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Bakgrund 
 
I denna slutrapport redovisas resultatet av en genomförd utvärdering av kompetensutveckling, 
som ett samlingsprojekt för 30 skol- och resultatenheter, inom Kunskapskontoret i Sandvikens 
kommun. Utvärderare är Frank Sundh, Christer Wede och Gunnar Berg vid Högskolan 
Dalarna.   
 
Enligt uppdragsbeskrivningen är syftet med utvärderingen att undersöka om detta 
samlingsprojekt för kompetensutveckling resulterat i några ”avtryck”, och i så fall vilka, i det 
vardagsarbete som bedrivs av de enskilda skol- och resultatenheterna i Sandvikens kommun. 
Närmare bestämt handlar detta om att kartlägga eventuella resultat av denna satsning på i 
första hand professionell nivå. I andra hand ska effekter av kompetensutveckling spåras upp 
och undersökas på organisations- och institutionsnivå. Vidare är syftet med utvärderingen att 
den ska utgöra underlag för såväl konkreta som principiella förslag som kan beaktas i 
anslutning till kommande satsningar på kompetensutveckling samt skolutveckling, och som 
kan underlätta och effektivisera genomförande av dessa. Sandvikens kommun förväntar sig 
också att denna rapport inte bara innehåller resultatet av utvärderingen, utan även att 
utvärderarna drar slutsatser av det ovan nämnda slaget.  
 
I föreliggande slutrapport redovisas resultatet av vårt utvärderingsarbete, 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 men dock inte de skolor som varit 
föremål för utvärderingen. 
 
Enligt uppdragsbeskrivningen ska utvärderingen genomföras under perioden 2005 08 31 – 
2007 12 31. Senast 2008 02 28 ska manuskript till slutrapport lämnas till Sandvikens 
kommun. Denna tidsplan är ändrad på grund av EU:s regler för medeltilldelning. 
Samlingsprojektet vid de 30 skol- och resultatenheterna ska vara avslutat 2007 07 31, sedan 
ska inom tre månader samordningsansvariga vid Kunskapskontoret inkomma med en 
slutredovisning tillsammans med föreliggande slutrapport. För oss utvärderare har detta 
inneburit en överraskande men dock inte obehaglig tidspress.  
 
Falun i juli 2007 

 
Utvärderarna 
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Inledning 

 

Utvärdering som kontroll mot standard 
 
Vad är utvärdering? 
 
För gemene man 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, det vill säga 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.  
 
Ett nyckelord i all utvärdering är effekter – utvärderingen ska belysa kompetensutvecklingens 
effekter i olika avseenden. Detta leder oss naturligt över till ordet effektivitet och frågan om 
kompetensutveckling i Sandviken medfört effektivitet i verksamheten. Effektivitet i 
förhållande till vad, är den naturliga följdfrågan. För att tränga djupare in i denna problematik 
kan det vara meningsfullt att påminna om att engelskan har två ord för effektivitet, nämligen 
effectiveness och efficiency. Det förra står ungefär för ”måleffektivitet”, eller yttre effektivitet, 
och uppmärksammar frågan om organisationen är effektiv i den meningen att den faktiska 
verksamheten ligger i linje med uppsatta mål (”att göra rätt saker”). Efficiency handlar mer 
om ”medeleffektivitet”, eller inre effektivitet, och här kommer processerna kring och utfallet 
av organisationens faktiska produktion och/eller verksamhet i fokus (”att göra saker rätt”).  
 
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 kompetensutvecklingsinsatserna i Sandvikens kommun med medel från EU:s 
Växtkraft Mål 3, steg 2 har satt få avtryck i enlighet med projektmålen i dessa 30 skol- och 
resultatenheters vardagsarbete. Om vi enbart anlägger ett effektivitetskontrollerande 
perspektiv skulle detta innebära att projektet har ”misslyckats” med att fungera som ett reellt 
utvecklingsinstrument 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 kompetensutvecklingens kölvatten har vunnit så 
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mycket kunskap så att själva samlingsprojektet för de 30 skol- och resultatenheterna är en 
uppenbar framgång.  
 
Det finns alltså anledning att hålla isär samlingsprojektet som sådant och dess eventuella 
summativa (yttre) effekter och kompetensutvecklingsinsatserna utifrån handlingsplanerna och 
deras formativa (inre) processeffekter. Relationen mellan den yttre och inre effektiviteten, och 
de fyra typfall som uppstår när dessa två typer av effektivitet relateras till varandra, kan 
belysas i följande figur: 
 

             Yttre effektivitet 
                          Hög  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Låg                                          Hög     Inre   
             effek- 
             tivitet 
 
 
 
 
 
 
 
       Låg   
 
Figur 1. Typfall av relationer mellan yttre och inre effektivitet. 
 
Figuren ska alltså utläsas så att om en utvärdering resulterar i ett utfall som ligger i linje med 
fall A innebär det att organisationens faktiska verksamhet väl svarar mot dess mål trots att 
produktionsapparaten på ett eller annat sätt är bristfällig. Fall B kännetecknas däremot av att 
inte bara målinriktningen god, utan även att det inre arbetet löper friktionsfritt. Fall D innebär 
att produktionen fungerar väl i sig, men trots detta ligger det faktiska utfallet långt bort från de 
uppsatta målen (jfr uttrycket ”operationen lyckades men patienten dog”). Kännetecknande för 
ett utfall som svarar mot fall C är att organisationen arbetar vare sig måleffektivt eller har en 
god intern produktionsförmåga (Berg, 2007). 
 
För den här utvärderingen ligger alltså i fokus vilken inverkan kompetensutveckling har och 
har haft i Sandvikens kommun. Har denna inverkan lett till att skolor som organisationer 
utvecklats det önskvärda typfallet B, vilket är satsningens viktigaste projektmål? 
 

B. 
Organisationen 
gör såväl rätt 
saker som saker 
rätt. 

A. 
Organisationen 
gör rätt saker 
men inte saker 
rätt. 

C. 
Organisationen 
gör vare sig rätt 
saker eller saker 
rätt. 

D. 
Organisationen 
gör inte rätt 
saker men saker 
rätt. 
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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 de dokument som ligger till grund för samlingsprojektet, EU-dokumentenen,  
ansökningshandlingar från Sandvikens kommun och de handlingsplaner som är upprättade 
inför kompetensutvecklingen stipulerar att skolorna ska stimuleras att utvecklas till lärande 
organisationer 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 kompetensutvecklingen fått 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. Vi återkommer till tolkningsbasen efter vår presentation av granskning och analys av 
dokument, enligt nivåmodellen och intervju av samordningsansvariga representanter för 
uppdragsgivaren. De dokument vi utgått ifrån är Sandvikens kommun, 
uppdragsbeskrivningen, avtal, bilaga 1 och ESF-rådets anvisningar för medeltilldelning 
(Växtkraft Mål 3, steg 1och steg 2) samt anbudshandlingar från Pedagogiskt 
utvecklingscentrum Dalarna, Högskolan Dalarna. Först litet om själva dokumentanalysen. 
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Dokumentanalys, enligt nivåmodellen 
 
För att få en tydlig bild av vad som förväntas att kompetensutveckling via Växtkraft, Mål 3 
steg 2 ska leda till i vardagsarbetet vid 30 resultat- och skolenheter, har vi gjort en 
dokumentanalys, enligt nivåmodellen, av tre dokument som ligger till grund för att denna 
utvärdering kommit till stånd. Det är för det första anvisningarna för EU:s Växtkraft Mål 3, 
åtgärd 1:1 och 1:2. För det andra är det den avtalsbilaga som följde med tilldelningsbeskedet 
från Sandvikens kommun och för det tredje Högskolan Dalarnas anbud avseende Utvärdering 
av kompetensutveckling, dnr KUN 2005/89. Dokumentanalysen, enligt nivåmodellen, ger 
förutsättningar för att ringa in och precisera avsikterna med satsningen på 
kompetensutveckling i Sandvikens kommun.  
 
Vi har valt att undersöka skrivningar från dessa tre dokument och att sedan föra samman dem 
i en jämförelse, som sedan gör möjligt för oss att avgränsa utvärderingen. Som framgår av 
tabellen nedan, sorterar vi dessa skrivningar i sex 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 är klar vidtar det egentliga analysarbetet. I analysmatrisen nedan framgår 
sedan vilka fält som tonar fram som fylliga eller eventuellt tunna (se bilaga 1). Det framgår 
också i vilken mån skrivningar inom de övre nivåerna följts upp på lägre nivåer.  
 
 
 
Tabell 1 .   Dokumentanalys, enligt nivåmodellen - matrisen: 
 
 
 Växtkraft Mål 3, 

åtgärd 1:1 och 1:2 
Avtalsbilaga 1, Dnr 
KUN 2005/89 
 

Anbud Utvärdering 
av 
kompetensutveckling, 
dnr KUN 2005/89 

Ideologisk nivå    
Innehållsnivå    
Regelnivå    
Ämnesnivå    
Intern 
verksamhetsnivå 

   

Extern 
verksamhetsnivå 

   

 
 
I den redogörelse för analysen som följer nedan beskriver och sammanfattar vi EU-
dokumenten, Sandviken kommuns avtalshandlingar och Högskolan Dalarnas anbud var för 
sig. Därefter görs en jämförelse och slutsatser dras inför tolkningsbasens upprättande. 
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EU-dokumenten 
 
På ideologisk nivå kan vi läsa skrivningar om livslångt lärande och främjande av anpassbarhet 
till en framtida, som många menar, osäker och föränderlig arbetsmarknad. Enligt 
skolforskaren Andy Hargreaves lever vi en värld som alltmer fordrar egenskaper som 
flexibilitet och kreativitet. Han kallar det framväxande samhällssystemet för 
”kunskapssamhället” (Hargreaves, 2004). Mycket talar för att kompetensutveckling som 
medel för att möta samhällsutvecklingen ska vara nyskapande och strukturpåverkande. 
 

/…/ har bl a samband med de riktlinjer som avser livslångt lärande och att hantera 
förändringar och främja anpassbarhet och rörlighet på arbetsmarknaden. 
 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande till innehållet. 
 

För samlingsprojektet i Sandviken gäller liksom för alla Växtkraft Mål 3-projekt att mångfald 
och jämställdhet ska finnas med som delar av målbilden. 
 

Eftersom jämställdhet är ett genomgående tema för hela programmet finns också en 
koppling till riktlinjen om jämställdhet. 

 
 
På innehållsnivå fortsätter skrivningar som betonar betydelsen av att utveckla verksamheten 
och att stimulera viljan att vara med om att förändra densamma. 
 

När det gäller små och medelstora företags/verksamheters strategier för 
kompetensutveckling, organisationsutveckling och kompetensförsörjning är 
förändringsbenägenhet extra viktigt. 

 
Att kompetensutvecklingsinsatserna ska leda till att organisationen utvecklas till en lärande 
organisation, antyder att kompetensutvecklingen till sitt innehåll ska vara av gemenskapande 
karaktär. Då blir effekterna mera genomgripande och spridning av kunskaper inom 
organisationen blir möjlig. 
 

Det handlar inte bara om formell utbildning utan även om lärande och utveckling i arbetet. 
Ett sådant lärande främjas av en medveten utformning av arbetsorganisationen på ett sätt 
som gör att lärandet blir ett naturligt inslag i arbetet. 

 
Dock finns där i EU-dokumenten ett litet förbehåll gentemot andemeningen i citatet ovan. 
Möjligheter till traditionell fortbildning av karaktären ”more of the same” ska också kunna 
erbjudas. ”More of the same” betyder att utbildningen tillför något nytt till den gamla 
kompetensen, inte något nytt i sig. 
 

Det ekonomiska stödet från Växtkraft Mål 3 kan avse lärande i arbetet eller annan 
verksamhetsrelaterad kompetensutveckling men också komplettering av baskunskaper. 
 

Det som är skrivet på regelnivån i EU-dokumenten är förpliktigande och föregås ofta av små 
ord som skall och bör. Här är det alltså inte en fråga om valfrihet utan här är det tvingande 
skrivningar. 
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Det är projektägarens ansvar att se till att det tas fram en individuell 
kompetensutvecklingsplan för varje anställd. 
 
/…/ ska man även diskutera vad man behöver utveckla och lära tillsammans i arbetslaget 
och vilka krav som kommer att ställas på den enskilde medarbetaren i framtiden. 
 

Perspektivet på den enskilde medarbetaren i lag med andra, det vill säga samarbete, lyfts. 
Liksom också att ett genomgående tema bör tillämpas praktiskt – att just detta tema blir 
föremål för kompetensutveckling. Jämställdhet som genomgående tema intar dock en 
särställning. 
 

/…/ ska följande s k genomgående teman, som ingår i programmet, övervägas och 
kommenteras varav minst ett bör tillämpas praktiskt. De genomgående temana är 
Jämställdhet, Hållbar utveckling, Kompetensutveckling inom IT-området samt Regional 
utveckling. 

 
Hur en föreslagen aktivitet påverkar kvinnor och mäns lika möjligheter ska alltid 
beskrivas. 
 

På ämnesnivå liksom extern verksamhetsnivå står där inget att finna men på intern 
verksamhetsnivå följs skrivningar upp från nivåerna ovan. Det är särskilt 
förändringsbenägenheten som står i fokus. 
 

Syftet med kompetensutvecklingsanalysen är att stimulera till ökad förändringsbenägenhet 
hos såväl anställda som hos företaget. 
 
/…/ göra en helhetsbedömning av varje enskild medarbetares kompetensutvecklingsbehov 
kopplat till arbetsplatsens kompetensbehov. 
 
Den verksamhetsrelaterade kompetensutvecklingen kan ses på olika sätt, t. ex genom att 
anordna kurser eller genom handledning och mentorskap. 

 
 
Sammanfattning 
EU-dokumenten trycker på att kompetensutvecklingsinsatserna ska leda till förändring och 
medföljande utveckling av verksamheten. För vilken organisation som helst som deltar, ska 
lärande att lära genomsyra kompetensutvecklingen – en lärande organisation där de 
medverkande ger och tar av varandra och att organisationens struktur medger spridning av 
nyttiga kunskaper och nya idéer. Jämställdheten intar som beskrivits ovan en särställning. I 
handlingsplanerna ska kompetensutvecklingsinsatsernas inverkan på jämställdhet belysas. 
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Sandvikens kommun, avtalsbilagan 
 
Här på ideologisk nivå står att läsa om vikten av att utveckla skolan i Sandviken till en 
lärande organisation och att detta i sin tur får till följd att målen nås. Skolans roll som 
samhällsbyggare framhävs. 
 

/… / om skolan ska utvecklas till en lärande organisation kräver det till att börja med 
utveckling inom följande kompetensområden. /…/ 
 
/…/ högre måluppfyllelse så att barnen och eleverna utvecklas till demokratiska, 
självständiga, ansvarstagande samhällsmedborgare. 
 

Vilka medel för att nå dessa mål förordas i avtalsbilagan? Jo, på innehållsniva står skrivet om 
dessa kompetensområden: 
 

Som bas för utvecklingsarbetet i kommunens förskolor och grundskolor har 
kommunikation, reflektion och dokumentation prioriterats. 
 
/…/ kompetensområden: 
- pedagogisk kompetens  
- självärderings- och   
  reflektionskompetens,  
- dokumentationskompetens,  
- samarbetskompetens. 

 
Eftersom detta dokument är en avtalsbilaga beskrivs mest om vad denna externa utvärdering 
ska mynna ut i och vad den förväntas tillföra för framtida skolutveckling i Sandviken. Här är 
det en fråga om regelnivå och vad som avtalats mellan Högskolan Dalarna och Sandvikens 
kommun. 
 

Inom en tvåårsperiod skall samtlig personal inom 30 skolenheter ha genomfört sina 
individuella kompetensutvecklingsprogram. Följas upp, utvärderas och efter 
tvåårsperioden slutvärderas (2007-12-31). 
 
/…/ kvalitativt slutvärdera /…/ redovisa hur insatserna har genomförts och fullföljts och 
vad som återstår att utveckla enskilt, i arbetslaget och på skolan 
 
/.../ genom process och aktionsforskning  med fokus på individen och individens 
yrkesuppdrag i nära samverkan med uppdragsgivaren 
 

På regelnivå i detta dokument framgår också att skolan som institution och dess lagar och 
förordningar är den grund på vilken denna utvärdering vilar. 

 
/…/ skall beakta målen i läroplanerna och i skolans styrdokument på nationell nivå och 
kommunal nivå med fokus på uppfyllda mål och resultat inom den pedagogiska 
verksamheten vid berörda förskole- och skolenheter i Sandvikens kommun. 
 
/.../ fokus på individen i relation till yrkesuppdraget när det gäller förmågan att förbättra 
barnens färdigheter och kunskaper, samt elevers kunskaps- och betygsresultat. 
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På ämnesnivå och extern verksamhetsnivå står inget, men på intern verksamhetsnivå 
beskrivs processerna som föregått det sista steget, själva kompetensutvecklingsinsatserna. 
 

Denna kompetensutvecklingsanalys har genomförts i fyra steg: 
1 Värderingskartläggning, on line 
2 Kommunikation och reflektion kring ett antal frågor med fokus på verksamhetens syfte 
och mål 
3 Individuell SWOT-analys som har lyft fram styrkor och svagheter på individnivå i 
förhållande till verksamhetens mål, samt möjligheter och hot 
4 Handlingsplaner: kompetensutvecklingsbehov på individ och gruppnivå för 30 
skolenheter (förskola, grundskola och gymnasieskola) 

 
Sammanfattning 
I avtalsbilagan på ideologisk nivå skrivs om skolan och samhällsbygget. Demokratiska, trygga 
och ansvarstagande samhällsmedborgare är några av målen för skolans verksamhet, och med 
all säkerhet de mest eftersträvansvärda målen. Där står också att läsa om en lärande 
organisation. På innehållsnivån beskrivs vilka kompetenser som ska utvecklas, de prioriterade 
kompetensområdena. Att utvecklas inom dessa områden ska ses för både elever och personal 
som ett steg i den riktning att det mest eftersträvansvärda uppnås.  
 
 
Utvärdering av kompetensutveckling, anbud 
 
Detta dokument som föreligger för granskning är ju ett anbud, och det berör mest varför?, 
vad? och i viss mån hur? när det gäller denna utvärdering. Därför blir skrivningarna 
dominerade av dessa frågor. På ideologisk nivå står att läsa: 
 

Utgångspunkten för professionsanalysen är självfallet att allt skolarbete ytterst har en 
bäring på elevernas lärande. 
 
Ett flertal personer kommer alltså att i egenskap av intervjupersoner beredas tillfälle att 
reflektera över måluppfyllelse och professionalism. Detta innebär ett arbetssätt som i sig 
banar väg för kompetensutvecklingsarbetets måluppfyllelse. 
 
I enlighet med kravspecifikationen är syftet med utvärderingen att undersöka om och i så 
fall vilka ”avtryck” som den aktuella kompetensutvecklingsinsatsen i enlighet med EU:s 
Växtkraft Mål 3, steg 2 har lämnat på totalt 714 anställda i Sandvikens kommunala 
skolsystem. 

 
Nyckelord i de ovanstående citaten är elevers lärande, måluppfyllelse och avtryck. Adderar vi, 
om man nu kan göra det, de första två av dessa begrepp så får vi reda på vad begreppet 
avtryck står för i Sandvikens skolor. 
 
Innehållsnivån fokuserar på utvärderingens huvudsakliga uppgift, det vill säga att undersöka 
vilka avtryck kompetensutvecklingsinsatserna fått dels för de professionella och dels för 
elevernas lärande. Dessutom riktas fokus mot skolan i Sandviken som organisation. 
 

Yrkesuppdraget klargörs med hjälp av professionsteori och utvärderingen 
uppmärksammar om och i så fall hur yrkesutövarnas faktiska arbete svarar mot krav som 
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kan ställas på ett i sammanhanget godtagbart professionellt arbete på såväl individ- som 
organisationsnivå. 
 
Närmare bestämt innebär detta att kartlägga eventuella återverkningar av 
kompetensutvecklingen på i första hand en professionell organisations- och individnivå. 
 
Sandvikens kommun förväntar sig alltså att slutrapporten från denna utvärdering inte bara 
innehåller utvärderingens resultat utan även att utvärderarna drar slutsatser med bäring på 
hur insatsen genomförs. 
 
Utvärderingen avslutas med att resultat av dessa studier relateras till utvärderingens 
tolkningsbas och att eventuellt ”glapp” mellan tolkningsbasens innehåll och insamlade 
utvärderingsdata preciseras och diskuteras. 

 
På regelnivå förekommer skrivningar om vissa formaliteter kring utvärderingen. Dessa berör 
både utvärderingens innehåll och dess form. 
 

Eventuella förslag till förbättringar av dessa kompetensutvecklingsinsatser kommer att 
lämnas. 
 
Senast 2008 02 28 ska manuskript till slutrapport överlämnas till Sandvikens kommun och 
muntligt presenteras i former som avgörs av kommunen. 
 
Att kommunen på detta sätt inte bara blir åskådare till utvärderingen utan också aktiva 
deltagare, innebär enligt vårt förmenande ett arbetssätt som bidrar till att uppfylla målen 
för utvärderingen. 
 

När det gäller den interna verksamhetsnivån, för övrigt bör nämnas att det varken finns något 
att läsa på ämnesnivå eller extern verksamhetsnivå, beskrivs hur utvärderingen är tänkt att 
genomföras. Stor vikt fästs vid deltagandet av representanter från uppdragsgivaren – inte bara 
som intervjupersoner eller brevskrivande personal utan också som samverkande med oss 
utvärderare. 
 

Målet för utvärderingen är alltså att kartlägga om och i så fall hur de genomförda 
kompetensutvecklingsinsatserna på såväl individ- och organisationsnivå bidrar till 
måluppfyllelse och medarbetarnas professionella utveckling. 
 
Metodiskt kommer utvärderingen att genomföras i huvudsak med metoder som 
dokumentanalys och intervjuer. Även enkätmetod och brevmetod kan komma ifråga. 
 
/…/ Utifrån dokumentanalysen arbetas en tolkningsbas fram, det vill säga 
utgångspunkterna för utvärderingen fastställs. Tolkningsbasen genererar i sin tur 
frågeställningar som konkretiseras till intervju- och ev. enkätfrågor. Målgrupp för dessa 
intervjuer och ev. enkäter är ett urval av de 714 anställda som genomgår eller genomgått 
det aktuella kompetensutvecklingsprogrammet. 
 
Om kommunen önskar så kan en referensgrupp som kontinuerligt följer projektet i dess 
olika faser knytas till utvärderingen. 
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Här föreslås att någon eller några representanter för uppdragsgivaren aktivt ingår i 
utvärderingsgruppen och på så sätt direkt samverkar med utvärderarna. På detta sätt 
utvecklas ytterligare kommunens egen interna utvärderingskompetens. 
 
Referensgruppsarbetet blir därmed ett ytterligare arbetssätt som ger förutsättningar för en 
ökad grad av måluppfyllelse. 

 
 
Sammanfattning 
De förändringar och den utveckling som skett i Sandviken kommuns skolor på grund av 
samlingsprojektet med 714 medverkande personal med medel från EU:s Växtkraft Mål 3, steg 
2 är alltså målet för den här utvärderingen att beskriva. Frågan är om vilka avtryck 
samlingsprojektet lämnat och om hur dessa avtryck utvecklat skolan som organisation i 
Sandviken. Vidare ingår ett moment av deltagande i utvärderingen som har bäring på att 
befästa den organisationsutveckling som skett, ifall det skett någon. Därutöver dras slutsatser 
från utvärderingsmaterialet inför framtida kompetensutvecklingsbehov och -upplägg. 
 
 
Dokumentanalyser sida vid sida 
 
Lägger vi analyserna sida vid sida och gör jämförelser finner vi fyra gemensamma drag. 
Dessa återkommer i vart och ett av dessa dokument. Det handlar först och främst om 
utveckling av skolor som organisationer i Sandvikens kommun. För det andra gäller det att 
skapa möjligheter i organisationen för kontinuerligt lärande. Det tredje gemensamma draget 
är att utveckla samarbetsformer som möjliggör både utveckling av organisationen och det 
kontinuerliga lärandet. Det fjärde fokuserar på professionaliteten i relation till måluppfyllelsen 
– individen och uppdragen. 
 
I den utmejslade jämförelsen som följer nedan används rubriken EU för Växtkraft Mål 3, 
åtgärd 1:1 och 1:2. Avtalsbilagan till tilldelningsbeskedet från Sandvikens kommun har 
rubriken Sandviken och anbudshandlingarna från Högskolan Dalarna finns under rubriken 
Högskolan. 
 
EU 
EU föreskriver att målet med det ekonomiska stödet för kompetensutveckling ska vara 
utveckling av organisationen. Aktiviteterna ska leda till strukturförändringar och vara 
nyskapande till sin karaktär. Insatserna för kompetensutvecklingen är en investering för den 
enskilde medarbetaren, för organisationen och för samhället i stort. De kompetenser som 
utvecklas ska bidra till större anpassbarhet till samhällsutvecklingen. 
 
Lärande och utveckling i arbetet för ett kontinuerligt lärande ska stimuleras genom att 
arbetsorganisationen blir mera flexibel och att gränserna inom organisationen blir mera 
transparenta och genomträngliga. 
 
Samarbete i utvecklingsarbetet är centralt för framgång. Dessutom att medarbetarna som 
professionella kan delta i utformningen av strategier för att möta nya krav som ställs – att 
individen blir sedd och hörd på, så att en levande diskussion om organisationens uppdrag blir 
en följd av det. 
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Sandviken 
För att åstadkomma högre måluppfyllelse i skolorna som organisationer i Sandviken, ska 
medarbetarna utveckla kompetenser inom fyra kompetensområden. Dessa är självvärderings- 
och reflektionskompetens, samarbetskompetens, pedagogisk kompetens och 
dokumentationskompetens. Kompetensutvecklingsinsatserna ska medföra starkare band i 
relationen mellan individerna (de professionella) och uppdragen. 
 
Utveckling inom de fyra kompetensområdena ska leda till att skol- och resultatenheterna i 
Sandvikens kommun förstärker medarbetarnas förmåga att bidra till elevers lärande. 
Utvecklad kompetens inom dessa fyra områden ska också leda till en lärande organisation.  
 
Om vi jämför EU med Sandviken finner vi många gemensamma nämnare. På institutionsnivå 
är det måluppfyllelsen som är central. Organisationsnivån uppmärksammar professionaliteten. 
För att komma dit hän att det som är kännetecknande för en lärande organisation genomsyrar 
vardagsarbetet i Sandvikens skolor fordras insatser på gruppnivå som stärker pedagogers 
samarbetsförmågor. Slutligen på individnivå handlar det om självinsikt – yrkesrollen och 
yrkesuppdragen hopflätade.  
 
Högskolan 
Utvärderingen omfattar inte bara det som kompetensutvecklingen fått till följd för skolor i 
Sandviken utan också att medarbetarna blir aktiva deltagare i utvärderingsprocessen. 
Högskolan bjuder in till medverkande.  
 
För EU och Sandviken, i de skrivningar vi undersökt, är ambitionen professionell utvecklig på 
institutions-, organisations-, grupp- och individnivå. Här kommer Högskolan att undersöka 
om kompetensutvecklingsinsatserna medfört att yrkesutövarnas faktiska arbete bättre 
motsvarar de krav som ställs på dem. Utvärderingen står på två ben: professionsanalys och 
organisationsanalys. 
 
 
Intervjustudie 
 
För att få en bakgrund till samlingsprojektet i Sandviken intervjuades de 
samordningsansvariga för kompetensutvecklingen i november 2005. De intervjuade är en 
utvecklingschef och en skolutvecklare vid Kunskapskontoret i Sandvikens kommun. Intervjun 
är granskad, ändrad och godkänd av de intervjuade. Där finns ingen uppdelning av 
intervjusvaren mellan dem, tilläggas bör att utvecklingschefen var den som uttalade sig mest. 
Intervjun är semistrukturerad, det vill säga att där fanns på förhand nedskrivna frågor, ganska 
öppna till sin karaktär, som sedan ledde till följdfrågor. 
 
Anledning till intervjun var, som nämnts, att få en bakgrund, lite historik och en närmare 
kännedom om de lokala förutsättningarna. Vi förväntade oss också att få svar som 
tillsammans med dokumentanalyserna, enligt nivåmodellen, skulle kunna ringa in den 
tolkningsbas som vi sedermera skulle upprätta. 
 

Intervju med två projektsamordnare 
Men hur började det egentligen? När jag kom in i bilden, redan på Västanbyns tid för åtta 
till tio år sedan. Vi spånade, kunde en hel skola ”gå” samtidigt (Reggio Emilia, 
Montessori). Utvecklingsprogram för en hel skola, en läroplan för en skola. Pengar söktes 
för utbildningsvikariat, som skulle möjliggöra utvecklingssatsningen. Det här var vid 
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tiden 1996, 1997, 1998. Vi pratade också om en insats för en hel kommundel. Det gällde 
då att finna pengar. 
 
Pengar gjorde det svårt. Jag hade planer på utbildningsvikariat. För att få förändring 
måste alla göra något samtidigt. Fem veckor; en skola som stänger i fem veckor. Det blev 
föräldraprotester. 
 
Tanken hade jag med mig till det norra området, att utveckla och förändra; det skulle inte 
finnas diken mellan skolformerna. Jag funderade och gjorde auskultationer. Behövde 
underlag. Satt i personalrum, var med elevgrupper. Jag hade också litteratur med mig för 
diskussioner i personalrum. 
 
Jag fick en bild av kompetent personal, med goda ämneskunskaper, men att det var något 
med klimatet och förhållningssättet till eleverna och undervisningen som inte kändes bra. 
Jag upplevde att det saknades lust i lärandet. Dessutom saknades en gemensam kunskaps- 
och elevsyn. Det behövdes inte, enligt personalen. Varje ämne skötte sitt. På förskolan 
var dock situationen annorlunda. 
 
Skolledarna höll med mig angående denna lägesbeskrivning. Skolchefen gav mig 
uppdraget att göra något åt situationen. Jag tog kontakt med NN, och vi satte igång med 
det. Individen och uppdraget – värderingar styr hur du handlar. Vi pratade om skolans 
uppdrag och vad individen behöver. Vi pratade också om gruppen och uppdraget, samt 
om skolan och uppdraget. 
 
Bara någon skola blir bättre på detta att få med barnen. Vi sökte pengar. Fokus var på 
personalens förhållningssätt till varandra och till elever och föräldrar. 
 
Det här var på det norra området. Vi sökte pengar för kompetensutvecklingsanalys. En 
ansökan skickades och vi fick pengar, 1 miljon SEK. Från kompetensutvecklingsanalysen 
och de upprättade handlingsplanerna på varje skola, fick vi sedan medel till 
genomförande av kompetensutvecklingssatsningen. 
 
Vi gjorde en kartläggning av värderingar, som sedan analyserades. Vad som kom fram 
var att vi behövde vidareutvecklas för att möta elevers behov. Vi hade en lång förfas med 
diskussioner bland skolledare. 
 
Alla skolor hade kompetensutvecklingshandlingsplaner för både individ och skola. 
Konsulter gav handledning till dem som fyllt i värderingskartläggningen, och 
självinsikter kom fram. Varje arbetslag fick ett frågebatteri att diskutera vid åtta tillfällen. 
Varje tillfälle varade i två timmar. Detta ledde fram till en dokumentation. De flesta sa att 
nu fick vi äntligen chansen att föra äkta pedagogiska samtal. Konsulterna Agneta Landin 
och Elisabeth Nemert tog hand om materialet. 
 
Vid tvådagarsseminarier diskuterades bl.a. civilkurage, och deltagarna fick ta ställning till 
olika fallbeskrivningar av situationer i skolor. Agneta Landin tog hand om materialet och 
detta ledde fram till det frågebatteri som sedan diskuterades i arbetslagen. De som deltog 
vid seminarierna utbildades också för att kunna leda dessa diskussioner i arbetslagen. 
 
Alla fick också göra en SWOT-analys, det vill säga att beskriva sina starka likaväl som 
sina svaga sidor i yrkesrollen, liksom att beskriva de möjligheter och hot som fanns där 
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för sund skolutveckling. Fokus var både på individen och organisationen. Vad behöver 
jag? Då behöver jag detta; utvecklingsbehov. 
 
Handlingsplaner upprättades utifrån en gemensam mall. Skolans generella behov och 
individens specifika behov tecknades ned. Ytterligare en ansökan för genomförande 
lämnades in, och vi fick 2 miljoner SEK. Projektet avslutades i juni 2005. 
 
Under tiden vi arbetade med det här undrade de andra kommundelarna om detta inte 
skulle vara något för dem också. De uttryckte det som så: ”Vi vill också göra den här 
resan!” Då fick vi söka för alla skolor i kommunen. Vi sökte och vi fick pengar. 
 
Konsulterna Agneta Landin och Elisabeth Nemert samt även rektorerna ville att skolorna 
skulle känna att de ägde sina handlingsplaner. Arbetslagen godkände innehållet i 
handlingsplanerna. 
 
Alla skolor har genomfört analysen och nu är även gymnasiet på gång, med sina 200 
pedagoger. Vad ger det när en hel kommun genomför en sådan här 
kompetensutvecklingssatsning? Värderar sig själv och sin egen situation. Tittar på sig 
själv – det fortsätter i vardagsarbetet. 
 
Ledningsgrupperna fick mycket goda verktyg när de deltog i dessa tvådagarsseminarier. 
Konsulterna Agneta och Elisabeth har gett förslaget att titta på individen och uppdraget. 
Allt ska skrivas ner och dokumenteras. Några gånger under projektet fick konsulterna 
rycka ut för att hjälpa till. Vi hade också backup från företagshälsovården. Ett arbetslag 
hamnade i en rejäl kris. Detta rörde om i grytan. 
 
Utbildningarna genomfördes för 30 ledningsgrupper i olika omgångar. Vi har haft många 
diskussioner med EU angående de mera personliga fördjupningskompetensinsatserna. 
Men vi vill påpeka att de stora delarna är gemensamma med hela skolan som mål för 
insatserna. 
 
Lärande organisation – det har ingått i hela konceptet. Förutsättningarna för en sådan: 
Trygghet, Vilja, Möjligheter. Konsulternas övergripande tanke är just den lärande 
organisationen. Men vad menas med det? Vill jag utvecklas? Vill jag förändra mig? Vissa 
vill göra det som de alltid har gjort. De vill inte lyssna. 
 
De, om man så vill uttrycka det, prioriterade områdena är: 
Självvärderings- och reflektionskompetens 
Samarbetskompetens 
Pedagogisk kompetens 
Dokumentationskompetens 
 
Självvärderings- och reflektionskompetens anses nog vara det överordnade området, som 
de andra faller ut ifrån. Allt utgår från individen. Alltså: 1, 2, 3, 4.  
 
1. Intressant att följa upp de individuella önskemålen gentemot detta utvecklingsområde. 
 
2. Samarbetskompetens handlar om arbetslagens arbete och deras sociala relationer till 
eleverna. Att fungera i grupp. Att fokusera på elevers lärande. Hur ska ett arbetslag 
fungera? 
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3. Pedagogiska kompetens handlar om uppdraget/uppdragen. Dels det men också att 
kunna leda elevers arbete. Att vara lärare och att vara kunnig är en sak, men yrket innebär 
så mycket mera. Hur leder jag en grupp? Hur bemöter jag elevernas behov? Att leda 
innebär även att vara med att styra och ställa i ett arbetslag. Att alla får bli 
uppmärksammade. Jag hoppas att detta synsätt har slagit igenom. Personalen har uttryckt 
tankar om detta när de beskrivit sina utvecklingsbehov. Alla har nog inte förstått, men 
detta är ju dock en empirisk fråga. Viktigt att kunna handskas med elever i ett klassrum. 
Rektorerna försöker driva den pedagogiska kompetensen framåt. 
 
4. Dokumentationskompetens innebär att synliggöra processer. Å ena sidan att 
dokumentera barns utveckling, och å andra sidan att dokumentera arbetsprocesser i 
planer, som kan leda till att dessa följs upp. Att upptäcka vinsterna med att dokumentera. 
 
Begreppet ”lärande organisation” har inte varit så centralt från början. 

 
Slutsatser 
Utifrån projektsamordnarnas perspektiv kan man se att dåvarande 
kompetensutvecklingsinsatser initierades ett drygt decennium tillbaka i tiden. Inledningsvis 
var det frågan om att identifiera vilka utvecklingsbehov som fanns, och sedermera finna en 
strategi för hur man skulle hantera dessa upplevda behov. Genom de iakttagelser som gjordes 
fann man en kompetent – ämneskunnig – personal som sinsemellan inte upplevde några 
uttalade behov av samarbete, vare sig horisontellt eller vertikalt. Detta förhållningssätt (dock 
inte i förskolan) registrerades som ett behov av att rådande värderingar bör diskuteras och inte 
minst frågor kring kunskaps- och elevsyn.  En tidig utgångspunkt för det strategiska 
utvecklingsarbetet blev därför att ställa sig frågor kring hur man bland personalen kan 
utveckla ett förhållningssätt som uppmuntrar till att individers behov i ökad utsträckning 
relateras till skolans uppdrag och ökad måluppfyllelse. Utifrån dessa utgångspunkter har 
skolutvecklingsbehovet sedermera formulerats som en vilja att utveckla Sandvikens skolor till 
”lärande organisationer”, vilket preciserats till att beröra kompetensutveckling av fyra centrala 
områdena, varav självvärderings- och reflektionskompetens, tillsammans med 
samarbetskompetens, ses som överordnande i förhållande till dokumentationskompetens och 
pedagogisk kompetens.  
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Utvärderingsstrategi 
 
Om tolkningsbasen igen 
 
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. I denna rapport har du hittills fått ta del av 
dokumentanalyser, enligt nivåmodellen och intervjun med representanter från 
uppdragsgivaren, Sandvikens kommun. Informationen om de innehållsliga premisserna som 
utvärderingen vilar på, handlar annorlunda uttryckt 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 slutsatser 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, politiskt 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, det vill säga 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.   
 
 
Tolkningsbasen för denna utvärderingen  
 
Som underlag för denna tolkningsbas har vi använt Sandvikens uppdragsbeskrivning, bilaga 1 
och ESF-rådets anvisningar för medeltilldelning (Växtkraft mål 3) samt anbudshandlingar 
från Högskolan Dalarna. Dessutom har intervjuer med representanter från uppdragsgivare vid 
Kunskapskontoret i Sandvikens kommun genomförts för att klargöra vilka bevekelsegrunder 
som legat till grund för denna kompetensutvecklingsinsats.    
 
Fortsättningsvis följer den tolkningsbas som bygger på ovannämnda dokument och intervjun 
med uppdragsgivarna samt en undersökning, i enlighet kravspecifikationens syfte, av om och 
i så fall vilka ”avtryck” som kompetensutvecklingsinsatsen har lämnat på anställda i 
Sandvikens kommun.  
  
Vi tolkar avsikten med det kompetensutvecklingsarbete, som initierats i Sandvikens kommuns 
skolor, och med hjälp av de medel som Växtkraft Mål 3 bidrar med, är att utveckla 
kommunens skolor i riktning mot lärande organisationer. För att detta ska bli möjligt vilar 
utvecklingsarbetet på två grundpelare, varav den ena utgår från individen och den andra från 
skolans uppdrag. För att föra ihop dessa pelare till två enhetliga ståndpunkter och i 
förlängningen bereda mark för lärande organisationer, har några kompetensområden 
identifierats. Dessa områden, som i punktform redovisas nedan, har bildat utgångspunkt för 
genomförandet av kompetensanalysarbetet och de handlingsplaner som sammanställts på 
skolor, samt för de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts/genomförs.   
 

• Självärderings- och reflektionskompetens,  
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• Samarbetskompetens 
• Pedagogiska kompetens  
• Dokumentationskompetens  

 
Som framgår är dessa områden av olika karaktär, men hänger i ett sammanhang ihop med 
avsikten att koppla ihop individer och uppdrag i en lärande organisation. Med andra ord 
handlar en utveckling av dessa kompetenser om att de i högre grad ska bidra till ett 
självständigt handlande, som i såväl individuella termer som i mer kollektiva, banar väg för 
ökad måluppfyllelse i Sandvikens skolsystem.   
 
När vi i denna utvärdering ställer frågan om och i så fall vilka avtryck som den aktuella 
kompetensutvecklingsinsatsen i enlighet med EU:s Växtkraft Mål 3, steg 2, har lämnat på 
totalt 714 anställda i Sandvikens kommunala skolsystem, kommer ett första 
granskningsområde att handla om i vilken utsträckning och i vilka former som genomförda 
kompetensutvecklingsinsatser har genomförts i enlighet med det upplägg som här har 
skisserats. 
 
