Kommuns 
skolplan. Innan arbetet med kulturanalysen startade på Gunnarsbyskolan bildades en 
utvecklingsgrupp bestående av en person från varje arbetslag, totalt 5 st. För att gruppens 
arbete skulle vara trovärdigt var det viktigt att deltagarna i gruppen valde att delta och att den 
övriga personalen hade förtroende för gruppmedlemmarna. Vi som ingår i utvecklingsgruppen 
är Karin Kaspersen (F-3), Ann-Britt Åhlander (4-6), Maria Nilsson (år 7), Maria Forsberg  
(år 8) och Jan Johansson (år 9) och vi har under våren 2005 jobbat med denna rapport. 
 
Den metod som använts i vår kulturanalys (och som är vanlig när det gäller just denna typ av 
undersökningar) är brevmetoden. Brevet är en personlig handling, till skillnad från enkäten 
som är en metod där andra bestämt vad som är viktigt att utfrågas om. 
 
All personal som arbetar på Gunnarsbyskolan skulle skriva brev. Med all personal menas alla 
olika yrkeskategorier som finns här, men det var bara lärare som informerades under en 
konferens där projektledarna från Högskolan Dalarna deltog. Där missades en väsentlig sak, 
nämligen att skolutveckling inbegriper alla som arbetar på skolan. 
 
Uppgiften löd: Hur upplever du din arbetssituation på Gunnarsbyskolan? Skriv ett brev och 
underteckna med ditt namn.  
 
Flertalet upplevde detta som ytterligare en uppgift som kom uppifrån, vilket tyvärr skapade 
dåliga förutsättningar från början. Detta utvecklingsarbete har ett ”bottom-up”-perspektiv till 
skillnad från ”top-down”, som vi ofta råkar ut för och är vana vid i andra sammanhang. 
Initiativet till kulturanalysen kom visserligen från förvaltningsledningen, men det är 
personalens åsikter som ska ligga till grund för skolutveckling fortsättningsvis. Trots att tid 
avsattes för denna uppgift och flera påminnelser gavs, både från oss i gruppen och rektor, var 
det några som inte skrev något brev. En oro fanns att breven skulle hamna i orätta händer och 
att det personliga i brevet skulle kunna användas mot vederbörande. Några antydde också att 
det fanns en risk för att det här skulle bli ett projekt som inte skulle leda någonstans utan 
hamna i en skrivbordslåda. 
 
Vi i utvecklingsgruppen har läst, analyserat, försökt tolka och bedömt alla inkomna brev. 
Därigenom har vi fått en gemensam bild av skolkulturen här på Gunnarsbyskolan. Vi har sett 
på samverkan, planering och förändring som är de tre områden som används i Gunnar Bergs 
metod för kulturanalys. I skolkulturanalysen har vi med fet stil, skrivit in imperativ som 
kommenterar och sammanfattar löptexten. Imperativen ger uttryck för kollektiva värderingar 
och åsikter om situationen på Gunnarsbyskolan. 
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DISPOSITION AV RESULTATBILDEN  
 

I det följande ges en mer ingående beskrivning av kulturen på Gunnarsbyskolan. I de brev 
från personalen som utgjort dataunderlaget framträder fyra olika områden som beskriver 
skolan och dess kultur. Dessa fyra områden är sammanfattade som  
 
1. Arbetslaget 
2. Skolan i stort  
3. Den egna arbetssituationen  
4. Skolledning.  
 
Dessa fyra områden har sedan analyseras med hjälp av kulturanalysens tre huvudsakliga 
dimensioner vilka är: 
 
 

  
          Samverkansdimensionen 

individualistisk     samarbetsinriktad 
 
 
          Förändringsdimensionen 
rigid, konservativ    flexibel 
 
 
         Planeringsdimensionen 
nuorientering     framförhållning 
 
 
Skolkulturanalysens torpargrund vilar på tre hörnstenar. De är samverkan, planering och 
förändring. För att grunden ska bli tillräckligt stabil har en fjärde hörnsten satts på plats och 
det är en indelning av brevutsagor i vertikala kategorier: Arbetslaget, Skolan i stort, Den egna 
arbetssituationen och Skolledning. Detta är tre områden, som särskiljer sig oavsett om 
brevutsagorna faller in i samverkansdimensionen, i planeringsdimensionen eller i 
förändringsdimensionen.  
 
I den löpande text som följer nedan har inskjutits mönsterutsagor, d v s citat från de brev som 
skrivits av personalen. Dessa mönsterutsagor ska ses som uttryck för den kultur som nedan 
beskrivs. Viktigt att förstå är att en ensam utsaga inte kan beskriva en kultur, den ensamma 
utsagan kan alltid tolkas olika på grund av sitt sammanhang. Däremot kan den ensamma 
utsagan med stöd av en mångfald av utsagor sägas vara en mönsterutsaga vilken ger uttryck 
för en kultur som då är möjlig att beskriva.  
 
Kulturanalysen baseras på 60 skrivna brev vilket utgör cirka 68 % av personalen. 
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KULTURANALYSENS TILLFÖRLITLIGHET 
  
I de personalbrev som ligger till grund för denna analys finns en del funderingar (och 
möjligen betänkligheter) kring värdet av en analys av detta slag.  Dels ställs frågor om de som 
utför analysen, d v s de personer som själva ingår i personalgruppen kan beskriva 
verksamheten i neutrala termer. Och dels finns funderingar kring undersökningsförfarandet 
som innebär att insamlade data ställs samman utifrån ett fritt skrivande enligt den (kvalitativa) 
”brevmetod” som används. 
 

Det är en något ovanlig begäran från skolledningen. Det ovanliga är att det är 
obligatoriskt att ha uppfattning. Rimligen borde det vara så att jag när som helst skall 
ha möjlighet att framföra mina åsikter rörande arbete i skolan (om jag har några).  
 
Jag tycker för det första att undersökningar av denna art ska göras av ett helt neutralt 
konsultföretag och för det andra att man inte ska behöva skriva under med sitt eget 
namn! 
 

 
Att något är ovanligt innebär inte att det behöver vara fel. Skolutveckling med utgångspunkt i 
ett personalperspektiv uppmanar till ansvarstagande för den gemensamma verksamheten.  För 
att den kunskap om skolan som undersökningen kan bidra med, ska bli användbar i det lokala 
skolutvecklingsarbetet, fordras delaktighet i undersökningen (Hultman & Hörberg, 1997). 
Denna delaktighet från oss lärare på Gunnarsbyskolan i undersökningen, i form av en 
skolkulturanalys, kan leda till djupare förståelse för hur det är på skolan och i förlängningen 
en tillämpbarhet som gör att alla på skolan kan dra nytta av kulturanalysen. Att i ett första steg 
medverka med sina egna reflektioner, vilket brevskrivandet medger, och tillsammans - i 
pedagogiska samtal - försöka synliggöra det mönster som skolkulturen beskriver, ligger väl i 
linje med ett decentraliserat och målstyrt skolsystem.  
 
 
 
 

Samverkansdimensionen 
 
 
Samverkansdimensionen undersöks utifrån de två polerna: individualism och samarbete. 
Avsikten är att ta reda på vilka arbetsuppgifter som personalen betraktar som enskilda 
arbetsuppgifter och vilka uppgifter man löser i samverkan – och med vilka bevekelsegrunder 
detta görs. Det gäller samverkan såväl inom, som mellan arbetslagen, samt mellan rektor, 
personal och elever. 
 

Arbetslaget 
 
När arbetslaget tas upp till diskussion i breven framkommer en bild som visar att 
arbetslagstanken är väl etablerad och att det finns både en vilja och en önskan att detta 
samarbete ska fungera; såväl inom som mellan ämnen, mellan stadier och mellan 
verksamheter. 