Utöver en datainsamling av allmänt slag, som omfattar formerna för genomförande och utfall, 
är vår tolkning att andemeningen med den aktuella kompetensutvecklingen är att den skall 
leda fram till en fastare koppling mellan individ/er och skolans uppdrag i syfte att bereda 
mark för lärande organisationer. Detta sammanfaller också med det övergripande syftet med 
all kompetensutveckling som utgår från de medel som lämnas av Växtkraft Mål 3, och som 
säger att de ska vara nyskapande och strukturpåverkande. En närmare innebörd av vad som 
menas med detta är att de medel som ges för att genomföra kompetensanalyser och 
kompetensutveckling skall stimulera till förändringsbenägenhet hos individer i kombination 
med organisationsutveckling.  
 
Vår tolkning av den huvudsakliga avsikten med denna utvärdering är att den, mot bakgrund 
av vad som ovan framförts, bedöma om och i så fall vilken, förändringsbenägenhet som 
eventuellt uppnås, samt om den aktuella kompetensutvecklingsinsatsen leder till 
organisationsutveckling? 
 
För att metodisk kunna arbeta med förändringsbenägenhet och frågor om 
organisationsutveckling, nyttjas begrepp som hämtas från professionsforskning och 
organisationsteori. Översiktligt utvecklas detta närmare nedan.   
 
 
Professionsforskning och organisationsteori 
 
Förändringsbenägenhet 
För att kunna utveckla skolors vardagsarbete behöver aktörerna själva, det vill säga de 
professionella, ha en föreställning om vilka problem som avses att lösa och om vilka 
gemensamma mål som är meningsfulla, överblickbara och har utvecklingsmöjligheter. För att 
empiriskt bedöma vilken typ av aktörsberedskap som förekommer på en skola måste denna 
analyseras till sitt innehåll. Aktörsberedskap hänger samman med vilken typ av 
lärarprofessionalism som finns på arbetsplatsen, det vill säga kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt bland de professionella aktörerna.  
 
För att komma fram till en uppfattning om vilken eller vilka typer av professionell kompetens 
som eventuellt får ett fotfäste i Sandvikens skolor, till följd av den aktuella 
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kompetensutvecklingsinsatsen, kommer förändringsbenägenhet att relateras till och ställas 
mot två referenspunkter (idealtyper) som kan beskrivas i en kvalitativ skala. Det är  
skolforskaren Eric Hoyle, som utvecklat modellen (Hoyle, 1980). Den ena referenspunkten 
betecknas som avgränsad lärarprofessionalism och motsvaras i den andra av en utvidgad 
lärarprofessionalism. 
 
Med avgränsad lärarprofessionalism (resricted professionality) avses ett förhållningssätt som 
begränsas till klassrumsarbete med de elever som för stunden finns där. Den kunskapsbas som 
detta vilar på är ämnen och ämnesmetodik, vilket i huvudsak betraktas som enskilda 
angelägenheter för den undervisande pedagogen. En utvidgad lärarprofessionalism (extended 
professionality) innefattar de kompetenser som utmärker en avgränsad professionalism, men 
sträcker sig också utanför händelser i klassrummet. Här finns en beredskap – och kompetens – 
att i kollektiva termer närma sig skolan som organisation, vilket innebär att man utvecklat en 
kunskapsbas som bl a omfattar läroplansteori, och hur man i samverkan bedriver utvecklings- 
och utvärderingsarbete. Spännvidden mellan den avgränsade och den utvidgade 
lärarprofessionalismen kan illustreras med följande tabell (Berg, 2003).  
 
 
Tabell 2.    Avgränsad kontra utvidgad professionalism 
 
 Avgränsad professionalism Utvidgad professionalism 

 

Autonomi 
Individuellt fokuserande lärare, 
ensamarbetande 

Kollektivt fokuserande, skolan som 
organisation.  

Yrkesnormer Konservatism, individualism, 
nuorientering 

Flexibilitet, samarbete framförhållning 

Kunskapsbas Ämnen, allmän- och 
ämnesmetodik etc. 

Läroplansteori, skolan som organisation, 
utvecklings- och utvärderingsarbete och 
ämnen etc. 

 
 
 
Organisationsutveckling är att utveckla organisationen 
En övergripande målsättning med den aktuella kompetensutvecklingsinsatsen är att 
Sandvikens kommunala skolsystem ska utvecklas i riktning mot en ”lärande organisation", 
vilket i detta sammanhang är liktydigt med att skolor i sitt vardagsarbete strävar efter att nyttja 
sitt tillgängliga handlingsutrymme till pedagogikens, personalens och framförallt till elevernas 
bästa. Ett centralt granskningsområde blir därför att ta reda på om och i så fall hur ett 
förändrat förhållningssätt får återverkningar på skolorganisationen. Att på elevernas och 
pedagogikens villkor nyttja det tillgängliga handlingsutrymmet kan illustreras med 
nedanstående figur. I figuren markeras den yttre cirkeln av de gränser som i formell mening 
(läroplaner och andra officiella styrinstrument) syftar till att styra skolan i en för staten 
önskvärd riktning. De gränser som markeras av de inre cirklarna exemplifierar skolors 
traditionella verksamheter. Med kännedom om vad som betingar dessa yttre och inre gränser 
syftar ett lokalt utvecklingsarbete till att förändra den traditionella skolverksamheten inom 
ramen för en av staten sanktionerad skolverksamhet.   
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Sammanfattningsvis innebär det hittills förda resonemanget att vi behöver granska vilka 
kompetensutvecklingsinsatser som eventuellt leder till en aktörsberedskap som innebär 
upptäckter av det outnyttjade handlingsutrymmet, och som i sin tur kan bereda mark för en 
skolorganisation som tar detta utrymme i besittning. Omvänt innebär detta att vi också kan 
pröva om dessa kompetensutvecklingsinsatser mer bevarar rådande strukturer än att i en 
fastare koppling föra samman de två grundpelarna: individ och uppdrag.  
 
För att åter knyta an till Eric Hoyle, och då som organisationsteoretiker, så har han i sin 
skolforskning använt begreppet mikropolitik. Hans definition av begreppet lyder som följer: 

 
/…/ those strategies by which individuals and groups in organizational contexts seek to 
use their resources of power and influence to further their interests. (Hoyle, 1986) 
 

Alltså att medarbetare enskilt eller i grupp strävar efter att utöka det egna eller de egna 
intresseområdena, det vill säga att tillskansa sig fördelar genom direkt inflytande och/eller 
maktutövning. Konfliktperspektivet på organisationsforskningen delar Hoyle med många 
skolforskare. Den svenske organisationsteoretikern Bengt Abrahamsson hänvisar i sin bok 
Hierarki till Christopher Hodgkinson som är en kanadensisk administrationsfilosof 
(Abrahamsson, 2007). Hodgkinson använder de grekiska gudarna Dionysos och Apollon för 
att tränga djupt in i detta konfliktperspektiv. Enligt Bengt Abrahamsson ser Hodgkinson 
organisationernas verksamhet såsom en kamp mellan splittrande och sammanhållande krafter. 
Dionysos får beskriva den splittrande och Apollon den sammanhållande kraften. Om 
upptäckten och erövrandet av outnyttjat handlingsutrymme (se figuren ovan) äger rum på en 
skola, är beroende av relationen mellan Dionysos och Apollon. De sammanhållande krafterna 
är nödvändiga för nytt och bättre vardagsarbete på skolan – det vill säga skolutveckling. 
 
För att få en uppfattning om huruvida kompetensutvecklingsinsatserna i Sandvikens kommun 
lett till att organisationens verksamhet i högre grad än tidigare medfört önskade resultat, 
kommer vi använda oss av Dionysos och Apollon i vår organisationsanalys. Mer om detta 
kommer längre fram i utvärderingen. Dessutom ska vi föra samman professionsanalysen med 
organisationsanalysen och det här får vi också återkomma till senare. 

Inre gränser i 
skolor, 
”styrningen i 
skolor”   Yttre gränser, 

”styrningen av 
skolor” 

Outnyttjat 
handlingsutrymme: 
För utveckling av 
organisationen  
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Utvärderingsplan 
 
Datainsamling och metoder 
I samråd med en referensgrupp på Kunskapskontoret har 15 skol- och resultatenheter av de 30 
som ingår i samlingsprojektet valts ut för insamling av data. Det är en omfattande 
datainsamling. Följande – till tolkningsbasen anpassade metoder – kommer att nyttjas i 
datainsamlingen: 
 
1. Dokumentanalys: En metod för att söka och sammanställa i detta sammanhang relevanta 

dokument utgörs av den analysmodell som benämns nivåmodellen och som översiktligt 
beskrivs framöver i rapporten. I denna utvärdering använder vi också en variant av 
densamma. 

 
2. Semistrukturerade intervjuer: Ett omsorgsfullt konstruerat frågebatteri kombinerat med 

öppna följdfrågor. 
 

3. Brevfrågor: Personalen besvarar i brev frågor, som är ställda om kompetensutvecklingen. 
 
4. Utvärderingsinstrument 1: Professionsanalys. 
 
5. Utvärderingsinstrument 2: Organisationsanalys. 
 
 
Tratten och genomförda aktiviteter 
I utvärderingens inledande skede ska vi rikta intresset mot vad kompetensutvecklingen 
inneburit på institutions-, organisations-, grupp- och individnivå. Likaså kommer vi att 
undersöka vad kompetensutvecklingen inom de fyra prioriterade kompetensområdena medfört 
i vardagsarbetet i skolor i Sandviken. Här ska vi också studera i vad mån skolorna genom 
kompetensutvecklingen upptäckt och erövrat frirummet för skolutveckling. 
 
Längre fram i utvärderingen ska vi undersöka hur kompetensutvecklingen påverkat 
professionaliteten. Har insatserna lett fram till att personalen blivit mera yrkesskickliga och 
bättre förberedda på att delta i och hantera utvecklingsarbete? I det här skedet ska vi använda 
oss av den avgränsade och den utvidgade professionaliteten som analysinstrument. 
 
För att närgånget kunna konstatera vad samlingsprojektet fått för konsekvenser på 
skolorganisationen i Sandviken ska vi, som vi varit inne på tidigare, ta hjälp av Dionysos och 
Apollon i vår analys. I utvärderingens slutskede kommer vi att presentera resultat vi fått fram 
genom att koppla ihop professionsanalysen med organisationsanalysen. 
 
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 vilka avtryck 
kompetensutvecklingen satt i de 30 skol- och resultatenheterna. Denna delstudie leder fram 
till en mer avgränsad men samtidigt mer ingående analys av de insatser som gjorts vid 10 
skol- och resultatenheter, som i sin tur leder fram till ännu mer avgränsade och preciserade 
intervjustudier och brevanalyser vid 5 skol- och resultatenheter. Vad som därefter ”sipprar ut” 
ur tratten redovisas i föreliggande rapport. Tratten synliggörs på nästa sida. 



 29 

     
 
 
 
 
    Växtkraft Mål 3, steg 2 
Uppdragsbeskrivning och anbud 

 
Dokumentanalys av ovanstående 

Intervju med samordningsansvariga 
 

Tolkningsbas 
Utvärderingsplan 

 
Dokumentanalys av handlingsplaner 

Brevanalyser, pedagogiska ledningsgrupper 
Konstruktion av frågebatteri 1 

Intervjuer med arbetslagsledare plus kollega från 
10 enheter 

samt brevanalys av arbetslagens brevsvar 
 

Val av 5 ytterligare enheter  
Dokumentanalys av  

handlingsplaner 
Konstruktion av  

frågebatteri 2 
Intervjuer och 
 brevskrivande 
Bearbetning av  

intervjuer 
samt 

analys av 
 brevsvar 

 
 
 
 

Figur 2. Utvärderingstratten. 
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Genomförda aktiviteter 
 
Första omgången 
 

1. handlingsplaner för enheters kompetensut-  dec 2005 
veckling inventeras 
 

2. brev skrivs av pedagogiska ledningsgrupper  mars 2006 
på en informationsdag 
 

3. analys av samtliga inskickade handlingsplaner  jun-okt 2006 
  
 

4. besök hos 10 skol- och resultatenheter för intervjuer 
och för att förankra och  
initiera brevskrivande   nov 2006 
 

 
Andra omgången 
 

5. besök hos 5 skol- och resultatenheter för intervjuer  
och för att förankra och 
initiera en andra brevomgång   apr 2007 
 
 

6. analys av brev från de pedagogiska  
ledningsgrupperna    jan-maj 2007 
 
 

7. analys av skol- och resultatenheters brev från nov jan-mars 2007 
 
 

8. konstruktion av frågebatteri   maj 2007 
 
 

9. jämförelser av brevanalyser   maj 2007 
 
 

10. intervjuer i ett antal arbetslag   maj 2007 
 

 
Tredje omgången 
 

11. analys av intervjuer och brev från apr och maj  juni 2007 
 
 

12. rapportskrivning    juni 2007 
 
 

13. slutrapport    juli 2007 
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Läshjälp 
Utifrån tolkningsbasen har vi valt datainsamlingsmetoder, och sedan med fokus på densamma 
organiserat och strukturerat data. Det är en kvalitativ beskrivning av vilka följder 
samlingsprojektet fått. I denna beskrivning kan vi i Första omgången följa 10 skol- och 
resultatenheter i olika stadier av projektet. Först har vi planeringsstadiet, som redovisas 
genom dokumentanalys av två handlingsplaner. Sedan har vi breven från de pedagogiska 
ledningsgrupperna, och i dessa berättas om hur satsningen genomförts och mottagits. De 
semistrukturerade intervjuerna i arbetslagen och brevsvar från medarbetarna möjliggör 
uppföljning och en närmare granskning av kompetensutvecklingssatsningen. 
 
I Andra omgången fortsätter denna beskrivning med en studie av 5 skol- och resultatenheter. 
Här kan vi direkt spåra avtrycken från kompetensutvecklingen i rektorsintervjuer, 
arbetslagsintervjuer och medarbetares brevsvar. Från den femte enheten, Kunskapskontoret, 
kan vi följa kompetensutvecklingen i intervjuer och brevsvar. 
 
I den Tredje omgången behandlas och analyseras data från Första omgången och Andra 
omgången. I vilken grad har kompetensutvecklingsprojektets mål realiserats? Vilken inverkan 
på de 714 deltagande har projektet haft? Från Första omgången behandlas och analyseras data 
i ljuset av projektmålet – en lärande organisation. Data från den Andra omgången behandlas 
och analyseras mera experimentellt med professions- och organisationsteoretiska instrument. 
Sedan läggs Första omgången och Andra omgången ihop, och slutsatser dras som leder till en 
empirisk teori om utfallet av samlingsprojektet vid de 30 skol- och resultatenheterna i 
Sandviken. Från denna teori om utfallet sipprar sedan ur trattens pip, rekommendationer för 
fortsatt kompetens- och skolutveckling i Sandvikens kommun. 
 
I vissa teoretiska delar av utvärderingsrapporten fordras ett precist språkbruk. För att undvika 
missförstånd används en del fackvetenskapliga begrepp och termer, vilka i och för sig 
förklaras. Dessa kan i viss mån göra framställningen svårläst. Annars har vi försökt att skriva 
så lättfattligt som möjligt. Av skäl som också har med läsbarhet att göra, har vi inte minskat 
radavstånd vid blockcitat eller i intervjuer. Rapporten måste ju vara kommunicerbar för att 
kunna vara till nytta för fortsatt kompetens- och skolutveckling i Sandvikens kommun. 
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Första omgången 

Dokumentanalyser av handlingsplaner 
 
Om denna dokumentanalysmodell 
Vi har valt att presentera analyser av skrivningar från två handlingsplaner – från en f-9 skola 
och från ett förskoleområde. Att redovisa analyser från samtliga 30 skol- och resultatenheter 
medger inte ett rimligt omfång för denna utvärderingsrapport. Skolenheterna i denna 
utvärdering liksom egennamn på personal är fingerade 
 
I denna studie har vi använt en matris som bygger på dels fyra olika nivåer och dels på de fyra 
i Sandvikens kommun prioriterade kompetensområdena. De fyra nivåerna är institutions-, 
organisations-, grupp- och individnivå. Kompetensområdena är självvärderings- och 
reflektionskompetens, samarbetskompetens, pedagogisk kompetens och dokumentations-
kompetens. Dessa kompetensområden har direkt bäring på hur den inre och yttre 
effektiviteten utvecklas på de fyra nivåerna (se s. 9, om inre och yttre effektivitet). 
 
Den här dokumentanalysen innebär först en sortering av skrivningar inom de fyra prioriterade 
kompetensområdena och sedan en sortering i nivåer. När sorteringen är klar vidtar det 
egentliga analysarbetet. I analysmatrisen nedan framgår sedan vilka fält som tonar fram som 
fylliga eller eventuellt tunna (se bilaga 2).  
 
Tabell 3.    Dokumentanalys – matrisen: 
 
 
 Självvärderings- och 

reflektionskompetens 
Samarbetskompetens Pedagogisk 

kompetens 
Dokumentations-
kompetens 

Institutionsnivå     
Organisationsnivå     
Gruppnivå     
Individnivå     
 
 
På institutionsnivån läggs skrivningar som direkt har bäring på uppdragen och bättre 
måluppfyllelse. Där finns skrivningar om ambitioner att förbättra verksamheten med hänsyn 
tagen till skolans som institution lagar och förordningar, där framförallt läroplanerna anger 
riktning för utvecklingsarbete. 
 
Organisationsnivån fylls av skrivningar som syftar till att utveckla organisationen så att 
verksamheten blir mera dynamisk till elevernas bästa. Att medarbetarna utvecklar den 
förmågan att både kunna hjälpa och dra nytta av varandra över hela skolan. 
 
Till gruppnivån hänförs kompetensutveckling som är riktad mot att förbättra arbetslagens 
vardagsarbete. 
 
Individnivån karakteriseras av sådant som förstärker den personliga professionaliteten – 
kompetensutveckling som är en förstärkning av baskunskaper eller utveckling av 
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spetskompetens i yrkesutövningen. Ofta är det en fråga om kompetensutvecklig av det slaget 
att den kan karakteriseras som ”more of the same”. 
 
Dispositionen i dokumentanalyserna nedan följer sorteringsordningen, det vill säga att 
kompetensområdena studeras i anslutning till nivåerna. 
 
 
Analys av f-9 skolans handlingsplan, Hyttbackeskolan 
 
Självvärderings- och reflektionskompetens 
På institutionsnivån skrivs om värdegrundsarbete. 
 

Under innevarande läsår har Hyttbackeskolans värdegrund arbetats fram i samråd mellan 
personal, elever och föräldrar. 
 

På organisationsnivån kan vi läsa om dels stöd för välbefinnandet på arbetsplatsen och dels 
om samverkan med närsamhället och omvärlden. 
 

Kompetens i arbetsmiljölagar/regler för att skapa och underhålla den  
fysiska och psykiska miljö, med målet att stödja välbefinnandet hos alla på arbetsplatsen.  
 
Kompetens om den egna och andras kulturer för att förmedla kunskap, öppenhet och 
förstå att använda kulturarvet och samverka med närsamhälle och omvärld så att det blir 
ett naturligt inslag i lärandet för att skapa förståelse och acceptans mellan människor. 
 

Följande står att läsa på gruppnivå och här handlar det om att tillsammans i arbetslaget 
genomföra kompetensutveckling i utvärdering och målstyrning samt konflikthantering och 
bokstavsbarn. 
 

Kompetens att mäta, analysera och utvärdera verksamhetens mål och utifrån resultatet 
utforma metoder och arbetssätt samt sätta nya mål. 

Arbetslaget 6-9 
a) Konflikthantering, bokstavsbarn 
 
Målgrupp: Samtliga i arbetslaget  6-9 
 
Omfattning: 4 dagar 

 
Inom detta kompetensområde på individnivån finns inget. 
 
Samarbetskompetens 
Inget finns på institutionsnivå men på organisationsnivå skrivs om delaktighet och 
verksamhetsutveckling. 
 

Samtlig personal har deltagit i denna kompetensutveckling. Detta för att varje individ ska 
känna delaktighet, men också ansvar för att skapa en gemensam framtida utveckling. 
 
Kompetens i verksamhetens organisation och rutiner för att ha en  
fungerande verksamhet.   
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Om arbetslagets roll i planeringen av kompetensutvecklingen finns skrivet på gruppnivå: 
 

Arbetslagets ansvar är tydliggjort och betonas i den handlingsplan över kompetenshöjande 
aktiviteter som arbetats fram gemensamt. Genom detta processinriktade arbetssätt 
garanteras ett inflytande och ansvar över såväl hela arbetslagets som det individuella 
kompetensbehovet. 

 
På individnivån är fältet tomt. 
 
Pedagogisk kompetens 
Institutionsnivån belyses så här inom detta kompetensområde: 
 

Kompetens att utforma verksamheten utifrån lagar, statliga och lokala planers innehåll så 
att uppsatta mål nås.  

 
Om differentiering av undervisningen gentemot elevernas behov står att läsa på 
organisationsnivån: 
 

Kompetens att se varje barns sociala, fysiska och emotionella behov för att skapa 
förutsättning för trygghet och välbefinnande så att inlärning och utveckling kan ske. 
 
Kompetens i att utifrån pedagogiska teorier med praktiska metoder   
möta varje barn på dess nivå och därmed stimulera lärande och utveckling. 

 
Arbetslaget 6-9 genomför kompetensutveckling tillsammans inom detta kompetensområde. På 
gruppnivå presenteras detta. 
 

b) Ledarskap i  
klassrummet, lär- 
stilar 
Målgrupp: Samtliga 
I arbetslaget 6-9 
Omfattning: 4 dagar 

 
Fältet på individnivå är av naturliga skäl välfyllt med medarbetarnas enskilda 
kompetensutveckling. Nedan ges några exempel på sådan. Det är främst sådan 
kompetensutveckling som betecknas som ”more of the same”, men där finns också inslag av 
att vilja utvecklas genom att lära sig något nytt i sig och inte något nytt om något gammalt. 
 

Läs- och skrivinlärning  
( 2 personer) 
TV-videoteknik (1 person) 
Ämneskunskap, en vistelse i England  
(1 person) 
Barns utveckling 10-16 år  
(1 person) 
Ämneskunskap, hk , näringslära  
( 1 person) 
Slöjd inkl dräkthistoria  
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Dokumentationskompetens 
På institutionsnivå och gruppnivå placeras inga citat. Alla pedagogerna på skolan ska 
utveckla dokumentationskompetens. Det är alltså på organisationsnivå. 
 

Kompetens i att kartlägga, sovra, nedteckna, motta och använda relevant information i 
förekommande ärenden för att garantera kontinuitet och säkerställa kvalitet. 

 
Samtliga pedagoger på skolan 
 
a) Åtgärdsprogram, dokumentation 
Målgrupp: Samtliga pedagoger på skolan 28 personer 
Omfattning: 7 dagar 
 

Ambitionen på individnivå inom detta kompetensområde uttrycks på följande sätt: 
 
Kompetens i att ge och ta information samt uttrycka sig i tal och skrift med syfte att få ett 
fungerande samarbete i ett tillåtande och utvecklande klimat. 
 

Sammanfattning 
Av handlingsplanen framgår att medarbetarna själva och då också i sina arbetslag varit med 
om att välja kompetensutveckling. Det finns inslag av gemensamma utbildningar både över 
hela skolan och även i arbetslagen. Det kompetensområde som får störst plats i 
handlingsplanen är pedagogisk kompetens och då mest på individnivå. Självvärderings- och 
reflektionskompetens finns på organisations- och gruppnivå – dokumentationskompetensen 
likaså om än i mindre omfattning. 

 
 
Analys av förskoleområdets handlingsplan, Tussilagoskolan 
 
Självvärderings- och reflektionskompetens 
På institutionsnivån beskrivs analysprocessernas utgångspunkt samt frågor om värderingar.  
 

Analysprocessen har följt upplägget i ansökan utifrån två fokus individen och uppdraget 
/…/ 
 
Viktiga faktorer att beakta har dessutom varit jämställdhetsaspekten, framtida 
rekryteringar och mångfald. 
 
Fördjupning inom området värdegrund – förhållningssätt 
 

Fältet på organisationsnivån inom det här kompetensområdet är välfyllt. Endast några av 
dessa skrivningar tas med i det här sammanhanget men de får ändå bedömas som de mest 
essentiella. 
 

Som gemensamma utvecklingsområden kan man se, att i stort sett samtliga uttryckt en 
önskan om att fokusera på förhållningssättet mellan vuxna, barn och föräldrar. 
 
Flera av personalen vittnar om att det behövs mer organiserad tid för avslut av aktiviteter, 
reflektion och utvärdering av genomförda insatser och projekt, för att bättre kunna 
identifiera framgångsfaktorer och för att undvika att göra samma misstag flera gånger. 
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/…/ en attraktiv och utvecklande miljö i tiden för elever och personal, där personalen har 
tydliga gemensamma värderingar, kan hantera konflikter och bidra till skapandet av en 
positiv och stödjande lärmiljö 
 
/…/ en tydlig struktur och ökad målmedvetenhet som kan motverka stress och utslagning 
 

På gruppnivån uttrycks önskemål om gemensamma utbildningar inom kompetensområdet.  
 

/…/ det finns önskemål hos några bland personalen att aktivt arbeta med dessa frågor, som 
berör manligt och kvinnligt beteende. 
 
Kunskaper om att hantera och lösa konflikter behövs. Värderingar lyfts fram för att öka 
självinsikten och självförtroendet och stärka den personliga utvecklingen hos såväl barn 
som vuxna. 
 

Inom området självvärderings- och reflektionskompetens har många av medarbetarna valt att 
utvecklas. Det är då särskilt kunskaper i stresshantering som efterfrågas på individnivå. 
 

Ledarskapsutbildning, svåra samtal 
 
Stresshantering 

 
Värdegrund, konflikthantering och reflektion 
 
Personlig utveckling 
 

Samarbetskompetens 
Inget finns på institutionsnivå men på organisationsnivå skrivs om samsyn kring uppdragen. 
Samtalsmetodik är ett område som känns angeläget att utvecklas inom. 
 

Det finns en samsyn kring uppdrag, mål, ambitionsnivå och värderingar som en 
förutsättning för långsiktig framgång. 
 
Inom verksamheterna finns ett samarbete med övrig personal, vilket medför, att samtliga 
kompetenser samverkar på ett berikande sätt utifrån barnens bästa. 
 
Det är också viktigt, att hitta nya och effektiva samarbetsformer inom den egna 
arbetsplatsen men också över gränserna till skolan. 
 
Samtalsmetodik 
 

På gruppnivå återkommer behovet av att utvecklas och även där genom samtalsmetodik: 
 
Grupputveckling 
 
Samtalsmetodik 

 
Individnivån är fylld av önskemål om ökad samarbetskompetens: 
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Gruppdynamik 
 
Arbetsgruppens psykologi 
 
Kommunikationsmodeller 
 
Grupputveckling 
 
Samtalsmetodik  
 
 

Pedagogisk kompetens 
Institutionsnivån inom detta kompetensområde representeras av följande citat: 
 

Analysarbetet har också på ett ändamålsenligt sätt knutits till kommunens satsning på IT-
kommunikation /…/ 
 
Skolans regelsystem utifrån ett ledarperspektiv 

 
På organisationsnivån skrivs bland annat om barns lärande och tänkande. Önskemål finns om 
kompetensutveckling: 
 

Tydligare struktur och målsättning som kan underlätta prioritering av insatser och tid 
 
Det finns en uttalad vilja att göra lärandet lustfullt och i detta ryms att försöka möta varje 
barn utifrån sin nivå och att kunna utmana just det barnets tänkande och lärande. 
 
Mer specialpedagogisk baskompetens på flera nivåer efterfrågas, så att alla kan samverka 
över revir- och kompetensgränser för att öka förmågan att se ”hela” barnet. 
 

Nedan följer utbildning som grupper av medarbetare ska genomgå. Det är alltså en fråga om 
gruppnivå:  
 

Mål- och resultatstyrning, struktur i arbetsuppläggning och prioritering i verksamheten 
 
Datateknik, digitalt foto och tekniska hjälpmedel  
 
Specialpedagogisk baskompetens och handledning 
 

Även i denna handlingsplan finns där mycket skrivet i kolumnen pedagogisk kompetens på 
individnivå. Det är dock många utvecklingsbehov som riktar sig emot skolan i stort och inte 
så mycket av det vi kallar för ”more of the same”. Det är mycket som presenteras, endast en 
bråkdel återges här. 
 

Specialpedagogik och barn med särskilda behov 
 
Datateknik, digitalt foto och tekniska hjälpmedel 
 
Stress 
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Utveckling av arbetsuppläggning och prioritering i verksamheten 
 

barn med särskilda behov 
 
gitarrkurs 
 
småbarnspedagogik 
 
Teckenkommunikation och språkutveckling, 
  
Datateknik och tekniska hjälpmedel, skrivutveckling och första hjälpen  
 
Förskollärarutbildning 
 

Dokumentationskompetens 
På institutionsnivå  finns inga citat men på organisationsnivå står att läsa: 
 

Kommunikation, reflektion och dokumentation skall utvecklas och förbättras så att det blir 
tydligare struktur och målsättning i arbetet, inte minst gällande individuella 
utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. 
 

Tillsammans finns där ett behov av att utveckla kompetens kring upprättandet av lokala 
arbetsplaner och medföljande arbete kring dem. Detta sker på gruppnivå. 
 

Lokala arbetsplaner och utvärderingskunskap behöver utvecklas och förbättras och 
organisationen behöver anpassas så att mer gemensam tid frigörs för reflektion och 
utvärdering.  

 
Individuella studieplaner och utvärderingskompetens 

 
Behov som redovisas på individnivån inom detta kompetensområde är utveckling i: 
 

individuella studieplaner 
 
kvalitetsredovisningar 
 
handledning och dokumentation 
 
arbetsgruppens ansvar och dokumentation 
 

Sammanfattning 
I denna handlingsplan fokuseras mera på skolövergripande kompetensutveckling. Det ska ske 
mera i lag med varandra än individuellt. Är det en fråga om personlig professionell utveckling 
så är det sedan något som kommer att beröra alla i verksamheten. Det är en relativt jämn 
fördelning av citat i de fyra nivåerna. Ofta följs behov som presenterats på de övre nivåerna 
upp med skrivningar på de lägre nivåerna. 
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Analys av brev från pedagogiska ledningsgrupper 
 
Med utgångspunkt i tre frågor ställda vid en informationsdag i Sandviken, februari 2006, 
skrev medlemmar i pedagogiska ledningsgrupper brev. Här kommer en kortfattad 
sammanfattning från informationsdagen den 10 februari riktad till ledningsgrupper i 
Sandvikens kommuns skolor och förskolor. Dagen inleddes med en presentation av 
utvärderare och utvärderingsupplägg, samt vad utvärderingsuppdraget syftar till: 

 

Om och i så fall vilka ”avtryck” kompetensutvecklingsinsatsen har lämnat på 714 anställda i 
Sandvikens kommuns skolsystem?  

 
Eftersom utvärderingsupplägget har en processinriktad karaktär kommer utvärderingen att 
genomföras i flera steg. Det som faller ut av det första steget kommer till en del att bestämma 
vad som sker i nästa. 
 
Det resultat som faller ut av de data som samlas in kommer i slutskedet att ställas mot de 
avsikter som finns med de kompetensutvecklingsinsatser som genomförs i Sandvikens skolor.   
I korthet handlar dessa avsikter om att de skall leda fram till en fastare koppling mellan 
individ/er och skolans uppdrag i syfte att bereda mark för lärande organisationer. Detta 
sammanfaller också väl med det övergripande syftet med all kompetensutveckling som utgår 
från de medel som lämnas av Växtkraft Mål 3, och som säger att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. En närmare innebörd av vad som menas med detta är att de medel som 
ges för att genomföra kompetensanalyser och kompetensutveckling skall stimulera till 
förändringsbenägenhet hos individer i kombination med organisationsutveckling.  
 
Efter denna presentation fick de närvarande deltagarna under förmiddagspasset, det vill säga 
ledningsgrupperna vid respektive skola, besvara några frågor om hur 
kompetensutvecklingsarbetet fortskridit.  
 
Under eftermiddagen diskuterades kopplingen mellan utvärdering och hur ett fortsatt 
skolutvecklingsarbete kan se ut i en kommuns skolor. Utvärderarna presenterade en 
skolutvecklingsmodell utifrån ett exempel som hämtats från en kommun där 
utvärderingsuppdrag rörande kommunens skolplan kombinerats med förslag till en alternativ 
modell för skolutvecklingsarbete utifrån ett bottom-up perspektiv. En kommunal skolplan styr 
vanligtvis vardagsarbetet i skolor uppifrån och ned, det vill säga en top-down styrd 
skolutveckling. 
 
 
Så här lyder frågorna till ledningsgrupperna: 
 

• Beskriv hur arbetet med kompetensutvecklingsinsatserna fortlöper utifrån 
kompetensutvecklingsanalysen (handlingsplanen)! 

 
• Vilka förändringar för vardagsarbetet på skolan förväntar du dig som ett resultat av 

kompetensutvecklingen? 
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• På vilket sätt innebär projektet att din skola (organisationen) och dess medarbetare 
(individen) upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? 
 

I det som följer redovisas ett urval av citat från dessa brev och det är utdrag från drygt hälften 
av breven. Inalles skrevs 18 brev men av utrymmesskäl presenteras endast 11, också ett urval. 
Dessa brev valdes ut för att de gav ett fylligare underlag för utvärdering. 
 
Det anses vara fult att läsa andras brev. De här breven är ju skrivna till oss utvärderare. 
Brevskrivarna var dock informerade om syftet och i presentationen nedan namnges vare sig 
skolor eller brevskrivare. Vilken skolform ledningsgrupperna arbetar inom kommer att framgå 
för att sammanhanget ska bli klarlagt. En del brev är utförligare än andra. Några brevskrivare 
skriver omfångs- och innehållsrika brev medan andra uttrycker sig mera knapphändigt.  
 
De samordningsansvariga för samlingsprojektet ombad de pedagogiska ledningsgrupper som 
inte medverkade vid informationsdagen (cirka tio av de 30), att besvara de tre frågorna och 
skicka svaren till utvärderarna, men detta hörsammades inte. Det kom inget i våra brevlådor. 
 
Under rubrikerna Lägesbeskrivning, Förväntningar och Frirumserövande presenteras och 
kommenteras breven. Namnen på skolorna är fingerade, liksom de egennamn på personal som 
eventuellt finns här. 
 
Hyttbackeskolan 
Detta är en f-9 skola. Ett brev är från 6-9 medan det andra är från förskolan. 
 
Lägesbeskrivning 1 
Individuellt ser det ut som att personalen är väl införstådd med vad som ska göras utifrån 
handlingsplanen, men de gemensamma utbildningarna för hela skolan och för arbetslagen 
tycks inte ha förståtts fullt ut. 
 

Varje individ har vid medarbetarsamtalet uppmanats till eget ansvar för den individuella 
planen. 
 
Det inledande i handlingsplanen/ansökan är inte tillräckligt processat i personalgruppen. 
De individuella planerna är processade ordentligt samma sak gäller planerna för 
arbetslagen. 
 
Olika individer är olika aktiva när det gäller att söka efter och ta del av fortbildning. 
 
Samtlig personal har klart för sig att de har kompetensutvecklingsplaner. 
 
Fortbildning som ska ske i hela arbetslag har kommit igång denna terminen. 
 
Det samlade greppet och de djupare diskussionerna behöver återerövras, då det är länge 
sedan analysen och därtill följande diskussionerna ägde rum. 
 

Förväntningar 1 
Här framkommer att det finns stora förväntningar på vad kompetensutvecklingsinsatserna ska 
medföra. Samsyn och att bygga upp ett gemensamt språk verkar vara grundförutsättningarna 
för skolutveckling. 
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Ökad effektivitet 
 
Större möjlighet att tillgodose elevernas olika behov. 
 
Större variation i undervisningen. 
 
Bättre förutsättningar att följa lagar när det gäller t. ex. dokumentation. 
 
Ökad jämställdhet. 
 
Större samsyn kring barn med särskilda behov. 
 
Gemensamt språk. 
 

Frirumserövrande 1 
Än så länge upplever inte brevskrivaren att det skett något frirumserövrande, men 
förhoppningar finns. 
 

Hittills upplever inte jag att varken skolan eller medarbetarna upptäckt och erövrat 
frirummet i någon högre grad. 
 
En medarbetare som är intresserad av lärstilar har skaffat och fortsätter att skaffa 
utbildning och det använder hon en del i vardagen. 
 
En medarbetare har tillägnat sig kunskaper i genuspedagogik och en struktur har lagts för 
fortsatt arbete. 
 

Kommentar 
Vid denna skola är medarbetarna medvetna om att det pågår en kompetensutvecklingssatsning 
och att den berör såväl individuella som gemensamma aktiviteter i arbetslag. Dock upplevs 
det finnas ett glapp i tiden mellan analysarbete och igångsättande av kompetensinsatser. 
Engagemanget bland personalen är av varierande slag och än så länge syns därför inga 
påtagliga spår av att driva ett gemensamt projekt på skolan, vilket man dock hoppas finna 
under hösten.   
 
Hyttbackeskolans förskola 
 
Lägesbeskrivning 2 
Satsningen hittills har varit inriktad mot gemensam kompetensutveckling både för 
professionell utveckling liksom organisationsutveckling. 
 

Vi är igång och personalen har varit på flera föreläsningar och fortbildningar. Det har varit 
gemensamma föreläsningar där vi har haft efterföljande samtal där vi dragit gemensamma 
lärdomar och även gjort handlingsplaner hur vi vill jobba vidare med t. ex. matematik i 
vardagen, bättre lärandemiljöer i förskolan etc. 
 
Det har också varit individuella insatser där personalen fått fortbildning mer i ämnen av 
speciell karaktär Det finns dokumenterat vilka kompetensutvecklingsinsatser var och en 
har deltagit i.  
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Förväntningar 2 
Ett starkare band mellan individ och uppdrag förväntas, även om det ser ut som att denna 
förskola hunnit en bra bit på vägen i den utvecklingen. 
 

Jag förväntar mig att var och en som arbetar i förskolan skall få en större 
yrkesprofessionalism där de tydligt kan koppla det som sker i verksamheten till uppdraget 
vi har. Det tror jag är vad vi i första hand behöver utveckla. Jag tycker att vi på vår 
förskola kommit långt i att organisera efter barnens behov och att vi redan har en 
verksamhet som inte är statisk. Personalen är bra på att ta tillvara varandras kompetens 
och känslan är att vi är ett arbetslag fast vi organiserar oss på två avdelningar. Arbetslagen 
förändras efter barngruppernas behov.  
 

Frirumserövrande 2 
Svaret på frågan nertill är ett otvetydigt ja. Gemensamma måldiskussioner är både nödvändiga 
och nyttiga samt utvecklande. 
 

Kompetensutvecklingsanalysen gav personalen insikter i vad som behövde utvecklas i 
arbetslaget för att verksamheten ska gynna varje barns utveckling. När vi jobbar med 
kvalitetsredovisningarna och planerar verksamheten efter utvärderingarna förkommer 
många diskussioner om metoder att nå de mål vi har. 
 
- Kan det vara exempel på hur individen upptäcker och erövrar frirummet för 
skolutveckling?  
 

Kommentar 
Här finns enligt uppgiftslämnaren en beredskap för kompetensutveckling med direkt beröring 
till verksamhetens innehåll och hur den kan utvecklas. Personalen för diskussioner 
gemensamt kring ett pedagogsikt innehåll. Behovsanalyser, kompetensinsatser och 
målinriktade aktiviteter verkar vara i samklang och tillförsikten inför framtiden är god. 
 
 
Lejonbergsskolan 
Denna brevskrivare är anonym, så det är inte helt lätt att kunna göra en bedömning av vilken 
skolform det rör sig om. Förmodligen är det f-9, men det kan också vara f-6 eller f-5. 
 
Lägesbeskrivning 
Att det gått en tid sedan kompetensutvecklingsanalysen innebär ett förflyttat fokus, men 
brevskrivaren menar att trots detta ligger kompetensutvecklingsinsatserna väl i linje med det 
som var planerat. 
 

I stort sett upplever jag att vi följer handlingsplanen. Det jag ändå känner är att 
kompetensutvecklingsanalysen är ”färskvara”. Det vill säga, det som var angeläget när 
analysen gjordes i vissa delar idag inte har lika hög prioritet. Andra behov har tillkommit. 
 
En annan sak är att en del pedagoger är väldigt aktiva i sin kompetensutveckling medan 
andra är mera måttligt aktiva. Vissa/enstaka visar ett relativt lågt intresse för sin egen 
fortbildning. 
 
Det mesta av fortbildningarna vi går ryms (med en något vidare tolkning) inom ramen för 
handlingsplanen. 
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Förväntningar 
Det är uppenbart att den ökande graden av professionalism förväntas leda till den öppenhet 
kollegor emellan som möjliggör skolutveckling. 
 

Vilka förändringar för vardagsarbetet…? Jag förväntar mig en ökad måluppfyllelse, en 
ökad insikt i elevernas lärande, en ännu högre grad av professionalism hos pedagogerna. 
 
Jag vill se att pedagogerna i arbetslaget i en ännu högre grad utgår från elevernas behov 
när man ska forma organisationen, diskuterar arbetssätt m.m. 
 
Jag vill att varje enskild lärare ska bli så pass trygg i sin yrkesroll så att denne ”tål” att bli 
ifrågasatt av sina/en kollegor/kollega. Då först kan vi utveckla våra inre processer och 
dynamiken i arbetslaget och inte minst mellan arbetslag. 
 

Frirumserövrande 
Denna skola är på väg. Återigen betonas vikten av att uppdragen ska bli förtydligade och då i 
gemensamma termer. 
 

Jag tror att för de som är aktiva och har en drivkraft att utvecklas i sin yrkesroll som 
pedagog, kommer att förstå hur man ska använda friutrymmet. Jag tror att uppdraget kan 
bli tydligare för många pedagoger. Men det krävs också att man i skolan (många skolor 
tror jag) i större omfattning sätter sig in i vad uppdraget egentligen innebär, vilka 
skyldigheter vi har, men även vilka möjligheter vi har. På min skola är vi på god väg mot 
en samsyn på elevernas lärande och en gemensam värdegrund. 
 

 
Kommentar 
Vid Lejonbergsskolan finns vid denna tidpunkt ett varierat intresse för kompetensutveckling 
och att man ”i stort sett” följer handlingsplanen. Mellan raderna kan man ana att det ändå är 
rätt segt att samordna individer med skolans uppdrag, och de nödvändiga aktiviteter som 
krävs för att nå dithän. Här finns också en tidsaspekt som gör att det vardagliga arbetet tycks 
tränga undan det som skedde i analysfasen och det som senare krävs för att gå vidare i en 
genomförandefas i skolans utvecklingsarbete. Behov som var påtagliga förut tycks vara av en 
annan karaktär nu.  
 
 
Förskolan Kajsa Warg 
Förskolan ligger centralt belägen i sydvästra Sandviken. 
 
Lägesbeskrivning 
Utifrån de upplevda behoven har kompetensutveckling skett genom arbetslagsutveckling: 
 

Vi har fått möjlighet att utifrån våran handlingsplan – utbilda arbetslaget utifrån de behov 
vi haft samt även individuella behov (t. ex. värdegrund samt konflikthantering). 

 
Förväntningar 
Återigen framstår arbetslaget som nyckeln till framgångsrikt utvecklingsarbete. 
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Förväntningarna som vi har – är att den kompetensutveckling vi fått ska förankras i 
arbetslaget – så att vi sedan kan föra ut och använda det i vårt dagliga arbete, i 
barngruppen. 

 
Frirumserövrande 
Ett gemensamt målfokus eftersträvas vid upptäckten och sedan erövringen av frirummet. 
 

Genom att öka vår professionalism inom vårt yrke – så kan vi bli trygga och självständiga 
i vårt arbete, och lättare kunna arbeta mot samma mål!  

 
Kommentar 
Återigen en förskola med ett förhållningssätt (eller aktörsberedskap) som många gånger 
skiljer sig från andra skolformers. Basen för utvecklingsarbetet utgår från att det har en 
förankring i arbetslaget, snarare än i individuella behov. Innehållsmässigt betonas frågor som 
trygghet och värdegrund. 
 
 
Blåbäret 
Detta är en förskola belägen centralt i södra Sandviken. 
 
Lägesbeskrivning 
Utifrån de upplevda behoven har kompetensutveckling skett. 
 

Vi har fått möjlighet att utifrån SWOT-analyser och kompetensutvecklingsbehov fått 
utbildning inom olika områden och därigenom utökat vår kompetens 
t. ex. värdegrund, konflikthantering.  
 

Förväntningar 
Arbetslagen är motorerna i skolutvecklingsarbetet. Förmodligen har fokus fästs på 
gemensamma utbildningar. 
 

Att de nya kompetenserna ska förankra sig i arbetslagen, och i sin tur i verksamheten.  
 

Frirumserövrande 
Att man är trygg i yrkesrollen borgar för skolutveckling. 
 

Genom att vi får en ökad yrkesprofessionalism kan vi ta självständiga beslut och att mer 
tryggt handla därefter. Vi blir en bättre förebild för barnen när vi kan vårt uppdrag utifrån 
läroplanen.  

 
Kommentar 
Frågor kring värdegrund och behovet av trygghet för såväl personal som för barn har hög 
prioritet i arbetslagsarbetet vid denna förskola.  
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Sjösalaskolan 
Detta är en f-5 skola. 
 
Lägesbeskrivning 
Den gemensamma värdegrunden har varit ett av målen för kompetensutvecklingen på 
Sjösalaskolan. 
 

Arbetet fortlöper väl utifrån vår kompetensutvecklingsplan. De gemensamma behoven har 
i första hand styrt vår kompetensutveckling. Vårt arbetslag har utvecklats mycket i och 
med detta. Vi har fokuserat mycket på att komma fram till och förankra en gemensam 
värdegrund. Vi har också jobbat mycket med konflikthantering. Framöver kommer vi att 
rikta in oss mer på de individuella behoven och önskemålen.  

 
Förväntningar 
Förmodligen är det så att på Sjösalaskolan har tyngdpunkten i kompetensutvecklingen lagts 
på gemensamma utbildningar. Satsningen verkar hittills motsvarat förväntningarna och 
förhoppningsvis gör den det även i framtiden. 
 

Jag tycker att vårt arbetslag har utvecklats mycket under den här tiden. Vi har gått från att 
ha varit ett ”avgränsat” arbetslag till att ha blivit ett ”utvidgat”. Vi har också en större 
samsyn vilket gör att klimatet för våra elever är mycket bättre. Det innebär i vardagen att 
vi har en bättre elevsyn och större elevinflytande. Vi låter numera elevernas behov styra 
vår organisation och planering och inte tvärt om. Vi har också insett att våra föräldrar har 
en viktig roll. Vi har startat ett samarbete mellan skola – elever – föräldrar som bygger på 
vår gemensamma värdegrund och förväntansdokument.  
 
Kompetensutvecklingen har också hjälpt oss att fokusera mer på vårt uppdrag. Vi har 
aktualiserat våra styrdokument och vad som står där. Förhoppningsvis kommer det att 
avspeglas i vår vardag! Eleven i centrum! Vi har under läsåret haft en mycket speciell 
grupp på skolan. Den har verkligen hjälpt oss att få upp ögonen på att organisera oss, 
resurser, lokaler etc. efter elevernas behov. Vi har också haft många och långa 
diskussioner om elevsyn. I och med detta har några av oss fått utbildning i elever med 
särskilda behov som verkligen kommer till nytta!  

 
Frirumserövrande 
Det råder en utvecklingsoptimism på denna skola. Frirummet har upptäckts. 
 

Vår skola/arbetslag utnyttjar vårt friutrymme ganska väl, ibland på gränsen … Skolan är 
liten och vi är bara ett arbetslag. Rektor finns inte på plats på skolan. Vi är vana att ta egna 
initiativ och beslut, vilket gör att vi ofta utnyttjar friutrymmet. Vi ingår också i projektet 
”timplanelös skola” vilket också gör att vi får ett stort friutrymme. 
 
Vi försöker att hålla blicken högt och ha högt i tak och på det sättet erövra vårt 
friutrymme!  

 
Kommentar 
Tågordningen utgår från de kollektiva behoven som ventileras utifrån elevers behov. Här 
pågår samtal med fokus på verksamhetsinnehåll med den egna skolans utveckling i 
förgrunden.  
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Tussilagoskolan 
Det här är ett förskoleområde, som är beläget i centrala Sandviken. 
 
Lägesbeskrivning 
Nedan följer en uttömmande redovisning av hittills gjorda insatser och reflektioner kring 
dessa. 
 

I skolans ledningsgrupp diskuterar vi ofta fortbildningsfrågorna. Fokus ligger på de 
gemensamma önskemål som fanns i handlingsplanen. Ett antal fortbildningsinsatser har 
valts ut. Vi har gemensamma och enskilda fortbildningsdagar utifrån de uppsatta målen. 
Skolans insatser har fokuserats på: 
• Dokumentation och IUP 
• Konfliktlösning 
• Värdegrund 
• Barn med särskilda behov 
Vi har haft gemensamma studiedagar med våra förskolor om dokumentation och IUP. 
Dessa frågor har vi även diskuterat vid lärarträffar (hela skolan) och vid våra 
arbetslagsträffar. Diskussionerna har både förts i grupper med enbart lärare och 
förskollärare/fritidspedagoger var för sig, och i ”yrkesblandade” grupper. Diskussionerna 
har varit givande och ”gett frukt” i arbetet med att starta processen med IUP-arbetet. Vi 
har låtit arbetet få ta tid. Vi har testat oss fram utifrån föreläsningar och våra egna 
diskussioner. Jag upplever att vi pedagoger har blivit mer medvetna om skolans 
gemensamma arbete och den fortbildning som behövs. Vid arbetslagsträffarna lyfts dessa 
frågor och vi försöker diskutera varför vi ska genomföra en fortbildning. Viktigt att 
försöka se vad fortbildningen ger pedagogerna och hur det gagnar eleverna. 
 
Utbildningen för ledningsgruppen har varit bra. 
 
Vid pedagogers enskilda fortbildning utifrån egna önskemål försöker vi alltid koppla detta 
till handlingsplanen. 

 
Förväntningar 
Den egna kompetensutvecklingsplanen är ytterst viktig att följa. Ibland får skolan kämpa för 
att få igenom detta. 
 

IUP-arbetet har startat och jag känner att våra diskussioner och utbildning har lett till att vi 
blivit bättre på att dokumentera. De pedagogiska diskussionerna har väckt tankar hos oss 
att använda oss av ”en utvecklande dokumentation” och inte bara dokumentera en 
utveckling. Ett problem som jag ser är att det under resans gång dyker upp nya önskemål 
om fortbildning. Det handlar dels om egna nya önskemål därför att behovet i arbetslaget 
förändras (hur får vi in detta i handlingsplanen?) och nya medarbetare har tillkommit. 
Dessutom kommer studiedagar som är gemensamma för hela kommunen och det är inte 
alltid dessa känns som våra (skolans) prioriterade utbildningar. Men vi har blivit bättre på 
att framföra och hävda att nu arbetar vi utifrån vår kompetensutvecklingsplan.  

 
Frirumserövrande 
Vissa svårigheter finns för att praktiskt kunna genomföra kompetensutvecklingen och 
upptäcka samt erövra frirummet. 
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Det har blivit mer ”legalt” att gå på kurs i och med att vi alla har en egen 
kompetensutvecklingsplan. Även om det kan vara jobbigt för verksamheten att personal är 
på utbildning. Det skulle vara lättare om vi alltid kunde ha vikarier. Det känns ju inte som 
om det gagnar eleverna just nu att personal utbildar sig. Framför allt är det besvärligt för 
våra barn med särskilda behov som blir än mer oroliga när vi är ”kort med folk”. De 
kanske inte ens är hjälpta av att vi sätter in vikarier. Detta blir ju ett dilemma för 
pedagogerna. Fortbildningen ger förhoppningsvis utveckling på sikt, samtidigt ska 
vardagen fungera.  

 
Kommentar 
Här framskymtar ett driv i planeringsarbetet och genomförandet av prioriterade 
kompetensområden. Legitimitet har vunnits för kompetensinsatser som i slutändan förväntas 
bidra till en bättre verksamhet.  
 
 
Valltunaskolan 
Den här skolan är en f-5 skola och den ligger i Sandviken åt sydväst. 
 
Lägesbeskrivning 
Förmodligen är det så att man följer handlingsplanen. 
 

Kompetensutvecklingen fortlöper med kompetensutvecklingsanalysen som bas.  
 
Förväntningar 
Arbetslagsutveckling förväntas leda fram till förbättringar i vardagsarbetet. 
 

Att samarbete i arbetslagen utvecklas på hela skolan. Att helhetstänket finns med hos alla. 
Att tematiskt arbetssätt utvecklas/förbättras.  
 

Frirumserövrande 
Tydligen har satsningen på kompetensutveckling inneburit att skolan ska organiseras i spår. 
 

Vi gör en organisationsförändring där vi tillsammans kommer fram till de justeringar som 
bör göras. Vi kommer underfund med att vi ska arbeta i 3 spår. Vi ska arbeta med ett tema 
som löper under en hel termin med en temadag/vecka. Detta utvecklar vårt helhetstänk.  
 

Kommentar 
Former för samarbete diskuteras med ett syfte att utveckla en helhetssyn och som praktiskt 
kommer till uttryck i en avsikt att arbeta med teman. 
 
 
Östanbyskolan 
Detta är en skola som under projektets gång omorganiserats nu är den en 7-9 skola. Den ligger 
centralt i Sandviken. 
 
Lägesbeskrivning 
Handlingsplanen ligger till grund för kompetensutvecklingen. 
 

Ledningsgrupp, arbetslag, ämnesgrupp, enskilda pedagoger anmäler pedagoger eller 
grupper av pedagoger till fortbildningar som svarar mot handlingsplanen. 
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Arbetslagsträffar ordnas för att möta behov i planen. Nätverksträffar över kommunen 
ordnas för att möta behov i planen.  

 
Förväntningar 
Ett antal att-satser belyser vad som förväntas. 
 

Om alla får den kompetensutveckling de anses behöva enligt analysen förväntar jag mig 
ett utökat, smidigare samarbete mellan kollegor samt att kvalitén på undervisningen höjs. 
Att samarbete i arbetslagen utvecklas på hela skolan. Att helhetstänket finns med hos alla. 
Att tematiskt arbetssätt utvecklas/förbättras.  
 

Frirumserövrande 
De yttre gränserna har utforskats. Nu gäller det att upptäcka och erövra! 
 

Ledningsgruppen har fått en genomgång av skolans regelverk för att veta yttre gränser för 
frirummet. Det gäller nu att analysera var vi befinner oss i varje utvecklingsområde och 
vad av frirummet vi önskar nyttja.  

 
Kommentar 
Här finns flera intressenter som – i en omorganiserad skola – diskuterar skilda behov. Såväl 
ledningsgrupp, arbetslag, ämnesgrupp och individer för sin talan. Än så länge finns inga 
uttalade idéer om hur kompetensutvecklingsprocessen kan bidra till skolutvecklingsarbete. 
Förhoppningar finns om ett smidigare samarbete i och mellan arbetslag. 
 
 
Centralskolan 
Detta är en f-9 skola men brevskrivaren ingår i ledningsgruppen för f-6. Skolans 
upptagningsområde är de västra delarna av centrala Sandviken. 
 
Lägesbeskrivning 
Så här ser det ut just nu vid denna skola. 
 

På grund av olika orsaker har processen på vår skola blivit utdragen i tid. 
Kompetensutveckling är färskvara. Det är upp till varje person att se till att anmäla sig till 
den kompetensutveckling som man önskat eller som svarar mot de behov som är aktuella. 

 
Förväntningar 
Skolan fokuserar främst på tre av Sandvikens kommun prioriterade kompetensområden. 
 

Att arbetslagen skall känna trygghet och därmed kunna arbeta mer effektivt utifrån givna 
förutsättningar och elevernas behov. 
• Arbetslagsutveckling 
• Dokumentation 
Att varje pedagog skall få ökade kunskaper om och bättre rutiner för dokumentation. 
• Pedagogisk kompetens 
Att varje pedagog skall få den ”påfyllning” som man behöver i värdegrundsarbete och 
pedagogisk spetskompetens för att bättre kunna utföra sitt arbete. 
Att utbildningsinsatser skall leda till att arbetslaget kan ha mera pedagogiska diskussioner 
om arbetssätt och flexibelt lärande. Fler diskussioner om vilka mål vi har. Tyvärr är det 
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eviga dilemmat att tid ej finns när inte alla pedagoger i arbetslaget har samma 
arbetstidsvillkor. 

 
Frirumserövrande 
Tidsaspekter har komplicerat förhållandena. 
 

På grund av att processen har tagit tid så är inte så många pedagoger medvetna om vad 
som pågått och vilka möjligheter vi därmed har till kompetensutveckling, och därmed 
möjlighet att upptäcka det ”frirum” som vi faktiskt har. 

 
Kommentar 
Med hänvisning till tidsaspekter och att kompetensbehov kan karakteriseras som en 
”färskvara”, har medvetenheten om insatsernas syfte inte blivit förankrade i personalgruppen. 
Initiativet ligger hos individen att svara upp mot innehållet i handlingsplanen.     
 
 
Vassvikskolan 
Skolan har omorganiserats under kompetensutvecklingsperioden och är numera en f-6 skola. 
 
Lägesbeskrivning 
Medarbetarsamtal har bland annat lett fram till personliga utvecklingsplaner. 
 

Arbetet med kompetensutveckling … 
I medarbetarsamtalen har jag för två medarbetare gjort personlig komp.utv.plan. I skolans 
utvecklingsarbete förespråkar vi matte och fortbildning i IUP-arbetet. Jag som biträdande 
rektor påminner mina medarbetare om att fortbildningen skall öka måluppfyllelsen. Något 
skall ha hänt med den enskilda medarbetaren, arbetslaget eller i skolan för övrigt. För mig 
som skolledare ser jag det som viktigt att fråga lärare om det blivit någon skillnad, i så fall 
för vem? 

 
Förväntningar 
Skolkulturförändringar förväntas som resultat av kompetensutvecklingen. 
 

Hur skall jag i den fysiska miljön märka att vårt arbet med värdegrundsfrågor har givit 
något avtryck? Mina förväntningar på utbildningar för att förändra kulturen på skolan; att 
vi/lärare börjar i den egna verksamheten och ställer frågor som: Hur kommer det sig att 
jag gör som jag gör? Varför gör jag det? Varför gör jag det inte på ett annat sätt? Behöver 
jag/lärare och vi/arbetslaget fortbildning? 
 
Vilken förändring ser jag framför mig? I skolan behöver vi koppla vardagen med mål och 
(tydliga) utvecklingsområden. När jag gått in i verksamheten med mina frågor med fokus 
på uppdraget kan jag möta motstånd. Vardagens händelser står i fokus för lärarna. 
Fortbildningen blir också ”more of the same” t. ex. ”Det svåra samtalet”, ”Barn med 
ADHD” osv. Fokus läggs på att förstå eleverna (än att förstå sig själv) och under ytan 
ligger kanske en rädsla för att granska sin undervisningsplanering och 
klassrumssituationer (och LPO, kursplaner). Som Hargreaves menar: lärare är chefer i sitt 
klassrum och är svårstyrda. De känner sig kompetenta nog att veta om sina brister, menar 
de. Inget skall komma uppifrån t. ex. från Kunskapskontoret som styr vad lärare behöver. 
Som jag ser det (25 år i kommunen) finns en övertro på att alla medarbetare skall ha vissa 
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utbildningar (IT, INFO-COMP, Flexibelt lärande) samtidigt som analysen har visat 
olikheter. Mest handlar det om det som ligger utanför lärandet och praktiken. 

 
Frirumserövrande 
Elevers och lärares tid är något som bör utforskas inom de gränser styrdokumenten stakar ut 
för skolan. 
 

Skolutveckling på min skola ska utgå ifrån de två utvecklingsområden som har med 
uppdraget att göra. Det fordras ett annat synsätt på elevers tid och lärares tid. 

 
Kommentar 
Krav på utveckling får ibland en karaktär av motstånd när vardagsuppgifterna hopar sig. Man 
vill gärna lära sig mer om det man redan kan och är i viss mån tveksam till att ge sig in på 
obekanta områden vad det verkar. 
 
 
Några sammanfattande intryck av brevsvaren 
Intrycken vid en genomläsning av ovan återgivna utsagor, som är hämtade från brev skrivna i 
februari 2006, är för det första att både analyser och handlingsplaner är gjorda och upprättade, 
samt att varje personal som är upptagen i handlingsplanen har ett 
kompetensutvecklingsinnehåll nedtecknat. För det andra är huvudintrycket att förskolans 
personal mer tar sin utgångspunkt i kollektiva aktiviteter utifrån arbetslagets behov, jämfört 
med personal i skolan där behov mer ger intryck av att vara vad den enskilde i personalen vill 
utifrån personliga ställningstaganden. För det tredje ger genomläsningen ett intryck av att när 
kollektiva frågor avhandlas lyfts gärna områden fram som berör olika relationer mellan dels 
personal och dels mellan personal och barn/elever. Exempel på detta är att man särskilt i de 
åldersmässigt högre skolformerna, har förhoppningar om att finna lämpliga former för 
samarbete i arbetslag. Innehållsmässigt är det frågor kring konflikthantering och värdegrund 
som har hög prioritet i hela skolsystemet.  
 
Generellt verkar det som om förskolans personal står på en plattform som gör att den 
aktörsberedskap som redan finns där för gemensamma angelägenheter, öppnar för 
pedagogiska samtal kring hur frirummet för utvecklingsarbete kan nyttjas, vilket inte är fallet 
i lika hög grad när vi tittar på högre skolformer. Sammantaget kan man se att ordet samarbete 
är en frekvent term som oftast knyts till arbetslagets aktiviteter. Från ett ledningsperspektiv 
finns förhoppningar om att det är härifrån som skolans utvecklingsarbete ska utgå. Det är här 
som den enskildes kompetens, i samverkan med kollegor, kan möta skolans uppdrag.  
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Närmare granskning av tio skol- och resultatenheters 
kompetensutveckling 
I samråd med en referensgrupp vid Kunskapskontoret valdes tio skol- och resultatenheter ut 
för närmare granskning. Två av dessa enheter har, beroende på arbetsuppgifterna inga 
arbetslag i traditionell mening. Medarbetarnas yrkesutövning är av speciell karaktär och de 
arbetar i skolor över hela Sandvikens kommun. Av dessa två specialenheter har vi fått 
brevsvar från personalen. Den ena är Elevhälsa/stöd och den andra är Modersmålslärarna. 
 
I denna fas av utvärderingen kan vi återknyta bekantskapen med Hyttbackeskolan och 
Tussilagoskolan. Detta gör möjligt att, så att säga, kunna följa upp kompetensutvecklingen 
utifrån de fyra nivåer vi använt i tidigare analyser: institutions-, organisations-, grupp- och 
individnivå. Vi har redan fått insyn i deras handlingsplaner, i breven från ledningsgrupperna 
och i detta avsnitt ska vi studera intervjusvar ifrån arbetslag, senare får vi även tillfälle att läsa 
brev från arbetslagsmedlemmar. Utöver dessa två skolenheter presenteras intervjusvar från 
ytterligare sex. Några av dessa går att följa upp ifrån brev från ledningsgrupperna. 
Skolenheternas namn är fingerade liksom personalens egennamn. 
 
I nästa avsnitt ska vi titta närmare på brevsvar från personal vid dessa skol- och 
resultatenheter, och då får vi återkomma till de två enheterna av speciell karaktär som vi 
nämnde ovan. 
 
Intervjuerna redovisas i sin helhet med frågor och svar. Alla intervjuer har sänts till de 
intervjuade för bekräftelse och eventuella ändringsförslag. Så här lyder frågorna: 
 
Frågor till en arbetslagsledare och en arbetslagskollega 
 

1. Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? När träffas ni? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 

2. Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för 
er i arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 

3. Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika 
arbetslagen på skolan? 
 

4. Enligt EU:s Växtkraft mål 3 ska kompetensutvecklingen vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt har ni i arbetslaget upplevt att detta har skett och hur 
har i så fall dessa förändringar lett till frirumserövrande? 
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Hyttbackeskolan, arbetslaget 6-9, Agda (a-led.) och Leonora 
 
 

Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? När träffas ni? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 
Vi är 12 stycken, bara lärare. På måndag kl. 14.50-17.00 har vi möte. Vi träffas också två 
gånger i veckan på morgonen (onsd. och fred.) då har vi information till eleverna. Vi har 
ibland också tillfälle att träffas 1 timme på onsdagar ifall ”rektors tid” för hela skolan är 
inställd. 
 
När vi träffas gör vi en dagordning tillsammans. Agda sitter med i skolans ledningsgrupp 
och har därför ansvar för strukturen, sedan delar hon ut frågorna. Det är information, 
diskussion och beslut. Exempel på beslut: Vi ska ha en dag i jämställdhetens tecken. 
Arbetslaget ansvarar för upplägget. Vi beslutar exempelvis om tema hälsa. Arbetslagets 
planering genomsyrar veckans arbete. Det varierar vilka som gör vad under veckan. Det 
beror på vilka som känner sig manade. Arbetslaget fördelar arbetsuppgifterna.  
 
Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för er i 
arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 
Vi har alla på skolan genomgått kompetensutvecklingsanalys genom NEBUS.  
 
BNS har också alla på skolan utbildats i. Det handlar om barn med Asperger och ADHD. 
Vi förbättrar oss på tekniksidan: videokanon, smartboard (en interaktiv whiteboard). Vi 
har sex stycken på skolan. Språkstudier, utveckling på språksidan för språklärarna har 
genomförts. Vi har haft utbyte i Bristol.  
 
Över en helg har vi genomgått en psykosocial grundutbildning. Det var på Lidingö och 
hela rektorsområdet deltog. 
 
Vi inom arbetslaget 6-9 har träffat Strategihuset. Syftet var att öka samarbetet och 
förbättra klimatet.  
 
Förväntningar: ”Värdeskaparna”, uppdrag när det gäller att använda ny teknik för 
elevuppföljning. Vi har pratat om lärstilar. Att vi kopplar kompetensutveckling till den 
lokala arbetsplanen, lönerevision och lönekriterier.  
 
 
Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika arbetslagen 
på skolan? 
 
Nej, man får söka upp dem själv. Pengarna användes för resan till Stockholm och vi åkte 
tillsammans. Vi kom ihop oss mera, även förskolan var med. Vi var tillsammans över 
gränserna. Mera bekanta med varandra, blev vi. De kommer gärna hit. Låg- mellan- och 
högstadiet har fått mycket bättre kontakt nu. Vi lärde känna varandra bättre. Rektor är 
noga med samkväm för alla personalkategorier. Till julbordet blandas vi genom 
bordsplacering.  
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Enligt EU:s Växtkraft mål 3 ska kompetensutvecklingen vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt har ni i arbetslaget upplevt att detta har skett och hur 
har i så fall dessa förändringar lett till frirumserövrande? 
 
Nyskapande: På Lidingö fick vi kött på benen när det gäller arbetslaget. Vi har fått en 
annan struktur. Vi fördelar arbetsuppgifterna. Nu känner vi oss mera trygga med varandra. 
Alla känner sig trygga. 
 
Från ”Värdeskaparna” fick vi stjärnorna. Det har lett till att eleverna ska vara med i 
kvalitetsredovisningen. Man går in på nätet – Värdeskaparna. Det är en tjänst som 
underlättar för att få reda på hur eleverna har det. Kommunens psykosociala mätningar har 
vi också tagit del av. Vi kommer att använda mätmetoden för att effektivisera sättet att ta 
reda på hur eleverna har det. Det är för att vi ska få underlag för ökad måluppfyllelse. 
 
Vi har accepterat att vi ska göra IUP för varje elev. Att göra det elektroniskt är inte så 
krångligt som annars. Vi provar UNIKUM vt 06 och ht 07 för en klass och alla i 
arbetslaget är med. Alla har delaktighet. Detta har verkligen gått hem. Det är positivt för 
eleverna och föräldrarna.  
 
Annat arbetssätt för barn med särskilda behov – vi har flyttat den verksamheten. Barnen 
finns med på skolgården men de arbetar i ett annat hus. Både elever och föräldrar är 
positiva. Detta är en följd av kompetensutvecklingen via NEBUS-analys. Folk har förstått. 
Vi slipper irritation kring dessa barn. Barnen får det de behöver.  

 
Kommentar 
Vid skolan finns en struktur för arbetslagsarbete där man både lagt vikt vid 
samarbetskompetens och planering av olika aktiviteter med eleverna.   
 
 
Tussilagoskolan, förskola, Birgitta (enh.led.) och Eva-Lena 
 
 

Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? När träffas ni? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 
Vi är 5 förskollärare. Vi träffas varje dag 8 timmar om dagen. Planeringstid har vi efter 
barntiden och det är en gång varje vecka, 2-3 timmar. Vi har möte för hela ”huset” en 
gång per månad. 
 
Nu är vi här på Slöjmolnet, som är en specialavdelning för barn med grava särskilda 
behov. Det är barn som inte klarar av att vara i en vanlig förskola. Det innebär 
pedagogiskt arbete för barn 1-7 år. Det är mycket individuellt för varje barn. Vi har inga 
assistenter.  
 
Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för er i 
arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 
Först en individuell kartläggning, som betydde mycket. Specialmetodik både individuellt 
och i grupp. Just nu har vi en specialpedagog som handledare. Nu går vi mer in på 
barngruppen. Förut var det mer personlig utveckling inom specialpedagogik. 
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Två ifrån huset och tre från förskolan har gått en lekarbetspedagogutbildning. En speciell 
lekmetod. Ett speciellt förhållningssätt. Vi arbetar med grupputveckling och 
samtalsmetodik. Helena Harrysson har lärt oss, och det har pågått i ett år, var tredje vecka.  
 
Det har varit direkt överförbart till barnen. Det har känts jätte bra att vi fått chans att gå 
tillsammans. Vi har fått samma fortbildning allihop. Vi kan redan nu se effekter hos 
barnen.  
 
Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika arbetslagen 
på skolan? 
 
Ja, i stort. Vi har fått mera likvärdighet. Det känns som om vi samarbetar mer mellan 
husen. Vi har planeringsdagen, som vi aldrig haft förut. Ledningsgruppen med fyra 
enhetsledare plus Siv (rektor) träffas också en gång i veckan. Vi har delgivit varandra 
pedagogiska metoder. Personalmöten har vi haft över hela rektorsområdet. Vi strävar åt 
samma håll. 
 
”Upptäcktsresan utan slut”. Alla i hela Sandviken från förskolorna plus övrig personal 
från dem har deltagit. Det känns som att vi nu hör till samma rektorsområde. Vi får ta del 
av varandras kunskaper mera. Två förskolechefer har också gått en tvådagars 
ledarskapsutbildning. 
 
Enligt EU:s Växtkraft mål 3 ska kompetensutvecklingen vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt har ni i arbetslaget upplevt att detta har skett och hur 
har i så fall dessa förändringar lett till frirumserövrande? 
 
Vi har känslan att vi kan ta för oss mera. Det här kan vi göra! Man tänker i andra banor. 
Det är ett vi-tänk nu. Man utvecklas själv och utvecklar nya metoder. Helheten, det känns 
att man haft en medveten plan från början. Utbildningen har kommit att användas direkt i 
vardagen – det nya vi lärt oss. 
 
Förskolans uppdrag mot föräldrar har vi arbetat mycket med och nu är det bättre än förr. 
Det är tydligare och klarare och det är lättare att förklara för föräldrar. 
 
Hela rektorsområdet, 59 medarbetare, har lyssnat på Björn Lindell, som pratat om 
värdegrund. Detta har givit oss inspiration till förväntansdokument, ett policydokument. 
Vi har haft handledning i stresshantering. Företagshälsovården har också medverkat.  

 
Kommentar 
Dessa utsagor tyder på ett gott samarbetsklimat, att det finns en självständighet och att 
ansvarstagande slagit rot i personalgruppen. Kompetensutvecklingen bottnar i vardagens 
behov och kommer den till del ganska snabbt. Spridning av kompetens finns som ett naturligt 
inslag mellan personal. 
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Östanbyskolan, 7-9, Viveka och Leif (a-led.) 
 

Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? När träffas ni? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 
Arbetslaget X var sammansatt runt klasser, A-, B- och C-klasser. Det var treparallelligt 
när kompetensutveckling med EU-medel inleddes. Nu är vi samlade kring årskurser 
istället. Vi är inne i den processen nu. Förr var vi 10 till 12 medlemmar i arbetslaget. Nu 
är vi cirka 15.  
 
Vi har profiler på skolan och vi ska lägga oss närmare dessa. Det är än så länge förslag, 
men det lutar mot det. Vi har ännu inte hittat någon bra form för arbetslaget. Vi ska hitta 
former och pröva dessa. Nu ska vi lyfta fram profilerna. 
 
Att vara elevhandledare i A-klasser gav medlemskap i arbetslaget. Vi har upptäckt att vi 
inte kan bygga arbetslaget kring klasser. Elevvården får skötas separat och då kallas 
endast berörda lärare. Vi vill inte ha flera skolor i en skola. Förut bildades klasser med 
elever från samma f-6 skola. A-klassen kom från en, B-klassen från en annan och C-
klassen kom från Byskolan. 
 
Vi har konferenstid på måndagar 15.15-17.00. Alla är delaktiga gemensamt. Arbetslaget 
har dock inte fungerat så bra. Det har mest varit ett diskussionsforum. Men i olika 
konstellationer med flera lärare ihop har vi samarbetat med temaarbete i längre pass. Mer 
utveckling sker i dessa arbetsgrupper. Det stora arbetslaget har inte fungerat så bra. 
 
Bra ifall vi bygger kring profiler. Vi har en social profil med mediainriktning, en 
estet/idrottsprofil och en NO-profil. Det blir olika klasskonstellationer beroende på profil. 
Detta har jämnat ut fördelningen mellan flickor-pojkar i klasserna. Som det ser ut i 
dagsläget så är det flest pojkar som väljer NO-profilering och fler flickor som väljer 
inriktning social. Inom NO-profileringen har vi valt att försöka förstärka profilen och 
framförallt rikta oss till flickorna för att få dem att våga söka NO. 

 
Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för er i 
arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 
Vi har gjort en del inom matematikämnet. För att utveckling ska komma till stånd, har vi 
diskuterat mycket. IUP och betyg och bedömning har varit områden vi gått djupt in på. 
Framförallt rättvis bedömning. Vi har diskuterat vad vi ska skriva om inför 
utvecklingssamtalen. I vår kompetensutveckling har vi haft folk utifrån: Agneta Landin, 
en grupp från kommunen (Skantzgänget). Då har vi arbetat med IUP och värdegrunden. 
Vi har haft kompetensutveckling runt ämnen och runt elevens utveckling – att vi lär olika. 
Vi har också diskuterat ämnesvis om mål. 
 
Vi har märkt att flera lärare sagt att det skrivs mycket bättre omdömen nu. Ett uppsving 
när det gäller utvecklingssamtal. Det står mera konkret om eleverna. Eleverna får bättre 
ledtrådar. Allt har blivit tydligare från oss. Vi har fortfarande en bit kvar. Vi har fått 
möjligheter att diskutera. Förhoppningsvis får vi fortsatt kompetensutveckling inom 
ämnena.  
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Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika arbetslagen 
på skolan? 
 
Ja, just för att vi har haft möjligheter att träffas och diskutera. Det har blivit ett öppnare 
klimat. På vår skola är det bra sammanhållning. Det är högt i tak. Vi accepterar olikheter. 
 
Profilerna öppnar för och ger samarbetsmöjligheter. De nya lärare som kommit från 
skolan intill (f-6 skola vars lärare omplacerats) måste få komma in och känna sig trygga. 
Och detta har skett.  
 
Enligt EU:s Växtkraft mål 3 ska kompetensutvecklingen vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt har ni i arbetslaget upplevt att detta har skett och hur 
har i så fall dessa förändringar lett till frirumserövrande? 
 
Profilerna är en ny grej. Dessa har givit positiva effekter, en ändrad syn på skolan. 
Traditionellt har skolan haft dåligt rykte. Det är nu en bra skola i elevernas, föräldrarnas 
och personalens ögon. Det händer saker hela tiden. Pengarna har gett oss möjligheter att 
diskutera och planera för förändringar.  
 
Eleverna känner själva att de gjort val (profiler), och det känns betydelsefullt för dem: ”Vi 
får också vara med om att bestämma.” Elever från andra områden har sökt till skolan. EU-
medlen har bidragit till att vi kunnat genomföra profilerna. Det har blivit naturligare 
arbetssituationer i arbetslaget. Vi har gemensamma mål och gemensamma arbetssätt. Det 
kan bli så på sikt att man byter arbetslag. Det blir mer och mer samarbete år från år. Alla 
lärare är involverade i något samarbete i någon profil. Ingen jobbar bara för sig själv. Vi 
har alltid möjligheter att prova saker. Chefen litar på lärarna. Profilerna började i smått 
men de har blivit stora på grund av medlen.  

 
Kommentar 
Det tycks som om skolan finns i en process där man söker sina former för skolutveckling. 
Kompetensutvecklingsinsatsen bidrar här säkert till att denna skola får en skjuts i sin 
utveckling.   
 
 
Valltunaskolan, f-5, Jessica (a-led.) och Arne 
 

Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? När träffas ni? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 
Vi är en fritidspedagog, två SV/SO-lärare, en SV/SO/spec.ped.-lärare och två 
förskollärare, alltså sex inalles. På torsdagar varje vecka har vi arbetslagsmöte. För övrigt 
arbetar vi ihop alla torsdagar hela dagen. 
 
På denna skola är vi organiserade i tre spår. Vi har samling med de yngre barnen 
(uteverksamhet), som vi har planerat i förväg. Är sedan ute hela dagen. Åtminstone en 
gång i månaden äter vi också lunch ute. Lunchen tillreder vi själva tillsammans med 
barnen och då är vi ute hela dagen. 
 
Vi sitter alla ihop och planerar. Ibland delplanerar Arne och Sixten likaså delplanerar 
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Jessica och Sara. Förskollärarna träffas också. 
 
Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för er i 
arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 
Flexibel fortbildning – har lett till omorganisation och påskyndat densamma. Vi har ett 
tätare samarbete och vi införde f-5 spår från höstterminen 2006. 
 
Vi diskuterade vad det är vi vill förändra, vad temaarbete innebär. Vi ställde frågan: Vad 
är det som egentligen är utvecklande i skolutveckling? Det var ett enormt arbete, speciellt 
för Jessica bland tjejerna och för Arne bland killarna. 
 
Vi vände på kuttingen och utgick från oss själva och våra elever. Detta ledde till 
annorlunda frågor. Vi gav oss egna litteraturtips. Vi fick handledning i vårt 
förändringsarbete, först varje onsdag men sedan blev det inte så mycket. De som 
handledde oss var Christer Zetterholm och Kåre Skantz samt Markus. De ingår i en 
kommungrupp, som arbetar på fältet. Detta var gratis. Kommunen anordnade det. 
 
Vad kompetensutvecklingen medfört så är det klart att en del ligger i själva analysen, 
sedan har vi arbetat med flexibel fortbildning. Om pengar blir över vill vi använda dem till 
bedömningskriterier. 
 
De förväntningar vi har haft – kunskap. Det som hänt är att vi blivit medvetna om vad 
som är viktigt i vårt arbete. Dialogen hålls levande. Det största som hänt mig som 
skolmänniska, säger Arne. Vi har inte släppt det, som annars när det kommit ovanifrån 
och ofta runnit av. Nu har vi byggt utifrån våra egna behov. 
 
Vi har dock förväntningar på fortsatt handledning; handledning för arbetslag 4 gånger 
under höstterminen 2006. 
 
 
Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika arbetslagen 
på skolan? 
 
Vi tycker att vi kommit långt i vårt samarbete. Vi är på god väg att få samsyn och 
helhetssyn. Det är lättare att fråga varandra: Vad menar du? Vi är på väg mot ett 
gemensamt språk således. 
 
Ja, tycker jag! säger Jessica. Arne menar att det blivit mer fokuserat på arbetslagets arbete. 
På sätt och vis kan detta leda till att man vet mindre om vad de andra arbetslagen gör. 
Jessica tycker att hon har fått ett bättre ”mås-seende” än förut. 
 
Temadag – utedag, som går i det grönas tecken, den gröna tråden. Det är tre stapelspår 
som gör saker var för sig. 
 
Förskollärares relationer har stärkts, och inblicken i verksamheten har blivit bättre. Det är 
bra att tillhöra ett spår för olika yrkesroller (fritidspedagog, specialpedagog, etc.) Vi går 
alltid framåt och utvecklas. Idéer sprids till spåren genom ledningsgruppen. 
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Enligt EU:s Växtkraft mål 3 ska kompetensutvecklingen vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt har ni i arbetslaget upplevt att detta har skett och hur 
har i så fall dessa förändringar lett till frirumserövrande? 
 