 
Det finns utrymme att diskutera eleverna på ett mer naturligt sätt än tidigare p.g.a. att 
arbetslaget är indelat åk vis. 
 
Den nya formen på arbetslagen ger också mer tid till planering och som följd en bättre 
överblick och en ökad känsla av kontroll. 
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Jag tycker att det är fantastiskt bra att samarbeta så här med en fritidsledare. 
 
Samarbete saknar jag mest av allt. 
 
Stämningen är väldigt bra- det känns som vi har ganska bra förståelse för varandras 
verksamheter, viljan finns. 
 
/…/ atmosfären är öppen.  

 
Något som också talar för en god arbetsmiljö är att skolan känns fräsch och ändamålsenlig.  
 

 Fin och funktionsduglig skola /…/ 
 
Kontakten med vaktmästare, städpersonal och kökspersonal har ökat /…/ 
 

 
Förutsättningarna för skolutveckling är således goda, både vad det gäller den befintliga miljön 
som den uttalade viljeinriktning som talar för samverkan. Det finns dock en begynnande 
trötthet och vilsenhet när det handlar om samarbetets innehåll och arbetsformer. 

 
Ständig tidspress. 
 
Det känns bara tycker jag att vi pratar om hur det skulle vara men i praktiken så 
händer inte så mycket. 
 
/…/ aldrig schemafri när mina kollegor är det…..Detta försvårar ämnesintegrering. 
 
Det är lite si och så med arbetsfördelningen bland oss. 
 
/…/ var och en har utvecklat sin egen strategi , vilket för med sig att kommunikationen 
och samarbetet blir därefter, d.v.s. bristfällig eller obefintlig . 
 
Det verkar inte som om alla känner sig delaktiga /…/ 
 
Det är lätt att skylla ifrån sig och inte se sin egen skyldighet i tillvaron /…/ 
 

 
Tidspress och dåligt utnyttjad tid nämns som ett hinder. Ett annat kan vara att inte alla är lika 
intresserade. Mellan raderna kan vi utläsa både gnäll och en viss uppgivenhet. Vad är det som 
gör att det inte fungerar? Är det verkligen tiden som är orsak till detta eller kan det vara så att 
traditionella tankar, invanda mönster och traditionell individualism styr? Behöver vi 
kompetensutveckling för att klara ett utökat samarbete på ett bra sätt? Ser vi möjligheterna 
och metoderna? Hur använder vi vår arbetstid? Skulle samverkan till och med kunna hjälpa 
oss att vinna tid istället?  
 
Vi vill ju samarbeta, nu är det dags! 
    
 
Nya skolan upplevs som ett lyft men har inte medfört ett närmande mellan olika arbetslag. Vi 
kan heller inte se några tecken på motsättningar mellan arbetslagen. Däremot har kontakten 
ökat med övrig personal. Sedan kan man se att arbetslagen är en positiv miljö. Många 
uttrycker att arbetslaget fungerar som ett stöd i arbetet. Återigen påpekas tidsaspekten, den 
gemensamma tiden anses ofta som knapp och att mycket inte hinns med. Den nya 
organisationen med horisontella arbetslag inom år 7-9 upplevs som positiv och ger en bättre 
överblick över eleverna. Vi frågar oss om alla vet vad arbetslagets uppgifter är. Vilka 
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uppgifter är det vi känner att vi inte hinner med? Måste de göras? Hur används vår 
gemensamma tid idag, skulle den kunna användas på ett annat, bättre sätt?  
 
Effektivisera arbetslagsarbetet! 
 

 
/…/ distansen både bildligt och bokstavligt har ökat till kollegorna i de andra lagen. 
 
Det nya personalrummet blev inte den samlingsplats man hade hoppats /…/ 
 
Jag skulle önska mer samarbete med arbetslag 4-6 /…/ 
 
/…/  vi i arbetslaget ger varandra stöd och råd /…/  
 
Utvärderingar och annat pappersarbete där formuleringar och tolkningar tar mycket tid 
av vår gemensamma konferenstid. Det blir lite tid över till vårt gemensamma 
arbetslagsarbete. 
 
/…/ aldrig schemafri när mina kollegor är det…Detta försvårar ämnesintegrering. 
 
Det är svårt att få till en samplanering /…/  
 
 

 
Problematiken runt samverkan grundskola fritids uttrycks på olika sätt. Fritidspersonal känner 
inte att de deltar på samma villkor som lärarpersonal. Vad är problemet? Beror det på de olika 
yrkeskategoriernas tradition? Behandlar ledningen personalen olika?  
 

Eftersom jag jobbar i våran fritidsverksamhet så upplever jag att vi har en ständig 
kamp för att bli respekterad för våran verksamhet. 

 
Samtidigt ges många positiva signaler om samarbetet. Det verkar som om grundskollärarna  
är mer positiva till samverkan. Har de mer att vinna?  
 
Dags att rensa luften! Var och en har betydelse för eleverna på sitt sätt! 
 

Jag är glad att jag har möjlighet att jobba i två verksamheter. 
 
                          Jag tycker att det är fantastiskt bra att samarbeta så här med en 
fritidsledare.  
 
Stämningen är väldigt bra- det känns som vi har ganska bra förståelse för varandras 
verksamheter, viljan finns. 
 
Samverkan präglas därför mycket av att ta tillvara en fritidspedagogs kvaliteter. 
 

 
 
 

Skolan i stort 
 

Något som också är tydligt uttalat över hela skolan är att det är viktigt med ett gemensamt 
förhållningssätt gentemot eleverna. All personal skall omfattas av detta, vilket inte fungerar 
idag. Med all personal menas inte bara lärare utan alla som jobbar inom skolan. Flera 
uttrycker en frustration över att inte alla följer fattade beslut, utan kör sina egna race. Hur får 
vi det att fungera? Det verkar som eleverna i hög grad styr skolan. Vem ska ha makten? 
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Värdegrundsfrågor har varit flitigt diskuterade de senaste åren men effekten verkar ha 
uteblivit. Behöver vi som personal ännu tydligare definiera hur vi vill ha arbetsmiljön?  
 
Känslan för det gemensamma ansvaret finns inte i tillräcklig omfattning. Som det ser ut idag 
ser vi en strikt arbetsuppdelning mellan olika yrkesgrupper. Finns det en brist på respekt 
mellan olika yrkesgrupper? Samtidigt som det är en hård arbetsbelastning på några enstaka 
personer så saknas något som får oss att dra det hela åt samma håll. Saknas en gemensam 
vision och ett gemensamt engagemang?  
 
Vi måste komma längre i vår professionalitet! 

 
Eleverna behöver mötas av ett gemensamt förhållningssätt från all personal /…/ 
 
Det skulle behövas fler vuxna ute bland eleverna när de har rast…Det är viktigt att all 
personal vågar ingripa och säga ifrån när någonting händer. 
 
Eleverna ser och jämför, och därför blir det många onödiga diskussioner och dispyter 
som upptar lektionstid. 
 
/…/ det känns som att eleverna styr och sätter gränser trots att de inte har kunskap eller 
vilja till det /…/ 
 
Jag bryr mig inte om vad de gör, så ungarna säger inte mycket till mig heller /…/ 
 
/…/ kollegor tar avstånd från/ej lojala mot/alla följer inte/ tagna beslut /…/ 
 
Vi ska bara ta det skräp som hör till undervisning i lektionssalar och trivselstäd i 
korridorer /…/ 
 
/…/ lärare som springer runt med kaffekoppar, varför torkar ni inte upp efter er? 
 