Det har skett en bra utveckling. Vi har själva påverkat den. Vi tror ofta att där finns så 
många ”måsten” och ”skall”. Är det så? Kanske vi kan utnyttja det bättre? Bedömande 
ögon, förstående ögon – olika kategorier kompletterar varandra på rätt sätt. Vi gör det! 
Det är så! 
 
Spåren innebar ett rejält kliv in i frirummet. Utedagen likaså, kunskaper ute och kunskaper 
inne i klassrummet. 
 
Utbytet mellan åldrar har blivit väldigt lyckat – 5:or hjälper och tar hand om de små. Det 
har blivit lugnt på rasterna. 
 

Kommentar 
Även vid denna skola ges ett intryck av skolans personal ”tar för sig” och känner ett mandat 
av att ta ansvar för skolutvecklingsarbetet. Många samtal pågår och kompetensinsatserna 
verkar falla i god jord i denna utvecklingsfas. 
 
 
Sjösalaskolan, f-5, hela skolan är ett arbetslag, Eva (a-led.) och Rut 
 

Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? När träffas ni? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 
Vi är en fritidspedagog, en förskollärare och fyra lärare. Vi träffas på måndagar ibland vid 
behov, men vi träffas alltid på onsdagar. Vi har också ett kvällsmöte varje månad. På 
kvällarna varar mötena tre timmar och på onsdagar träffs vi mellan 14.30 och 16.00. 
 
Vi har våra klasser som vi ansvarar för. Fritidspedagogen får hoppa lite mellan klasser, 
och har idrott också. Vi ”specar” åt varandra när tillfällen ges. I arbetslaget planerar vi för 
specialundervisning men även för annat.  
 
 
Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för er i 
arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 
Det största är vårt värdegrundsdokument, som vi arbetat fram tillsammans med föräldrar, 
elever och personal. Vi har åkt på kurser. Vi har åkt iväg i lugn och ro, torsdag till lördag. 
Det var då vi gjorde det stora jobbet med värdegrunden. 
 
Det är inte bara värdegrunden vi ägnat oss åt. Vi har också haft SET-utbildning, social och 
emotionell träning. Vi är i början där. Det ingår i det nya ämnet livskunskap.  
 
Rut har fått en bredare kompetens i matematik. Hon var i Stockholm på en föreläsning om 
barn med särskilda behov. 
 
Värdegrundsdokumentet är levande och det ska revideras. Vi hoppas på att få tid till det. 
Att vi kan åka iväg så som vi gjorde i Växtkraft. Det var en förutsättning för det arbetet. 
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Föreläsningar har också betytt mycket, bland annat en föreläsning av Björn Lindell.  
 
 
Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika arbetslagen 
på skolan? 
 
Vi har fått stöta och blöta värdegrundsfrågor. Vi har också fått reda ut saker vi tyckt olika 
om. Ibland var vi osams, men nu är vi överens. Man drivs framåt. Nya personer måste 
också sättas in.  
 
Inom arbetslaget har relationerna stärkts.  
 
Enligt EU:s Växtkraft mål 3 ska kompetensutvecklingen vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt har ni i arbetslaget upplevt att detta har skett och hur 
har i så fall dessa förändringar lett till frirumserövrande? 
 
Ja, absolut! Vi har fått ett arbetsmaterial som vi står enade kring. Det har stärkt oss som 
arbetslag. Matematiken har också förbättrats. Synen på eleverna har förändrats. 
 
När SET kommer igång blir det säkert förändringar även där. 
 
Vår enhetsledare har också fått ledarskapsutbildning. Det har gett bättre struktur och ett 
tydligare ledarskap.  
 
Vi har också varit på föreläsningar i IUP. Vi har kommit igång med det arbetet.  

 
 
Kommentar 
Personalen har framförallt samlas kring en konkret fråga som berör värdegrunden och 
upplever att man här har utvecklat en egen idé om vad den ska innehålla och verkar därför 
vara väl förankrad. 
 
 
Kajsa Warg, förskola, två arbetslag, Britt-Marie (a-led.) och Johanna (a-
led.) 
 
 

Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? När träffas ni? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 
Britt-Marie är ledare för Metspöt. Det är en syskongrupp. Det är sex plus en medarbetare i 
arbetslaget, förskollärare och fritidspedagoger, men det är inte sju heltider. På Abborren är 
Johanna ledare och det är små barn ett till tre år gamla. Det är två förskollärare och två 
barnskötare, tillsammans uppbär de tre och tre fjärdedels tjänst. Totalt på Kajsa Wargs 
förskola är det tjugofem anställda 
 
Arbetslaget Metspöt har ett timslångt möte på fredagseftermiddagarna. Sedan har vi 
kvällsmöten också, en gång i månaden. På Abborren har vi möten kvällstid varannan 
vecka plus hela-huset-träff en gång per månad. Dessutom har vi möten en gång i månaden 
för småbarnsgrupperna.  
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Vi öppnar 6.30 och tar emot de första barnen. Vi öppnar hela huset. Metspöt är stort med 
hela 44 barn. Klockan 7.30 är det frukost sedan är det utelekar på förmiddagen för barnen 
på Abborren och barnen på Metspöt. Klockan 10.45 äter första Abborren-gruppen mat, 
sedan den andra. Metspöt-barnen äter lite senare vid 11.30. Vi har sovtid vid klockan 
13.00.  
 
Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för er i 
arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 
Man har bra koll på uppläggning och mötesstruktur. Vi, Britt-Marie och Johanna, har gått 
en ledningsutbildning. 
 
Vi på Kajsa Warg har gått Reggio Emilia-kurs och psykosocial kurs. På det stora hela har 
vi fått väldigt bra kurser. Även kommunen har givit oss kurser. 
 
Det har höjt kvaliteten. All utbildning har vi önskat efter våra behov. Man ser mera 
kreativt och ifrågasätter. Man blir mera klarsynt. 
 
Att det inte bara stannar av. Hoppas att det blir någon uppföljning, så att det inte ebbar ut. 
Det har varit väldigt intressant. Mera just nu skulle vi inte orka. Vi måste samla oss och 
använda oss av det nya. Vi ska vidareförmedla oss också. Litteraturen läses även av andra. 
Det ger hela huset utbildning.  
 
Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika arbetslagen 
på skolan? 
 
Ja, det tycker vi. När vi går på kurser diskuterar vi. Vid kurstillfällena har vi kommit ihop 
oss och pratats vid.  
 
Enligt EU:s Växtkraft mål 3 ska kompetensutvecklingen vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt har ni i arbetslaget upplevt att detta har skett och hur 
har i så fall dessa förändringar lett till frirumserövrande? 
 
Vi har inte hittat frirummet än. En av oss varje dag ska få tillfälle att gå undan och göra 
dokumentation. Det är svårt att få tid. Vi måste lära oss att ge varandra tid. Det här vill vi 
utveckla. Det ligger mycket på det personliga planet.  

 
Kommentar 
Kompetensinslagen faller i god jord även här och bidrar till en levande diskussion som också 
verkar ge mersmak för att fortsättningsvis finna en plats i det frirum som erbjuds. 
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Hemkänslan, förskola, Laila (a-led.) och Pernilla 
 
 

Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? När träffas ni? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 
Det är uppdelat på tre avdelningar, men vi är ett enda arbetslag. Vi arbetar skift, det är 
därför det blir så. Vi är fem förskollärare och nio barnskötare. Vi är många men vi är inte 
här samtidigt. 
 
Vi träffas var fjortonde dag. I tre timmar har vi personalmöte. Sedan har vi våra 
planeringsdagar, fyra per år. 
 
På Vedtraven börjar vi 6.30 och väcker skolbarnen. De äter klockan 7.00. Idag kom också 
två barn som åkt taxi. Klockan 7.40 går resten av barnen till skolan. Klockan 8.00 är det 
frukost för de barn som är kvar. Vid 9.00 har vi samling. Det tar en halvtimme. Sedan är 
det aktiviteter (lussekatter idag). Lunch äter vi 11.30. Sedan är det läsning för barnen. Är 
vi inne på förmiddagen går vi ut på eftermiddagen. Klockan 13.45 kommer skolbarnen 
tillbaka. Vid 14.30 har vi mellanmål, sedan aktiviteter. För barn som är kvar blir det 
kvällsmat 18.00. Klockan 19.00 kommer nattpersonalen. Senaste hämtning är klockan 
20.00. Dagpersonalen slutar vid åtta men är kvar till dess barnen har nattats. Vi har 
beredskap. Om vi ringer ska de kunna vara här på en halvtimme. Det är sedan vaknatt, 
ingen sömn för personalen. 
 
 
Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för er i 
arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 
Vilken stor fråga! Vi har stärkt samarbetet, att vi drar åt samma håll. Vi har så olika tider 
fast ändå samma barn. Det var teambuilding (Håkan och Sverre kom). De har ett företag. 
Kursen heter arbetslagsutveckling. Hela personalen gick kursen. Vi hade mycket om 
personalmötena, som förut varit lite av en polsk riksdag, men nu är det bättre. Strukturen 
är bättre. 
 
 
Vi hoppas att det ska hålla i sig och att vi arbetar med det vi lärt oss. Vi har lärt oss att ge 
feedback till varandra, och det måste vi hålla fast vid. Vi vill gärna ha en uppföljning. För 
man måste nog hela tiden hålla det vid liv.  
 
 
Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika arbetslagen 
på skolan? 
 
Ja, det tycker jag. Det hela gick ut på just detta. Det är lättare för mig som går emellan a-
lagen. Vi har hittat en röd tråd men det gäller att hålla den vid liv. Informationen måste 
fungera bra. Ibland har det varit svårt. Det är ju var fjortonde dag vi träffas. Kunskapen 
om barn, det kan gå långa tider innan man träffar barnen igen.  
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Enligt EU:s Växtkraft mål 3 ska kompetensutvecklingen vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt har ni i arbetslaget upplevt att detta har skett och hur 
har i så fall dessa förändringar lett till frirumserövrande? 
 
Det har varit strukturpåverkande. Just möten och förhållningssätten mot barnen, att det 
blir samma över hela huset. 
 
Vi har gått värdegrundsbiten med Agneta Landin, samt konflikthantering, 
kommunikation, grupputveckling och jämställdhet. Vi har också gått sång och 
musikskapande lek. Det har varit ett jättelyft och strukturpåverkande. 
 
Det är liksom att man får en nytändning. Att man får verktyg. Samarbetet har ökat. 
Kommunikationen har blivit bättre.  
 
Sångsamlingarna har vi fått en riktig snurr på nu. Vi har sångsamlingar varje torsdag. 
Uteverksamheten har vi förändrat också – lite regler och hur man bör förhålla sig 
 
Nu har vi lättare att ta upp svåra saker. Vi har blivit bättre på att fatta beslut. Det har gett 
oss väldigt mycket. Övningarna var särskilt värdefulla. Vi är praktiska.  

 
Kommentar 
En fastare mötesstruktur och att samarbetet mellan personal upplevs som bättre, ger luft under 
vingarna för fortsatt utvecklingsarbete. Tongångarna är även vid denna förskola positiv. 
 
 
Koppardalsskolan, f-9, Maria (a-led.) och Anders  
 
 

Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? När träffas ni? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 
Vi har en arbetsenhet och den fungerar som ett arbetslag. Det är svårt att svara på, några 
arbetar på en annan skola. Annars är vi 13. 
 
Vi träffas 2 ggr/vecka måndag och tisdag. Det är olika grupperingar. Vi har olika 
inriktning på träffarna. På måndagar är det elevvård och på tisdagar planeringsarbete för 
ämnesövergripande undervisning och utvecklingsarbete. 
 
Vi är på 7-9. Den största delen sker ämnesvis. Vi har gemensamma teman en gång per 
årskurs och per termin. Ett annat koncept är att vi bryter schemat i tre dagar, i år 9 hela 
veckan. Exempel på teman är Miljö, Missbruk, Around the world, Ung idag etcetera. Vid 
dessa tillfällen arbetar vi tätare ihop.  
 
Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för er i 
arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 
Utveckling av betyg och bedömning. Vi är inte färdiga men vi har börjat. 
 
Organisationen har förändrats. Det har blivit tydligare struktur. A-ledare har fått större 
mandat. Ledningsgruppen jobbar med utveckling. Tidigare var det frågor som inte kunde 
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fattas beslut om. Klimatet har blivit lugnare inom arbetslaget. Det har blivit bättre. 
 
I analysen kan man se att där finns en hel del oenigheter. Vi har arbetat med värdegrunden 
även inom arbetslaget. 
 
Fortsatt utveckling av bedömningsunderlag, att på olika sätt bedöma mot en tydligare 
beskrivning för eleverna och även för oss. 
 
Vi har haft tio heldagar för ledningsgruppen. Bara det gav ledningsgruppen råg i ryggen. 
Hela uppdraget blev tydligare. Både som grupp och även personligen. Vi visades på olika 
sätt att göra kalendarier, årshjul. Vi gjorde analyser av oss själva som ledare. Vi hade 
grupputveckling. 
 
Ansvaret och befogenheterna diskuterades - inte större men tydligare.  
 
Att vi fortsätter att arbeta med det vi håller på med. Vi är inte färdiga. Vi har planerat att 
genomföra två studiedagar för hela rektorsområdet. I kompetensutvecklingen ingick betyg 
och bedömning – matris. 
 
Att fortsätta att hålla mera utbildningsdagar. Det är lätt att man köper in utifrån och att det 
inte träffar rätt, men när vi gör det själva vet vi vad vi har behov av. 
 
Vi har fått en tydligare målbild. Det är lättare att leda då. Utan kompetensutvecklingen 
hade vi inte klarat av det.  
 
 
Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika arbetslagen 
på skolan? 
 
Ja, definitivt. Dels så att vi i ledningsgruppen hela tiden får insikt i vad arbetslagen gör. Vi 
har hela tiden haft perspektivet f-9. Dessa tvärgrupper har känts mera meningsfulla. Det 
har lett till en förbättring. Vi har mer att göra. Våra studiedagar ökade graden av 
samverkan. Vi har samma syn på eleverna och utvecklingsarbetet. 
 
Vi har en gemensam IUP, underlag för social utveckling och studieförmåga för eleverna.  
 
 
Enligt EU:s Växtkraft mål 3 ska kompetensutvecklingen vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt har ni i arbetslaget upplevt att detta har skett och hur 
har i så fall dessa förändringar lett till frirumserövrande? 
 
Det har påverkat särskilt för hur vi arbetar i arbetslaget. Strukturen i elevvårdskonferensen 
är bättre. Vi har en tydlig dagordning, som görs via intranät, och ett klarare 
årskalendarium.  
 
Isländska modellen – en konfliktlösningsmodell. 
 
Vi har brutit ner målen i vår lokala arbetsplan. Värdegrund, betyg och bedömning, hälsa – 
en rörligare skoldag med mera rörelse. 
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Att det vi fördjupat oss i lever kvar och att vi sedan kan utveckla något nytt. 
 
Frirum, valmöjlighet till olika fortbildningar har personligen varit en kick utan dess like. 
Jag har lärt mig enormt mycket både för arbetslaget och i de ämnen jag undervisar. Det är 
mycket roligare att jobba nu.  

 
 
Kommentar 
Arbetsglädjen ökar i takt med att samarbetet blivit bättre, vilket till stor del tycks falla tillbaka 
på de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts.  
 
 
Intervjusvar, en samlad bedömning 
Av det underlag som presenterats ovan är tongångarna genomgående mycket positiva. Det 
märks tydligt att beredskapen för ansvarstagande har ökat i takt med att samarbetet blivit 
bättre och personalen mer trygg i vad de gör och med varandra. Det tycks vidare pågå 
pedagogiska samtal som på flera ställen än så länge är i sin linda. En optimism genomsyrar de 
svar vi tagit del av och man har förhoppningar om att denna utveckling inte ska stanna av. En 
sammanfattande bild är att den egna skolutvecklingen allt mer blivit en kollektiv angelägenhet 
för personalgrupperna.  
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Brevsvar från medlemmar i arbetslag 
Vid intervjutillfällena delades brevfrågor ut och förtydligades. Arbetslagsledaren och kollegan 
lovade förmedla frågorna till medarbetarna i arbetslaget. Inte någon gång uttrycktes 
bekymmer om merarbete och svårigheter med att få kollegorna att skriva svar. Som redovisas 
nedan varierar svarsfrekvensen, vilken i och för sig kan vara ett mått på 
dokumentationskompetensen i arbetslagen. 
 
Tidigare har nämnts att alla intervjuer har sänts till de intervjuade för bekräftelse och 
eventuella ändringsförslag. I det sammanhanget påmindes om vikten av att besvara 
brevfrågorna. Dessutom skickades en separat påminnelse ut, på grund av de förändrade 
tidsramarna. 
 
Så här ser brevfrågorna ut: 
 

Till arbetslagets medlemmar, 
 
Fundera över nedanstående och skriv fritt om hur du ser på det! 
 
1. 
Självvärderings- och reflektionskompetens 
 
Samarbetskompetens 
 
Pedagogisk kompetens 
 
Dokumentationskompetens 
 
Inom vilka av ovanstående kompetensområden har du utvecklats mest under Växtkraft 
Mål 3? Beskriv också hur du utvecklats liksom vad du utvecklat! 
 
2. 
Vilka förändringar i vardagsarbetet har din kompetensutveckling medfört? 
 
3. 
I vad mån har du utvecklat den kompetensen att kunna upptäcka och utnyttja dina egna 
och dina medarbetares förmågor för att tillsammans förbättra verksamheten och på så vis 
erövra frirummet för skolutveckling? 
 
Mejla det du skrivit i en bifogad Word-fil till: franksundh@hotmail.com 
 
Jag ber att få tacka på förhand för ditt bidrag, och önskar samtidigt lycka till med fortsatt 
utvecklingsarbete på din skola. 

 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Frank Sundh 
PUD, Högskolan Dalarna 
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I samma ordningsföljd som vid intervjuerna i arbetslagen presenteras nu brevsvar från 
skolenheterna. Sist presenteras de två resultatenheterna som inte är organiserade i arbetslag: 
Elevhälsa/stöd och Modersmålslärarna. 
 
De brev som är mönsterbildande för vad som skett vid skolenheten under 
kompetensutvecklingen redovisas. Att breven är mönsterbildande innebär att utsagor går igen 
i de olika breven. Redovisas gör också sådana utsagor som har direkt bäring på medarbetarens 
personliga utveckling. Liksom skolenheternas namn är fingerade är också brevskrivarnas det. 
 
Hyttbackeskolan, arbetslaget 6-9 
Relativt god svarsfrekvens, får man säga, i jämförelse med andra arbetslag. Första 
brevskrivaren ut är en kvinnlig medarbetare. 
 
 

1. Jag tror att jag utvecklats inom alla områden. 
Att reflektera och utvärdera sig själv och sin arbetsinsats har kommit att mer och 
mer bli en del av dagen.  
 
Samarbetskompetensen har också utvecklats genom flera insatser i arbetslaget. 
(bl a  Värdeskaparna – Strategihuset ) Det var för oss ett prioriterat område. 
Jag har aldrig upplevt att jag haft samarbetsproblem men insatserna har gett 
resultat i stort. 
 
Den pedagogiska kompetensen höjs också efter varje ”kurs”. Kompetensen i 
själva undervisningsämnet har väl fått stå tillbaka eftersom det krävs mycken 
annan kompetens i skolan numera. 
Jag har utvecklat min kompetens inom IT där jag har ett ansvar och det är inte 
alltid man kan vänta på kurser utan här handlar det om ett eget intresse. 
 
Dokumentationskompetens är något som de senaste åren haft hög prioritet 
Allt skall dokumenteras och det gäller att hålla reda på hur och var man skall 
dokumentera samt för vem. 
Det här har tagit mycket tid 

 
2. I vardagsarbetet känns det som om all kompetensutveckling under den här 

tiden har genererat mer ”pappersarbete”. 
 

3. Här har jag egentligen ingen uppfattning. Det gäller ju att i första hand 
upprätthålla verksamheten på ett bra sätt för att sen kunna gå vidare. Jag kan 
inte se att vi erövrat så mycket frirum för skolutveckling. 

 
 

Om den här utvecklingen beror på kompetensutveckling eller om det ligger i 
tiden med olika uppdrag vet jag inte men att vara lärare idag kräver mycket mer 
av varje enskild person än för 10 år sedan på gott och ont. 

 
    Mvh  Berit Svensson 
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Tussilagoskolan, förskola 
Från denna skolenhet har inkommit åtskilliga svar. 
 

2006.12.19. 
 

Svar på enkät Växtkraft Mål 3. 
 
           1. 

Vår handledning med Helena Harrysson gav mej mycket av självvärderings och 
reflektionskompetens. 
Där fick jag mera kunskap hur jag själv förhåller mej i olika situationer        
tillsammans med barnen, föräldrar och kollegor. 
Den handledning som vi sen har haft med Ewa S. har gett mej metoder att utveckla 
min pedagogiska kompetens. 
Därtill har min förmåga att föra fram min egen och förskolans pedagogiska 
kompetens, stärkts av arbetet med ”Upptäcktsresan utan slut”. 
Det känns som om vårt arbete med IUP och dokumentation på ett nytt sätt, befinner 
sig i början av en viktigt process. 
 
2. 
Jag har blivit mycket stärkt av att lyfta upp vår läroplan, men även mycket av den 
utbildning som jag fick i samband med Lekarbetspedagogutbildningen. 
 
Det känns mycket bra att dels få utvecklas som människa och pedagog samtidigt som 
jag får nya kunskaper i pedagogiska metoder. 
Då kan jag ha ett förhållningssätt till barnen som gynnar deras utveckling. 
 
3. 
Genom nya insikter dels om sitt eget förhållningssätt men även andras, så kommer 
diskussioner upp som leder verksamheten framåt. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Eva-Lena Andersson 
Tussilagoskolan 

 
  
  

Östanbyskolan, f-9 
Från denna skola finns inga brevsvar. Vi har påmint i mejl två gånger, och även vid en träff 
med arbetslagsledaren. Leif sa då att han hade gjort allt för att få sina kamrater i arbetslaget 
att skriva, men de ville inte. 
 
 
 
Valltunaskolan, f-9 
Det finns inte heller några brevsvar från denna skola. Vi har påmint i mejl två gånger, och vi 
fick det svar från arbetslagsledaren, som följer nedan.  
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Hej! 
Intervjutexten du skickat är ok. Mina kollegor önskar dock inte svara på breven. De 
känner att de inte har tid & kraft efter neddragningar i personalgrupp. 
Vänligen Jessica 

 
 
Sjösalaskolan, f-6 
Ganska många brev kom från denna skola. Brevet nedan uttrycker väl vad andra medarbetare 
skriver i sina brev. 
 
 

1. 
 
Självvärderings och reflektionskompetens 
 
Att man kan värdera eller reflektera ett arbete eller ett område man jobbat med. Se både 
det som blev bra och även ta till sig det som gick dåligt, för att inte göra om samma 
misstag igen. Ha förmågan att kunna ge sig själv beröm eller kritik. 
 
Samarbetskompetens 
 
Vara lyhörd och flexibel. Låta alla komma till tals. Vara medveten om sin förmåga och 
sina brister i samarbete med andra såväl arbetskollegor, elever och föräldrar. 
 
Pedagogisk kompetens 
 
Ta tillvara olika personers utbildning och livserfarenhet. Dela med sig av det man är bra 
på. Hålla sig öppen för nya idéer inom sitt område. Ha en glädje och lust till lärandet inför 
eleverna och sig själv. 
 
Dokumentationskompetens 
 
Att  dokumentera sin planering, genomförande och utvärdering i sitt arbete och sina 
elevers utveckling. 
 
2. 
 
Att vi föräldrar, elever och personal har ett gemensamt dokument som vi jobbar mot. Att 
kontakten mellan skola och hemmet är oerhört viktig. 
 
3. 
 
Mest i samarbetskompetens. Att säga vad man tycker, inte stå tillbaka i arbetslaget, alla 
behövs för att vardagen ska rulla på. Mycket viktigt i ett litet arbetslag på en liten skola. 
Underlättar om man får chansen att lära känna varandra ordentligt, inte bara på jobbet. 
Våra två Idreresor där vi vände totalt ut och in på oss själva. Hur man själv uppfattade sig 
och hur andra uppfattade mig. Diskussioner om våra egna, elevers och föräldrars 
värderingar. Hur jobbar vi nu? Vad ska vi ändra på? Hur gör vi för att alla ska dra åt 
samma håll? Utifrån föreläsningarna med Björn Lindell få tid till att jobba vidare med 
föräldrar, elever och personalens gemensamma värderingar och förväntningar. Att vi även 
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efter 2 år lyckades sammanställa det i ett gemensamt dokument, som presenterades för 
föräldrarna vt 06 och som vi nu jobbar mot. För den skull inte slå sig till ro utan ha detta 
dokument levande i vårt dagliga arbete med eleverna och hemmet.   
   
 
 

Kajsa Warg, förskola 
Många brevsvar skrevs vid denna förskola. En del var mycket engagerade, som vi kan utläsa 
av brevet nedan. 
 

Dokumentera barnens lärandeprocess, som är ett samspel mellan barnen, de vuxna och 
miljön.  

Lyssna på barnens tankar och skriva ner det, att alltid ha block och penna i fickan. 
Reflektera och utvärdera förskolans miljö, så att den är utmanande för barnen och 
stimulerar deras upptäckarglädje och reflektion. Att vara närvarande och tillåtande. Varje 
möte med barnen är viktiga. 
Min pedagogiska kompetens har utvecklats och jag har blivit duktig på att dokumentera i 
ord och bild på datorn. 
 
Jag inser ännu mer än tidigare vikten av att värdera och reflektera mitt tänkande och 
agerande och ta med det till arbetslaget för ett fortsatt reflekterande, så att vi hela tiden 
utvecklar vårt arbete tillsammans. Tyvärr finns det för lite tid för arbetslaget att träffas, 
men det är något som många av oss vill prioritera i fortsättningen, vi har insett vikten av 
detta efter de utbildningar vi gått. 
 
Elisabeth Bergström 
Kajsa Wargs förskola, Sandviken 
 

 
Hemkänslan, förskola 
Relativt många brev skrevs vid denna förskola. 
 

1  Tycker att jag fått en tankeställare och utvecklats lite på alla områden. 
 
*  Ser mig själv tydligare och säkrare i min yrkesroll. 
*  Har lättare att samarbeta då jag nu försöker ta tillvara och se positivt på att vi alla är 
olika, arbetar på olika sätt och att vi då kan  ta tillvara på varandras kompetens inom olika 
områden. 
*  När jag känner sig trygg med sig själv och med mitt arbetslag kan jag även bli tryggare 
och säkrare i min arbetsroll. 
*  När vi börjat dokumenterat vårt arbete blir det både lättare och roligare att arbeta. 
 
 
2  Det jag mest bär med mig är att jag ser positivt på alla arbetskamraters olika kompetens 
och nu drar nytta av det. 
 
3  När jag nu blivit tryggare med mina arbetskamrater kan vi i tidigt stadie föra öppna 
diskussioner vilket leder till att vi kan lägga mer energi och kraft där den ska vara: i 
barngruppen!   
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MVH 
 
Ariel Nordlund 
på förskolan Hemkänslan  
 

 
Koppardalssskolan, f-9 
Endast ett brev skickades från denna skola, och det var arbetslagsledaren som skrev det. 
 

Utvärdering av Koppardalsskolans kompetensutvecklingssatsning, Växtkraft mål 3 
 
1. Under de kurser och utbildningar som jag har haft förmånen att få delta ha tycker jag att 
jag utvecklats inom alla de nämnda områdena men framför allt inom pedagogisk och 
dokumentationskompetens. Jag har utvecklats genom att jag fått fler verktyg som jag kan 
använda mig av inför bedömningsprocessen. Jag har också lärt mig att förstå läroplanen 
bättre än vad jag tidigare gjort.  I och med fortbildningen i ledarskap har vi också fått både 
bättre struktur och insikt i att leda grupper. 

 
2. Bättre arbete med dokumentation och bedömningsverktyg, ex självskattning, matriser, 
checklistor.  Bättre struktur i arbetslaget och ledningsgruppen. Bättre förutsättningar i mitt 
arbete att leda arbetslaget. 
 
3. Vi vet inte om det har påverkat oss speciellt mycket. Vi arbetar tidvis mer tillsammans 
med gemensamma aktiviteter och planeringar; frirummet använder vi oss av dagligen då 
vi till stor del anpassar innehållet efter de elever vi har, även om vi jobbar mot de uppsatta 
mål som finns i våra styrdokument. Möjligheterna är ju oändliga, vilket sätt man väljer att 
nå dem.   
 
 

Brevsvar från arbetslagen, en samlad bedömning 
De brevsvar medlemmar ger i arbetslagen stärker intrycken av det som arbetslagsledare och 
kollegor ger uttryck för i sina intervjusvar (s. 50, ff). Främst gläds man åt att samarbetet 
mellan kollegor har stärks och att den egna reflektionskompetensen är i stigande. Det är dock 
svårare att dra några bestämda slutsatser när vi kommer en bit upp i skolsystemet. Varför 
personal i de lägre skolformerna är ”lydigare” och i högre utsträckning lämnat svar på de 
frågor som ställts går endast att spekulera i. En möjlig tolkning är, som tidigare framgått, att 
det redan finns en plattform för samarbete som är mer utvecklad ju längre ner i skolformerna 
vi kommer. I det gamla ”högstadiet” är jämförelsevis samarbete i arbetslag en relativt ny 
form, där det inte alla gånger är självklart att det är i arbetslaget som det egna arbetet primärt 
planeras, reflekteras över och genomförs. Detta kan tydas som att den kollektiva angelägenhet 
som skolutveckling tycks vara i de yngre årgångarna tar sig uttryck i att man faktiskt svarar på 
frågor som är ställda i denna utvärdering. De uteblivna svaren från några f-9 skolor kan 
möjligen vara ett uttryck för att kompetensutveckling mer ses som en individuell 
angelägenhet, än att det tolkas som något gemensamt för den egna skolan.   
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Brevsvar från specialenhet 1 och specialenhet 2 
Dessa specialenheter har sitt verksamhetsområde över hela Sandvikens kommun skolor. I den 
ena specialenheten arbetar olika yrkeskategorier medan i den andra är det enbart lärare. Några 
intervjuer har av praktiska skäl inte kunnat genomföras i dessa enheter. De är inte 
organiserade på traditionellt sätt i arbetslag. Istället får vi hålla tillgodo med en fyllig 
presentation av insända brev. Det är samma brevfrågor som medlemmarna i arbetslagen 
besvarade. Från dessa två specialenheter var svarsfrekvensen god. Enheterna är 
Elevhälsa/stöd och Modersmålslärarna. Brevskrivarnas namn är fingerade. 
 
Specialenhet 1 
Från denna enhet har fyra brev valts ut. De som skrivit breven representerar var sina 
yrkesgrupper inom denna enhet. Valet av brev gjordes på den grundvalen att det som 
brevskrivaren skriver går igen i andra brev, och att brevet ger uttryck för samlade åsikter. Från 
en yrkesgrupp har vi endast fått in ett brev, och det brevet har vi valt att redovisa av det skälet. 
 
 
Brev 1 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      Lovisa Segerström 
                                                                                                                                                                      Specialpedagog 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                     

Utvärdering av kompetensutveckling Växtkraft Mål 3 
 
 
Vi specialpedagoger har gått en fyradagars kurs i ett lösningsfokuserat arbetssätt. Under 
mitt 30-åriga yrkesliv är det en av de bättre utbildningar jag fått och som jag sedan haft 
mycket nytta av i praktiken. 

 
1. 
Självvärderings- och reflektionskompetens 
 
Samarbetskompetens 
 
Pedagogisk kompetens 
 
Dokumentationskompetens 
 
Inom vilka av ovanstående kompetensområden har du utvecklats mest under 
Växtkraft Mål 3? Beskriv också hur du utvecklats liksom vad du utvecklat! 
 
Jag tycker att vi utvecklade samarbetskompetensen mest men även min egen 
självvärderings- och reflektionskompetens utvecklades. Den pedagogiska kompetensen 
utvecklades också genom att vi hela tiden har i bakhuvudet att vi specialpedagoger är 
pedagoger och inga terapeuter. Likaså utvecklades dokumentationskompetensen eftersom 
det är en förutsättning och man tränar hela tiden på att dokumentera och sammanfatta vad 
som sägs. 
(Vad och hur jag utvecklades tycker jag kommer i svaren nedan) 
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2. 
Vilka förändringar i vardagsarbetet har din kompetensutveckling medfört? 
 
Genom utbildningen i en lösningsfokuserad arbetsmodell utvecklades jag mycket. Jag 
känner mig tryggare i min yrkesroll. Eftersom vårt arbete går mycket ut på att samtala och 
försöka tillrättalägga och hitta lösningar på problem så är jag idag den som för samtalet 
framåt både i kontakt med andra pedagoger, föräldrar och elever. Alla har vi olika bilder 
av vad som hänt och dialogen är ett verktyg som vidgar ”tänket”. Tidigare ville jag gärna 
ge lösningar på problem men denna utbildning gav mig ett annat synsätt så idag för jag 
samtalet så att pedagogen, föräldern eller eleven själv kommer med lösningar till sina 
problem. Detta medför enligt min mening en högre kvalitet på samtalet. Vad jag idag 
också gör mer än tidigare är att fokusera på lösningar i stället för problem, jag försöker se 
framåt (inte det som har varit) och jag tittar på det som fungerar och hoppas att det ska 
skapa förändring. 
Metoden vi lärde oss är mycket verklighetsnära, praktisk och tillämplig i det dagliga 
arbetet. 
 

 
3. 
I vad mån har du utvecklat den kompetensen att kunna utnyttja dina egna och 
medarbetares förmågor för att tillsammans förbättra verksamheten och på så vis 
erövra frirummet för skolutveckling? 
 
Gruppen svetsades samman. Även om vi tidigare varit en grupp som har stor samhörighet 
så blev samarbetskompetensen större med denna kurs. Kursledarna såg till att vi alltid 
hade en ”ny” kollega så att alla fick arbeta med alla (mycket bra för 
samarbetskompetensen).  
Jag har utvecklat kompetensen att kunna nyttja mina egna och mina kollegors förmågor.  
Vi fick hjälp att se våra resurser och möjligheter. Vi har stärkt vår yrkesidentitet vilket 
också märks i efterfrågan på våra tjänster. 
 
Vi specialpedagoger fortsätter att träffas var fjortonde dag och vi har strukturerade möten 
där vi tar tillvara varandras kompetenser. Vi ger varandra råd och tips och stärker 
varandra. Man känner att man aldrig är ensam om ett problem och att det alltid finns 
lösningar. Jag har stärkt mitt självförtroende och känner mig kunnig i mitt arbete. 
 
 

Brev 2 
 

Utvärdering kompetensutveckling Växtkraft Mål 3 
 
Samarbetskompetens 
 
1) Genom regelbundna handledningstillfällen i kuratorsgruppen med en legitimerad 
psykoterapeut har jag kunnat fördjupa mina kunskaper tillsammans med mina kollegor för 
att finna optimala handlingsalternativ i enskilda ärenden och se på problemen från olika 
synvinklar. Hela kuratorsgruppen har även haft möjlighet att träffas i Jönköping under 
fortbildningsdagar för skolkuratorer 2006 och fick då tid att stärka gruppen och 
skolkuratorsidentiteten.  
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2) I mitt vardagsarbete har jag haft hjälp av att veta att jag kan ta upp svårare 
problemsituationer vid nästa handledningstillfälle.  
 
3) I viss mån har jag utvecklat min kompetens att kunna utnyttja mina egna men även 
mina kollegors samt handledares förmågor att tillsammans förbättra verksamheten. 
 
Jenny Lundblad 
skolkurator 
 

 
Brev 3 

Utvärdering av kompetensutveckling Växtkraft Mål 3 
Sandvikens Kommun 
 
Svar från studie- och yrkesvägledare 
 
Vi fick vår introduktion i Växtkraft Mål 3 för flera år sedan. 
Utifrån det fick vår grupp, vi är 10 stycken i gruppen, 80.000kr att använda för 
fortbildning i två år. 
Det innebär 4000 kr per person och år i två år. 
(En bra föreläsning eller ett seminarium kostar minst det dubbla så vi har inte kunnat göra 
mycket av pengarna och fortbildat oss) 
 
Fråga 1  
Självvärderings- och reflektionskompetens; 
Vi hade en föreläsning och gjorde ett test på datorn där vi själva fick svara på en massa 
värderingsfrågor. 
Efter det fick vi ett personligt samtal med en av anordnarna utifrån resultatet på frågorna. 
 
Samarbetskompetens; 
Vi har åkt på en gemensam konferens (SSA-konferens) varje år så att alla fått samma 
plattform att utgå ifrån i sådana frågor. 
 
Pedagogisk kompetens; 
Det vi fått är att vi tillsammans tittar på hur övriga arbetar och har ett utbyte på så sätt 
Vi samarbetar men det gjorde vi även tidigare. 
 
Dokumentationskompetens; 
Ingenting 
 
Fråga 2 
Ingenting som jag kan peka på 
 
Fråga 3 
Inget nytt som jag ser det. 
Jag upplever snarare personligen att vi har mindre kompetensutbildning nu än det var 
tidigare för då kunde varje rektor bevilja pengar för fortbildning 
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Brev 4 
Sandviken den 20/12 2006 
 
Utvärdering av den  kompetensutveckling vi skolsköterskor, Sandvikens Kommun via 
Växtkraft Mål 3 tagit del av: 
 
Inom ramen av EU pengarna har vi  tagit del av detta  
1. Handledning med extern handledare ca. 1 1/2 år. 
2. 1 utbildningsdag om övervikt och behandlingsalternativ. 
 
Utvärderingsfrågor: 
Självvärderings- reflektions- och samarbetskompetens är de kompetensområden som 
arbetslaget anser sig ha utvecklats i genom våra handledningstillfällen.  
I skolsköterskerollen ingår dagliga möten med många olika personer, föräldrar samt 
naturligtvis våra elever. Där känner vi en ökad trygghet i hur vi skall möta alla på ett 
yrkesprofessionellt sätt. 
Jag/vi har förhoppningvis blivit bättre/professionellare i vår yrkesutövande. 
Vår samarbets- och reflektionsförmåga har förbättrats vilket gynnar alla i arbetslaget och i 
slutändan kommer våra elever till godo. 
 
Av den kompetensplan som gjordes individuellt och för gruppen fanns det viktiga 
kompetensområden som inte prioriterades.  
Större delen av pengarna gick åt till den yrkeshandledning vi fick. 
  
 
Laila Persson  Pia Österberg 
Skolsköterska  Samordnande skolsköterska 
 

 
Specialenhet 2 
Från denna enhet har ett brev valts ut. Valet grundar sig på att dessa brevskrivare ger uttryck 
för mycket av det som står att läsa i andra brev från denna enhet.  
 
Brev 1 

Utvärdering om växtkraft mål 3 
- fortbildning för modersmålslärare VT 05 – HT 06 

 
1. 
Självvärderings - och reflektionskompetens 
Vi har fått mycket kunskap om hur vi kan gå in i situationer där vi känner oss osäkra och 
vad det kan bero på och hur man kan bearbeta och ändra sitt beteende (kursen om lärstilar 
och NLP). I sådana utbildningar lär vi oss bra och korrekta sätt att analysera saker och det 
leder till att man reflekterar både sitt eget och andras beteende.  
 
Samarbetskompetens  
Genom nya idéer och kunskaper som vi har fått anser vi att även samarbetskompetensen 
har blivit bättre, både i arbetslaget och ute på skolorna. 
 
Pedagogisk kompetens 
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Vi tycker att den kompetensen har ökat och vi har fått bekräftelse på att vi gör rätt i vårat 
arbete. Utbildningarna har skärpt den pedagogiska kompetensen och fått oss att testa olika 
arbetssätt genom nya idéer som vi har fått. 
 
Dokumentationskompetens 
Vi har vid flera tillfällen fått bekanta oss med den Europeiska språkportfolion och börjat 
använda den i vårt arbete och det har förbättrat dokumentationskompetensen. 
 
 
Vi tycker att den pedagogiska kompetensen har utvecklats mest. Vi har lärt oss att 
kommunicera och få bättre kontakt och förstå olikheter både bland elever och vuxna. Vi 
kan nämna som exempel kurserna om lärstilar, specialpedagogik och allmän didaktik. Vi 
har börjat använda olika metoder som till exempel lekar som vi inte har kunnat tidigare 
och fått större förståelse för att eleverna måste få röra på sig, ha lämplig belysning, äta och 
dricka, sitta bekvämt och så vidare, under våra lektioner.  
 
Samarbetskompetensen med våra kollegor har blivit lättare och resulterat i att vi kan lära 
oss av varandra och på så viss gjort jobbet både lättare och vi har fått bättre resultat. 
 
2.  
Se slutet av fråga 1. 
 
3.  
Vi kan bara påverka varandra inom modersmålslärargruppen. Vi har inte så stora 
möjligheter att påverka skolutvecklingen ute i olika skolor eftersom vi inte hör till deras 
arbetslag. Vi inom modersmålslärargruppen har blivit bättre på att samarbeta och 
eventuellt kan vi så småningom föra vidare våra kunskaper till skolorna. 
 
 
Leena Lehto  
Kehra Fard  
 
 

Brevsvar från specialenheterna, en samlad bedömning 
Tryggheten i den egna yrkesrollen har successivt stärkts och man känner att man med ett ökat 
förtroende för varandras kompetens kan ta sig an de svåra problem som ibland dyker upp i 
vardagsarbetet. Speciellt tycks man uppfatta att samarbetet mellan och inom yrkesgrupper har 
stärkts 
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Andra omgången 
Till denna fas i utvärderingen har fem skol- och resultatenheter valts ut i samråd med en 
referensgrupp från Sandvikens kommun. Skolenheterna är Vassvikskolan f-6, Centralskolan 
7-9, Liljekonvaljen är en förskola och Byskolan f-6. Namnen är påhittade. Den femte enheten 
är Kunskapskontoret. 
 
Vi har i denna andra omgång intervjuat rektorer och företrädare för arbetslag, en 
arbetslagsledare och en arbetslagskollega. När det gäller Kunskapskontoret har vi intervjuat 
förvaltningschefen och företrädare för de fyra ”avdelningarna”. Anledningen till 
citationstecknen i det föregående är att beteckningen som sådan är lite oklar. Liksom i den 
första omgången har också brevfrågor delats ut till personalen. 
 
I redovisningen som följer presenteras enhet för enhet med två intervjuer och brevsvar. Vid 
Byskolan är det tre intervjuer och brevsvar. Vi kan således följa upp skolenheterna i tre steg. 
 
Intervjufrågorna är nya och de är inriktade mot professionell och organisationell utveckling. 
Som vi beskrev inledningsvis vill vi spåra avtryck från kompetensutvecklingen vilka bidragit 
till ökad aktörsberedskap (nyskapande) och att det skett någon form av 
organisationsutveckling (strukturpåverkande). 
 
Till personal vid Kunskapskontoret ställs delvis andra frågor. Vi får återkomma till dessa 
senare. Brevfrågorna är också nya och de är de samma för all personal vid de fem enheterna. 
 
 
 

Vassvikskolan 
I den första intervjun visas frågorna i sin helhet. Framöver förkortas frågan om avgränsad och 
utvidgad professionalitet. 
 
Intervju med rektor Carina Cederfjäll 

1.  
Hur fungerar arbetet i arbetslagen, och även samarbetet mellan de olika arbetslagen på 
skolan? Har det skett någon förändring under och efter kompetensutvecklingen? 
 
Det är en delikat fråga. Det finns starka krafter. Värderingar skilde sig åt. Förr var vi en f-
9 skola. Då tillät man mera på de högre stadierna. Det var mera omsorg i de lägre 
åldrarna. Det fanns skillnader just när det gällde f-3. Där har jag gått in och arbetat 
mycket. Det fanns två chefer här innan jag kom. 
 
Arbetslagen delger varandra resultat. Men det samarbetas inte mycket tematiskt. Det 
känns som om att det är två organisationer. 
 
Under det sista året har vi haft en värdegrundsdiskussion inom kompetensutvecklingen. 
Tema för hela året har varit en värdegrund utifrån en vision, som vi presenterade i augusti. 
Då arbetade vi också med ICA, kyrkan, Östanbyskolan, förskolorna med flera. Vi har 
förstått att vi har samma bas. Vi har en gemensam vision, som vi definierat begrepp ifrån. 
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2.  
Vilka avtryck från kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 steg 2 kan du 
spåra i vardagsarbetet på skolan? Vad ser du i framtiden som den mest önskvärda följden 
av kompetensutvecklingen? 
 
När jag började konstaterade jag att det fanns rika kompetenser bland de äldre 
medarbetarna. Läs- och skrivfortbildningarna i de lägre åren har gett effekter. Alla fick 
fortbildning i utvecklingssamtal. Vi började med det i höst. Det är en grund för IUP. Vi 
har börjat utveckla IUP:en i arbetslaget Kvisten. 
 
Det är fortfarande att gå från inte kan till kan. Det är kunskapssynen vi måste jobba med 
nu. Vi har en två-årig plan. Vi ska göra upp en strategi. Det vidgade textbegreppet 
kommer in där. I arbetslaget Grenen pratar de nog mera pedagogik, det är de yngsta år 1 
till år 3. Det är betyg och bedömning kopplat till kunskapssyn. 
 
 
3. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för skolan, ska alltid 
aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På vilket 
sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor och 
män? 
 
Jag har inte sett det som differentierat. Vi ser lika på personalen, men lönerna är olika. Vi 
har bara tre män och det är svårt att se några skillnader. Den digitala kompetensen förs 
fram av kvinnorna. Männen har dock mera mandat. 
 
Pojkar och flickor i lärande miljöer – tysta miljöer där samlas flickor. Pojkarna leker med 
Lego i den stora salen. Inte peka med hela handen, men personalen vill att jag går in där. 
Hur skulle det vara ifall vi gör så här istället? Har det blivit någon skillnad efter 
fortbildningen? Som modell ställer jag frågor. Jag vill få in det i arbetslagen att man 
ställer frågor och tittar från olika håll. I de äldre åren vill jag att eleverna ska få välja mer. 
Blev det kamratval, intresseval eller genusval. Det är lätt att göra det man alltid gjort. 
 
 
4. 
Den engelske skolforskaren Eric Hoyle, som studerat lärares yrkesroller, föreslår en 
modell för att beskriva lärares olika sätt att förhålla sig till arbetet: 
 
• restricted professionality (avgränsad professionalism) 
• extended professionality  (utvidgad professionalism) 
 
För den avgränsade professionaliteten är kännetecknande: intuitiv, med klassrumsfokus, 
bygger på sina egna erfarenheter snarare än teorier. Hoyle utvecklar detta, genom att 
lägga fram det goda exemplet; och den läraren är känslig för elevernas individuella 
utveckling, uppfinningsrik, skicklig klassledare, obelastad av teorier, vill inte jämföra sig 
med andra lärare, bedömer inte elevaktiviteterna i ett större sammanhang och värderar 
sin autonomi.  
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Den utvidgade professionaliteten, enligt Hoyle, är definitivt inte intuitiv, har inte 
klassrumsfokus, bygger i allra högsta grad på andras erfarenheter och även på teorier. 
Hoyle menar att ett gott exempel på utvidgad professionalism, är den avgränsade 
professionalismens raka motsats. Den utvidgade vill så gärna knyta an det som sker 
tillsammans med elever, till världen utanför, och ha ett utbildningsmässigt större 
sammanhang för ögonen. Att jämföra sitt eget arbete med kollegors tillhör den vardagliga 
rutinen, liksom att följa upp och utvärdera elevernas insatser och de egna insatserna 
systematiskt. För den utvidgade lärar-professionalismen är ett nära samarbete med 
kollegor oundgängligt. 
 
Det finns en relativ spännvidd mellan de två professionaliteterna. Beskriv i ord var du 
placerar din skola.  
 
Före kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
 
Efter kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
 
Den utvidgade fann jag här när jag kom hit. Det fanns spår av den här. Inte bland alla. Det 
fanns när det var f-9. Man följer inte upp och utvärderar systematiskt. Man vill ha mera 
tid. Det sitter bak i huvudet. Det fanns här förut. Kanske i de lägre åren är det mer 
avgränsat bland de äldre lärarna. De värderar sin autonomi väldigt mycket. Förut blev det 
murar byggda för att dåvarande chefen gick in för hårt. Kom från förskolan och hade inte 
något riktigt mandat. När det gäller digital teknik däremot, söker man sig till varandra. 
 
Jag vet inte ifall det har någon direkt koppling till kompetensutvecklingen. Men från det 
jag kom har det hänt mycket. Man lyfter gemensamma frågor. Det går i riktning mot den 
utvidgade professionalismen. Det märktes tydligt när vi var på utbildning i Tällberg. 
Informationschefen på Sandvik har vi bjudit in till oss och vi har fått ta del av Sandviks 
värdegrund. 
 
Man behöver någon från högskolan för att få stöd att bli utvidgad. Man är ovan vid att se 
sig själv. Då kanske man inte bara pratar om tid utan utnyttjar frirummet. Det bästa var 
när vi fick åka iväg och bara prata med varandra. Särskilt samtalet hade stor inverkan. 
 
 
5. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt leder projektet till att din skola (organisationen) och 
dess medarbetare (individen) upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? Det 
vill säga de möjligheter som finns men som inte har upptäckts och nyttjats tidigare. 
 
Ja, utifrån en sådan här analys som man gör: Vad är det gemensamma vi bör göra? Vad är 
det vi mest behöver? Man lägger en planering. Vad ska vi göra för att upptäcka och 
erövra? Ofta är det fortbildning à la ”more of the same”. EU-fortbildningen har inte 
genomlyst skolan. Det har varit mycket som varit ämnesspecifikt. Det kanske är för att jag 
ser mera kvalitativt på utveckling, som jag vill ha gemensam fortbildning. Man behöver se 
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vad som skett efter olika åtgärder. Det är svårt att se vad som verkligen skett i 
klassrummet. Har måluppfyllelsen ökat efter kompetensutvecklingen? Har man fått en, så 
nästa vad blir det? Det måste bli en skillnad för någon, en benägenhet att förändras. Varför 
inte ha en liten bok som man skriver i? Att man dokumenterar lite mera. 
 
 

Intervju med representanter för arbetslaget 
1. 
Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? Vilka möjligheter har ni att träffas för 
att diskutera gemensamma frågor? När träffas ni? Hur fattas beslut? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 
Vi är ett tiotal. Det är folk från 4-6 plus två SV-2 lärare och en speciallärare samt en 
ungdomsassistent. Vi har två konferenser per vecka, två gånger en timma. Måndagar och 
onsdagar träffas vi på eftermiddagarna. Vi har själva valt att ha två gånger i veckan. Det är 
bra att få träffas ofta, tycker vi – lite kortare fast effektivare. 
 
Vi diskuterar, sedan kommer vi överens. Vi har samförståndslösningar. 
 
En gång i veckan tar vi upp elevvård som första punkt på dagordningen. Vi har en 
whiteboard där alla hjälps åt att skriva dagordning. Protokoll skrivs och läggs ut på First 
Class. Vi har fackliga ärenden, rapporter från ledningsgruppen. Vi planerar friluftsdagar 
och andra gemensamma aktiviteter över klassgränserna. 
 
Det kan handla om bedömningar av prov och pedagogiska frågor, lite om 
föräldrakontakter, inköp också. Vi har en egen liten budget. 
 
 
2. 
Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika arbetslagen 
på skolan? 
 
Ja, alltså, det har fört med sig en diskussion. Vi har tre skolor i skolan. Vi som hade de 
äldre barnen, vi körde på. Vi lägger ut information och bjuder in till aktiviteter, som t. ex. 
fredsdag, friluftsdagar etcetera. 
 
Vi har haft diskussioner i det här sammanhanget. Kompetensutvecklingsanalysen listade 
de problem vi hade. Särskilt vid inventeringen av behov kom problem på bordet. 
Kompetensutvecklingen har fört oss samman mera. Det var kontaktlöst förut. Det har inte 
varit några stora skillnader. 
 

 
3. 
Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för er i 
arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 
Det har medfört tydligare elevregler - inte bara trivselregler utan ordningsregler med 
konsekvens. 
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Vi har ägnat oss åt bedömning och matriser. Det var också om betygssättning först. Nu har 
vi släppt de äldre eleverna (de går nu på Östanbyskolan). IUP har vi också arbetat med. 
Detta har skett inom ramen för kompetensutvecklingen. Det har också skett enskild 
kompetensutveckling. Sedan har vi haft utbildning i svenska som andra språk, IT, natur 
och teknik. En sak till har vi haft: SET (social emotionell träning). Några har gått den 
kursen, sedan ska det spridas genom dem. 
 
Vi har också haft internationellt samarbete, som gått in i det här. 
 
Vi har satsat på samverkan med närsamhället och försökt med politiker också, men de har 
inte hörsammat det. Vi har diskuterat värdegrund med ICA, kyrkan, OK, Tillväxtkontoret 
och biblioteket med flera. 
 
4. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för skolan, ska alltid 
aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På vilket 
sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor och 
män? 
 
Det är svårt att uttala sig om. Det har alltid varit jämställt. Vi tittar inte på vilket kön man 
har. Det är människan. 
 
Flickor får möta tekniken. Vi har haft könsbundna grupper. Det har vi gjort i idrotten 
också. 
 
Vi har lyft fram det (jämställdheten) och diskuterat om det. 
 
 
5. 
 
Avgränsad och utvidgad professionalitet - det finns en relativ spännvidd mellan de två 
professionaliteterna. Beskriv i ord var du placerar din skola. 
 
Före kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
Efter kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
Om man tittar på arbetslagen, så finns där ytterligheter. Det finns en stor spännvidd. Vi 
har hela skalan från den strikt avgränsade till den strikt utvidgade. Det är en klump i 
mitten. 
 
Man går många kurser och lär sig och diskuterar. Allt man är med om och upplever 
inverkar. Med kompetensutvecklingen blir det mera en blandning av den avgränsade och 
den utvidgade. Det förändrar en. 
 
Jag själv är en som kan ta båda rollerna. Ibland har man ett syfte, som gagnas av det ena 
sättet. Eleverna ska kunna olika saker. De ska kunna lyssna på en liten föreläsning. Detta 
har kommit fram genom kompetensutvecklingen och diskussionerna har varit värdefulla. 
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Visst går det åt mitten via kompetensutvecklingen. Man blir mera kompetenta. Men inte 
bara genom kompetensutvecklingen, där finns en allmän debatt. Den nya regeringen 
medför en del nya frågor. Jag tror att man skulle känna sig mera osäker ifall vi inte haft 
kompetensutvecklingen. Den har nog haft väldigt stor betydelse. 
 
6. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt leder projektet till att din skola (organisationen) och 
dess medarbetare (individen) upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? Det 
vill säga de möjligheter som finns men som inte har upptäckts och nyttjats tidigare. 
 
Strukturen har påverkats. Inventeringen både personligen och för organisationen var 
viktig. Då upptäckte vi vad som var möjligt. Att alla samtidigt gjorde det var 
betydelsefullt. Det blev mera tillåtet att erövra frirummet. Ett exempel är att vi blivit mera 
genomskinliga i arbetslagen. Vi har haft hela skolans intressen för ögonen. Man får mera 
insyn i vad andra gör. Vi känner varandras kompetenser. 
 
 

Brevsvar 
Av utrymmesskäl återges enbart ett brev från varje enhet. Detta brev har valts ut för att det är 
representativt för alla breven från enheten. Så här ser frågorna ut, de som delades ut till 
arbetslagets medlemmar. 
  

Till arbetslagets medlemmar, 
 
Fundera över nedanstående och skriv fritt om hur du ser på det! 
 
1. 
Identifiera och beskriv din kompetenshöjning på: 
 
• Individnivå   (för dig personligen) 
• Gruppnivå   (i och mellan arbetslagen) 
• Organisationsnivå  (på skolan) 
• Institutionsnivå  (gentemot uppdragen) 
 
2. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för skolan, ska alltid 
aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På vilket 
sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor och 
män? 
 
3. 
Vilka förändringar i vardagsarbetet har din kompetensutveckling medfört? 
 
4. 
I vad mån har du utvecklat den kompetensen att kunna upptäcka och utnyttja dina egna 
och dina medarbetares förmågor för att tillsammans förbättra verksamheten och på så vis 
erövra frirummet för skolutveckling? Det vill säga de möjligheter som finns men som inte 
upptäckts och nyttjats tidigare. 
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Mejla det du skrivit i en bifogad Word-fil till: franksundh@hotmail.com 
 
Jag ber att få tacka på förhand för ditt bidrag, och önskar samtidigt lycka till med fortsatt 
utvecklingsarbete på din skola. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Frank Sundh 
PUD, Högskolan Dalarna 

 
 
 
Tyvärr kan inget brev visas från Vassvikskolan, eftersom vi inte fick något. En 
arbetslagsrepresentant skrev en bekräftelse av intervju-utskriften och nämnde då att det var 
bråda tider mot slutet av läsåret. Han var mycket tveksam när det gällde arbetskamraternas 
brevskrivande, och han hade rätt. 
 
 
Kommentar 
Å ena sidan finns en stark efterfrågan på kompetensutbildning som kan utryckas som ”more 
of the same”, det vill säga gärna ett kompetensinnehåll som stärker det man redan kan. Å 
andra sidan har flera kompetensinsatser varit inriktade på skolgemensamma frågor som IUP, 
värdegrund etc. Bland annat dessa inslag har öppnat för samtal som uppenbarligen fallit i god 
jord och som bidragit till en känsla av gemensam delaktighet kring den egna skolans viktiga 
frågor. På kort sikt går det inte att uttala sig om effekterna av kompetensutvecklingen 
förändrat skolan i någon radikal mening. Det finns uppenbarligen flera krafter inom skolan 
som med all säkerhet behöver fördjupa diskussionerna sinsemellan. Intrycket – utifrån de svar 
som lämnats – är att denna process är på gång och att det finns en öppenhet för att den ska 
fortsätta.  
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Liljekonvaljens förskola 
 
Intervju med rektor Selma Falkkvist 

1.  
Hur fungerar arbetet i arbetslagen, och även samarbetet mellan de olika arbetslagen på 
skolan? Har det skett någon förändring under och efter kompetensutvecklingen? 
 
Ja, det skulle ju alltid kunna vara bättre. Personalen hjälper verkligen varandra. De hjälps 
åt. Sedan jobbar vi på att alla barn ska vara allas barn. Det är fortfarande lite så att 
avdelningens barn kommer först. Det är ännu inte en enda arbetsplats. 
 
Att hjälpas åt när någon är sjuk eller på studiedag, då fungerar det perfekt. Men det 
pedagogiska med alla barnen, det jobbar vi på. 
 
Ja, det tycker jag. Det finns en stark och tydligare vilja att utöka samarbetet. Vi har jobbat 
mycket med kommunikation och konflikthantering. Jag tror att det har haft stor betydelse. 
Att vara tydligare och rakare mot varandra. De fortsätter med handledning, och fortsätter 
kursen. 
 
2.  
Vilka avtryck från kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 steg 2 kan du 
spåra i vardagsarbetet på skolan? Vad ser du i framtiden som den mest önskvärda följden 
av kompetensutvecklingen? 
 
Det var just det vi pratade om. Och sedan har vi också jobbat mycket med dokumentation. 
Vi håller fortfarande på med det. Ju mer fortbildning personalen får desto mer vill de lära 
sig. IT och digital portfolio har alla jobbat med. Det har givit bra resultat. Vi har en som är 
speciellt utbildad för det inom rektorsområdet. Hon heter NN. 
 
Ja, det är väl att hålla detta vid liv trots att vi inte har pengarna. Bara för att vi gjort det, är 
vi inte fullärda. Det har varit väldigt stor nytta för kollektivet. Det är mera bredden som 
ger resultat i slutändan. Enskilt händer det inte så mycket. 
 
Vi har fått fler kompetensutvecklingsdagar; fyra förut och nu sex dagar. Det känns 
jättebra! 

 
 
3. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för skolan, ska alltid 
aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På vilket 
sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor och 
män? 
 
Det blir svårt att svara på eftersom vi är bara kvinnor. På min andra förskola är det också 
bara kvinnor. 
 
Mellan pojkar och flickor arbetar vi med det. Det är ett svårt område. Vi har utgått från 
vilka värderingar vi själva har. Vi har läst mycket litteratur. Vi har dock inte varit med i 
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Framtidsverkstan, men vi har arbetat med det ändå. Vi är på gång när det gäller 
lekmaterial och bemötande. 
 
Kunskapsnämnden har jämställdhet som ett prioriterat område. Det finns tyvärr rotade 
traditionella könsmönster. Det är mycket tänk och pedagogiska diskussioner kring det här. 
Det handlar om att stärka alla barn på alla områden. Vi har kommit långt. Det gäller att 
hitta verktyg. 
 
 
4. 
 
Avgränsad och utvidgad professionalitet - det finns en relativ spännvidd mellan de två 
professionaliteterna. Beskriv i ord var du placerar din skola.  
 
Före kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
 
Efter kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
 
Ja, det kan jag se genom att vi har jobbat med dokumentation. Man har blivit så illa 
tvungen att ta sig tid åt att dokumentera. Hallengren-pengar har också gett mera resurser 
vad det gäller pedagogtimmar. Förr hade man dåligt samvete när man gick iväg.  
 
Man har inte förmågan att ta till sig för att vara borta mycket. Det är just mera kopplat till 
fortbildningen. Det har gått bra för oss, för vi har haft extra resurser utifrån.  
 
Jag har fått lyfta det här med planeringstid. Ska alla ha lika planeringstid? Utifrån vad då? 
 
Det behöver stärkas mer när de gör en planering själv, så att alla är med på det. Där har vi 
något att jobba på fortsättningsvis. 

 
5. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt leder projektet till att din skola (organisationen) och 
dess medarbetare (individen) upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? Det 
vill säga de möjligheter som finns men som inte har upptäckts och nyttjats tidigare. 
 
Det är därför jag jobbar kvar här! Det finns ständigt nya uppdrag. Det finns en 
arbetsglädje. Vi har haft djupa och bra pedagogiska diskussioner om våra uppdrag. De är 
stolta över att vara förskollärare. Under kompetensutvecklingstiden har detta skett. 
Kunskapskontoret har tagit hjälp av Gävle och genomfört Upptäcktsresan, fast det är 
andra medel. 
 
Det har alla tyckt, att det har varit oerhört bra. Man är med andra kollegor i nätverk. 
 
Ju mer de kan desto bättre vill de göra det. Ungefär som att framgång föder framgång. 
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Man har lärt sig att prata mycket. Att hela tiden vara i en process - vad det än handlar om, 
jämställdhet, barninflytande exempelvis, så är det processen som är viktig. 
 

 
Intervju med representanter för arbetslaget 

1. 
Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? Vilka möjligheter har ni att träffas för 
att diskutera gemensamma frågor? När träffas ni? Hur fattas beslut? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 
Vi är fyra arbetslag i huset. Vi är tre ordinarie i Elsas arbetslag och i Petronellas lag fyra. 
Det är på grund av barnens åldrar. Petronellas lag har yngre barn. 
 
Vi träffas ganska ofta. Vi har personalmöte en gång i månaden. Sedan träffas vi en gång i 
månaden hela huset. En gång i veckan har vi lagarbetskonferens ”Lagis”. Det är cirka 45 
minuter och då är det halva styrkan åt gången.  
 
Varje morgon har vi möte med en representant från varje avdelning i 15 minuter. 
 
Ja, ibland så kan det komma upp en fråga på morgonmötet och då tar vi beslut på ”Lagis”. 
Är det stora frågor då går de till personalkonferensen. Småfrågor tar vi på morgonmötet. 
 
Vi öppnar 6.30. Sedan är det lite fri lek fram till 7.30. Då är det frukost. Det brukar ta en 
halvtimme. Det kommer barn vid olika tider. Sedan är det fri lek till 9.15. Då har vi 
samling med barnen. Vi pratar om vad som ska hända under dagen och äter frukt. 
 
Vi gör likadant. Om vi har något speciellt tema så pratar vi om det. 
 
Efter samlingen gör man en pedagogisk aktivitet. Vi delar på gruppen. Några är ute. De 
andra är inne. 
 
I vårt lag är vi inne och gör planerade aktiviteter. 
 
Klockan 11.30 är det lunch. Den håller på en halvtimme. Vi nattar de små fast det är dag. 
Vi har fria aktiviteter med dem som är vakna. 
 
Vi är ute och leker efter lunch oberoende av väder och vind. Vi är ute väldigt mycket. 
 
Klockan 14.30 är det mellanmål. Runt den tiden går barnen oftast hem. Sedan går vi ut 
igen eller så är vi inne fram till 17.30 och då stänger vi. 
 
 
 
2. 
Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika arbetslagen 
på skolan? 
 
Ja, det har det gjort. Vi har mera diskussioner. Vi utvecklar arbetet så. Då föds ju nya 
idéer. Man får tips av andra som de har lärt sig. Ifall det har varit bra, så tar vi tillvara på 
det inom personalgruppen. 
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3. 
Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för er i 
arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 
Vi har lärt oss om barnmassage, språkutveckling, mattepåsen och framförallt 
dokumentation för egen del. Vi har använt det i vårt vardagsarbete. 
 
 
4. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för skolan, ska alltid 
aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På vilket 
sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor och 
män? 
 
Vi har mera diskussioner naturligtvis. Det blir automatiskt att vi pratar om pojkar och 
flickor i barngrupperna. Ja, det lär man väl säga. Vi har fått ett annat tankesätt. Men det är 
inga lätta frågor. Det är svårt. 
 
 
5. 
Avgränsad och utvidgad professionalitet - det finns en relativ spännvidd mellan de två 
professionaliteterna. Beskriv i ord var du placerar din skola. 
 
Före kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
Efter kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
Det har utvecklats mot det utvidgade hållet. Vi har ju alltid jobbat så, men nu är det ännu 
mera. Om det är någon gräns åt det ena hållet, är det med de yngre barnen och där arbetar 
de kanske ännu mera ihop.  
 
Vi försöker följa en röd tråd när det gäller barnen. De flyttar ju över sedermera. Därför 
blir det naturliga kopplingar mellan oss. Ifall det är någon borta, så hjälps vi år. 
 
Förskola och grundskola går inte att jämföra alls. Det är två skilda världar när det gäller 
professionaliteterna. 
 
Man blir mycket hjälpt av att jobba mera tillsammans, att kunna utnyttja lokalerna 
gemensamt och så. 

 
6. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt leder projektet till att din skola (organisationen) och 
dess medarbetare (individen) upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? Det 
vill säga de möjligheter som finns men som inte har upptäckts och nyttjats tidigare. 
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Vi har fått mycket nya idéer som vi provar hit och dit. 
 
Sandvikens kommun har egna mål utifrån Lpfö 98. De finns där i kvalitetsredovisningen. 
Vi har styrt mot de målen. 
 

Brevsvar 
Hej Frank! 
Här kommer svar på din enkät. 
 
1: 
¤  Individnivå - Konkret material till arbetet i vardagen. 
                         Det jag har önskat har jag fått. 
 
¤ Gruppnivå - Skapat diskussioner mellan arbetslagen. 
 
¤ Organisationsnivå - 
 
¤ Institutionsnivå - All kompetensutveckling som vi fått hjälper 
                              oss i arbetet gentemot uppdragen. 
 
 
2:  Diskussionen vem gör vad har startat i huset. 
     Här finns en man och 15 kvinnor i arbetslagen. 
 
 
3: Kvalitén i vardagsarbetet har höjts i de berörda områdena. 
 
 
4: Våran mentala coach har hjälpt oss att i arbetet lyfta fram och våga ta upp 
    "problem" i arbetslaget och i organisationen. 
 
Mvh Ann-Britt, Liljekonvaljens fsk 

 
Kommentar 
Yrkesprofessionaliteten upplevs som den har stärkts och den kompetensutbildning som 
genomförts kommer verksamheten till del på ett sätt som ger mersmak för ett ytterligare 
lärande.  
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Centralskolan, 7-9 
 
Intervju med rektor Beata Sahlström 

1.  
Hur fungerar arbetet i arbetslagen, och även samarbetet mellan de olika arbetslagen på 
skolan? Har det skett någon förändring under och efter kompetensutvecklingen? 
 
Ja, arbetslagen bildades när kompetensutvecklingen startade. Det har löpt parallellt. Det 
har utvecklats mycket och utvecklas fortfarande. Arbetslagen och arbetslagsledarna jobbar 
aktivt och självständigt på ett annat sätt nu än i början. Det som bromsar utvecklingen är 
svårigheten att få tiden att räcka till. Arbetslaget har en egen tid i veckan. Det kommer en 
hel del frågor och funderingar till ledningsgruppen och åt andra hållet också förstås. 
 
Arbetslagen är oerhört viktiga idag när det gäller elevvård och pedagogiska diskussioner 
även om det kanske inte hinns med. Viktigt att alla får komma till tals och blir synliga, 
viktigt också för sammanhållningen. Det bidrar till en god stämning på hela skolan. 
 
I ledningsgruppen sker det definitivt förändringar. Det finns samarbeten som bryter 
arbetslagen. Profilveckor som bryter arbetslagen både för elever och för lärare. Det bygger 
på intresseområden inom skapande eller hälsa. Det är väl det tydligaste.  
 
 
2.  
Vilka avtryck från kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 steg 2 kan du  
spåra i vardagsarbetet på skolan? Vad ser du i framtiden som den mest önskvärda följden 
av kompetensutvecklingen? 
 
Vi har ägnat oss åt arbetslagsutveckling. SET är det vi hållit på med på slutet, f-9, alla har 
deltagit och blandat mellan personal. Resulterar i förhållningssättstänkande – hela skolans 
sätt att tänka. Det handlar om värdegrund – att hantera sig själv och andra. Vi har utbildat 
sju piloter inklusive mig. Sedan ska vi utbilda all personal på skolan. Nästa läsår ska vi 
börja arbeta med det med eleverna. Betyg och bedömning har varit en jättestor insats, det 
och även IUP. 
 
Ett gemensamt förhållningssätt är det mest önskvärda för framtiden.  
 
 
3. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för skolan, ska alltid 
aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På vilket 
sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor och 
män? 
 
Det handlar egentligen om förhållningssätt, den här SET-utbildningen, att lösa konflikter, 
lyssna, att behandla pojkar och flickor annorlunda i sättet att tala. Vi har inte sagt att vi 
arbetat med jämställdhet, men det har blivit en följd av det. Att alla kommer till tals i 
arbetslaget är ju också en sådan sak som främjar jämställdheten.  
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4. 
Avgränsad och utvidgad professionalitet - det finns en relativ spännvidd mellan de två 
professionaliteterna. Beskriv i ord var du placerar din skola.  
 
Före kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
 
Efter kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
 
Vad har hänt under den tiden? Har vi vidgat synen? Ja, det har vi säkert gjort i och med att 
arbetslagen blivit ett bättre forum att lyfta upp idéer. De som har utåt-fokus har större 
chans att dela med sig och ta upp till diskussioner nu än tidigare. Jag hoppas att det är 
lättare att göra det nu. Att det är mera tillåtet att vara duktig.  
 
Betyg och bedömning bygger på att jämföra med andra och inte bara på den egna skolan 
utan också i nätverk över kommunen. SET-utbildningen, där går man också ifrån hur jag 
gör själv i klassrummet och vidgar synen. Ja, det har vi baske mig! Idealet vore att man 
hade lite av det ena och det andra. Man behöver jobba med sina elever men också dela 
med sig av sig själv och släppa in omvärlden. 
 
5. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt leder projektet till att din skola (organisationen) och 
dess medarbetare (individen) upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? Det 
vill säga de möjligheter som finns men som inte har upptäckts och nyttjats tidigare. 
 
Ja, hela. Det handlar om att öppna och släppa loss den kompetens som finns och ta till sig 
andras. När man själv blir synlig är det lättare att ta in och släppa in andras kunskaper. Det 
har haft stor betydelse. Arbetslagen är oerhört betydelsefulla. Där finns goda 
arbetslagsledare, som förstår att alla ska få vara med och få tillföra sitt. 
 

 
Intervju med representanter för arbetslaget 

1. 
Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? Vilka möjligheter har ni att träffas för 
att diskutera gemensamma frågor? När träffas ni? Hur fattas beslut? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 
Vi är tio stycken. Det är två mentorer från varje klass. Vi har också en resurs till 
invandrareleverna. En extra speciallärare har vi också. 
 
Vi har en timme i veckan för arbetslagets tid. Då ska det finnas möjlighet till diskussioner. 
Den tiden är tänkt till det, men ibland är det lite si och så med det. 
 
Det fattas egentligen inga beslut i arbetslaget. Jag informerar arbetslaget från 
ledningsgruppen, sedan tar jag med mig frågor till ledningsgruppen.  
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Ibland blir vi besvikna när beslut tagits, men sedan sitter det någon där som bromsar 
utvecklingen (enligt arbetslagskollegan). Det blir bara pannkaka.  
 
Alla har olika kompetenser inom sina undervisningsområden. Ibland sker visst samarbete 
kring olika projekt. Nivågrupperingar gör att man mister möjligheten till samarbete, likaså 
engelskan. Och en del av oss arbetar mest med sig själva och sina elever. Vi har alla D-
klasserna. Vi har två 9:or i år.  
 
 
2. 
Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika arbetslagen 
på skolan? 
 
Nej, det tror jag inte. Vi gick utbildning för arbetslagsledare, men de flesta av oss har 
hoppat av (enligt arbetslagskollegan). NN upplevde det nog likadant som jag, att det fanns 
motståndare. 
 
När vi har profilveckor, så går vi över gränserna. Det är uppbyggt så att man ska arbeta 
mer inom laget. 
 
 
3. 
Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för er i 
arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 
SET-utbildningen och kanske flexibelt lärande har medfört en del. Vi är några som gått en 
pilotutbildning, sedan har vi utbildat personalen på skolan. I höst ska det schemaläggas 
som ämnet livskunskap. 
 
Då arbetar man kring hur man ska vara mot varandra; att kunna hantera ilska bland annat, 
att man får vara olika, samarbetsövningar och så vidare. 
 
Jag går en dramapedagogutbildning. Där arbetar jag över arbetslagsgränserna. 
 
 
4. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för skolan, ska alltid 
aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På vilket 
sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor och 
män? 
 
Vi har för få män. Det är svårt att få tag på behöriga män. Jag vet inte. Hur jämställda är vi 
egentligen? Det är svårt att svara på frågan. Vi har nog inte haft detta fokus.  
 
Vi är nog jämställda. Flickorna tar den plats de vill ta. De är inte underkuvade. De säger 
vad de tycker. 
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5. 
Avgränsad och utvidgad professionalism - det finns en relativ spännvidd mellan de två 
professionaliteterna. Beskriv i ord var du placerar din skola. 
 
Före kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
Efter kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
Är det arbetslagsledarutbildningen eller? Ja, vad ska jag säga då? När man sitter och pratar 
om hemklassrum, att det skulle bli tryggare för eleverna. Där nere skulle 9:orna ha 
klassrum. Vissa lärare ger inte ifrån sig sina klassrum. De tänker på sig själva i stället för 
eleverna (enligt arbetslagskollegan). Det sitter inte i åldern, utan mest i inställningen. Då 
skulle all teoretisk undervisning ske i sitt hemklassrum. 
 
Det har blivit bättre. Men vi är inte framme där än och jag ser inte hur vi ska komma dit. 
Ifall vi ska arbeta ämnesövergripande, skulle det vara bra. 
 
Jag har sett en liten förändring från det avgränsade till det utvidgade. Förr var det mera 
pengar, som diskuterades numera är det mera om eleverna. Vi pratar mer om samarbete nu 
än förr. Det finns en vilja. 
 
 
6. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt leder projektet till att din skola (organisationen) och 
dess medarbetare (individen) upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? Det 
vill säga de möjligheter som finns men som inte har upptäckts och nyttjats tidigare. 
 
Ja, vi ska bli en profilskola till hösten. En idrottsprofil och en estetisk profil samt en 
språk- och en skolprofil (mer uttalat i de andra, annars mera ”prova på”). 
 
Skapande och hälsa är skolans profil. 
 
Ifall det är en följd av kompetensutvecklingsinsatserna? Ja, det vet jag inte. Någon har 
tyckt och det har nystats vidare. Vi har mera idrottstimmar. Det är från sådant profilen 
kommer. Vi vill satsa mer på estet-sidan också. Vi får se vad som det blir av det. 
 

Brevsvar 
 
Angående fortbildningspengar (EU) 
 
1. 
Ingen kompetenshöjning på individnivå har erbjudits eller utnyttjats. 
På gruppnivå/organisationsnivå/institutionsnivå har vi haft fortbildningsdagar med Agneta 
Landin, SET och Flexibelt lärande. Vi har även haft föreläsningar/studiedagar om 
jämställdhet (av jämställdhetspiloter) och betygskriterier. 
 
2. 
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Utöver inslaget av och med jämställdhetspiloterna är sambandet oklart. 
 
3. 
Den enda märkbara förändringen i vardagsarbetet är SET-utbildningens fokus på  
det positiva snarare än det negativa. 
 
4. 
Det har inte framgått att detta skulle vara målet för någon av våra fortbildningsdagar. 
 

 
 
Kommentar 
Arbetslagen vid denna skola bildades samtidigt med att kompetenssatsningen påbörjades. Hur 
utvecklingen varit på skolan varierar något mellan respondenterna. Bildandet av arbetslag ses 
å ena sidan som en god möjlighet för skolutvecklingsfrågor och samtal, och det medges också 
att man närmar sig en mer utvidgad lärarroll, och å den andra sidan att det finns en viss 
misstänksamhet gällande både arbetslagets mandat och möjligheter att självständigt agera. 
Intressant att notera är att syftet med fortbildningsdagarna inte är klarlagt för brevskrivaren 
ovan.  
 
 

Byskolan, f-6 
Från denna skola redovisas tre intervjuer. Det är först en intervju med rektor sedan intervjuas 
representanter för två arbetslag. 
 
Intervju med rektor Karolina Bergsten 

1.  
Hur fungerar arbetet i arbetslagen, och även samarbetet mellan de olika arbetslagen på 
skolan? Har det skett någon förändring under och efter kompetensutvecklingen? 
 
Det är det som varit vårt dilemma. Man inrättade två spår på skolan, sedan växte det och 
blev tre grupper. Organisationen har förändrats många gånger. Nu är det två spår. Ett av 
dem består av en förskoleklass, en år 1-2, en år 3-4 och en 5-6. Det andra spåret är en 
förskoleklass, en år 1-2, en år 3-4 och två år 5-6. 
 
Ibland kan man ifrågasätta ur pedagogisk synpunkt om det är bra med alltför små grupper. 
 
Det har varit intakt i många år och det har lett till två skolor i skolan. Det är inte alls bra. 
Det givande och tagande man förväntat sig har inte skett. Man har skyllt på tid. Av det 
skälet när det gäller kompetensutvecklingen, var tydliga gemensamma värderingar en stor 
bit att ta tag i. Jag hoppas att vi är på väg mot en lösning. Martyrer och konflikträdda far 
illa. 
 
Personligen ville man ha enskild kompetensutveckling. Jag har valt grupputveckling av 
det här skälet; att kunna bedöma, utvärdera och sätta mål. 
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Ja, det tycker jag. Man har blivit mer uppmärksammade på problemen. Vi har alla gått 
SET-utbildning (social och emotionell träning). Positivt för eleverna, men även att vi 
inom personalen lär oss sådana saker.  
 
Vi har pratat om våra värderingar. Frågar du några, säger nog en del att det inte hänt något 
medan andra ser det. 
 
Kvalitetsredovisningen och IUP:en har utvecklats. Vi hade en studiedag om betyg och 
bedömning. Då kom vi in på balkaniseringen (att grupper inom personalen strider mot 
varandra), trots att det skulle röra sig om betyg och bedömning.  
 
 
2.  
Vilka avtryck från kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 steg 2 kan du 
spåra i vardagsarbetet på skolan? Vad ser du i framtiden som den mest önskvärda följden 
av kompetensutvecklingen? 
 
Det första avtrycket ser jag tydligt. BNS (barn med neurologiska symptom), hur vi arbetar 
med barn med särskilda behov. NTA (naturvetenskapligt material) har vi arbetat med. Vi 
har utbildat NTA-piloter. På den här skolan har vi naturen. Till en del har det inneburit 
förändrade arbetssätt. Det är en reflektion efteråt. 
 
Ja, det är att få gemensamma värderingar, så att man löser upp skenkonflikter. Det är 
många goda pedagoger, men det kommer an på några få. 
 
 
 
3. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för skolan, ska alltid 
aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På vilket 
sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor och 
män? 
 
För det första så har vi väldigt få män. När det gäller eleverna har vi inte kommit så långt. 
Pratar vi om det i kollegiet, säger vi att det inte är några skillnader, men … Vi måste jobba 
vidare med det. Det kan vara så att pojkarna tar för sig lite mera.  
 
I SET finns det hela tiden. Även kamratstödjarna arbetar med det. Vi tittar på hur det är i 
enkäter. Vi har haft olika grupper i gymnastik. 
 
 
 
4. 
Avgränsad och utvidgad professionalism - det finns en relativ spännvidd mellan de två 
professionaliteterna. Beskriv i ord var du placerar din skola.  
 