Om vi inte stöttar varandra finns risk att allt arbete hamnar på en person /…/ 
  
 Lärarna måste ta tag i sina klasser ordentligare /…/ 
 

 
Resursteamet upplevs som ett team distanserat från verksamheten och teamets funktion 
ifrågasätts. Eftersom teamet upplevs som distanserat innebär det att man som lärare tar hand 
om uppgifter som personer i resursteamet egentligen borde göra. 
 

/…/resursteamet/…/ Det är som om de vore en egen liten klick i skolans vardag och 
inte har så mycket med oss att göra /…/ 
 
Jag funderar på vad resursteamet egentligen sysslar med /…/ 
 
Kontakterna med skolsköterska och kurator fungerar bra, men kommunikationerna 
med skolpsykologen är nästan obefintliga. 
 
/…/ får ta en del frågor som egentligen inte är ”mina”. 
 

 
När det gäller samverkan grundskola/särskola så verkar den inte fungera tillfredsställande.
  

Samarbetet mellan särskola och oss fungerar ej /…/ 
 
I år 7 och 8 har grupperna varit stora, fler än jag har arbetsplatser för. Även 
särskoleelever har ingått i stor grupp. Ofta har jag känt tidsbrist, och 
tillkortakommande. Eleverna har också upplevt det så. 
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Skolledning 

 
Kring rektor och skolledningens roll finns en mycket tvetydig bild. Från lärarna i år f-3 finns 
nästan inga kommentarer om rektors roll medan lärarna inom år 4-9 har många och mot-
sägande uppfattningar, där man uttrycker både förtroende och misstro. Det verkar som om det 
finns väldigt olika förväntningar på rektor och rektors roll.  
 

Jag har stort förtroende för x som chef. 
 
Bra respons från rektor. 
 
Svårare och svårare att nå rektor. 
 
Jag skulle önska mer stöttning och uppmuntran, gärna enskilda samtal, men inte inför 
kollegor och elever. 
 
Ständiga provokationer tär på krafterna /…/ skapar olust och misstänksamhet mot 
ledningen. 

 
Flera uttrycker sin frustration över att rektor är ständigt tidspressad och det finns synpunkter 
om att rektor alltid ska finnas tillgänglig. Är det en rimlig förväntning? Kanske även 
rektorerna behöver se över sin arbetsfördelning och vilka olika saker de gör bäst. Kan det vara 
ett led i att få ihop Gunnarsbyskolan till en F-9-skola, istället för som idag, en F-3 samt 4-9-
skola? 
 

Att sitta med en chef som tittar på klockan titt som tätt ger inte inspiration och 
utveckling i samtal. 
 
/…/ svårt för mig att kunna sitta ner och i lugn och ro få tid att prata igenom frågor jag 
känner jag behöver ha svar på. 
 
/…/ Som det nu är måste man beställa tid för att få prata med rektor. 
 
/…/ De tycks finnas någon annanstans när vi behöver dem och vi blir precis som våra 
elever vilsna och missmodiga /…/ 
 

 
Det framgår att personalen efterfrågar rektor som pedagogisk ledare och att de bör finns ute i 
verksamheten i högre grad. Vikten av positiv stöttning från skolledningen framkommer 
tydligt.  

Rektorer behöver mer tid till att vara pedagogiska ledare. 
 
/…/ vår chef skulle kunna trycka mer på vad vi gjort som är bra istället för att tala om 
vad vi gjort fel. 
 
/…/ det är lättare att ta tag i fler uppgifter om jag upplever det som om min ledning 
stöttar mig och tror på det jag gör. 
 
Rektorerna har massor av uppdrag och får inte, eller tar sig inte, tid att finnas med ute i 
verksamheten i tillräcklig omfattning. 
 

 
Tydlighet och information från skolledning upplevs inte som tillräcklig.  

 
Rektors ledarskap är för det mesta tydligt men ibland ges olika budskap till olika 
personer angående samma ärende. 
 
Informationen från ledningen är ofta mycket dålig /…/ 
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Kraven på rektor är som synes många. Samtidigt som en del vill att han/hon ska bestämma så 
känner sig en del trampade på tårna, en svår balansgång. Att ha ansvar för en mängd 
självständiga individer och leda dem åt samma håll är ingen lätt uppgift.  
 
Rektor ska vara pedagogisk ledare! 
 

Sammanfattning 
 

Det finns vilja till samarbete men i dagsläget förekommer det mycket lite. Individualismen 
styr i hög grad. Visst samarbete mellan individer finns men hela arbetslaget är inte involverat. 
Arbetslaget upplevs som en positiv miljö och detta borde vi kunna utnyttja. Varje individ i 
arbetslaget har ju något att tillföra som man är bra på. Om alla i arbetslaget deltar på samma 
villkor så borde det underlätta i vardagen. Arbetslagsarbetet måste utvecklas så att vi alla 
känner att det är meningsfullt att jobba i arbetslag. Detta bidrar till vårt stora övergripande 
mål, att skapa en bra skola för våra elever. Det här är ett av de utvecklingsområden som vi bör 
arbeta med i ett F- 9 perspektiv, men med olika inriktning.  
 
Inom F- 3 har man uttryckt en önskan om att förbättra samverkan mellan skola och 
skolbarnsomsorg. Inom 4- 6 har flertalet efterlyst att man tar tillvara de olika kompetenserna 
som finns på ett bättre sätt. Inom 7- 9 finns ett behov att utveckla samplaneringen mellan 
olika ämnen för att nå en helhet för eleverna. 
 
Det finns en mycket stor efterfrågan av pedagogisk ledning. Något måste göras åt rektorernas 
arbetssituation så att de kan fullgöra denna viktiga del av sitt uppdrag på ett fullgott sätt. 
Det saknas en gemensam syn på vad skolans uppdrag innebär och vad de olika 
personalkategoriernas roll är. Vi är här för våra elever och en del av vårt jobb går ut på att 
fostra dem i en demokratisk anda. Här behövs en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt. 
Det här är ett annat av de utvecklingsområden som vi bör satsa på. Alltså, två angelägna 
områden för skolutveckling på Gunnarsbyskolan, som berör samverkansförhållanden, växer 
fram: arbetslagsarbete och en demokratisk skolanda. 
 
 
 
 
 

Planeringsdimensionen 
 
Planeringsfrågor relateras till hur skolans verksamhet kan beskrivas utifrån ytterligheterna 
nuorientering och framförhållning. I vilka tidsperspektiv sker den individuella arbets-
planeringen? Finns det en jämvikt mellan personalens önskningar om schemaläggning och 
tjänstefördelning, samt skolledarnas vilja att tjänstefördela och schemalägga enligt personalens 
önskemål? I vad mån det inträffar, hur sker gemensamma planeringar medarbetare emellan 
samt medarbetare och elever emellan? I vilka former planeras det gemensamt på skolan? 
 

Den egna arbetssituationen 
 

Även om det finns några som uttrycker att de har gott om tid till planering så menar flertalet 
att inte arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden. Det finns till och med de som inte vet hur de 
ska hinna gå på toaletten. Fler uttrycker att dagen är oerhört intensiv och fylld av olika 
arbetsuppgifter. Det finns de som har svårt att ta rast och paus. En följd av detta är att många 
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känner sig utarbetade och slitna. Vi måste själva bli bättre på att ta ut de raster och pauser vi 
har rätt till. Ingen elev är hjälpt av en slutkörd lärare. 
 
Dela på arbetsuppgifterna! 
 

Jag anser att min planeringstid för det mesta räcker för det jag ska göra och har ansvar 
för. 
 