Före kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
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Efter kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
 
Jag vet inte om det har med kompetensutvecklingen att göra, men när vi fick in 
förskolelärare och fritidspedagoger, skedde förändringar. Man vill inte gå tillbaka till det 
som var förr. Nätverksbyggande håller vi på med, NTA med slöjdlärare, mattelärare och 
svensklärare. En måndag i månaden har vi möjligheter till nätverk. 
 
Det är inte stängt mellan spåren. Och inom ramen för spåren är det mycket samarbete. Vi 
har inte många som vill stänga in sig. Alla är nog öppna för att lära av varandra. 
 
Mest plus är att det kommit alla till del. Den mesta delen av kompetensutvecklingen har 
varit till för alla. När alla har samma grund att stå på, det är ju då det kan bli fruktbara 
diskussioner.  
 
 
 
5. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt leder projektet till att din skola (organisationen) och 
dess medarbetare (individen) upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? Det 
vill säga de möjligheter som finns men som inte har upptäckts och nyttjats tidigare. 
 
Det var en knepig fråga. Ja, om jag säger så här, den här skolan har under många år haft 
projekt med partnerskolor i världen. Projektet har pågått och utvecklats från skolprojekt 
till skolutvecklingsprojekt. Vi har tittat på lärstilar. Därför är det svårt att säga, ifall det är 
kompetensutvecklingen eller andan som skapas kring projekt.  
 
Vi bör fortsätta med måldiskussioner och gemensamma värderingar. Det är något som 
ständigt ska pågå. 
 
Kanske kan omorganisationen i höst leda till ett öppnare klimat. Vi har elevernas bästa i 
centrum. Nu tänker vi oss att från förskola till år 2 individualisera beroende på elevernas 
utveckling. På förmiddagen har så många som möjligt samma ämne, och då kan flera delta 
i små grupper. Specialpedagogerna kan komma in då. I SET är det inte så stora grupper. 
Där håller vi på att det ska vara elever i samma ålder. 
 
För två år sedan var vi på väg att upplösa spåren, men det var ett starkt motstånd.  
 
Vi ska försöka göra så nu. Vi är inte helt klara med planeringen. Vi måste vara flexibla 
och se nya lösningar. Det måste vi även under terminens gång.  
 
 

Intervju med representanter för arbetslag 1 
1. 
Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? Vilka möjligheter har ni att träffas för 
att diskutera gemensamma frågor? När träffas ni? Hur fattas beslut? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 



 95 

Pettersonspåret, det är svårt för jag sitter inte med i hela Petterson-spåret. Jag är med i 
spec-gruppen. Annars så jobbar jag över hela skolan. Petterson-spåret består av en 
specialpedagog, en fritidspedagog, en förskolelärare och fem lärare plus en elevassistent. 
 
Det är meningen att det ska vara varannan vecka. Men det kommer ofta saker i vägen. 
Företagshälsovården har lagt beslag på tiden, om samspel på arbetsplatsen, den senaste 
tiden. 
 
Det är gemensamt. Det är en som är ansvarig inför ledningsgruppen, sedan blir det 
naturligtvis diskussioner. Ibland kan det vara svårt att komma till beslut. Beslut tas också 
direkt i ledningsgruppen. 
 
Vi planerar gemensamt, t. ex. temaarbete. Vi är med i ett EU-projekt och det diskuterar vi. 
Vi pratar barn. Inte vid varje träff. Det är när specialpedagoger är med. Det är inte bara 
kunskapsstöd utan även socialt stöd. 
 
Vi planerar saker vi ska göra tillsammans. Vi ska ha elevens val. Nästa vecka kommer 
barn från England. Vi pratar inte så mycket om skolarbetet i klasserna. Det sköter man på 
egen hand. 
 
 
2. 
Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika arbetslagen 
på skolan? 
 
Inte så att det kommit till uttryck. Vi är medvetna om det. Det är en process på gång. Vi 
har SET-handledarträff med övningar. Vi har haft väldigt trevligt på dessa träffar. SET ger 
resultat och gör diskussioner om pedagogiska frågor möjliga. Här är vi ihopslagna över 
hela skolan. Annars är det lätt att det blir två skolor i skolan. Vi är kanske dåliga på att 
dela med oss av de bra saker vi gör.  
 
Vi har haft företagshälsovården här och pratat om stress och sådant. Att vi ska bli bättre på 
att uppmuntra varandra. Fråga i stället för att dra förhastade slutsatser. 
 
Omorganisationen har nog med neddragningar att göra. Det får inte vara två skolor i 
skolan och i och med neddragningarna har vi tagit klivet.  
 
 
 
3. 
Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för er i 
arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 
Vi har gått mattekurs. Det ska leda till mera praktiskt mattearbete. Det är fokus på 
mattespråket. Att förstå vad man gör. Gör man det praktiskt blir det lättare att förstå. 
 
SET, det ska bli jättespännande att se vad det ger när eleverna kommer uppåt i åldrarna. 
Att de tar mera hänsyn till varandra. 
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NTA:n, ett roligt arbetssätt. Det är väldigt positivt. Ett koncept, det finns där i lådan. Och 
så är det praktiskt arbete. Barnen ser resultat av vad de gör. 
 
Ledningsgruppsutbildningen var bra. Vi kanske hade olika förväntningar. Ett annat 
upplägg är hur det ser ut i verkligheten. En del som gick utbildningen har slutat. De har 
helt enkelt bytt arbete. Fast de tyckt om utbildningen. Agneta Landin och Elisabeth 
Nemert höll i den. Alla i ledningsgrupper i Sandvikens kommun deltog. Det var 8-10 
gånger under ett läsår. Mest arbetade man ihop med sin egen ledningsgrupp.  
 
Jag hoppas på bättre samarbete mellan oss. Att vi tar vara på varandras kompetenser. Ett 
stort värde i det, särskilt för barnen. Det är viktigare än yrkesrollen, att förmedla något 
man kan och är intresserad av. 
 
 
 
4. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för skolan, ska alltid 
aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På vilket 
sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor och 
män? 
 
Det är så få män här. Vi har tre. En sitter med i ledningsgruppen. Det var mera uppdelat 
förr, data-ansvar och ledningsgruppsansvar, men det var mera personligt. Annars så gör vi 
ju likadana saker. 
 
Tidigare jobbade vi i pojk- och flickgrupper i idrott, tjejsnack/killsnack. Vid behov gör vi 
det även nu. Vi är medvetna om att pojkarna i de äldre klasserna tar större plats. Man 
måste säga till dem. Där finns en sådan problematik. 
 
 
 
5. 
Avgränsad och utvidgad professionalism - det finns en relativ spännvidd mellan de två 
professionaliteterna. Beskriv i ord var du placerar din skola. 
 
Före kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
Efter kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
Det var en svår fråga. Jag känner inte igen mig som varken det ena eller det andra. Vad 
det beror på vet jag inte. Det finns i båda det man vill vara. Försöker knyta an till det som 
är utanför. Vi vill diskutera med andra vad man gör. Det är viktigt att man har den tiden 
att diskutera med varandra. Ta till exempel de nationella proven. När de kommer från tre 
olika klasser och börjar på Östanbyskolan. Det är viktigt med samsyn. Det känner man ju 
igen. Det är lättare för mig som speciallärare, eftersom jag bara har en eller två elever. I 
helklass kan man ju inte bara fokusera på en. 
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Kanske SET har inneburit en väg mot den utvidgade. Vissa av pedagogerna är noga med 
total kontroll och vill inte blanda in andra. Andra vill prata. Det är hur man är som person. 
 
Möjligheter finns. Vi är ju bara i startgroparna med SET. Jag kan tänka mig att sådana 
diskussioner kan leda till utveckling ifall det kan fortgå och leda till ett öppnare klimat på 
skolan. 
 
UNITE, med olika lärstilar, det upplever jag som kompetensutveckling. I Polen satt vi och 
diskuterade. Vi försökte uppmärksamma det positiva. Se det bra för att lyfta. I Polen ska 
de pröva det. Det var jätteintressant. Att man delar med sig. Det kan vi ju ha här också på 
hemmaplan.  
 
 
6. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt leder projektet till att din skola (organisationen) och 
dess medarbetare (individen) upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? Det 
vill säga de möjligheter som finns men som inte har upptäckts och nyttjats tidigare. 
 
Jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga. 
 
I sådana fall är det i SET, att vi pratat om det över hela skolan. Och sedan även i 
diskussionerna kring värdegrund. Vi har kommit närmare pudelns kärna. Det kanske kan 
leda till bättre samarbete och öppnare klimat.  
 

 
Intervju med representanter för arbetslag 2 

1. 
Hur är arbetslaget sammansatt? Hur många är ni? Vilka möjligheter har ni att träffas för 
att diskutera gemensamma frågor? När träffas ni? Hur fattas beslut? Berätta om 
arbetslagets vardagsarbete! 
 
Vi är fyra avdelningar. Tre på förskolan och en här på Byskolan. Bullerbyn (1-2 år) är fem 
i personalen (procentuellt under fyra heltidstjänster). Törnrosdalen (4-5 år) är tre 
heltidstjänster.  
 
Vi har avdelningsvis varannan vecka. Sedan har vi personalmöte varannan vecka, två och 
en halv timme på kvällstid. Vi har också planering varje måndag. Vi har informationsmöte 
en halvtimme varannan vecka och ledningsgrupp varannan vecka.  
 
Generellt genom diskussioner. De flesta vågar säga vad de tycker. På lagis är det 
information, sedan diskuterar vi på avdelningarna. Beslut tas på personalmötet eller i 
ledningsgruppen.  
 
Vi har så små barn, så det är mycket trygghet i grunden. Det är mycket rörelse. Fast de är 
så små har vi planerade aktiviteter.  
 
Vi har 22 barn indelade i tre ansvarsgrupper. Vi har språkträning på samlingar varje dag. 
Vi har mycket medrörelse. Vi är mycket ute i skog och mark. Att lära sig att visa hänsyn.  
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2. 
Har kompetensutvecklingen bidragit till att stärka relationer mellan de olika arbetslagen 
på skolan? 
 
Två konsulter var här. Vi har fyllt i svar på frågor. Vi har stärkts som arbetslag. 
 
Vi känner varandra så bra i och med att vi roterat. Sedan var vi med Sverre och hade 
övningar tillsammans om team building. Det har stärkt oss och fler har börjat komma till 
tals. Vi har alltid hjälpt varandra över avdelningarna. Nu vågar alla säga sitt. Det är en 
skillnad. 
 

 
3. 
Vad har hittills kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 medfört för er i 
arbetslaget? Vilka förväntningar har ni på fortsatta effekter av densamma? 
 
Vi har fått en individuell kompetensutveckling allihop. För min del är jag inte klar än. 
Sedan har vi haft önskan om datakompetens. De har inte gått den än. Vi har haft mycket 
gemensamt. Vi har en som är dataansvarig. Jag ska gå på bild och form, men har inte gått 
den kursen ännu. Med Sverre har vi lärt oss om team building. 
 
Det finns flera mål som inte är uppfyllda. Att alla får de kompetenser de behöver. Sedan 
gäller det att ta vara på var och ens speciella kompetenser t. ex. att sjunga eller måla. Då 
växer självförtroendet. 
 
 
4. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för skolan, ska alltid 
aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På vilket 
sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor och 
män? 
 
Det finns inga män. Vi har haft personalmöte om jämställdhet. Vi har mera haft om 
värdegrund. Anita Persson och en till har varit här och pratat. 
 
Det kan vara mycket man är omedveten om att man gör. På småbarnsavdelningen är det 
nog mindre skillnader. Ju äldre de blir desto större skillnader blir det. Det har inte varit 
någon större skillnad. Vi ser mera till personen. De har samma möjligheter. Pojkar 
använder dockvagnar som gräsklippare. 
 
 
5. 
Avgränsad och utvidgad professionalism - det finns en relativ spännvidd mellan de två 
professionaliteterna. Beskriv i ord var du placerar din skola. 
 
Före kompetensutvecklingen: 
avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
Efter kompetensutvecklingen: 
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avgränsad professionalism    utvidgad professionalism 
 
Jag tycker att det blivit mer öppet. Förut var det: det här gör vi och inte delat med sig. 
Efter teambuildningen ser man mera öppet på hjälp och stöd. Det stängs inte dörren 
längre. 
 
För ett par år sedan var det mera stängt. Nu delar vi med oss av idéer. Det här var en bra 
idé! 
 
Vi var nästan aldrig här, men nu är vi med på personalmöten. Vi hjälps åt här uppe. Det 
fungerar otroligt bra med fritidspersonalen. 
 
 
6. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt leder projektet till att din skola (organisationen) och 
dess medarbetare (individen) upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? Det 
vill säga de möjligheter som finns men som inte har upptäckts och nyttjats tidigare. 
 
Planeringen, och hur man skriver den. Vi får tänka till och det är en ny sak som är bra. 
 
Grovplaneringen, vad som är bra och vad som man kan förändra. 
 
Vi tänker mer på målen nu. En röd tråd! Varför gör vi det här nu? Att vi anpassar oss efter 
vad gruppen och det enskilda barnet klarar. Jag vet inte riktigt.  
 

 
Brevsvar 

 
Hej   
 
Jag jobbar på Byskolans förskola och skulle svara på några frågor om vår 
kompetensutveckling. 
Min arbetskamrat är Elisabeth Strandberg. 
 
 
Individnivå: LPFÖ-98 och team building. 
Gruppnivå: team building 
Organisationsnivå: - 
Institutionsnivå: LPFÖ-98 
 
 
2.  På denna arbetsplats finns inga män. Vi har ej heller börjat arbeta med det i 
barngruppen. Vi har inte ännu fått någon speciell kompetenshöjning i det ämnet. 
 
 
3.  Team buildingen har gjort arbetsklimatet öppnare. LPFÖ-98 utbildningen har gjort att 
vissa saker har blivit enklare att sätta sig in i, förstå vad det betyder och innebär. 
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4.  Vi har även förut tagit tillvara varandras olika kompetenser och intressen. Se även 
svaret till fråga 3.  

 
 
Kommentar 
Utifrån ett ledningsperspektiv skymtar en kultur med ganska fasta gränser mellan de olika 
arbetslagen. Från personalsvaren ges ganska goda omdömen av den utbildning som givits och 
särskilt det som berör frågor om samarbete. Inom respektive arbetslag tycks man känna en 
god tillhörighet och uttrycker förhoppningar om ett öppnare klimat framöver.  
 
 
 

Kunskapskontoret 
I denna framställning redovisas frågor och svar. Intervju-utskrifterna är utskickade till 
intervjupersonerna för bekräftelse och eventuella ändringsförslag. Frågan om Apollon och 
Dionysos i organisationen förkortas senare i presentationen av Kunskapskontoret. 
 
Intervju med förvaltningsledning 

1.  
Man kan se Kunskapskontoret som den administrativa delen av skolorganisationen i 
Sandviken. Hur fungerar samarbetet mellan de olika avdelningarna på 
Kunskapskontoret? Har det skett någon förändring under och efter 
kompetensutvecklingen? 
 
Det finns en enhetschef för varje del av Kunskapskontoret. De träffas vid kortare möten på 
måndagar. Jag är också med på mötena. Där gör vi upp saker, sådant som är på 
enhetsnivå. Det är inga berg och väggar mellan enheterna; man träffas och arbetar ihop 
med den man behöver. 
 
Ja, tidigare hade vi fokus på det yttre. Vi hade alldeles för lite tid åt oss själva. Vi hade 
inga regelbundna träffar. Dessa har kommit till under tiden vi jobbat med 
kompetensutvecklingen. 
 
De insatser som gjorts under kompetensutvecklingen visade att där fanns särskilda 
grupperingar. Det resulterade ibland i dubbelarbete och slitningar – inga våldsamheter 
men lite grand. Detta har vi också jobbat med själva, men huvuddelen är från 
Strategihuset (kompetensutvecklingsinsats). 
 
2.  
Vilka avtryck från kompetensutvecklingen med medel från Växtkraft Mål 3 steg 2 kan du 
spåra i vardagsarbetet på Kunskapskontoret? Vad ser du i framtiden som den mest 
önskvärda följden av kompetensutvecklingen? 
 
Jo, jag tycker att de flesta i huset känner sig mer trygga och mer informerade. Vi har 
jobbat mycket med information. Det märks i attityder att man känner sig mer delaktig. 
 
Vi har arbetat med uppdraget ganska mycket – vad vi ska stå för och med vilka attityder vi 
möter dem som vi kommer i kontakt med i vårt vardagsarbete. Det känns som om alla är 
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mera medvetna om sitt uppdrag. 
 
3.  
Många av kompetensutvecklingsönskemålen från Kunskapskontorets medarbetare gällde 
omvärldsorientering, men hur tror du att Kunskapskontorets verksamhet betraktas av dess 
omvärld (inre, yttre)? Har du märkt några följder av kompetensutvecklingen som inverkat 
på omgivningens sätt att se på Kunskapskontorets verksamhet? 
 
Ja, på två områden uppfattas vi som att vi ligger i framkant. Dessa är IT och skoljuridik. 
Vi är snabbt med om det sker förändringar när det gäller propositioner etcetera. Likaså 
ifall det rör sig om skoljuridiska frågor. 
 
När man arbetar i en stab är man utsatt. I verksamheten tycker de att de jobbar och ser 
misstänksamt på att vi får tid till att läsa om omvärldsorientering exempelvis och annat 
som vi anser viktigt att hålla oss à jour med. Från näringslivet känns det igen, spänningen 
mellan stab och verksamhet. Det är ungefär samma här. 
 
Vi är väldigt duktiga på kvalitetsarbete. Vi anses vara det också. Till och med Svenskt 
Näringsliv tycker att vi gör ett gott jobb. Föräldrar och allmänhet kan se våra resultat. 
 
En del politiker tycker nog att vi är för många. Men de är medvetna om att vi behövs. Vi 
får exempelvis förfrågningar från Skolverket om friskolor. Vi ger god service därvidlag. 
 
Ja, jag tycker att vi stöttat alla skolledare, 30 – 35 stycken. Det är mycket bättre nu. Från 
båda håll finns där en större ödmjukhet. 
 
Ja, vi håller på med att göra om organisationen. Vi ska minska personal på kontoret och 
flytta ut medarbetare i verksamheten. Vi vill ju vara där, för att så mycket resurser som 
möjligt läggs direkt på eleverna. 
 
Det finns respekt i verksamheten. Vi har hållit budget. Vi sköter ekonomin bra. Vi sköter 
alla uppdrag från den lokala politiska organisationen, till Skolverket och andra 
tillsynsmyndigheter. Får vi några anmärkningar så arbetar vi med dem. Vi bryr oss om 
dem! 
 
4.  
Hur apollinisk eller dionysisk är Kunskapskontorets organisation? Där finns en 
arketypisk motsättning mellan Apollon och Dionysos. Det är en kamp om ordning och 
kaos; en dragkamp mellan allmännyttan och egennyttan. Värden och emotioner hålls 
utanför administrativa göromål, men låter sig detta göras? Organisationer är till för att 
skapa ordning. Kunskapskontoret är en administrativ stab av befattningshavare som ska 
leda och bistå skolenheterna i Sandviken samt bereda alla ärenden till den politiska 
beslutsprocessen.  
 
Apollon representerar det ljusa, balanserade och rationella medan Dionysos i sin tur står 
för det mörka, berusade och irrationella. Apollon och Dionysos är alltså arketypiska 
motpoler. Beskriv i ord var du placerar Kunskapskontoret mellan dessa motpoler! Gör 
likadant med tanke på hela skolorganisationen i Sandviken! 
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Före kompetensutvecklingen: 
 
 
Apollon     Dionysos 
 
 
Efter kompetensutvecklingen: 
 
Apollon     Dionysos 
 
 
När det gäller kontoret så var det mindre rationellt och balanserat före 
kompetensutvecklingen. Och verksamheten, jag har svårt att överblicka allt där ute, men 
jag tycker nog att det är mera mot Apollon nu än tidigare. Vad det är, det kan jag inte 
svara på men det är en känsla jag har. 
 
Hur Dionysiska är skolledarna? Ja, det är ljusare nu. Det är också mera struktur nu, mera 
självkänsla. Vår kompetensutbildning i huset och även skolledarnas kan ha inverkat på det 
här. 
 
Jag tror att det varit så i Sandviken att man ska låta alla blommor blomma. Jag tror att man 
måste strama åt lite grand, fast inom vissa gränser inte hur mycket som helst. 
 
 
5. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. Har kompetensutvecklingen på Kunskapskontoret medfört detta? 
 
Vi gör en ny organisation. Om det är nyskapande vet jag inte, men för oss är det nytt. 
 
Organisationen kommer att bygga på mindre strukturella mönster. Det blir en chef som 
jobbar med förskolefrågor, en med grundskolefrågor och en chef för gymnasiefrågor. Jag 
tror att detta kommer att skapa bättre styrning och ledning av verksamheten. 
 
Gymnasiet har redan en ledningsgrupp, men behovet finns av en gymnasiechef. 
 
Även ordningen och strukturerna i huset har rätats ut. Vi har anordnat möten så att det blir 
ett riktigt flöde på frågor och ärenden, så att det hamnar hos rätt person och att det blir rätt 
handlagt. 
 
Sedan har informationsstrukturen också förändrats. Den har blivit mera genomskinlig och 
tydlig nu än förr. 
 

Kommentar 
Från en förvaltningsledningshorisont ges det i samband med kompetensinsatserna uttryck för 
en utveckling mot en arketyp som liknar Apollon. Det finns en fastare koppling inom och 
mellan de olika avdelningarna samt en attityd som banar väg för en fortsatt god utveckling i 
kommunens skolor. Tydligt är att det finns en ambition att låta de blommor som bör blomma 
finnas i en och samma rabatt framöver.  
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Intervju med representanter för avdelning 1 
 
1. 
Beskriv arbetet på avdelningen! Hur är avdelningen organiserad? Vilka möjligheter har 
ni att träffas för att diskutera gemensamma frågor? Hur fattas beslut? 
 
Vi är många medarbetare, 13 totalt. Det är många bitar. Vi är 2 personhandläggare, som 
jobbar med allt som har med PA att göra; inblandade i omorganisationen. Vi är också 3 
ekonomer som gör bokslut, budget- och månadsuppföljningar. Vi har mycket kontakt med 
rektorer i personal- och budgetfrågor. Det handlar om hur många anställda man kan ha på 
skolenheten. Det är också mycket statistik. Sedan är det 2 personer i receptionen. De har 
många kundkontakter, och de ser också till att vi exempelvis får lönebidrag, skriver avtal 
och diarieför. 
 
Vi har också 3 nyckelpersoner (Raindance) som har hand om fakturor. De ska skicka ut 
till de personer som ska kontera dem. En av dem sköter även inköp, en och har hand om 
barnomsorgskön i ytterområdena och den tredje har delvis hand om intagningen till 
gymnasiet. De har lite olika uppgifter. En medarbetare ansvarar för gymnasieintagningen 
samt är nämndsekreterare. 
 
Vi har en medarbetare, som är ansvarig för diplom och olika mallar. Gör mallar till 
barnomsorgen. Det är olika system hon ansvarar för. Sedan har vi också en miljö- och 
kultursamordnare. 
 
I den här gruppen träffas vi en gång i månaden. Sedan har vi Skolförvaltningskonferens 
och det är en gång per månad. Det är mest diskussion. Vi har olika arbetsuppgifter. Vi är 
mycket styrda av politiska beslut. 
 
Vi har en tjänstemannaberedning varje måndag. Vi kommer in från olika avdelningar på 
vissa tider.  

 
2. 
Hur är samarbetet mellan de olika avdelningarna på Kunskapskontoret organiserat? Har 
kompetensutvecklingen bidragit några förändringar, om och i så fall vilka? 

 
Jag tycker att vi arbetat mycket med att få ihop grupperna. Det har gått framåt. Det har 
varit litet stötvis, men det går framåt. Det är ju en komplex organisation. Klimatet är öppet 
och trevligt. Man hör dock några som tycker att det är för lite samarbete. Men för min del, 
tycker jag att det är bra. 
 
I kompetensutvecklingen har vi jobbat individuellt och i grupper. På slutet har det varit 
Strategihuset, som bidragit till det. 
 
Alla faserna har upplevts som positiva. Många tycker att det varit jätte nyttigt att få sitta 
och tänka till kring sig själv och sitt arbete. 
 
Vi har ett regelbundet möte. Varje måndag har vi tjänstemannaberedning. Där diskuterar 
vi allt som berör hela förvaltningen – är support till vår förvaltningschef inför beslut mm.  
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3. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för Kunskapskontoret, ska 
alltid aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På 
vilket sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor 
och män? 
 
Vi har haft en halvdag med Eva Amundsdotter. Vi inom PA har ansvaret för att förmedla 
genusfrågorna till verksamheterna. 
 
Vid fikat har vi mycket diskussioner. I vår grupp finns inga män med. Vi har jobbat med 
enkäter och gjort jämförelser mellan arbetsliv och fritidsliv. Det finns en policy med 6 
mål. Alla arbetsplatser inom Kunskapskontoret gjorde en enkätundersökning. Sedan 
gjordes en handlingsplan. Vi har också diskuterat sexuella trakasserier. I 
kompetensutvecklingen har vi titta på vad som fördelats till kvinnor respektive män.  

 
4. 
Många av kompetensutvecklingsönskemålen från Kunskapskontorets medarbetare gällde 
omvärldsorientering, men hur tror du att Kunskapskontorets verksamhet betraktas av dess 
omvärld (inre, yttre)? Har du märkt några följder av kompetensutvecklingen som inverkat 
på omgivningens sätt att se på Kunskapskontorets verksamhet? 
 
Omvärld har vi jobbat mycket med. Verksamheten ser nu en större tydlighet, vad det 
gäller vad vi är till för. Vi har haft föräldrarepresentanter vid träffar. Det är lättare att 
uttala sig om den inre omvärlden (skolorna). I och för sig ringer ofta föräldrar om 
inackorderingstillägg. Vi uppfattas mera som en kommundel – en del av kommunen. De 
som har barn i grundskolan vet vilka och vad vi är. Andra känner nog inte till så mycket 
om oss. 

 
5.  
Hur apollinisk eller dionysisk är Kunskapskontorets organisation? Beskriv i ord var du 
placerar Kunskapskontoret mellan dessa motpoler! Gör likadant med tanke på hela 
skolorganisationen i Sandviken! 
 
Före kompetensutvecklingen: 
 
Apollon     Dionysos 
 
Efter kompetensutvecklingen: 
 
Apollon     Dionysos 
 
 
Förut var vi mera dionysiska. Det har gått från Dionysos till Apollon. Det är dock inte helt 
vattentätt dem emellan. Det har varit en process under 4 år. Kompetensutvecklingen 
gjorde att vi jobbat mera aktivt med det. Hade vi inte haft kompetensutvecklingen som 
hjälp, hade det varit mera av Dionysos.  
 
Det har blivit mycket bättre nu. Det har både med tiden och med kompetensutvecklingen 
att göra. Det får inte stanna av! Vi måste jobba vidare med det. Alla vill ju fortsätta med 
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det. Vi ska vara behjälpliga gentemot medborgarna. Vi ska vara omvärldsorienterade 
utifrån den profession vi har.  
 
6. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt leder projektet till att Kunskapskontoret genom dess 
medarbetare upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? Det vill säga de 
möjligheter som finns men som inte har upptäckts och nyttjats tidigare. 
 
Vi har arbetat mycket med tydlighet. Att vi ska vara omvärldsorienterade för 
skolutveckling. Förut kändes det som att vi skulle hjälpa till med allt. 
 
Omorganisationen kan i och för sig ha varit en följd av kompetensutvecklingen. De flesta 
skolor har ju gått igenom samma processer som vi gjort. Det är mycket som går in i 
varandra. Vilken är Kunskapskontorets roll gentemot rektorerna? Vi har blivit tydligare på 
det, och vi måste fortsätta. I en organisation är man aldrig färdig. 
 
 

Brevsvar 
 
Till Frank Sundh 
 
 
Liten sammanställning/svar gällande frågor till enhetens medarbetare: 
 
 
Frågorna 1-4 är inte riktigt relevanta för våra arbetsuppgifter. Vår arbetsgrupp har väl 
definierade och avgränsade arbetsuppgifter och handlar inte så mycket om skolutveckling 
utan mer fakta. 
Goda relationer mot skolorna och mellan enheterna på Kunskapskontoret fanns innan och 
kompetensutvecklingsinsatserna har inneburit en fördjupning som är svår att veta om det 
beror på detta eller om tiden har gjort förändringar ändå. 
 
Många i arbetsgruppen anser att analysfasen och innan handlingsplanen gjordes gav 
mycket individuellt. 
 
Svårt att se konkret vad det har givit, allt har gått hand i hand med övrig utveckling och 
förändring. 
 
Många tyckte att det var svåra frågor. 
 
 
Kunskapskontoret 070615 
 
Personal på avdelning 1 / Laila Grönwall 
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Kommentar 
Vi kan se att även här är kompetensanalyser och utbildningsinslag något som faller väl ut i de 
omdömen som ges. Apollon tycks vara en medresenär. Av brevsvaret framgår dock att 
Dionysos också är passagerare. 
 
 
 
 
Intervju med representanter för avdelning 2 
Denna intervju är avsevärt ändrad av de intervjuade. Vid intervjutillfället ville tre av 
avdelningens medarbetare delta. Det finns inte så mycket kvar, mycket borttaget. Varför? är 
en öppen fråga. Ändringarna är av karaktären självcensur. 
 

1. 
Beskriv arbetet på avdelningen! Hur är avdelningen organiserad? Vilka möjligheter har 
ni att träffas för att diskutera gemensamma frågor? Hur fattas beslut? 
 
 Det är svårt att beskriva eftersom det inte är en avdelning. Vi är två som arbetar med 
kvalitetsarbete; såsom utvärdering, utredning, olika mätningar och nya lagar och 
förordningar. Men Elsa har andra områden också: elevhälsa/stöd, bitr.enhetschef som 
arbetar med elevassistenter och modersmålslärare, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, 
talpedagoger, skolpsykologer och BNS-samordnare 
 
”Avdelningen” är organiserad efter arbetsuppgifter. 
 
Inom vår ”avdelning” träffas vi en gång per månad. Finns behov träffas vi för avstämning 
ifall det uppstår något.  
 
Besluten fattas individuellt eller i samråd med närmaste chef. 
 
 
2. 
Hur är samarbetet mellan de olika avdelningarna på Kunskapskontoret organiserat? Har 
kompetensutvecklingen bidragit några förändringar, om och i så fall vilka? 
 
 
Det har inte bidragit till några förändringar. Om behov finns, så samarbetar vi.  
 
Kompetensutvecklingen har inte bidragit till några förändringar för vår ”avdelning”. 
 
 
3. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för Kunskapskontoret, ska 
alltid aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På 
vilket sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor 
och män? 
 
 
Vi har få män på Kunskapskontoret och i vår ”avdelning” finns ingen man. 
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En halv dag har vi ägnat åt jämställdhetsarbetet. Det förändrade inget i vardagsarbetet. Vi 
ser det inte som något problem. 
 
4. 
Många av kompetensutvecklingsönskemålen från Kunskapskontorets medarbetare gällde 
omvärldsorientering, men hur tror du att Kunskapskontorets verksamhet betraktas av dess 
omvärld (inre, yttre)? Har du märkt några följder av kompetensutvecklingen som inverkat 
på omgivningens sätt att se på Kunskapskontorets verksamhet? 
 
Det är tveksamt ifall de ser oss som ett kontor. Den ser oss som delar/individer. Vissa 
delar är väldigt behövda och vissa andra delar ser de som om att de genererar mera 
arbetsuppgifter. 
 
Vi kan inte dela upp omvärlden i inre och yttre. Kompetensutvecklingen har inte haft 
någon betydelse i sammanhanget. 
 
5.  
Hur apollinisk eller dionysisk är Kunskapskontorets organisation? Beskriv i ord var du 
placerar Kunskapskontoret mellan dessa motpoler! Gör likadant med tanke på hela 
skolorganisationen i Sandviken! 
 
Före kompetensutvecklingen: 
 
Apollon     Dionysos 
 
Efter kompetensutvecklingen: 
 
Apollon     Dionysos 
 
När vi ser detta på pränt inser vi att detta kan vi inte svara på! (Denna kommentar avser 
vad som stod i originalutskriften) 
  
 
6. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt leder projektet till att Kunskapskontoret genom dess 
medarbetare upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? Det vill säga de 
möjligheter som finns men som inte har upptäckts och nyttjats tidigare. 
 
Vår ”avdelning” har inte någon anledning att erövra frirummet men vid behov stötta 
rektorerna. Genom att underlätta för rektorerna kan vi hjälpa dem att driva skolutveckling. 
 

 
 
Brevsvar 

 
Frågor till enhetens medarbetare: 
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Frågorna 1-4 är inte relevanta för våra arbetsuppgifter. Vi har väl definierade och 
avgränsade arbetsuppgifter. 
Goda relationer mot skolorna och mellan enheterna på Kunskapskontoret fanns innan och 
kompetensutvecklingsinsatserna har inte inneburit några förändringar. 
 
 
Kunskapskontoret 
”avdelning” 2 

 
Kommentar 
Här finner vi svar som tyder på att frågorna inte ses som relevanta för det arbete som sker 
inom ”avdelningen”.  Kompetenssatsningen har vare sig betydelse för samarbetet inom eller 
mellan avdelningen/ar, eller att den ses som något som berikat det egna arbetet. Varför detta 
är fallet framgår inte av de svar vi här fått ta del av.  
 
 
 
Intervju med representanter för avdelning 3 

 
1. 
Beskriv arbetet på avdelningen! Hur är avdelningen organiserad? Vilka möjligheter har 
ni att träffas för att diskutera gemensamma frågor? Hur fattas beslut? 
 
Enheten, vi är 9 personer. Det är en väldig blandning på uppgifterna. Olle är IT-strateg för 
hela förvaltningen. Kalle är informations- och marknadsansvarig. Agneta arbetar delvis 
med PUL. Ingvor är systemansvarig för Källan, som är vårt First Class. Alla elever, all 
personal med flera använder First Class, cirka 12000. Ingvor administrerar systemet. 
Anna-Karin är till hälften också systemansvarig, fast mera på pedagogsidan. 
 
Vi har ett möte varje onsdag förmiddag, 9-12. För det mesta så fungerar det. Någon dag 
per läsår träffas vi en hel dag. Idag är en sådan dag, och vi har diskuterat spretigheten i 
våra arbetsuppgifter. Det är krävande för det är så mycket eget ansvar. Hur får man till en 
helhet utifrån alla våra uppdrag?  
 
Det handlar väldigt mycket om fortbildning. Vi har lokalen Vitalen, där vi utbildar för 
hela förvaltningen. Vi har en obligatorisk säkerhetsutbildning. All publicistutbildning för 
hela kommunen, både skolor och annat, ansvarar vi för. Det är 88 publicister, 190 
webmastrar, 160 FC-ansvariga samt även KVX. 
 
Ja, det är väl så här att övergripande beslut om IT tas efter beredning av skolchefen. Vi har 
ett digitalt råd här på Kunskapskontoret. Olle är ordförande. Där tar vi fram förslag till 
beslut till vår förvaltningschef och förslagen går till väldigt stor del igenom. Sedan 2004 
har vi en Skolutvecklings- och IT-strategi. Det finns också en bilaga i skolplanen som 
handlar om IT-stöd. I Kunskapsnämndens nämndplan är digital kompetens ett prioriterat 
mål. Eleverna ska få förutsättningar att utveckla digital kompetens. Från 2001 tills nu har 
vi arbetat med projektet Kunskapsstöd i undervisningen, KIU 2.0. 
 
2. 
Hur är samarbetet mellan de olika avdelningarna på Kunskapskontoret organiserat? Har 
kompetensutvecklingen bidragit några förändringar, om och i så fall vilka? 
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Vi har personalmöte var femte vecka. Enhetscheferna träffas inte ens själva en gång på tre 
veckor. På måndagar är det tjänstemannaberedning. Där ska ärenden fördelas ut på olika 
grupper för behandling. Människorna har inte fått tillfälle att arbeta ihop. Vi ska vara till 
för skolledarna. Vi har använt kompetensutvecklingsmedlen för att komma tillrätta med 
detta. Lovisa, samordnaren, frågade vilka behov som fanns för fortbildning. Vi fick 
chansen att föra fram våra åsikter. Det mesta av EU-medlen ansåg vi skulle gå till att få 
ihop husets olika avdelningar. 
 
Vilka är husets uppdrag? Vi kom överens om att vi skulle satsa på det här. Vi anlitade 
Strategihuset. 
 
Vi fick för en månad sedan en sammanställning över hur det ser ut i huset. Vi är inne i en 
omorganisation, så det är inte så lätt att rakt av arbeta med den. En del  blir av med sina 
nuvarande arbeten och får andra arbetsuppgifter. 
 
Vi har tittat på resultatet av Strategihusets arbete med det här ur synvinkeln: Vad sker 
sedan? Vi kommer att ha nytta av det i alla fall. Det visar på saker som vi behöver arbeta 
vidare med. Det visar värderingar, som vi måste arbeta vidare med. 
 
Det var väldigt mycket som visade sig. Våra plattformar, vi fick svara enskilt på frågor 
som vi själva tagit fram. Vi diskuterade i grupp hur vi tänkte olika och varför. Resultatet 
visar vad vi måste arbeta vidare med. 
 
3. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för Kunskapskontoret, ska 
alltid aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På 
vilket sätt har kompetensutvecklings-insatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor 
och män? 
 
Jag har kollat upp vad var och en fått. Det har varit jämnt mellan tjejer och killar. 
Enhetscheferna har träffat Strategihuset mellan utbildningsdagarna. Det är väldigt lika 
mellan män och kvinnor. Kvinnor har fått i snitt 32 timmar och män i snitt 33 timmar. 
 
På varje möte har vi en stående genuspunkt. Det har ibland blivit intressanta diskussioner 
t. ex. Är det lättare att vara man än kvinna som utbildare? Sedan har vi tittat på 
genusfrågor i gruppen. Det är bra att vi har den här punkten varje gång. 
 
En viktig sak till, i och med att våra medarbetare har de uppgifter de har, innebär det att de 
måste utbildas mera. Det finns en otroligt djup kompetens inom gruppen. En av oss har 
världskompetens. Han får sköta sin utbildning själv genom att läsa och att delta i nätverk. 
Vi måste ha koll på vad som händer på olika områden. Det är helt annorlunda för oss än 
för de andra enheterna på Kunskapskontoret. 
 
4. 
Många av kompetensutvecklingsönskemålen från Kunskapskontorets medarbetare gällde 
omvärldsorientering, men hur tror du att Kunskapskontorets verksamhet betraktas av dess 
omvärld (inre, yttre)? Har du märkt några följder av kompetensutvecklingen som inverkat 
på omgivningens sätt att se på Kunskapskontorets verksamhet? 
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Samhället, vi är nog mera kända i Sverige och i Europa än i Sandviken. IT är ofta 
ifrågasatt. Det handlar om att förändra inställningen till arbetet i skolan. Vi som arbetar 
med IT-stöd omvärldsspanar mycket. Man kan tycka att vi är för starka, att vi vill mera än 
vad de andra önskar. Vi tycker att Kunskapskontoret ska ägna sig mera åt skolutveckling 
än åt myndighetsutövning. Politikerna stöder detta ganska enigt. Man har satsat på IT 
därför att det finns överallt i samhället, och därför måste skolorna hänga med. Det är 
viktigt för jämlikhet och för jämställdhet. De som inte har möjligheter hemma måste få det 
i skolan. Olika grupper hanterar IT på olika sätt. Vi arbetar för IT både som nytta och som 
nöje. 
 
5.  
Hur apollinisk eller dionysisk är Kunskapskontorets organisation? Beskriv i ord var du 
placerar Kunskapskontoret mellan dessa motpoler! Gör likadant med tanke på hela 
skolorganisationen i Sandviken! 
 
Före kompetensutvecklingen: 
 
Apollon     Dionysos 
 
Efter kompetensutvecklingen: 
 
Apollon     Dionysos 
 
Just det här att Dionysos står för det mörka? Är man myndighetsutövare ska man inte 
enbart vara det ena eller det andra. Diskussionen om flumkunskap och fin kunskap är 
onyanserad.  
 
Jag går inte med på beskrivningen. Att man är berusad (dionysisk) behöver inte bara vara 
negativt. Tänk på den balanserade och rationelle som skrämmer med betyg! Jag tänker 
mig snarare en samverkan mellan Apollon och Dionysos, ungefär som Nietzsche. 
 
Det finns de som enbart tycker att de är förvaltande. Vi tycker att vi ska vara kreativa. Vi 
omvärldsspanar. Detta för tankarna till Bosse Dahlboms bok ”Makten över framtiden”. 
Vad har vi kvar av industrialismens traditioner i skolan? Vad är det som tjänar samhället 
bäst? 
 