Min tid räcker inte till, planering + personalmöten hamnar utanför och det händer 
fortfarande att jag får reda på ”nya” saker som bestämts när jag var sjukskriven. 
 
När ska jag hinna gå på toaletten? 
 
Mycket av den tid som jag tidigare använde till lektionsplanering går nu åt till att 
försöka lösa konflikter samt sociala problem vilket tar mycket mer på krafterna än vad 
en ”praktisk” planering gör. 
 
Mycket av vår arbetstid går åt till att dokumentera det som vi gör. 
 
Jag använder sällan rasten för att vila och bara sitta ner. 
 
Arbetsdagen är så intensiv med många olika saker, som sker i snabb följd och det finns 
ingen tid till andhämtning eller reflektion. 
 
 

Flera anser att det är svårt att få tiden att räcka till för att planera med andra och föra 
pedagogiska diskussioner. Inom år 7-9 finns önskemål om mer kontakt med övriga lärare i 
samma ämne. Hur utnyttjas den tid till ämneskonferens som finns idag?  
 
Planera för det vi vill göra utifrån vad vi bör göra!  
 

Men som sagt att få känna att man räcker till och att få planera med kollegor är det 
som för tillfället känns som det största problemet vi har. 
 
Jag tycker heller inte att alla mina kollegor alltid tar det ansvar som krävs av en lärare. 
 
/…/ saknar tid till pedagogiska diskussioner. 
 
Det kan vara svårt att få den gemensamma tiden att räcka till att planera tillsammans, 
det finns så många konstellationer man behöver prata ihop sig med. 
 
Slutligen, upplever jag att jag har mindre kontakt med lärare som har samma ämne 
som jag själv, vilket är en nackdel. Vi träffas sällan och det begränsar utbytet av idéer 
och material.  
 

 
 

 
 

Arbetslaget 
 

Inom arbetslaget är det lätt att fastna i akuta situationer istället för att lyfta blicken och se 
framåt. Längre framförhållning och ökat engagemang efterlyses framförallt vid schema-
brytande aktiviteter som friluftsdagar och temaarbeten. En följd av organisationsförändringen 
inom år 7-9 är att det upplevs som om planeringen har underlättats för vissa, beroende på att 
man undervisar i endast en årskurs.  
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Vid de flesta möten vi har fokuseras det alltid kring de elever som har problem eller 
missköter sig, aldrig om hur vi ska hjälpa de 90 procent av elever som är på skolan av 
rätt anledning och med rätt inställning, att utvecklas. 
 
/…/ får det utrymme i tid och rum, som gör det möjligt att på ett acceptabelt sätt kunna 
lösa vardagens problem och kunna lyfta blicken så att kvalitén på hela vår verksamhet 
höjs. 
 
Friluftsdagar och övriga aktiviteter som ska genomföras med stora delar av skolan 
behöver organiseras och förberedas bättre. Det händer att varken elever eller lärare vet 
vad som gäller när aktiviteten ska genomföras.  
 
Bättre framförhållning efterlyses och fler som tar ett aktivt ansvar för genomförande! 
 
Några bara kommer till dukat bord medan andra sliter som hundar. 
 
Utan tvekan har det blivit mindre planering eller kanske mer tid för planering av varje 
ämnesområde och man känner sig mindre splittrad. 
 
Kontakten till andra ämneslärare har blivit lidande. Våra träffar har reducerats till på 
sin höjd en timme per vecka. 
 

 
Personalen på fritids upplever att deras verksamhet blir lidande eftersom de får ta en del av 
klasslärarnas eller ämneslärarnas arbete. Vad är det man menar med att man går till en annan 
arbetsplats? Är inte Gunnarsbyskolan allas arbetsplats? Vem har bestämt att det ska vara så 
här?  
 
Teamwork! 

 
/…/vara anställd på fritids och då enbart arbeta på fritids till att som idag då nästan 
hälften av min tjänst ligger i skolan. 
 
Det som får stryka på foten är fritidsverksamheten som blir lidande av att vi 
fritidspedagoger arbetar i skolan och på något sätt får lägga vårt krut där. 
 
För mig är det en självklarhet att alla verksamheter och anställda har samma värde. 
 
Neddragningen på resurser, både när det gäller pengar och personal, gör att 
arbetsmiljön blir oerhört tuff. 
 

 
 

Skolan i stort 
  

Det finns motstridiga åsikter om hur informationen sköts på skolan. En del vill ha mer och 
snabbare information medan andra tycker att det är för mycket information så att inte tiden 
räcker till viktigare saker. Vem har ansvaret? Är det alltid skolledning som ska informera eller 
finns det ett ansvar hos individen/arbetslaget? Vad handlar det här om? Hur tar man till sig 
information? Det finns önskemål om information med det står ingenstans om vad för 
information man saknar eller vad man får för mycket av. 
 
Konkretisera informationsbehovet! 
 

Jag skulle önska att vi alltid fick ut information i tid. 
 
Information om vad som sker på skolan kan bli bättre, hellre för mycket än för lite. 
Personalmöte?? 
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Allt för mycket tid går åt till möten och konferenser som jag känner inte leder någon 
vart /…/ 
 
Sen tycker jag att det hela tiden kommer så mycket information och uppgifter 
”uppifrån” så att man sällan hinner med att diskutera elever och saker som har hänt 
under veckan. 
 

 
De flesta uttrycker att de trivs väldigt bra på sin arbetsplats. Samtidigt finns det perioder då 
många upplever det tungt.  
 

Jag trivs oftast bra men periodvis är det jobbigt. Då är det främst ”allt runt i kring” 
som känns besvärligt. 
 
Jag går aldrig till jobbet och känner att det känns hopplöst. 
 
Jag trivs i mitt arbete och med mina kollegor och elever men ser tendensen till att vi 
alla blir stressade och främmandegjorda i en miljö där människor blir till brickor i ett 
spel om resurser. 

 
 
Anmärkningsvärt är att elever sällan nämns i breven. När man gör det pratas det mer om dem 
som bekymmer än om elever som förutsättningar för vårt arbete.  

 
Jag känner frustration p.g.a. att det är en stor spridning (kunskapsmässigt) inom 
klasserna. 
 
Eleverna ser och jämför, och därför blir det många onödiga diskussioner och dispyter 
som upptar lektionstid. 
 
Vi känner oss respektlöst bemötta av andra elever på högstadiet. De kan t ex bara 
slänga upp dörren till klassrummet och skrika något, banka och slå i väggarna, slänga 
glåpord både åt oss och våra elever i korridorerna. 
 
Utbildningsnivån i kommunen är låg och vi har ofta elever som inte är 
studiemotiverade, men så mycket trevliga ungdomar det ändå finns. 
 

 
Skolledning 

 
Många uttrycker frustration över att schemat styr verksamheten i allt för stor grad. Behovet att 
lösa praktiska problem är stort. Man har svårt att se möjligheten till ett flexibelt arbetssätt. Är 
det så här eller låter vi schemat bli en ursäkt? Det kanske finns möjligheter vi inte ser? 

 
Schemat blir sönderhackat och den redan splittrade skoldagen blir än mer trasig. 
 
Vi ska ju vara flexibla i vårt arbetssätt och arbeta tematiskt etc. men vi blir alltför 
styrda av schemat. 
 
Vi på stadiet måste rätta oss mycket efter ett ”uppifrån” satt schema. 
 

 
Många utsagor om skolledningens arbete är motsägande. Vissa är positivt inställda men andra 
är negativa. Det finns ett missnöje med beslutsgången och att saker beslutas av ledningen utan 
förankring. Samtidigt anser andra att rektor bör bestämma och att personalen måste följa 
fattade beslut.  
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Gällande ledningen, tycker jag att det fungerar bra. Jag tycker att personalens 
välbefinnande och behov prioriteras lika mycket som elevernas och det är nödvändigt 
om samarbetet ska fungera. 
 
Om vi sedan pratar om alla dessa uppgifter, stora som små, som ”prackas” på oss 
uppifrån. Dessa ska lösas, och ofta ska det gå väldigt snabbt. Vad blir då resultatet? Jo 
ofta löses inte uppgifterna på ett tillfredsställande sätt, och glöms bort tills det är dags 
att revidera dem, ofta på kort tid, nästa år. 
 
Man får information om besluten på AEK. 
 
Här måste rektor ”bestämma” och vara hårdare i sitt agerande. Så många människor 
kan inte tycka lika och ha samma åsikter, men är beslut taget måste man vara 
solidarisk med beslutet och låta egna åsikter stå tillbaka. 
 

 
 

Sammanfattning 
 

När det gäller planering så finns det dåligt med framförhållning, vi agerar i nuet. Vi 
har större möjligheter än vi tror att påverka hur vi använder vår arbetstid. Vi måste 
bli bättre på att fördela arbetsuppgifterna emellan oss så att inte några tar på sig för 
stor del av arbetet. Tillsammans kan vi hjälpas åt att se de möjligheter som finns till 
samplanering och arbetsfördelning.  
 
Inom år 7-9 finns det en konflikt mellan arbetslag och ämneslag. Många tycker att 
man borde hinna med båda men det är svårt att genomföra. Tanken med arbetslagen 
har inte slagit rot utan ämneslaget ses fortfarande som viktigast.  En 
organisationsförändring genomfördes inför innevarande läsår, från vertikala till 
horisontella arbetslag. Här har planeringstid frigjorts för teoriämneslärare som 
skulle kunna utnyttjas på ett mer ändamålsenligt sätt.  
 
Eftersom vi har valt ut utveckling av arbetslagslagen som något vi behöver satsa på 
tror vi att det för med sig att vi tillsammans i arbetslaget/arbetslagen även förändrar 
vår framförhållning när det gäller planering. Tillsammans kan vi strukturera upp 
och planera läsåret redan från början. Det bör också innebära att vi inte känner oss 
stressade och i tidsnöd, i alla fall inte lika ofta.  
 
Vi behöver föra en diskussion om vilken information som efterfrågas och hur vi kan 
organisera informationsflödet så att alla parter känner sig delaktiga. Arbetslagen bör 
diskutera detta och framföra sina åsikter till skolledningen. 
 
 
 
 

Förändringsdimensionen 
 
 
Förändringsfrågor redovisas utifrån begreppen rigiditet och flexibilitet. I denna dimension 
analyseras breven utifrån vilka önskningar som finns när det gäller förändringar i 
skolverksamheten, och de önskningar som uttrycker ett bevarande eller en återgång till kända 
och invanda arbetsformer.   
 
 

 79 



 

Arbetslaget 
 

Hos många finns en önskan om förändring. Flera uttrycker en vilja och önskan att jobba för en 
förändring vad det gäller samplanering, temaarbete, arbetslagsarbete, se varandra som 
resurser, gemensamt förhållningssätt: vi tillsammans jobbar för elevernas bästa.  
 
I denna dimension finns en god grogrund för ett framtida gemensamt utvecklingsarbete!  
 

 
Pedagogiska frågor, tips och idéer, och mer samarbete borde prioriteras bättre. Jag 
tycker att vi skulle bli bättre på att ta tillvara de olika kompetenser och erfarenheter vi 
har. 
 
Jag tycker nog också att våra konferenser ibland kunde användas på ett mer effektivt 
sätt.  
 
Vi sitter i timmar och diskuterar och dokumenterar vad vi bör göra och hur vi ska 
förhålla oss i vissa situationer, men i slutändan går var och en ut och kör sitt eget race. 
 
Även på högstadiet skulle ett samarbete över ämnesgränserna innebära ett nytt sätt att 
tänka. 
 
Nästa steg blir att försöka samplanera mer både inom och mellan ämnen, så att 
eleverna lättare kan se helheten i det de ska lära sig, samt se till att deras 
arbetsbelastning blir jämnare fördelad över terminen. 
 

 
I år 7-9 ser lärarna positivt på de mindre klasserna som de nu har haft, samtidigt som 
laborationer inte fungerat.  
 

Små klasser vilket är positivt men har också inneburit att laborationerna som sker i 
helklass blivit stökiga och mer riskabla. 
 
Klasserna har gjorts mindre just för att vi skall kunna bättre anpassa lektionerna och ha 
tid för elevernas olika kunskapsnivåer. 
 
Satsningen på 20-klasser på hög är också jättebra. Hade sen schemat legat parallellt 
hade resurserna kunnat utnyttjats mycket bättre också. 
 

 
Mycket tid idag ägnas åt andra arbetsuppgifter än planering och genomförande av 
undervisning. Vad är det för andra arbetsuppgifter vi menar? Vart kommer dessa ifrån? Vem 
gör vad? Gör vi rätt ”pappersarbete”? Läraryrket har förändrats genom åren men har vår egen 
förståelse för uppdraget förändrats? 
 
Effektivisera och fördela arbetsuppgifterna! Våga förändra! 
 

Ägna oss åt elever mera i st.f. pappersarbete. Jag hinner mycket mindre nu än förr.  
 
Att arbeta på skolan i dag är mera komplext än tidigare, och jag tycker att det har blivit 
ett bra mycket tyngre uppdrag än förut. Själva undervisningen verkar nästan ha 
hamnat på undantag. 
 

 
Har alla lärarkategorier samma uppdrag? Hur kan det komma sig att fritids inte anse sig vara 
lika viktiga som skolan? Det märks även ett avstånd mellan lärare och övrig personal.  
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Det är dags att se varandras olika jobb i skolan och värdesätta de olika yrkesrollerna i 
stället för att motverka varandra!  
 

Fritidshemmets uppgift anses inte lika viktig som t ex skolans.  
 
Det jag saknar är studiedagar och fortbildning för oss assistenter. 
  
Lärarna måste ta tag i sina klasser ordentligare /…/ 

  
 
Besparingar har gjorts som har lett till en förändrad arbetssituation som inte känns bra. 
Fritidspedagogerna utnyttjas i högre grad som klasslärare än tidigare för att täcka en 
nedskärning. Inför ytterligare besparingar som kommer till hösten har fler uttryckt en oro för 
framtiden. Vardagen kommer att bli tuff för de elever och lärare som förlorar sina 
elevassistenter.  
 

I år så får fritidspedagogerna ta delar av undervisningen i år 1 på grund av besparingar. 
Detta har ju gjort så att den positiva effekten med samverkan har försvunnit för oss i år 
tyvärr. 
 
Vi får ingen uppskattning från beslutsfattare utanför skolan, det känns som om de bara 
tycker att skolan kostar alltför mycket pengar. Det behövs inga vikarier, vi ska helst 
täcka upp för varandra utan ersättning. 
 
Det finns dåligt med pengar och det är ekonomin som styr verksamheten, inte de 
behov som finns. 
 
Nu har flera elevassistenter i kommunen blivit uppsagda och kommer inte att finnas 
till för eleverna fr.o.m. hösten 2005. Det kommer för min del att innebära att jag inte 
kommer att räcka till för alla elever. 
 
Jag bävar för ht-05 då så många assistenter försvinner. De har en ovärderlig roll i 
skolan; dessutom blir det färre vuxna i skolan i stället för fler som det egentligen borde 
vara. 
 