Det handlar väldigt mycket om modernism och postmodernism. Man är så säker på hur 
det ska vara för organisationen och inte för eleverna. Eleverna är annorlunda nu. När man 
organiserar för något som inte finns, då blir det problematiskt. 
 
Vad finns där utanför skolan av lärande som är effektivt? Min dotter har lärt sig spanska 
på nätet. Hon har, enligt en spansklärares bedömning, lärt sig på ett år det som elever 
skulle ha lärt sig på tre år i skolan. 
 
Om vi går rakt av på Apollon och Dionysos i beskrivningen ovan, så kan vi också tolka in 
det. Dionysiska personer, det finns hur många som helst. De som sätter krokben är ofta de 
som lyckades bra i det gamla – de som var framgångsrika i ett före detta system. 
Institutionen och organisationen vill man inte förändra. Man kan stelna även som IT-
resurs. Man måste vara med där det händer! 
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Hur får vi ihop oss på kontoret? Arbetsuppgifterna måste fördelas. Hur påverkar detta våra 
möten? 
 
 
6. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt leder projektet till att Kunskapskontoret genom dess 
medarbetare upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? Det vill säga de 
möjligheter som finns men som inte har upptäckts och nyttjats tidigare. 
 
Vi hade redan upptäckt frirummet. Tyvärr har kompetensutvecklingen gått hand i hand 
med omorganisationen. Strategihuset har öppnat möjligheterna för att se frirummet. 
Omorganisation är ibland dionysisk. Man löser inte skolutvecklingsfrågor enbart med 
omorganisationer. Ofta lamslås skolutveckling under långa tider av omorganisation.  
Vi har alltså ett bra utgångsläge, om vi tar tag i det. 
 
 
 

Brevsvar 
 
1. 
Identifiera och beskriv din kompetenshöjning på: 
 
Individnivå   (för dig personligen)                     
 
Jag har varit på en studiedag i det område där jag har en av mina arbetsuppgifter. Där 
lärde jag mig naturligtvis saker som jag har nytta av i arbetet. 
 
Gruppnivå   (i din enhet och mellan enheterna)  
 
Tyvärr har jag inte lärt mig något nytt. Jag har bara i analyserna av vår situation på 
kontoret fått ny bekräftelse på vilka problem vi har men inte fått någon lösning på hur vi 
ska jobba med dem. Det skulle nog kräva månader av kompetensutveckling och tid….. 
 
Organisationsnivå   (gentemot skolorna i Sandviken)  
 
Tyvärr lika här. Avsnitten om bemötande var bra, det har gett nya insikter men tyvärr för 
lite tid för att i gruppen diskutera vad som skulle vara applicerbart för oss på kontoret. 
Som vanligt. 
 
Institutionsnivå   (gentemot uppdragen)                                         
 
Tyvärr känns det lika här. Vi har haft intressanta pass men uppföljningen har inte varit 
tillräcklig. 
 
2. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för Kunskapskontoret, ska 
alltid aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På 
vilket sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor 
och män? 
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Jag kan inte se minsta spår av att vår kompetensutveckling har förändrat oss på kontoret. 
Känner själv att det är okay hos oss, jag har inget att klaga på när det gäller jämställdhet. 
 
3. 
Vilka förändringar i vardagsarbetet har din kompetensutveckling medfört? 
 
Inga alls. 
 
4. 
I vad mån har du utvecklat den kompetensen att kunna upptäcka och utnyttja dina egna 
och dina medarbetares förmågor för att tillsammans förbättra verksamheten och på så vis 
erövra frirummet för skolutveckling? Det vill säga de möjligheter som finns men som inte 
upptäckts och nyttjats tidigare. 
 
Ingen mån alls. 

 
 
Kommentar 
I dessa ganska fylliga svar får vi veta att kompetensen är hög och det man saknar söker man 
eller har redan sökt på egen hand. Här skymtar också ett efterfrågat behov av att 
Kunskapskontoret i sin helhet bör fördjupa sina diskussioner kring hur skolutveckling kan och 
bör definieras och organiseras   
 
 
 
 
Intervju med representanter för avdelning 4 

 
1. 
Beskriv arbetet på avdelningen! Hur är avdelningen organiserad? Vilka möjligheter har 
ni att träffas för att diskutera gemensamma frågor? Hur fattas beslut? 
 
Ja, vi är ett gäng på 9 personer som har skiftande uppgifter, allt från barnomsorg till 
gymnasieombyggnad. På förskolan är det ett hårt tryck nu. Det är en elevminskning på 
grundskolan, men på förskolan och gymnasieskolan är det många elever. Vi har hand om 
samordning för lärarutbildningen. Sedan är det utredningar och anmälningar. SYV ligger 
också inom avdelningen. Det handlar om praktikplatsraggning bland annat. Vi har 
gymnasieskolans om- och tillbyggnad, samt utvecklingsarbete i stort. 
 
Vi träffas en gång per månad. Vi har olika specifika uppgifter, så vi har inte så mycket tid 
till att diskutera. När vi startade hade alla sina organisatoriska uppgifter. Men vi har 
daglig kontakt. Vid behov tar vi snabba kontakter. Annars är det mest allmän 
information. Det kan i det dagliga arbetet vara vilka konstellationer som helst. Vi har 
många små möten efter behov. Vi diskuterar mycket i små grupper och hjälper varandra 
att tänka.  

 
När det gäller utvecklingsarbete behöver vi stöd av varandra för att lägga upp olika 
strategier. Sedan har vi kontakter med skolledarna, som vi försöker få med i 
utvecklingsarbetet.  
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Våra uppdrag kommer regnande ner. Frågan är när vi ska spänna upp paraplyet, men det 
är svårt att göra det. 
 
 
2. 
Hur är samarbetet mellan de olika avdelningarna på Kunskapskontoret organiserat? Har 
kompetensutvecklingen bidragit några förändringar, om och i så fall vilka? 
 
 
Vi har ett regelbundet möte. Varje måndag deltar vi i tjänstemannaberedning tillsammans 
med övriga chefer. Där diskuterar vi Kunskapskontorets olika uppdrag och ifall vi bör 
samarbeta, beroende på våra kompetenser. Vi har haft smågruppsdiskussioner, för att 
komma varandra närmare. Antingen har man bred kunskap, eller så har man 
spetskompetens.  
 
Det är olika inställning till samarbete. Många har upplevt en brist i samarbetet mellan våra 
olika grupperingar. Dock anser vi att det utvecklats ett gott samarbete inom vår grupp. 
Strategihuset gick in och arbetade med att få ihop oss mera. Vi har kommit en bra bit på 
vägen, men nu har vi en omorganisation på gång som kanske sätter käppar i hjulet. Men vi 
hoppas att vi tar med oss de samarbetstankar, som vi har odlat. 
 
Det beror också på vilka nya medarbetare som kommer. Det här jobbet med Strategihuset 
har synliggjort alla medarbetare. Vi fick elva ställningstaganden, som vi kan ta med oss. 
 
Sedan har vi haft spetsutbildningar, juridik till exempel. Vi har nog gått någon sådan 
utbildning allihop. Vi har satsat på Strategihuset och dit har den största delen av EU-
medlen gått. Vi valde en sådan gemensam utbildning, för att vi trodde att den skulle ge 
mera.  
 
 
3. 
Oavsett vad denna fördjupade kompetensutveckling inneburit för Kunskapskontoret, ska 
alltid aktiviteternas inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män sättas i fokus. På 
vilket sätt har kompetensutvecklingsinsatserna påverkat jämställdheten mellan kvinnor 
och män? 
 
Det har varit en av frågorna vi haft. Vi hade ett tillfälle med genusperspektiv, som vi 
sedan följde upp i våra grupper. Det var en heldag med värderingsövningar. Man iakttar 
och blir varse. Genuspedagogerna ser skillnaderna. Männen får ofta mer talutrymme. Men 
med våra ögon ser vi inte det. Genuspedagogerna ser det. Det beror kanske på olika 
personligheter också. På Kunskapskontoret är det flest kvinnliga chefer men männen tar 
en stor del av talutrymmet. Vi diskuterar ofta jämställdhetsfrågor. Det är viktigt med dessa 
diskussioner. 
 
 
 
4. 
Många av kompetensutvecklingsönskemålen från Kunskapskontorets medarbetare gällde 
omvärldsorientering, men hur tror du att Kunskapskontorets verksamhet betraktas av dess 



 114 

omvärld (inre, yttre)? Har du märkt några följder av kompetensutvecklingen som inverkat 
på omgivningens sätt att se på Kunskapskontorets verksamhet? 
 
Ja, jag tror utan att veta riktigt säkert. Så känns det som att det är bättre nu mellan oss och 
skolorna. Det var inte så förr. Det talades om att vi var för många. Var och en av oss har 
nog uppskattats för sin del, men Kunskapskontoret kritiserades som företeelse. Vi är mera 
synliga nu. Nu har vi mera specifika insatser. Förr var det mera generellt. Nu lyssnar vi 
på varje skolenhet och hörsammar dem, börjar där de befinner sig. Förut tränade vi dem 
att gå innan de kunde sitta. Ett kontor kan ligga för långt före i sin omvärldsbevakning. 
Nu inser vi att vi måste finna skolenheterna där de är och starta från detta läge. 

 
Vi har genom kompetensutvecklingen fått tid till att reflektera över sådana frågor. Vi 
behöver kolla av hur läget är nu och sedan diskutera. Kanske skulle vi ha några halvdagar, 
som ägnas åt detta. Det har fungerat bra när vi stängt här för utbildning. Just nu känns det 
väldigt bra gentemot skolorna.  
 
Jag har mycket nätverk med andra kontor i kommunen. Vi måste samarbeta kring saker. 
Det är oftast tillväxt- och kulturfrågor. Ibland tar vi gemensamma beslut i nämnderna. Det 
är mycket jobb med det. Det krävs mera när flera kontor är inblandade. Det har gått bra. 
Man får vara uppmärksam på sitt. Några av oss har internationella kontakter. Det är väl 
mest IT-resursen som har det. 
 
Vi har en medarbetare som hjälper skolenheterna att söka externa medel. Vi måste hålla 
oss framme för att få del av kakan därute. Just nu fick vi 200.000 SEK till Sommarskolan. 
 
 
5.  
Hur apollinisk eller dionysisk är Kunskapskontorets organisation? Beskriv i ord var du 
placerar Kunskapskontoret mellan dessa motpoler! Gör likadant med tanke på hela 
skolorganisationen i Sandviken! 
 
 
Före kompetensutvecklingen: 
 
Apollon     Dionysos 
 
Efter kompetensutvecklingen: 
 
Apollon     Dionysos 
 
 
Vi får konferera lite grand först; om vi nu inte lägger några värderingar i det … När vi 
startade, före var det ett kaotiskt kaos men nu är det ett ordnat kaos. Vi vill vara ett kontor 
som ska ha mandat för att leda och bistå. Som utvecklare vill vi ha in kaos i tänkandet, 
just för att omkullkasta tidigare fasta begrepp. Vi har ju mycket av utvecklingsansvaret. 
Ifall vi bara var en förvaltning, vore det enklare.  
 
Vi har klart gått över till Apollon efter kompetensutvecklingen, fast vi har inte släppt 
utvecklingsansvaret. Vi vet vad vi gör. Vi använder gemensamma kompetenser. 
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Fortfarande kan jag sakna det medvetna. Jag tycker fortfarande att vi famlar efter den 
medvetna utmaningen gentemot dem därute. Någonstans behövs en rejält ordnad 
apollinisk utmaning. Det här vill vi förändra! Att alla på Kunskapskontoret drog åt samma 
håll. I kvalitetsredovisningarna famlar skolenheterna när det gäller åtgärder. Skolorna 
jobbar ofta själva med dem, men hur kommer vi in? Vi känner att när skolorna väl drar sig 
in i sina rum, blir det ofta som förut – som de alltid gjort. Vi skulle som kontor vara så 
eniga, att vi skulle kunna fortsätta att ligga på. Vi har inte den medvetna pushningen och 
säkerheten. Är vi för veliga i vår framtoning?  
 
Utvecklingsområdena är ju inte så lagbundna. Livsmedelslagen är en sådan lag man måste 
följa. Det finns ju stöd i förordningar, men det är inte så omedelbart. Så enkelt är det inte. 
Man måste locka dem. 
 
Nu på måndag har vi en studiedag kring Likabehandlingsplanen. Vi ska gå igenom vad 
som gäller. Med en lag i handen känner man sig säker. Men sedan när man ska arbeta 
med det, så är det inte så enkelt. Samhället ställer krav på tydlighet utifrån lagar och 
förordningar. Hur översätter vi lagtexter, så att vi kan använda dem i utvecklingsarbete? 

 
Det kan inte vara kaos jämt. Ofta känner man sig inte klar. Man måste alltid börja med 
något nytt. Ofta blir det därför en del kaos. Det behöver inte vara så att Dionysos är där 
då, utan det kan lika gärna vara Apollon. 
 
Struktur och ordning är nödvändigt. Har man goda rutiner på skolenheterna, kan det få 
vara lite kaos ibland. 
 
Gymnasieskolan har arbetat mycket med strukturer, rutiner, ordning och reda. Att ge bra 
information, för att skapa delaktighet. 
 
 
 
6. 
Gemensamt för alla Växtkraft Mål 3-projekt är att de ska vara nyskapande och 
strukturpåverkande. På vilket sätt leder projektet till att Kunskapskontoret genom dess 
medarbetare upptäcker och erövrar frirummet för skolutveckling? Det vill säga de 
möjligheter som finns men som inte har upptäckts och nyttjats tidigare. 
 
Vet inte om man kan säga att diskussionsgrupperna och medföljande träffar har bidragit 
till strukturförändringar. Men när vi kommer med samlad kraft når vi längre. 
 
Ekonomin ligger helt hos rektorerna vilket medför att frirummet centralt är litet.  
 
Strategihuset innebär att vi vågar ta mera plats och ta egna beslut. På Kunskapskontoret 
har vi mindre friutrymme än på skolorna. Vi måste hålla oss till det som gäller. Vi stöder 
mera skolornas friutrymme. Den har gått ut till skolorna, vår vision. 
 
Vi har blivit bättre på att dra nytta av varandra. Ibland kan det vara helt andra vi arbetar 
med. Det känns naturligare nu att ta kontakt med varandra för att arbeta.  
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Brevsvar 

 
Hej Frank 
 
Förlåt att det dröjt med svaret på de frågor vi fick med oss efter intervjun. 
 
Här kommer svar 
1  "Identifiera din kompetenshöjning": 
Jag deltar i olika lokala, regionala och nationella grupperingar i form av nätverk och 
konferenser. Från dessa får jag det mesta av min omvärldsorientering och fortbildning. 
Personligen har jag också gått ett par dagskurser som berör mitt arbetsområde. Ingen 
fortbildning för min personliga del – här hade jag önskningar om ledarutbildningar men 
detta har inte blivit av. 
 
2 Angående jämställdheten har jag deltagit i kontorets tredagars-utbildning i 
genuspedagogik/jämställdhet. Det är svårt att undvika att ett kön som är så 
underrepresenterat som män är hos oss, inte röner extra uppmärksamhet i vissa situationer. 
Här ser jag en tydlig utveckling i vårt jämställdhetstänk och vårt agerande i situationer där 
könet tidigare spelat roll. Positivt! 
 
3. Ökad säkerhet inom några av mina arbetsområden. Ökad kontakt, men inte tillräcklig, 
med medarbetarna. 
 
4. Medarbetare har synliggjorts genom de träffar vi haft, både på det personliga planet 
som inom respektive arbetsområde. Mer kunskap om vem som arbetar med vad. Jag har 
vid fler tillfällen diskuterat med andra medarbetare om nya arbetsuppgifter och hur vi 
skulle kunna ta del av varandra. Denna del är ännu inte till fullo utnyttjad, kan jag tycka. 
 
 
  
Önskar en skön sommar!! 
 
MVH Ulla 

 
Kommentar 
Här finns det många bollar i luften och reflektionsförmågan verkar finnas som en naturlig 
ingrediens vid denna avdelning. När vi ser till de möjligheter som finns för samarbete inom 
förvaltningen finns en tilltro till att den hjälp som kommit förvaltningen till del bidrar till ett 
mer apolliniskt förhållningssätt framöver.   
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Tredje omgången 
Nu har vi presenterat empiri. I denna Tredje omgång ska vi brottas med den (se s. 28, 
Genomförda aktiviteter). Till empirin hör också de iakttagelser vi gjort i möten med dem som 
kompetensutvecklat sig. Under denna utvärdering har vi mött många, och dessa möten 
reflekteras över och dras slutsatser av som kommer att tillföras helhetsbedömningen. 
 
En utvärdering enligt det upplägg vi presenterat här ska genom insamlad data göra det möjligt 
att kunna bedöma både processer och resultat. Satsningen på kompetensutveckling i 
Sandvikens kommun undersöks genom att granska dess relevans, dess effektivitet och dess 
avtryck i förhållande till dess mål. De operationaliserade målen för denna utvärdering är, som 
vi klargjort i tolkningsbasen, professionell utveckling och utveckling av organisationen. I det 
första gäller det att studera kompetensutvecklingens inverkan på personalens 
professionalisering, som förbättring av vardagsarbetet till gagn för eleverna i kommunens 
skolor. I det andra gäller det att granska ifall skolorna som organisationer genom 
kompetensutveckling ökat den inre och/eller den yttre effektiviteten.  
 
Om Tredje omgångens struktur 
Med tyngdpunkt i empirin från de två skolor som vi har den fylligaste redovisningen av, ska 
vi vaska fram den inverkan kompetensutvecklingen fått. Dessa två skolor är Hyttbackeskolan 
och Tussilagoskolan. För att garantera denna inverkans generaliserbarhet, kastar vi 
sidoblickar på materialet från de övriga 8 skol- och resultatenheterna från Första omgången. 
 
I Första omgången har vi använt nyckelbegrepp som institutionsnivå, organisationsnivå, 
gruppnivå och individnivå. Nu ska vi utifrån dem särskilt granska samlingsprojektets fyra 
prioriterade områden: självvärderings- och reflektionskompetens, samarbetskompetens, 
pedagogisk kompetens och dokumentationskompetens. I slutändan för vi ett resonemang om 
uppnåendet av projektmålet en lärande organisation eller annorlunda uttryckt ett 
frirumserövrande. 
 
Under rubrikerna i avsnitten som följer presenterar vi begrepp vi använder, sedan kommer 
resonemang som utgår från de kvalitativa beskrivningarna. Här för vi in material utan att 
citera, gör vi det så är det blott undantagsvis. För den som vill kontrollera trovärdigheten finns 
möjligheter att återvända till Första omgången och stämma av gentemot vår analys av 
situationen. 
 
Frågan om personalens inställning till kontinuerligt lärande genom yrkeslivet eller om man så 
vill livslångt lärande, ska vi också beröra utifrån det vi presenterat i Första omgången. 
 
I den analys vi gör av Andra omgången väljer vi ut 5 skol- och resultatenheter och studerar 
dem litet närmare. Det är Vassvikskolan, Liljekonvaljen, Centralskolan, Byskolan samt 
Byskolans förskola och Kunskapskontoret. Naturligtvis kommer också material med från de 
övriga enheterna. Strukturen i denna analys av skolenheterna byggs upp av nyckelbegrepp 
som aktörsberedskap och inre och yttre effektivitet. 
 
Först ut är Vassvikskolan. Av skäl som beror av denna enhets speciella karaktär, avslutar vi 
med Kunskapskontoret. Den analysen och dess medföljande diskussion nyttjar också 
nyckelbegreppet aktörsberedskap, samt kampen mellan splittrande och sammanhållande 
krafter i organisationer. 
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Dessa analyser av och diskussioner om utfall från Första omgången och Andra omgången 
knyts ihop i nästa avsnitt. Detta resulterar i en empirisk teori, och denna medger att vi kan 
göra en mer samlad bedömning av processer och resultat ifrån satsningen på 
kompetensutveckling vid dessa 30 skol- och resultatenheter i Sandvikens kommun. 
 
I professionsanalysen har vi studerat aktörsberedskap genom idealtyperna avgränsad och 
utvidgad professionalitet. Med hjälp av Dionysos och Apollon gör vi i organisationsanalysen 
en bedömning av splittrande och sammanhållande krafter i skolorganisationen i Sandviken 
före och efter kompetensutvecklingen. Om vi korsar dessa två utvärderingsinstrument får vi 
ett tredje, och då kan vi mäta kompetensutvecklingens effekter och spåra de avtryck i 
vardagsarbetet som denna givit. Vi har utvecklat detta nya instrument ur vår tolkningsbas (se 
s. 23 ff).  
 
 
I figuren nedan illustreras grafiskt detta nya utvärderingsinstrument: 
 
 

 
 
 
I figuren ovan kan man utifrån empiri placera in de professionella i deras organisationella och 
institutionella sammanhang. I fälten för typfall A, B, C och D kan det också bli en viss 
variation på utfallen beroende på var någonstans mellan polariteterna skärningspunkten 

Avgränsad 
professionalitet 

Utvidgad 
professionalitet 

A B 

C D 

   Dionysos 

   Apollon 

X
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hamnar. Typfall C kan ju ha sin skärningspunkt i en liten grad av avgränsad professionalitet 
och en hög grad av Dionysos. Se skärningspunkten X i figuren.  
 
Om man gör ett försök att beskriva dessa typfall, blir dessa beskrivningar i så fall karikatyrer 
av yrkesutövare. Någon enskild medarbetare som liknar dessa typfall på pricken existerar 
förmodligen inte i verkligheten. 
 

Typfall A: Kännetecknas av plikttrogenhet, slutenhet, etos utan patos, att veta 
det rätta men gör det inte, rädsla för förändringar etcetera 
 

Typfall B: Kännetecknas av ansvarstagande utöver pliktkänsla, mod, 
öppenhet, etos med patos, att veta det rätta och göra det, att gärna 
vilja förändra för sin egen del och i lag med kollegor etcetera 
 

Typfall C: Kännetecknas av svagt ansvarstagande, mod som övertro på sin 
förmåga, gränslöshet, bekvämlighet, minsta motståndets lag 
etcetera 

 
Typfall D: Kännetecknas av måttligt ansvarstagande, att tro sig göra det rätta 

men vet inte riktigt säkert om det är rätt, chanstagande, att älska 
förändringsarbete tillsammans med kollegor etcetera 

 
 

Diskussion och slutsatser utifrån Första omgången  
I Första omgången har utdrag från två handlingsplaner presenterats samt en redovisning av 
brevsvar från pedagogiska ledningsgrupper och intervjuresultat med 10 skol- och 
resultatenheter plus eventuella brevsvar från dessa. 
 
Allmänt om Första omgången 
Här kan vi särskilt följa Hyttbackeskolan f-9 och förskoleområdet Tussilagoskolan, där vi kan 
se att handlingsplaner tagits fram som redovisar skolornas varierande kompetensinslag och 
varthän dessa syftar till. I de båda enheterna uttrycker man ett behov av delaktighet och det 
finns inslag som berör såväl institutionsnivå (uppdrag) som organisations- grupp- och 
individnivå. Vid Hyttbackeskolan nämns exempelvis områden som förmågan att utveckla 
åtgärdsprogram och mål- och utvärderingskunskap och vid förskolan nämns värdegrunden 
som ett område värt att särskilt fokusera med anknytning till institutionsnivå (uppdrag). Vid 
Hyttbackeskolan domineras kompetensinslagen av individuellt färgade önskemål och har en 
direkt beröring till befintlig kompetens, vilket vi i denna utvärdering benämnt som ”more of 
the same”. Det vill säga sådana kunskaper som stärker den baskompetens som redan finns, 
men som inte direkt förmodas bidra till strukturpåverkande effekter i den egna 
skolorganisationen. Men som en representant för personalen skriver, så har dessa önskemål 
fått bida sin tid till förmån för skolgemensamma aktiviteter av de slag som nämns ovan 
”kompetensen i själva undervisningsämnet har väl fått stå tillbaka eftersom det krävs mycket 
annan kompetens i skolan numera” (s. 64). 
 
Vid förskoleorådet genomsyras handlingsplanen av kompetensområden som kan 
karaktäriseras som skolövergripande, vare sig de uttrycks på institutionsnivå eller på 
individnivå. Nedan skiljer vi inte språkmässigt mellan förskola och skola. I begreppet skola 
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innefattas även förskolan och benämns som, och placeras åldersmässigt i, de lägre 
skolformerna.  
 
Av de data som följer i utvärderingen kan vi se att aktiviteterna vid Tussilagoskolan faller i 
god jord och den beredskap som tycks finnas där för kollektivt tänkande kring den egna 
verksamhetens späs på av de insatser som sedan genomförts. Intrycket är att det här finns en 
lärande attityd som stärks av att man just lär sig och vill kunna mer.  
  
Som tidigare antytts finns ett tydligt drag i det presenterade materialet, som generellt visar att 
man i de åldersmässigt lägre skolformerna, och speciellt i förskolan, har en aktörsberedskap 
som öppnar dörrar för att ganska smärtfritt föra samman verksamhetens behov med 
kompetensinsatser. En respondent uttrycker det som att hon än mer än tidigare inser  
”vikten av att värdera och reflektera mitt tänkande och agerande och ta med det till arbetslaget 
för ett fortsatt reflekterande, så att vi hela tiden utvecklar vårt arbete tillsammans” (s. 67). 
 
I de åldersmässigt högre skolformerna är man vid flera skolor upptagen med att finna former 
för samarbete i olika arbetslagskonstellationer. Om dessa närmast tycks vara för givet tagna i 
förskolan, är just arbetsorganisationen något som lyfts fram som något vilket i sig utgör en 
vågskål för hur utvecklingsarbetet kommer att gestalta sig i de högre skolformerna. Flera 
insatser har genomförts som bidrar till att man upplever en ökad trygghet och att 
samarbetsklimatet successivt förbättrats.  
 
Vid specialenheterna där personalen har sitt verksamhetsområde över hela Sandvikens 
kommuns skolor rapporteras att man med få undantag stärkt förtroendet för varandras 
kompetens och att man har ökat sin egen tillit till den egna förmågan att hantera vardagens 
problem. 
  
Lägre skolformer 
Sammantaget kan vi se att det i Sandvikens kommun pågår ett utvecklingsprojekt vars syfte 
inte alla gånger varit helt klarlagt för kommunens anställda skolpersonal. Med tiden har 
insikter ökat som gör att man i ökad utsträckning tycks se den egna verksamheten i ljuset av 
ett utvidgat förhållningssätt med fokus på den gemensamma verksamhetens behov. Där det 
redan existerar ett samarbetsmönster tar man i högre grad för sig av de möjligheter som 
skolans frirum medger. Detta framgår inte minst i de brevsvar som lämnats från pedagoger i 
de lägre skolformerna. Här märks att personalen är inriktad mot upptäckter i den egna 
verksamheten, att dessa ventileras tillsammans med kollegor, och inte minst att det utvecklats 
en legitimitet för lärande som bidrar till spridningseffekter bland arbetskamrater. Dessa 
upptäckter skulle i så fall tyda på att man är på god väg att utveckla den ”lärande 
organisation”, vilket varit ett väsentligt syfte för hela projektet. I detta sammanhang har vi 
använt detta begrepp som ett uttryck för förmågan att upptäcka och därefter – till 
elevernas/barnens bästa – erövra de möjligheter som finns för skolutveckling. Med andra ord 
går det också att utrycka detta som att det utvecklats en fastare koppling mellan uppdrag och 
individ, samt att man genom de medel som kompetensinsatserna siktat in sig mot, blivit mer 
professionella avseende självvärderings- reflektionskompetens, samarbetskompetens 
pedagogisk kompetens och dokumentationskompetens.  
 
Högre skolformer 
I de åldersmässigt högre skolformerna är det förenat med svårigheter att lika tydligt kunna 
hävda att dessa i dagsläget kan karaktäriseras som lärande organisationer. Ett givet problem i 
sammanhanget är att intervjusvar från enskilda medarbetare uteblivit från flertalet av dessa 
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skolor. Visserligen kan vi se att det finns exempel på arbetslag som framförallt söker hitta 
ämnesövergripande temaområden att arbeta kring, och att man på sina ställen utformat 
profiler av olika slag som på ett eller annat sätt berör samtliga medlemmar. De områden av 
uppdragskaraktär som dominerar är frågor kring betyg och bedömning och frågor kring 
individuella utvecklingsplaner samt skolans värdegrund. Som någon utryckte det så är kanske 
dessa områden något som ligger i tiden, och är kanske inte sådana frågor som direkt bottnar i 
en medveten analys av vad man själv ställt i utsikt att utveckla.   
 

Om den här utvecklingen beror på kompetensutveckling eller om det ligger i tiden med 
olika uppdrag vet jag inte men att vara lärare idag kräver mycket mer av varje enskild 
person än för 10 år sedan på gott och ont. (s. 64) 

 
En skillnad gentemot de lägre skolformerna är att då samarbete ses som ett medel och en 
förutsättning för kommunikation, blir gärna samarbete ett mål i sig för de högre skolformerna.  
Man är med andra ord på väg att upptäcka varandra snarar än att gemensamt ta sig an att 
upptäcka områden i skolans skiftande uppdrag. Individer binds i ökad utsträckning samman, 
men frågan kvarstår om detta också leder till en tydligare koppling till skolans allehanda 
uppdrag, i enlighet med definitionen av lärande organisationer ovan.  
 
 
Avslutningsvis 
Sandvikens kompetensutvecklingssatsning är möjligen en betydelsefull bricka utifrån de 
syften som presenterats i inledningen av denna utvärdering. Ögon har öppnats för ett 
förhållningssätt som bejakar samarbete med den egna verksamheten i förgrunden. Väldigt få 
av de utsagor som presenterats tyder på att det finns ett uttalat motstånd mot vare sig 
kompetenssatsningen som sådan, eller de föresatser som den bygger på, och det som man har 
för avsikt att utveckla.  
 
 
 

Andra omgångens utfall 
Vassvikskolan 
Det som följer är en analys av denna skolas utfall av kompetensutvecklingssatsningen. 
Underlag är intervjun med rektor, intervju med två arbetslagsrepresentanter fast dock inget 
brevsvar. 
 
Aktörsberedskap 
När det gäller professionalisering har, enligt rektor, kompetensutvecklingen medfört 
professionaliseringen i en viss grad. Arbetslagen delger numera varandra sina resultat, men 
annars förekommer det inte mycket samarbete. 
 
Det går ändå i riktning mot en utvidgad professionalitet. Gemensamma frågor dryftas. 
Förhoppningar finns om att genom nyttjandet av frirummet, ska man kunna lösa 
tidsproblematiken. Gemensam fortbildning så att det blir synliggjorda effekter på vad som 
sker i klassrummen, är rektors policy när det gäller kompetensutveckling. 
 
För arbetslagets vidkommande är intrycket att kompetensutvecklingen har fört personalen 
mera samman. Det var kontaktlöst förut. Enskild kompetensutveckling har också förekommit 
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och den har mottagits väl. Professionalisering i en vidare mening har SET- utbildningen 
bidragit till. 
 
Inre och yttre effektivitet 
Det finns ett fortsatt behov av att diskutera kunskapssyn. Angelägenheten om måluppfyllelse 
har ökat på skolan på grund av kompetensutvecklingen. Strukturen i organisationen har 
förändrats som en följd av genomskinlighet, mera insyn i varandras vardagsarbete och att det 
finns ett gemensamt intresse av att erövra frirummet för skolutveckling. 
 
Jämställdhet 
När det gäller personalen, så finns inget som tyder på att kompetensutvecklingen har bidragit 
till ökad jämställdhet. Man menar att det alltid varit jämställt. För elevers del så är frågan om 
jämställdhet på tapeten – teknikmöten för flickor och könsbundna grupper. 
 
Slutsatser 
I viss mån har dessa kompetensutvecklingsinsatser medfört en bättre aktörsberedskap. 
Fortfarande är situationen på skolan den att det varierar bland personalen. 
Kompetensutvecklingen har skapat större öppenhet, och denna öppenhet kan i bästa fall leda 
till flera utvidgat professionella medarbetare på det stora hela över skolan. 
 
Den inre effektiviteten tycks ha ökat, men så mycket insatser för att direkt utveckla 
kompetens att arbeta bättre gentemot uppdragen finns där inte. På sikt kan dock denna inre 
effektivitet leda till högre måluppfyllelse, att man inte bara försöker göra saker rätt utan 
också göra rätt saker. 
 
Jämställdhet har inte varit i fokus på denna skola. En medvetenhet finns där men den är inte 
ett resultat av kompetensutvecklingen. 
 
Det samlade intrycket är att på denna skola finns ett uppdämt behov av förändring och 
utveckling. Samlingsprojektet kan vara en bidragande orsak till detta. 
 
 
Liljekonvaljens förskoleområde 
Från denna skolenhet har vi också fått brevsvar. Underlaget är intervju med rektor, intervju 
med representanter för ett arbetslag och ett brev. 
 
Aktörsberedskap 
Kompetensutvecklingen har bidragit till ökat samarbete genom kurser i kommunikation och 
konflikthantering. Personalen har också utvecklats genom bättre dokumentationskunskaper. 
Särskilt kompetensområdet dokumentation har medfört mer utvidgad professionalitet.  
 
Numera är det mera diskussioner. Personalen ger tips åt varandra. Kunskaper från deltagande 
i enskilda kurser har kommit till användning direkt i vardagsarbetet. Kompetensutvecklingen 
vid denna skola har givit personalen en större känsla av yrkesstolthet, och det har inneburit 
mer av utvidgad professionalism. Där finns en upplevd höjd kvalitet i vardagsarbetet. Man 
vågar ta upp ”problem” för att sedan lösa dem. 
 
Inre och yttre effektivitet 
Det har förekommit djupa diskussioner om uppdragen. Lpfö 98 har styrt. 
Kompetensutvecklingen har hjälpt till i arbetet gentemot uppdragen.  
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Jämställdhet 
Det är bara kvinnor på arbetsplatsen så när som på en man. Skolan har arbetat med det, har 
haft många diskussioner kring jämställdhetsfrågor. Ett annat tankesätt har uppstått genom 
dessa diskussioner. 
 
Slutsatser 
Vid denna skola har kompetensutvecklingen medfört en högre grad av utvidgad 
professionalitet samt också att den yttre effektiviteten här ökat. 
 
 
Centralskolan 
Underlag för denna analys är intervju med rektor, intervju med representanter för ett arbetslag 
och ett brev. 
 
Aktörsberedskap 
Kompetensutveckling har lett till att ledningsgruppens arbete effektiviserats. Det har blivit en 
god stämning på skolan. Alla får komma till tals, och vågar ge uttryck för vad de tycker. 
Satsningen har inriktats mot arbetslagsutveckling. 
 
Det är numera tillåtet att vara ”duktig”. Genom kompetensutvecklingen har det gått mot det 
utvidgade hållet. Bromsklossar finns fortfarande. En del arbetar mest med sig själva och sina 
elever. Att vara avgränsad eller utvidgad hör inte åldern till. Efter kompetensutvecklingen har 
det dock blivit bättre. Man arbetar mera inom arbetslaget. SET-utbildningen tycks ha givit 
dessa effekter. 
 
Inre och yttre effektivitet 
Skolan har arbetat med värdegrund och betyg och bedömning samt IUP. Även flexibelt 
lärande och betygskriterier har varit inslag i kompetensutvecklingen. 
 
Däremot verkar det som om att personalen i stort inte har varit införstådda med att satsningen 
har haft fokus på den yttre effektivitet – nyskapande och strukturförändringar gentemot 
målen. 
 
Jämställdhet 
Att samtalsklimatet blivit bättre tycks ha främjat jämställdhet på denna skola. Men det har inte 
varit en viktig fråga. Bland elever verkar det som personalen inte ser några skillnader mellan 
flickor och pojkar i detta avseende. Man har inte arbetat med jämställdhetsfrågor. 
 
Slutsatser 
Här har arbetslagsarbetet kommit igång via kompetensutveckling. Det återstår ett antal steg på 
vägen mot utvidgad professionalitet och ökad yttre effektivitet. 
 
 
Byskolan 
På denna skola har rektor intervjuats samt representanter för två arbetslag, ett från förskolan 
och ett så kallat ”spår”. Brevsvar har också inkommit från personalen. 
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Aktörsberedskap 
Vid denna skola har personalen varit indelade grupper som arbetat var för sig. Detta har 
uppmärksammats under kompetensutvecklingen. På skolan är man numera som en följd av 
kompetensutvecklingen mera uppmärksamma på problemet. Den mesta delen av satsningen 
har varit till för alla – gemensamma utbildningar. Det har också förekommit enskilda kurser 
exempelvis BNS och NTA. 
 
De äldre elevernas lärare sköter skolarbetet i klasserna mest på egen hand. 
Kompetensutvecklingen har hittills inte skapat stärkta band mellan arbetslagen. Det är dock 
en process på gång genom SET-utbildningen. Ett öppnare klimat på skolan är en följd av 
denna utbildning. Där finns förhoppningar om ett bättre samarbete. En upplösning av spår på 
skolan upplevs dels vara orsakad av neddragningar men dels också orsakad av 
kompetensutvecklingen. 
 
Bland lärare för elever i de lägre åldrarna upplevs att kompetensutvecklingen stärkt 
arbetslagen. Man har haft team building, och detta har lett till att alla vågar framföra sina 
åsikter. Det är mera öppet nu. Satsningen har också förbättrat planeringsarbetet. Sin beskärda 
del av individuell kompetensutveckling har alla fått. 
 
Inre och yttre effektivitet 
Värderingar har diskuterats utifrån perspektivet gemensamma värderingar. Personal har 
utbildats i lärstilar. Det har förekommit måldiskussioner i samband med 
kompetensutvecklingen. Som en följd av detta har det blivit mera måltänk. Att försöka ha en 
röd tråd. Att anpassa undervisningen efter enskilda elevers behov. 
 
Lärarna för barnen i de lägre åren har studerat Lpfö-98 och det har givit dem bättre förståelse 
för uppdragen. 
 
Jämställdhet 
Bland personalen har inte jämställdheten diskuterats. Att det är så få män vid skolan anges 
som en förklaring till detta. Ett personalmöte har dock handlat om jämställdhet och skolan har 
haft ett besök av en genuspedagog.  
 
Däremot har diskussioner förts om jämställdhet bland eleverna. Pojkarna tar för sig mera. I 
SET-utbildningen finns jämställdhetsfrågan med. 
 
Slutsatser 
Vid denna skola kan man se skillnader i mottagande av och effekter av 
kompetensutvecklingen mellan de lägre och de högre skolformerna. Den utvidgade 
professionaliteten har haft svårt för att få fotfäste i de högre skolformerna, medan i de lägre 
fanns ett fotfäste redan förut och detta har blivit stadigare. I båda skolformerna tycks den yttre 
effektiviteten ökat genom kompetensutveckling. 
 
 
En samlad bedömning utifrån analyserna 
Att det försiggått en seriös satsning på att stärka banden mellan individer och uppdrag 
framgår klart och tydligt i dessa analyser. När det gäller den professionella utvecklingen, så 
har den gått emot utvidgad professionalitet under projektperioden. Mycket 
kompetensutveckling har varit av den arten att den stimulerat till möten personal emellan, 
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med en ökad grad av öppenhet som en följd av detta. Nu finns större möjlighet att hjälpas åt 
med att göra saker rätt och den inre effektiviteten kan bli bättre. 
 
När vi spårar avtryck av yttre effektivitet kan vi göra den bedömningen att vi finner avtryck 
av varierande slag, allt ifrån lätta till djupa. Överallt i dessa skolorganisationer finns en 
ihärdig strävan efter ökad måluppfyllelse. Det är tacksamt när mönster träder fram, och det 
gör det i analyserna. Detta mönster visar att i de lägre skolformerna är avtrycken djupare när 
det gäller yttre effektivitet. Där finns bland personalen en kollektiv strävan efter 
måluppfyllelse, och kompetensutvecklingsinsatserna har varit inriktade mot ett gemensamt 
intresse av att göra rätt saker. I de högre skolformerna finns också detta intresse, men det har 
ännu inte kommit till uttryck i gemensam handling. Det har mera varit en fråga om att 
utveckla kompetens gentemot specifika yrkesuppgifter som betygssättning och individuella 
utvecklingsplaner, att göra saker rätt. Under kompetensutvecklingstiden har formerna för 
arbetslagsarbete utvecklats, och framöver kanske innehållet i arbetslagets vardagsarbete ger 
en bättre yttre effektivitet. 
 