Eftersom tillgången på vikarier är begränsad, har jag känt en stor press på mig att 
finnas på skolan. 

 
Vad kan följderna bli? Riskerar vi att tappa kompetent personal. Hur drabbas eleverna? Hur 
väl kommer vi att orka? I breven kan vi utläsa en trötthet och frustration hos personal. 
Kommer håglösheten att breda ut sig ytterligare? För oss i skolan kan det ibland bli svårt att 
stimuleras till fortsatt arbete och utveckling. 
 
 

Skolan i stort 
 
 

Det finns ett missnöje med hur vi idag använder de resurser vi har till elever i behov av 
särskilt stöd. Kan man inte samordna de resurser som finns för alla elevers bästa oberoende av 
vilken skolform man går i? Behöver det vara vattentäta skott mellan olika skolformer? 
Samundervisningen, vart tog den vägen? 
 

Jag önskar att det fanns fler möjligheter för just dessa svaga elever. 
 
Många elever får idag stryka på foten, för många elever med svårigheter på detta 
stadie. Det måste organiseras så att fler får hjälp. 
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I år togs allt detta stöd bort eftersom eleven måste vara inskriven i särskolan för att få 
ta del av den pedagogiken. Särskolan finns i lokalen bredvid med god plats och många 
vuxna.  
 
Varför ska det vara så svårt att integrera åt det hållet. 
 

 
Det fanns en förväntan om att saker och ting skulle bli bättre bara vi flyttade till nya fina 
lokaler, vilket inte skedde automatiskt. Vad beror detta på? Detta säger en del om att det som 
sitter i väggarna inte nödvändigtvis sitter i de fysiska väggarna. 
 
All personal som arbetar i skolan måste engagera sig för att resultatet ska bli bra! 

 
/…/viljan till förändring och förbättring finns nog, men genomsyrar inte verksamheten 
/…/ 
 
Stämningen på skolan verkar vara lite trött /…/ den förväntade nya starten infann sig 
aldrig. 
 
Jag blir så trött på sådana personer som gnäller men inte vill göra något för att 
förändra, om det inte kan ske på deras villkor. 
 
Jag bryr mig inte om vad de gör, så ungarna säger inte mycket till mig heller /…/ 
 
När det gäller förändringar som rör det pedagogiska arbetet har det varit trögare att få 
saker att hända. Några lärare intar någon slags liknöjdhet och verkar förvänta sig att 
någon annan ska lägga fram ett färdigt förslag. 
 
Fortfarande är det vissa lärare som inte verkar ha påverkats av hur förhållningssättet 
hos vuxna förväntas vara. 
 

 
Många positiva tankar finns ändå om nya lokalerna. Torget är en trivsam medelpunkt och 
frukost är ett uppskattat inslag.  
 

Det är stor skillnad på morgonen, nu sitter fritidsbarnen i matsalen och äter frukost 
/…/ lugnt och mysigt /…/ 
 
Arbetsmiljön på nya skolan vad gäller lokaler är strålande. 
 
Mycket har förändrats sen vi bytte skollokaler. Att vi omorganiserade arbetslagen ser 
jag som en stor framgång. 
 
Härligt att få jobba i större ljusare lokaler. 
 
Högstadieeleverna har möjlighet att köpa frukost. 

 
Det har också lett till att arbetslag/lärare kommit längre från varandra trots att avstånden 
minskat. Vi har ett stort personalrum där alla kan få plats. Det borde vara enkelt att höja 
trivseln och öka kontakten, men det hänger naturligtvis på oss själva. Att säga hej till 
varandra, att se till att vi alla vet varandras namn och uppgift på skolan är naturligt.  
  

Det jag saknar ibland är kontakten med övriga arbetslag /…/ 
 
Det nya personalrummet blev inte den samlingsplats man hade hoppats /…/ 
 
På grund av skolans utformning har man också tappat kontakten med många andra 
kollegor. 
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En negativ effekt av de nya lokalerna är att lärarna i år 7-9 blivit mer uppdelade, det 
finns en del som jag nästan inte sett under hela höstterminen. 
 

 
Skolledning 

 
En förändring som efterfrågas är att rektor är med mer ute i verksamheten. Personal 
efterfrågar mer stöttning och pedagogisk handledning från sin rektor.  

 
Det borde vara naturligt att få lektionsbesök av rektor och kunna diskutera både 
pedagogiska frågor och sin egen yrkes- och kompetensutveckling i utvecklingssamtal 
och lönesamtal. 
 
Jag tycker det känns som om förtroendet för mig som lärare från vår chef blir mindre 
och mindre. 
 

 Sammanfattning 
 
I denna dimension märks en tydlig vilja till förändring men i realiteten händer inte så mycket. 
Det är som att vända en Atlantångare. Vi behöver en diskussion angående vårt uppdrag som 
lärare, vare sig vi är anställda som förskollärare, fritidspedagog eller grundskollärare. 
Samtidigt behöver även andra personalgrupper stärkas och känna sig mer delaktiga i skolans 
uppdrag. För att nå en ökad måluppfyllelse och skapa en bra och trygg skola för alla elever 
måste all personal vara engagerad och sträva mot gemensamma mål. Ett led i detta är att 
skapa mötesplatser för personalen så att vi känner att vi är arbetskamrater och har en 
gemensam uppgift. I det här arbetet behövs det tydliga pedagogiska ledare. Rektorernas roll är 
en viktig faktor och de behöver få mycket tid till detta. Gemensam fika en dag i veckan kan 
vara ett annat sätt att öka kontakten mellan oss alla. 
 
Vi menar att en diskussion om uppdraget är ytterligare ett utvecklingsområde för 
Gunnarsbyskolan att arbeta med, till och med en förutsättning för att vi ska lyckas med de 
andra två, arbetslagsarbete och en demokratisk skolanda. 
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Skolplanearbete som en skolutvecklingsprocess 
 
Som framgick av det allmänna resonemang om utvärdering som fördes i rapportens inledning 
kan en utvärdering uppmärksamma såväl resultat- som processaspekter av det utvärderade 
objektet. I denna utvärdering har vi så långt i huvudsak varit inriktade på det förstnämnda. Att 
så är fallet har att göra med den uppdragsbeskrivning som konkretiserats i den tolkningsbas 
som ligger till grund för utvärderingen. I enlighet med vår ”utvärderingstratt” (figur 1:2) har 
vi tacklat och avgränsat detta uppdrag så att utvärderingsarbetet har rört sig från breda och 
översiktliga, till mer avgränsade och detaljerade, studier och analyser. Vi har eftersträvat att 
om inte i en heltäckande mening försöka besvara frågan om förekommande avtryck från 
skolplanen i skolors vardagsarbeten, att i alla fall peka på närvaro och frånvaro av 
indikationer på sådana avtryck. Som framgått finns skolor och förskolor i Eda kommun där 
sådana indikationer är påtagligt närvarande, men det finns också exempel på motsatsen. Vi 
har även diskuterat om förekomsten av avtryck i arbetsplaner är en garanti för att avtrycken 
också finns i skolans vardagsarbete, och konstaterat att så behöver naturligtvis inte vara fallet. 
Vidare har också diskuterats att närvaro av avtryck i en skolas vardag behöver i och för sig 
inte ha någonting med skolplanen att göra.  
 
Utan att spekulera om orsaksförhållanden vill vi emellertid lyfta fram att i ett antal fall finns 
vad vi kan uttrycka som mer eller mindre påtagliga innehållsliga överensstämmelser mellan 
skolplan och faktiskt skolvardag. I andra fall, har vi som vi sett, exempel på skolor där sådana 
överensstämmelser inte kan skönjas. 
 
 
Från top-down till bottom-up 
 
Avslutningsvis vill vi göra ett försök att utveckla utvärderingens i huvudsak summativa 
inriktning och det gör vi i förhållande till den del av uppdragsbeskrivningen som understryker 
att utvärderingen också ska innehålla ”… förslag som kan beaktas i anslutning till 
utformningen av den kommande skolplanen…”.  
 
Vår idé om hur man inom Eda kommun mot bakgrund av utvärderingens slutsatser om 
skolplanens ”avtryck” kan hantera det fortsatta skolplanearbetet, vilar på att den i huvudsak 
top-down orienterade strategi som hitintills tillämpats ersätts av en mer bottom-up inriktad 
strategi. Med detta avses att fokuseringen på skolplanen som ett kommunpolitiskt dokument 
som ska implementeras i skolornas praktik, ersätts av ett synsätt där skolplanen är ett 
kombinerat professionellt-politiskt instrument som växer fram ur skolornas egna och måhända 
unika behov och problembilder. I praktiken skulle detta innebära att skolplanearbete görs 
synonymt med skolutvecklingsarbete där process och förlopp är väl så väsentliga ingredienser 
som utfall och resultat. 
 
Hur skulle då ett ”paradigmskifte” av detta slag kunna te sig i praktiken?  Ja, enkelt uttryckt 
tänker vi oss att skolplanearbetet inleds med att kommunens skolor, med lämpligt externt 
och/eller internt stöd, inventerar sina egna förutsättningar för att bedriva ett kvalitativt 
högtstående vardagsarbete. Dessa inventeringar ligger därefter till grund för 
skolutvecklingsprogram som arbetas fram inom de respektive skolorna. Skolornas lokala 
arbetsplaner kan med fördel utgöras av en dokumentation av dessa utvecklingsprogram. Den 
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kommunala skolplanen bygger i nästa led på ett underlag som utgörs av dessa 
skolutvecklingsprogram.  
 
I detta syfte har vi valt att använda oss av en kulturanalys och exemplifierat detta med den 
skolkulturanalys som utförts vid Gunnarsbyskolan. Vid den aktuella skolan har en 
skolutvecklingsgrupp utsetts och som själva – och med stöd och utbildning – genomfört 
analysarbetet.  
 
Kulturanalysen av Gunnarsbyskolan som exempel 
 
Som tas upp i kulturanalysen vid Gunnarsbyskolan framträder några områden som kan 
betraktas som kärnproblem i denna kultur.  
 

• Ett är att integrationen mellan de olika skolformerna i ett f-9 perspektiv behöver 
utvecklas ytterligare. De traditionella skiljelinjerna mellan förskola ”mellanstadiet” 
och ”högstadiet” existerar fortfarande och behöver framdeles uppmärksammas. 

 
• Ett annat är att personalen flitigt diskuterar (avsaknaden av) ett gemensamt 

förhållningssätt gentemot elever och utifrån vilka principer detta helst bör ske. En 
demokratisk skolanda eftersträvas. 

 
• Ett tredje är arbetslagets inre arbete och samarbete kring skolans uppdrag. Behov finns 

att finna arbetsformer och gemensamma arbetsuppgifter som leder fram till att i 
innehållslig mening utveckla det pedagogiska arbetet med elever.  

 
Att just dessa utvecklingsområden framträder som de mest påtagliga har dels att göra med 
utvecklingsgruppens uppgift att utifrån innehållet i kulturanalysen ”vaska” fram lämpliga 
områden, och att dels det remissförfarande som det inneburit att arbetslagen vid ett flertal 
tillfällen under sammanställningens gång givits möjlighet att reflektera över innehåll och 
bidra med fortlöpande synpunkter kring de föreslagna områdena.   
 
Till utvecklingsgruppens uppgift hör också att, i samförstånd med rektor och personal, 
fastställa ett skolutvecklingsprogram och därtill hörande kompetensutvecklingsplan som 
under, låt oss säga en treårsperiod, syftar till att utveckla dessa områden. Därefter genomförs 
ytterligare en kulturanalys som vid detta tillfälle då kan fungera både som ett 
utvärderingsinstrument och som ett underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.  
 
Fördelen med detta förfaringssätt är att de utvecklings- och utvärderingsinstrument som 
används, inte bara ger en resultatinriktad (summativ) information om uppnådda resultat, utan 
även kan bidra till kunskapsgenerering kring det förlopp som tar vid i utvecklingsarbetet.  
 
Här skulle det föra för långt att i detalj utveckla ett förslag till ett skolutvecklingsprogram, 
men låt oss i ett exemplifierande syfte ändå peka på de utvecklingslinjer som diskuterats vid 
Gunnarsbyskolan fram till dags dato.  
 
En utvecklad arbetslagsorganisation förefaller vara en nödvändig förutsättning för att hantera 
de ovannämnda problembilderna. Arbetslagen är för närvarande inte samordnade och alltför 
nuorienterade  i sin gemensamma planering. De har heller inte utvecklat redskap för ett 
gemensamt pedagogiskt arbete med elever. Detta kan också vara en bidragande orsak till att 
förhållningssätten gentemot elever upplevs variera bland personalen. Var och en löser de 
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uppkomna situationerna på sitt sätt, och inkonsekvenser kommer därför lätt att uppstå som en 
följd av detta. Om arbetslag ska kunna etableras förutsätts att en verksamhetsidé som upplevs 
som angelägen för arbetslagets samtliga medlemmar kan etableras. Om en sådan 
verksamhetsidé ska bli något annat än tom retorik förutsätts att den uppmärksammar sådana 
kritiska områden som om möjligt samtliga arbetslagsmedlemmar upplever som angelägna att 
hantera i vardagsarbetet.  
 
Vid Gunnarsbyskolan har man valt att framöver fokusera två områden, varav metoder för 
arbetslagsarbete kan ses som ett överordnat område, och det gemensamma förhållningssättet  - 
eller en demokratisk skolanda - är tänkt att löpa parallellt som en integrerad del i arbetslagens 
och Gunnarsbyskolans utveckling.  
 
Mot denna bakgrund kan det utvecklingsprogram som – med kulturanalysen som grund – tas 
fram inom Gunnarsbyskolan koncentreras på att utveckla en arbetslagsorganisation som 
innehållsligt bärs upp av det resonemang som förts ovan.  
 
Vi har här givit exempel på hur en genomförd kulturanalys på en skola kan leda fram till 
slutsatser om lämpligt innehåll för skolutveckling inom just denna skola. Vi tänker oss alltså 
att samtliga skolor inom Eda kommun (med stöd av de utbildade kulturanalytikerna) 
genomför analyser, av dessa drar slutsatser och designar utvecklingsprogram av det ovan 
exempliferade slaget. Dessa utvecklingsprogram skulle därefter ligga till grund för kommunen 
att arbeta fram en skolplan som i praktiken blir en utvecklingsplan. Detta mer bottom-up sätt 
att hantera skolplanearbetet kan åskådliggöras med följande figur: 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturanalys 
Gunnarsbyskolan Kulturanalys 

Skola A 
Kulturanalys 
Skola B 

Utvecklings
program.  

Utvecklings-
program A 

Utvecklings-
program B 

Utvecklings-
program N 

Skolplan – 
Utvecklings
-plan 

Kulturanalys  
Skola N 

Figur 1:1. Skolplanearbetet som ett utvecklingsarbete. 
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Utvärdering av Eda  kommuns skolplan – en sammanfattning 
 
Arbetsgången i utvärderingen kan sammanfattas med följande figur: 
Utvärdering av Eda kommuns              Förslag till alternativ bottom-up strategi; 
skolplan; en top-down strategi                           
 
 Uppdrag: Avtryck av 

skolplanen. 
 