Att tilläggas bör är att oavsett skolform, så har satsningen på kompetensutveckling vid alla 
dessa skolenheter upplevts som en vitamininjektion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126 

Kunskapskontoret 
Kompetensutvecklingen och vad den medfört för den administrativa delen av 
skolorganisationen i Sandviken, analyseras i de avsnitt som följer. Det är analyser av 
intervjuer och brevsvar. I dessa analyser används istället för begreppsparet avgränsad och 
utvidgad professionalitet, begreppsparet uni- och multiprofessionalitet. Begreppsparen liknar 
varandra till viss del, men det senare begreppsparet är av en vidare mening. Vi vidgar det 
organisationella yrkesgruppsperspektivet, till perspektivet på enskilda yrkesutövare i 
organisationen. Multiprofessionalitet kännetecknas av att yrkesutövaren både besitter 
fackkunskaper och organisationella samt institutionella kunskaper (se Berg, 2003). 
Begreppsparet uni- och multiprofessionalitet har Gunnar Berg utvecklat från Magnus 
Söderströms mono- och multiprofessionalitet (Söderström, 1996). I denna utvärdering ska vi 
inte mera  belysa uni- och multiprofessionalitet än att visa en figur liknande den förra figuren 
som presenterats i Tredje omgången. 

 
Som vi kan se i figuren ovan finns Dionysos och Apollon som en polaritet mellan splittrande 
och sammanhållande krafter. I figuren kan man utifrån empiri placera in de professionella i 
deras organisationella och institutionella sammanhang. I fälten för typfall A, B, C och D kan 
det också bli en viss variation på utfallen beroende på var någonstans mellan polariteterna 
skärningspunkten hamnar. Typfall C kan ju ha sin skärningspunkt i en liten grad av 
uniprofessionalitet och en hög grad av Dionysos. Se skärningspunkten Y i figuren.  
 
I en grovkornig beskrivning av dessa typfall suddas konturerna av de enskilda yrkesutövarna 
inom organisationen ut. Att urskilja enskilda medarbetare eller grupper av medarbetare som 

Uni- 
professionalitet 

Multi- 
professionalitet 

A B 

C D 

   Dionysos 

   Apollon 

Y
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överensstämmer med typfallen är i stort sett omöjligt. Det man kan skönja är endast en 
översiktlig bild av förhållanden. 
 

Typfall A: Kännetecknas av strikt arbetsdelning inom skarpt avgränsade 
ansvarområden, en personligt präglad uppfattning om vad 
uppdragen egentligen innebär, att specialistkunskapen väger 
betydligt tyngre än den generella kunskapsbasen gentemot 
uppdragen, och av slutenhet etcetera 
 

Typfall B: Kännetecknas av arbetsdelning men också av arbetsintegrering, en 
gemensamt utvecklad uppfattning om vad uppdragen egentligen 
innebär, specialistkunskapen underordnas den generella 
kunskapsbasen gentemot uppdragen, och av öppenhet etcetera 
 

Typfall C: Kännetecknas av strikt arbetsdelning, att sakna medvetenhet om 
vad uppdragen egentligen innebär och inte alls bekymra sig om 
denna brist, att specialistkunskapen omhuldas till den grad att den 
blir ett skydd mot insyn och intrång, att den generella 
kunskapsbasen gentemot uppdragen är obefintlig, och av 
egensinnighet etcetera 

 
Typfall D: Kännetecknas av arbetsintegrering till den grad att oklart 

definierade ansvarsområden blir en följd av detta, att med viss 
osäkerhet tro sig veta vad uppdragen egentligen innebär, att 
specialistkunskap finns men eftersom alla gör det mesta utvecklas 
den inte, att arbeta tillsammans blir ett mål istället för ett medel, att 
hänsyn ej tas till den generella kunskapsbasen gentemot 
uppdragen, och av att dölja sina egna arbetsinsatser i det allmänna 
bruset av gemensamma arbetsuppgifter etcetera 

 
 
I det som följer kommer frågan om hur jämställdhetsfrågan hanterats också belysas. Några 
sammanfattande slutsatser efter varje del av undersökningen vid Kunskapskontoret dras inte. 
Det blir istället en samlad bedömning av hela Kunskapskontoret. 
 
 
Förvaltningsledning 
Underlag för denna analys är en semistrukturerad intervju med förvaltningschefen. 
 
Aktörsberedskap som uni- och multiprofessionalitet 
Kompetensutvecklingen har, enligt förvaltningschefen, bidragit till att man träffas och arbetar 
ihop över avdelningarna. Förut var det mer av enskilt utförda arbetsuppgifter. 
 
Det är en ny ordning och ny struktur. Det anordnas möten där man överlägger om vad som 
ska uträttas. Detta gör att ärendena hamnar hos de rätta personerna. Informationsstrukturen 
har blivit bättre. Det är mera genomlyst och tydligt än förr. 
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Splittrande och sammanhållande krafter – Dionysos och Apollon 
Förut fanns grupperingar och i viss mån motsättningar mellan dessa. Via 
kompetensutvecklingsinsatserna, framförallt från Strategihuset, har detta förändrats. Numera 
tycks medarbetarna känna sig tryggare. Bättre informationsspridning har förändrat attityder 
och även givit en ökad känsla av delaktighet. 
 
Enligt förvaltningschefen har uppdragen satts mer i fokus. Alla är numera mera tydligt 
medvetna om sina uppdrag. 
 
En viss misstänksamhet mot Kunskapskontoret finns i verksamheten. Förhållandet till 
skolledarna har dock blivit bättre under kompetensutvecklingsperioden. 
 
Frågan är ifall omorganisationen av Kunskapskontoret är en följd av kompetensutveckling. 
Det är svårt att särskilja detta som ett resultat av själva samlingsprojektet. Personal från 
Kunskapskontoret ska arbeta mer direkt ute i skolorna. Tre tjänster som skolformschefer ska 
inrättas: en som förskolechef, en som grundskolechef och en som gymnasiechef. Mer resurser 
ska läggas på eleverna. 
 
De sammanhållande krafterna på Kunskapskontoret har blivit starkare under projektets gång. 
Även de viktiga relationerna till skolledarna har blivit mera apolliniska. 
 
 
Avdelning 1 
Underlaget från denna avdelning är en intervju med en chef och en kollega samt ett 
gemensamt brevsvar från avdelningens medarbetare. 
 
Aktörsberedskap som uni- och multiprofessionalitet 
Ett månadsmöte har denna avdelning. Personalen har olika arbetsuppgifter. 
Kompetensutvecklingen upplevs som väldigt positiv. Det är värdefullt att få tänka kring sig 
själv och det egna arbetet. 
 
Ökade omvärldskunskaper har givit den egna verksamheten en tydligare inriktning mot 
uppdragen. I mötet med medborgarna märks en skillnad. Avdelningens profil har blivit 
tydligare och mera anpassad till förändringsarbete som leder till skolutveckling. I den viktiga 
relationen till skolledarna har också tydligheten ökat. I intervjun kom också fram att det inom 
avdelningen finns en önskan om fortsatt kontinuerligt lärande. 
 
Konstigt nog motsägs i brevsvaret de utsagor som pekar mot ett multiprofessionellt 
förhållningssätt. I brevet finns heller inga tecken på att kompetensutvecklingen givit ökad 
kompetens, så när som på själva analysen av kompetensutvecklingsbehov vilken beskrivs som 
positiv för den enskilda medarbetaren. 
 
Splittrande och sammanhållande krafter – Dionysos och Apollon 
Under kompetensutvecklingen har de sammanhållande krafterna stärkts genom 
grupputveckling och förändrade attityder till samarbete. 
 
Före kompetensutvecklingen var de splittrande krafterna mera dominerande än nu. Under 
ledning av Strategihuset har Kunskapskontorets medarbetare arbetat aktivt med att höja 
Apollons och dämpa Dionysos röst. Det här arbetet upplevs som mycket värdefullt. 
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I intervjun kommer fram att det är svårt att avgöra ifall omorganisationen är orsakad av 
kompetensutveckling eller inte. 
 
I brevsvaret finns inte något som pekar på att kompetensutvecklingen i sig givit Apollon ett 
större utrymme i organisationen. Eftersom brevet är undertecknat av personalen på 
avdelningen genom en av medarbetarna, känns detta mycket märkligt med tanke på 
intervjusvaren. 
 
Jämställdhet 
En halv dags utbildning har ägnats åt jämställdhet, sedan har ämnet diskuterats. Fördelning av 
kompetensutveckling mellan kvinnor och män har också granskats. 
 
 
Avdelning 2 
Underlaget från denna avdelning är avsevärt mindre än från de övriga tre avdelningarna (se s. 
104, ff). Vid intervjutillfället deltog en chef och två kollegor. 
 
Aktörsberedskap som uni- och multiprofessionalitet 
Intrycket är att avdelningen präglas av uniprofessionalitet. En gång i månaden hålls ett möte. 
Inga förändringar till följd av kompetensutvecklingen har skett på professionell nivå. 
 
Omvärldskunskaperna har inte ökat genom kompetensutvecklingen. 
 
I brevsvaret understryks uniprofessionaliteten genom att inga svar ges om utveckling av 
organisationen och utveckling gentemot uppdragen. Märk väl att brevet är undertecknat med 
avdelningens namn. 
 
Splittrande och sammanhållande krafter – Dionysos och Apollon 
Av intervjun framgår att avdelningens medarbetare upplever sig själva som väldigt behövda. 
Vi kan också finna att avdelningens medarbetare anser att de som är ute i verksamheten tycker 
att andra avdelningar vid Kunskapskontoret genererar merarbete. 
 
Att de intervjuade strukit sina svar på frågan om splittrande och sammanhållande krafter inom 
Kunskapskontoret, är förstås något vi funderar över. När det gäller upptäckt och erövrande av 
frirummet för skolutveckling, ställer man sig vid sidan av och menar att det är skolornas 
angelägenheter. 
 
Inom skolorganisationen som sådan i Sandviken, ser de intervjuade inte att 
kompetensutvecklingen alls haft något inflytande. Det var goda relationer redan innan 
satsningen. 
 
Jämställdhet 
Som vid den förra avdelningen har en halv dag ägnats åt jämställdhet. Avdelningen upplever 
inte jämställdhet som ett problem. Det arbetar inga män inom avdelningen. 
 
 
Avdelning 3 
Från denna avdelning har vi fått det fylligaste underlaget. Dels var representanterna, en chef 
och en kollega, väldigt öppna vid intervjutillfället och dels har brev inkommit från alla 
avdelningens medarbetare. 
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Aktörsberedskap som uni- och multiprofessionalitet 
Samarbetet inom avdelningen får betecknas som intensivt. Det finns dessutom en önskan om 
utökat samarbete med övriga avdelningar inom Kunskapskontoret, och med dem därute i 
verksamheten i stort. 
 
I intervjun ges uttryck för att avdelningen tycker att Kunskapskontoret bör ägna mer tid åt 
arbete med skolutveckling än åt skolförvaltning.  
 
Det är viktigt att få ihop personalen. Avdelningen anser att utgångsläget är bra efter insatserna 
från Strategihuset, samt att det gäller att fortsätta. Där finns en starkt multiprofessionell 
atmosfär på avdelningen. 
 
Splittrande och sammanhållande krafter – Dionysos och Apollon 
Husets uppdrag kändes som det mest angelägna att utforska och enas om i denna satsning på 
kompetensutveckling. Att få diskutera värderingar och vädra ut attityder och fördomar, gavs 
möjlighet till under Strategihusets utbildning. Insatserna vaskade fram områden som behöver 
utvecklas. 
 
Viktigt att enas och med en sammanhållen kraft utveckla verksamheten till gagn för elever av 
idag. Det fordras kreativitet. Avdelningen har upptäckt frirummet och vill erövra det, men ser 
omorganisationen som i viss mån ett dionysiskt hinder för skolutveckling. 
 
I brevsvaret ges tillkänna att Kunskapskontorets problem blivit väl genomlysta via 
kompetensutvecklingen. Brevskrivaren menar dock att det återstår mycket för att kunna 
behandla och tillrättalägga dem. Det behövs uppföljning. 
 
Jämställdhet 
Vid varje möte tas jämställdhetsfrågan upp. Intressanta diskussioner uppstår. Avdelningen har 
också undersökt fördelningen mellan kvinnors och mäns kompetensutveckling. Fördelningen 
är jämlik. 
 
Avdelning 4 
Vid detta intervjutillfälle infann sig också en öppenhjärtig stämning. En chef och en kollega 
intervjuades. Från denna avdelning inkom ett brevsvar. 
 
Aktörsberedskap som uni- och multiprofessionalitet 
Medarbetarna vid denna avdelning träffas dagligen, men har möte bara en gång i månaden på 
grund av skiftande arbetsuppgifter. Det är täta kontakter medarbetare emellan och 
medarbetare och skolledare emellan.  
 
I smågruppsdiskussioner har frågan om fackkunskap och bred kunskap dryftats. I dessa 
diskussioner har samarbetstankar väckts till liv.  
 
Omvärldsbevakningen och utvecklingsarbetet har koordinerats. Under 
kompetensutvecklingstiden har en ny strategi på avdelningen arbetats fram. Närheten till 
skolorna är avgörande – att närma sig dem för att fånga upp deras behov. Det har blivit 
mycket bättre nu. Särskilt i arbetet med kvalitetsredovisningarna är stöd till skolenheterna 
viktigt. 
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Arbetet har effektiviserats inom Kunskapskontoret genom att det går lättare att dra nytta av 
varandra – kontaktytorna är större. 
 
Från brevskrivarens svar kan vi känna igen den multiprofessionella medarbetaren. Där finns 
fokus både på fack- och på omvärldskunskap. Det kommer också fram att det vore önskvärt 
med en ännu högre grad av samarbete. 
 
Splittrande och sammanhållande krafter – Dionysos och Apollon 
Tidigare upplevde många inom Kunskapskontoret att det var för lite samarbete. Genom 
Strategihusets utbildning har samarbetet ökat. Alla medarbetare har blivit mera synliga. 
 
Relationen mellan skolorna och Kunskapskontoret har blivit bättre. Det märks en tydlig 
skillnad före och efter kompetensutvecklingssatsningen. Dionysos var mera framträdande 
förr. Ännu saknas det riktigt medvetna och sammanhållande, men det är mera positivt nu. Där 
finns struktur och ordning. Frirummet är upptäckt och det finns en vision. 
 
Farhågor finns om att omorganisationen försvårar fortsatt utveckling i positiv riktning. 
 
Jämställdhet 
Genusfrågan har väckts och följts upp i gruppdiskussioner. Det pågick under en hel dag. 
Jämställdhetsfrågor är ofta uppe på bordet. Dessa diskussioner anses vara mycket 
betydelsefulla. 
 
Jämställdhetstänkandet har utvecklats mycket positivt, enligt brevskrivaren. 
 
 
En sammanfattande bedömning utifrån analyser 
I denna analys görs bedömningar av kompetensutvecklingens inverkan på vardagsarbetet vid 
Kunskapskontoret, liksom bedömningar av inverkan på Kunskapskontoret som organisation. 
Ser man Kunskapskontoret som ett mynt så verkar det som så att den ena sidan av myntet har 
mottagit kompetensutveckling utifrån handlingsplanen, mycket positivt. Dess inverkan har 
lämnat djupa avtryck både professionellt och organisationellt. Den andra sidan av myntet har 
inte alls i samma grad berörts av insatserna. Här infinner sig frågan: ”Varför har det blivit så 
olika?” 
 
De två sidorna av myntet är å ena sidan avdelning 3 och 4, å andra sidan avdelning 1 och 2. 
Sammantaget analys av intervjuer och brevsvar framkallas en bild av ökad 
multiprofessionalitet och stärkta sammanhållande krafter vid avdelningarna 3 och 4. Vid sidan 
av fackkunskaper har kompetensutvecklingen framför allt givit mer kompetens 
organisationellt och institutionellt. Inom organisationen Kunskapskontoret och över 
avdelningarna har kompetensutvecklingen stimulerat till att integrera arbetsuppgifterna. 
Institutionellt har intresset för uppdragen, vilka de är och vad de innebär, ökat. Vi kan se mera 
av den multiprofessionelle medarbetaren och mera av Apollon vid de här avdelningarna. Vi 
gör den bedömningen att detta är effekter av kompetensutveckling. 
 
Vid avdelning 1 framkommer i intervjun att kompetensutvecklingen haft god inverkan 
professionellt så väl som organisationellt. I perspektivet före och efter satsningen på 
kompetensutveckling, så har det blivit bättre nu. Detta tillbakavisas i brevsvaret, vilket 
undertecknats med avdelningens namn genom en av medarbetarna. I brevet framgår att frågor 
som berör multiprofessionalism inte är relevanta för avdelningens medarbetare. Sådan 
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organisationsutveckling som stärker de sammanhållande krafterna verkar att döma av brevet 
som att inte heller den känns angelägen. Lägger man intervjun och brevet sida vid sida, 
skymtar en stark Dionysos fram inom denna avdelning 1. 
 
På samma sida av myntet som avdelning 1, befinner sig också avdelning 2. I analys av 
intervju och brev sammantaget, finns inga avtryck alls att spåra från kompetensutvecklingen. 
Dessutom kan vi göra den bedömningen att det är mera av uniprofessionalitet vid denna 
avdelning än det är vid avdelning 1, liksom ännu mera av Dionysos. En utsaga från intervjun 
kan understryka detta. Den ger uttryck för att man inom avdelning 2 känner sig väl behövda 
av dem därute i Sandvikens kommunala skolor, medan att andra avdelningar på 
Kunskapskontoret anses bara generera mer arbetsuppgifter för dem i skolorna. 
 
På vilken sida av Kunskapskontoret, som mynt, förvaltningsledningen befinner sig är en 
öppen fråga. Detta får var och en läsare själv göra bedömningar av. 
 
Från ledningens perspektiv tycks att satsningen på kompetensutveckling i Sandviken vid 30 
skol- och resultatenheter, varit en uppenbar framgång och givit goda effekter överlag. 
 
 
Rekommendationer samt slutord 
Kriterier för en god utvärdering är att den ska vara seriös och den ska engagera personalen 
och i slutändan ge sådan feedback att åtgärder vidtas till gagn för eleverna. Innehållsligt ska 
den redovisa information, som både är bred och djup. Denna information ska ge en stadig 
plattform för fortsatt utvecklingsarbete. Mot bakgrund av insamlade data och analyser ges 
rekommendationer om insatser för skolutveckling – utvärdering som skolutveckling. För de 
714 som deltagit i samlingsprojektet ska utvärderingen dessutom vara begriplig och 
kommunicerbar. 
 
Allmänt sett så har samlingsprojektet för kompetensutveckling drivit de 30 skol- och 
resultatenheterna i Sandvikens kommun ett par steg framåt på väg mot att bli lärande 
organisationer eller om man så vill på väg mot frirumserövrande. 
 
Vi har funnit avtryck i varierande grad lätta och djupa. Vi fann främst avtryck i form av ökad 
inre effektivitet. Det glapp som vi kan urskilja mellan vår tolkningsbas och 
utvärderingsresultaten, är att den ökade yttre effektiviteten är mindre än vad som förväntades. 
På sina håll har även den yttre effektiviteten ökat men detta förekommer mest i de lägre 
skolformerna. Som vi varit inne på tidigare i denna slutrapport, så kan den ökade inre 
effektiviteten medföra ökad grad av yttre effektivitet. På sikt kan alltså glappet minska. För att 
detta ska ske gäller det att inte släppa taget utan istället att försöka gå vidare med ytterligare 
kompetensutveckling, som har siktet inställt mot att medvetandegöra skolans uppdrag. 
 
Eftersom vårt utvärderingsuppdrag angår den kompetensutveckling med bidrag från EU:s 
Växtkraft, Mål 3, steg 2 och inte steg 1, så ligger själva behovsanalysen i steg 1 utanför våra 
åtaganden. Vi vill dock framhålla att det finns andra, för skolor som organisationer och för 
skolan som institution, modeller för behovsanalys och nulägesbeskrivningar. Den modell för 
behovsanalys som har använts i steg 1 är den så kallade SWOT-analysen. Denna modell har 
sin härkomst i det militära – befälhavaren granskar situationen inför en förestående batalj 
utifrån synvinklarna ”styrka”, ”svaghet”, ”möjligheter” och ”hot”. Den är användbar vid 
värdering av organisationers funktion i förhållande till omvärldens förutsättningar (Andrews, 
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1971). Ordet ”SWOT” är ett initialord. Ordet ”swot” har i engelskan också en annan betydelse 
”plugghäst”, ett ord som är vanligt förekommande i skolans värld. 
 
Nåväl, inför detta samlingsprojekt har denna nulägesanalys och medföljande kartläggning 
använts, och detta har i sin tur givit upphov till innehållet i handlingsplanerna för 
kompetensutveckling. Vår rekommendation i det här sammanhanget är att skol- och 
resultatenheter i Sandvikens kommun framdeles överväger andra former av behovsanalys. 
Detta gör vi trots att SWOT-analysen har den fördelen att den ger möjlighet till utveckling 
bottom-up. Att medarbetarna inom organisationer genom sin professionalitet själva får avgöra 
vilka behov de har. Men, som nämnts förut, det finns andra modeller bottom-up för 
behovsanalys, som är mera lämpade för skolor och att dessa i sin tur ger bättre chanser till 
måluppfyllelse vid själva genomförandet av det som planerats för. 
 
Leder kompetensutveckling till organisationsutveckling? Svaret på frågan från rapportens titel 
kan inte ges ett entydigt ja, utifrån det som kommit fram i vår utvärdering. Som vi ovan 
nämnt, kan vi se att de 30 skol- och resultatenheterna klivit ett par steg framåt på grund av 
kompetensutvecklingsinsatserna. Eftersom skolans komplexitet är av en annan art och grad än 
andra organisationers, är de analyser av behov som uppstår i samband med förändring och 
utveckling avgörande för framgång. För att fånga upp de av skolans behov som inte bara 
ligger på ytplanet utan tränger djupare in i verksamheten, fordras en problematisering av 
relationen mellan skolor som organisationer och skolan som institution. Utifrån de 
resonemang som följer av en sådan problematisering, får man en seriös grund att stå på inför 
kommande kompetensutvecklingssatsningar. 
 
Ifall vi utvärderare i vår granskning av projektets utfall gentemot tolkningsbasen, vid sidan av 
så att säga, stöter på organisationsproblem, så bör dessa också delges uppdragsgivaren. Vi har 
funnit några sådana högre upp i skolorganisationen. För att komma till klarhet om dessa 
fordras ytterligare studier och studier av en annan art, som ligger utanför vårt egentliga 
utvärderingsuppdrag. 
 
Avslutningsvis vill vi bara tillägga att i mötet med ett urval av dessa 714 medarbetare, har vi 
under utvärderingen kunnat samarbeta under behagliga former. Personalen har ställt upp 
beredvilligt och varit ytterst tillmötesgående. 
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Bilaga 1 
Dokumentanalys enligt nivåmodellen 
 
 

 Växtkraft Mål 3, åtgärd 1:1 
och 1:2 

Avtalsbilaga Anbud avseende 
Utvärdering av 
kompetensutveckling, dnr 
KUN 2005/89 

Ideologisk 
nivå 

/…/ har bl a samband med 
de riktlinjer som avser 
livslångt lärande och att 
hantera förändringar och 
främja anpassbarhet och 
rörlighet på 
arbetsmarknaden. 
 
Eftersom jämställdhet är ett 
genomgående tema för hela 
programmet finns också en 
koppling till riktlinjen om 
jämställdhet. 
 
Gemensamt för alla 
Växtkraft Mål 3-projekt är 
att de ska vara nyskapande 
och strukturpåverkande till 
innehållet. 
 
Kompetensutvecklingen 
måste ses som en 
investering såväl för 
individen, företaget, den 
offentliga arbetsgivaren 
liksom för samhället i 
övrigt. 
 
Programmet skall 
medverka till EU:s 
sysselsättningsstrategi.  

/… / om skolan ska 
utvecklas till en lärande 
organisation kräver det till 
att börja med utveckling 
inom följande 
kompetensområden.  
 
/…/ högre måluppfyllelse 
så att barnen och eleverna 
utvecklas till demokratiska, 
självständiga, 
ansvarstagande 
samhällsmedborgare 

Utgångspunkten för 
professionsanalysen är 
självfallet att allt skolarbete 
ytterst har en bäring på 
elevernas lärande. 
 
I enlighet med 
kravspecifikationen är 
syftet med utvärderingen 
att undersöka om och i så 
fall vilka ”avtryck” som 
den aktuella 
kompetensutvecklingsinsat
sen i enlighet med EU:s 
Växtkraft Mål 3, steg 2 har 
lämnat på totalt 714 
anställda i Sandvikens 
kommunala skolsystem. 
 
Ett flertal personer kommer 
alltså att i egenskap av 
intervjupersoner beredas 
tillfälle att reflektera över 
måluppfyllelse och 
professionalism. Detta 
innebär ett arbetssätt som i 
sig banar väg för 
kompetensutvecklingsarbet
ets måluppfyllelse. 

Innehållsnivå När det gäller små och 
medelstora 
företags/verksamheters 
strategier för 
kompetensutveckling, 
organisationsutveckling 
och kompetensförsörjning 
är förändringsbenägenhet 
extra viktigt. 

Som bas för 
utvecklingsarbetet i 
kommunens förskolor och 
grundskolor har 
kommunikation, reflektion 
och dokumentation 
prioriterats. 
 
/…/ kompetensområden: 

Yrkesuppdraget klargörs 
med hjälp av 
professionsteori och 
utvärderingen 
uppmärksammar om och i 
så fall hur yrkesutövarnas 
faktiska arbete svarar mot 
krav som kan ställas på ett 
i sammanhanget godtagbart 
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/…/ 
kompetensutvecklingsinsat
ser av anställda i 
kombination med 
organisationsutveckling. 
 
Det handlar inte bara om 
formell utbildning utan 
även om lärande och 
utveckling i arbetet. Ett 
sådant lärande främjas av 
en medveten utformning av 
arbetsorganisationen på ett 
sätt som gör att lärandet 
blir ett naturligt inslag i 
arbetet. 
 
Det ekonomiska stödet från 
Växtkraft Mål 3 kan avse 
lärande i arbetet eller 
annan 
verksamhetsrelaterad 
kompetensutveckling men 
också komplettering av 
baskunskaper. 

- pedagogisk kompetens  
- självärderings- och   
  reflektionskompetens,  
- 

dokumentationskompetens,  
- samarbetskompetens. 
 

professionellt arbete på 
såväl individ- som 
organisationsnivå. 
 
Närmare bestämt innebär 
detta att kartlägga 
eventuella återverkningar 
av kompetensutvecklingen 
på i första hand en 
professionell organisations- 
och individnivå. 
 
Sandvikens kommun 
förväntar sig alltså att 
slutrapporten från denna 
utvärdering inte bara 
innehåller utvärderingens 
resultat utan även att 
utvärderarna drar slutsatser 
med bäring på hur insatsen 
genomförs. 
 
Utvärderingen avslutas 
med att resultat av dessa 
studier relateras till 
utvärderingens 
tolkningsbas och att 
eventuellt ”glapp” mellan 
tolkningsbasens innehåll 
och insamlade 
utvärderingsdata preciseras 
och diskuteras. 

Regelnivå Såväl företrädare för den 
privata som den offentliga 
sektorn kan vara 
projektägare. Det är 
projektägaren som ansvarar 
för projektet både 
innehållsligt och 
ekonomiskt. 
 
Projektägaren ansvarar för 
genomförande och 
samordning inom projektet. 
Vidare ska projektägaren 
sträva efter att under 
projektperioden bygga 
strategiska nätverk för att 
möjliggöra 
vidareutveckling eller 

Inom en tvåårsperiod skall 
samtlig personal inom 30 
skolenheter ha genomfört 
sina individuella 
kompetensutvecklingsprog
ram. Följas upp, utvärderas 
och efter tvåårsperioden 
slutvärderas (2007-12-31). 
 
/…/ kvalitativt slutvärdera 
/…/ redovisa hur insatserna 
har genomförts och 
fullföljts och vad som 
återstår att utveckla enskilt, 
i arbetslaget och på skolan 
 
Kompetensutveckling 
kommet att utföras under 

Resultatet av 
professionsanalysen ingår i 
tolkningsbasen. 
 
Eventuella förslag till 
förbättringar av dessa 
kompetensutvecklingsinsat
ser kommer att lämnas. 
 
Senast 2008 02 28 ska 
manuskript till slutrapport 
överlämnas till Sandvikens 
kommun och muntligt 
presenteras i former som 
avgörs av kommunen. 
 
Att kommunen på detta sätt 
inte bara blir åskådare till 
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implementering av 
resultaten efter 
projekttidens slut. 
 
Utifrån analysen görs den 
handlingsplan som ligger 
till grund för de anställdas 
fortsatta 
kompetensutveckling /…/ 
 
Det är projektägarens 
ansvar att se till att det tas 
fram en individuell 
kompetensutvecklingsplan 
för varje anställd. 
 
/…/ ska man även 
diskutera vad man behöver 
utveckla och lära 
tillsammans i arbetslaget 
och vilka krav som 
kommer att ställas på den 
enskilde medarbetaren i 
framtiden. 
 
Högst 4000 kronor per 
anställd utgör 
beräkningsgrund. 
 
/…/ ska följande s k 
genomgående teman, som 
ingår i programmet, 
övervägas och 
kommenteras varav minst 
ett bör tillämpas praktiskt. 
De genomgående temana 
är Jämställdhet, Hållbar 
utveckling, 
Kompetensutveckling inom 
IT-området samt Regional 
utveckling. 
 
Med en 
kompetensutvecklingsanal
ys (se separat bilaga) som 
grund ska 
företaget/arbetsplatsen 
arbeta fram en 
handlingsplan. 
 

de dagar som finns till 
förfogande för personalens 
kompetensutveckling 
 
/…/ skall beakta målen i 
läroplanerna och i skolans 
styrdokument på nationell 
nivå och kommunal nivå 
med fokus på uppfyllda 
mål och resultat inom den 
pedagogiska verksamheten 
vid berörda förskole- och 
skolenheter i Sandvikens 
kommun. 
 
/.../ fokus på individen i 
relation till yrkesuppdraget 
när det gäller förmågan att 
förbättra barnens 
färdigheter och kunskaper, 
samt elevers kunskaps- och 
betygsresultat. 
 
/.../genom process och 
aktionsforskning  med 
fokus på individen och 
individens yrkesuppdrag i 
nära samverkan med 
uppdragsgivaren 
 

utvärderingen utan också 
aktiva deltagare, innebär 
enligt vårt förmenande ett 
arbetssätt som bidrar till att 
uppfylla målen för 
utvärderingen. 
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Hur en föreslagen aktivitet 
påverkar kvinnor och mäns 
lika möjligheter ska alltid 
beskrivas. 
 
Ansökan om ekonomiskt 
stöd från Svenska EFS-
rådet ska göras av den som 
ska vara projektägare. 
 
Det är projektägaren som 
ansvarar för projektet både 
innehållsmässigt och 
ekonomiskt. 
 
Högst 8000 kronor utgör 
beräkningsgrund. 

Ämnesnivå    
Intern 
verksamhets-
nivå 

Resultatet blir en 
handlingsplan som 
omfattar samtliga anställda 
och som är grunden för 
ansökan om stöd för 
kompetensutveckling. 
 
Syftet med 
kompetensutvecklingsanal
ysen är att stimulera till 
ökad 
förändringsbenägenhet hos 
såväl anställda som hos 
företaget. 
 
/…/ en genomgång av 
verksamheten idag och en 
bedömning av framtiden. 
Det betyder att arbetet 
leder fram till en 
helhetsbedömning av 
företaget/arbetsplatsen där 
alla anställda har deltagit. 
 
/…/ göra en 
helhetsbedömning av varje 
enskild medarbetares 
kompetensutvecklingsbeho
v kopplat till arbetsplatsens 
kompetensbehov. 
 
Den verksamhetsrelaterade 

Denna 
kompetensutvecklingsanal
ys har genomförts i fyra 
steg: 
1 Värderingskartläggning , 
on line 
2 Kommunikation och 
reflektion kring ett antal 
frågor med fokus på 
verksamhetens syfte och 
mål 
3 Individuell SWOT-
analys som har lyft fram 
styrkor och svagheter på 
individnivå  i förhållande 
till verksamhetens mål. 
Möjligheter och hot 
4 Handlingsplaner: 
kompetensutvecklingsbeho
v på individ och gruppnivå 
för 30 skolenheter 
(förskola, grundskola och 
gymnasieskola) 
 

Utgångspunkten för denna 
utvärdering (den s. k. 
tolkningsbasen) tas fram 
genom en dokumentanalys 
av de i sammanhanget 
berörda statliga och 
kommunala 
styrdokumenten. 
 
Det empiriska resultatet av 
denna utvärdering kommer 
att relateras till denna 
tolkningsbas. 
 
Här föreslås att någon eller 
några representanter för 
uppdragsgivaren aktivt 
ingår i 
utvärderingsgruppen och 
på så sätt direkt samverkar 
med utvärderarna. På detta 
sätt utvecklas ytterligare 
kommunens egen interna 
utvärderingskompetens. 
 
Metodiskt kommer 
utvärderingen att 
genomföras i huvudsak 
med metoder som 
dokumentanalys och 
intervjuer. Även 
enkätmetod och brevmetod 
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kompetensutvecklingen 
kan ses på olika sätt, t ex 
genom att anordna kurser 
eller gnom handledning 
och mentorskap. 

kan komma ifråga. 
 
I detta ingår såväl allmänna 
centrala och kommunala 
styrdokument för skolan 
som dokument med direkt 
beröring till denna 
specifika insats. Utifrån 
dokumentanalysen arbetas 
en tolkningsbas fram, d. v. 
s. utgångspunkterna för 
utvärderingen fastställs. 
Tolkningsbasen genererar i 
sin tur frågeställningar som 
konkretiseras till intervju- 
och ev. enkätfrågor. 
Målgrupp för dessa 
intervjuer och ev. enkäter 
är ett urval av de 714 
anställda som genomgår 
eller genomgått det 
aktuella 
kompetensutvecklingsprog
rammet. 
 
Om kommunen önskar så 
kan en referensgrupp som 
kontinuerligt följer 
projektet i dess olika faser 
knytas till utvärderingen. 
 
Målet för utvärderingen är 
alltså att kartlägga om och i 
så fall hur de genomförda 
kompetensutvecklingsinsat
serna på såväl individ- och 
organisationsnivå bidrar till 
måluppfyllelse och 
medarbetarnas 
professionella utveckling. 
 
Referensgruppsarbetet blir 
därmed ett ytterligare 
arbetssätt som ger 
förutsättningar för en ökad 
grad av måluppfyllelse. 

Extern 
verksamhets-
nivå 
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Bilaga 2 
Dokumentanalys av Hyttbackeskolans handlingsplan 
 

 Självvärderings- 
och 
reflektionskompe-
tens 

Samarbetskompe-
tens 

Pedagogisk 
kompetens 

Dokumentations-
kompetens 

Institutions-
nivå 

Under innevarande 
läsår har 
Hyttbackeskolans 
värdegrund arbetats 
fram i samråd 
mellan personal, 
elever och 
föräldrar. 

 Kompetens att utforma 
verksamheten utifrån 
lagar, statliga och 
lokala planers innehåll 
så att uppsatta mål nås.  
 

 

Organisa-
tionsnivå 

Kompetens i 
arbetsmiljö-
lagar/regler för att 
skapa och underhålla 
den  
fysiska och psykiska 
miljö, med målet att 
stödja välbefinnandet 
hos alla på 
arbetsplatsen.  
 
Kompetens om den 
egna och andras 
kulturer för att 
förmedla        
kunskap, öppenhet 
och förstå att använda 
kulturarvet och 
samverka med 
närsamhälle och 
omvärld så att det blir 
ett naturligt inslag i   
lärandet för att skapa 
förståelse och 
acceptans mellan 
människor. 
 
 

Samtlig personal 
har deltagit i denna 
kompetensutveck-
ling. Detta för att 
varje individ ska 
känna delaktighet, 
men också ansvar 
för att skapa en 
gemensam framtida 
utveckling. 
 
Kompetens i 
verksamhetens 
organisation och 
rutiner för att ha en  
fungerande 
verksamhet.   

Kompetens att se varje 
barns sociala, fysiska 
och emotionella behov 
för att skapa 
förutsättning för 
trygghet och 
välbefinnande så att 
inlärning och 
utveckling kan ske. 
 
Kompetens i att utifrån 
pedagogiska teorier 
med praktiska metoder   
möta varje barn på dess 
nivå och därmed 
stimulera lärande och 
utveckling. 
 

Kompetens i att 
kartlägga, sovra, 
nedteckna, motta 
och använda 
relevant 
information i 
förekommande 
ärenden för att 
garantera 
kontinuitet och 
säkerställa kvalitet. 
 
Samtliga 
pedagoger på 
skolan 
 
a) 
Åtgärdsprogram 
dokumentation 
Målgrupp: 
Samtliga 
pedagoger på 
skolan 28 
personer 
Omfattning: 7 
dagar 
 

Gruppnivå Kompetens att 
mäta, analysera och 
utvärdera                        
verksamhetens mål 
och utifrån 
resultatet utforma 

Analysen har sin 
utgångspunkt 
utifrån den 
kompetensprofil 
som representanter 
för arbetslagen 

b) Ledarskap i  
klassrummet, lär- 
stilar 
Målgrupp: Samtliga 
I arbetslaget 6-9 
Omfattning: 4 dagar 
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metoder                          
och arbetssätt samt 
sätta nya mål. 

 

Arbetslaget 6-9 
a) 
Konflikthantering, 
bokstavsbarn 
 
Målgrupp: Samtliga i 
arbetslaget 6-9 
 
Omfattning: 4 dagar 
 

utarbetat. 
 
Kompetens att utifrån 
de demokratiska 
principerna ge 
eleverna  
möjlighet att påverka, 
ta ansvar för och vara 
delaktiga i det egna 
lärandet och miljön. 
 
Kompetens i och 
förståelse för 
individers och 
gruppers beteenden, 
för att främja ett 
utvecklande och 
tillåtande klimat. 
 
Arbetslagets ansvar 
är tydliggjort och 
betonas i den 
handlingsplan över 
kompetenshöjande 
aktiviteter som 
arbetats fram 
gemensamt.  
Genom detta 
processinriktade 
arbetssätt 
garanteras ett 
inflytande och 
ansvar över såväl 
hela arbetslagets 
som det 
individuella 
kompetensbehovet. 

 

Individnivå   Kompetens att utifrån 
varje barn skapa 
förutsättningar för 
ett individuellt lärande. 
 

Kompetens i att 
använda teknisk 
utrustning som                   
administrativt och 
pedagogiskt 
hjälpmedel. 

 

Kompetens inom det 
aktuella ämnet för att 

Kompetens i att ge 
och ta information 
samt uttrycka sig i 
tal och skrift med 
syfte att få ett 
fungerande 
samarbete i ett 
tillåtande och 
utvecklande klimat. 
 
åtgärdsprogram 
(är ett prioriterat 
område utifrån 
behov på skolan) 
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inspirera och stimulera 
lärande samt ge 
förutsättning för att nå 
uppsatta mål.  
 

• barns 
utveckling 

• bokstavsbarn 
 

c)Diverse specifika 
kurser inom olika 
ämnesområden 
Målgrupp:       Individer 
inom arbetslaget 
 
Omfattning: 2-5 
dagar/person, kurser 
eller workshops köps 
inom aktuellt område 
 

Digital videokamera 
teknik 
 (8 personer) 
Teknikkurs, data  
(4 personer) 
Videofilm som ped 
verktyg  
(2 personer) 
Power point  
(2 personer) 
Ämneskunskap ty, 
vistelse i Tyskland  
(1 person) 
Pedagogik  
(2 personer) 
Klassrumsforskning  
(1 person) 
Gruppsykologi  
(3 personer) 
Läs- och skrivinlärning  
(2 personer) 
TV-videoteknik (1 
person) 
Ämneskunskap, en 
vistelse i England  
(1 person) 
Barns utveckling 10-16 
år  
(1 person) 
Ämneskunskap, hk, 
näringslära  
(1 person) 
Slöjd inkl dräkthistoria  
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(1 person) 
FC  
(2 personer) 
Hemsida  
(1 person) 
Samtalsmetodik  
(3 personer) 
IT  
(2 personer) 
Spec ped  40p  
(1 person) 
Videocanon  
(3 personer) 
Ämneskunskaper, sh 5p 
& 10-20p  
(1 person) 
Specped 5p  
(1 person) 
Ma-didaktik   
(2 personer) 
Praktisk no  
(2 personer) 
Idrott och hälsa 5p & 
10 p  
(1 person) 
Studiebesök  
(2 personer) 
Ämneskunskaper, 
träslöjd kombimaskin 
(1 person) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