Tolkningsbas: Precisering 
och avgränsning av 
uppdraget. 

En kommunal skolplan – 
eller kanske snarare en 
utvecklingsplan – arbetas 
fram med skolornas 
utvecklingsprogram 
(arbetsplaner) som 
underlag.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empiriska 
undersökningar: 
• Översiktlig analys 

av samtliga 
arbetsplaner. 

• Detaljerad analys av 
några arbetsplaner. 

• Intervjuer vid ett 
fåtal utvalda skolor. 

• Kulturanalys vid 
Gunnarsbyskolan. 

Samtliga skolor 
utvecklar – fortfarande 
med handledarstöd – 
egna utvecklingsprogram 
baserad på resultatet av 
verksamhets-
inventeringen. Skolornas 
arbetsplaner kan utgöras 
av en dokumentation av 
dessa utvecklings 
program. 

 
 
  
 
 
 
 
 

Resultat: Avtryck av 
skolplanen  i skolornas 
vardagsarbete 
förekommer i 
varierande grad. 
 
Fråga: Hur kan 
skolplanearbetet göras 
mer vardagsförankrat? 
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Jo, genom att göra 
skolorna mer aktiva i 
processen med att ta 
fram skolplanen. Ett 
första steg här är att 
samtliga skolor 
inventerar själva med 
stöd av utbildade 
handledare sina 
förutsättningar för 
skolutveckling.
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Bilaga 1 

 

Eda kommuns skolplan 

Frågor angående relationen Eda kommuns skolplan och vardagsarbetet på skolan: 

Kunskap och lärande i vid mening  
 

8. På vilket sätt använder du dig av lek, rörelse, musik och bild som kunskaps- och 

lärandekällor för dina elever?  

9. Hur gör du/ni för att lyfta in barn och ungas språkutveckling i lärandet? 

10. Hur går du tillväga för att differentiera och på så sätt individualisera elevers lärande? 

11. Vilka förutsättningar har du för differentiering i din undervisning, och hur planerar du 

för en sådan? 

12. Verkliga problem som utgångspunkter för problemlösningar inom tematiserad 

undervisning med längre arbetspass, kan du ge några exempel på resultat elever 

åstadkommit i dessa sammanhang?  

13. Hur stimulerar du elever att vara aktiva i sitt lärande? 

14. Alla lärare/pedagoger ska få fortbildning i hur barn/unga tänker och lär? 

15. All personal ska få fortbildning i samtal – handledning – mentorskap? 

 
 
Samverkan med fokus på arbetslagsarbete 
 

5. Hur har ni inom arbetslaget konkretiserat ert arbetslagsarbete gentemot mål i 

skolplanen samt även i sin förlängning gentemot läroplanen? 

6. Finns dokumentation som visar era mål, innehåll och arbetssätt? 

7. På vilket sätt har arbetslaget deltagit vid upprättandet av den lokala arbetsplanen? 

8. Hur gick det till när den lokala arbetsplanen för detta läsår togs fram? 
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9. Alla barn/unga ska ha en individuell utvecklingsplan? 

10. Det ska finnas en plan för studie- och yrkesvägledning? 

11. Samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt måste bli tydligare? 

12. Varje enhet ska i samarbete med föräldrar utarbeta en plan för hur det övergripande 

föräldrainflytandet ska se ut? 

13. Varje arbetslag ska ha ett dokumenterat samarbete med minst en verksamhet utanför 

den kommunala verksamheten? 

14. Varje arbetslag ska ha ett dokumenterat samarbete med minst en annan skola? 

 

IT och pedagogisk förnyelse 
 

2. På vilka områden har det under skolplaneperioden genomförts pedagogisk förnyelse 

vid din skola? 

3. Vari består denna pedagogiska förnyelse, och vilka resultat har visat sig i 

vardagsarbetet? 

4. På vad sätt har IT i undervisningen bidragit till pedagogisk förnyelse? 

5. Hur används bibliotekets resurser i detta sammanhang, dvs. för ett kunskapsbyggande 

inför framtiden? 

6. Alla skolor ska ha en IT-plan? 

7. Alla skolor ska ha en plan för sin skolbiblioteksverksamhet, ett info-mediacenter 

kopplat till IT-målen? 

 

Barn och unga i behov av stöd/lärandemiljöer 
 

1. Hur har elevvårdsarbetet samordnats mellan och inom arbetslagen? 

2. På vilket sätt har arbetslaget dragit nytta av övriga resurser inom kommunen såsom 

specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare etcetera? 
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3. Hur har ni inom ditt arbetslag försökt att skapa stimulerande lärandemiljöer för att 

möta enskilda elevers olika behov? 

4. Beskriv hur samverkan kring elever med särskilda behov fungerar! 

5. Övergripande för alla enheter skall det finnas en elevvårdsplan? 

6. För hela skolan i Eda ska det finnas ett resursteam, bestående av kurator, psykolog, 

skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, talpedagog och 

förvaltningschef? 

7. Specialpedagoger/speciallärare ska finnas för förskola, förskoleklass, grundskola och 

gymnasieskola? 

8. Alla elever i behov av särskilt stöd ska ha ett åtgärdsprogram? 

9. Alla enheter ska ha en egen elevvårdsplan där bl. a. mobbningsplanen ska ingå? 

10. Diagnostiskt prov i åk 2 och 7 genomförs enligt Generell plan för att upptäcka och 

följa upp elever med ”läs- och skrivsvårigheter – dyslexi” i Eda kommun? 

 

 

Eda kommuns skolplan 

Frågor angående arbetslagsarbete: 

1. Hur är arbetslaget sammansatt, hur många är ni? När träffas ni? 

2. Vad gör ni när ni träffas? (pedagogiska/administrativa möten?) 

3. Vilka frågor är de vanligaste? (form/innehåll) 

4. Diskuteras kunskapssyn – synen på lärandet på a-lagsmöten, i så fall vad? 

5. Är det samstämmighet eller har ni väldigt skilda uppfattningar? 

6. Hur ser ni på kunskapsutveckling/progression i lärandet? 

7. Hur ser det förebyggande elevvårdsarbetet ut? 
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8. Hur går ni tillväga när ni upprättar åtgärdsprogram, och hur samverkar ni med 

resursteamet? 

9. Vilka särskilda förmågor anser ni inom arbetslaget är de viktigaste för att stimulera till 

ett lärande för livet? Vad har ni utarbetat som er gemensamma profil? 

10. Hur fungerar arbetslagets verksamhet gentemot skolledningen? 

11. Hur stort är ert inflytande över arbetsorganisationen på skolan, för er egen del? 

12. I vad mån har ni möjligheter att uttrycka er i resursfördelningsfrågor? 

13. Vilka roller uppfattar ni att ni sinsemellan intagit i arbetslaget? 

14. Hur är relationen mellan de olika arbetslagen på skolan? 

15. Pågår det någon ämnesövergripande interaktion mellan arbetslagsmedlemmarna? 

16. Hur differentierar ni undervisningen, så att den kan tillgodogöras av alla elever? 

17. Har ni inom arbetslaget påverkat er egen kompetensutbildning, och i så fall hur? 

18. Vilka förtjänster har ni inom arbetslaget hittills upplevt av ert samarbete? 

19. I vilka sammanhang har ni inom arbetslaget tagit fram den kommunala skolplanen, för 

att hantera något inom eller i anslutning till undervisningen? Hur tillkom egentligen 

den kommunala skolplanen? 
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