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Sammanfattning 

Syfte med följande studie har varit att undersöka hur personal i olika verksamheter inom en 

lärande- och kulturförvaltning uppfattar organisation, innehåll och möjligheter till 

implementering av ny kunskap under en stor utbildningssatsning. I bakgrunden redogör jag hur 

litteraturen resonerar om begreppet lärande och kunskap. Vidare beskrivs varför 

personalutbildningar genomförs samt hur en lyckad implementeringsprocess kan gå till. Jag har 

intervjuat en grundskolelärare, två förskolelärare, en gymnasilärare, tre specialpedagoger samt 

en förskolechef och grundskolechefen i kommunen och frågat om deras åsikter och funderingar 

kring utbildningssatsningen. Jag har deltagit vid ett föreläsningstillfälle samt varit observatör 

vid ett reflektionsmöte för att skapa mig en bild av hur dessa sammankomster utformats. 

Resultatet av undersökningen visade att de flesta av de deltagande pedagogerna var positiva till 

utbildningssatsningen. De gemensamma reflektionstillfällena anses mycket värdefulla men att 

det framförallt i högre stadierna är svårt att tidsmässigt få tid till dessa. Otydliga arbetsavtal 

anges som en av orsakerna till detta. Det har också framkommit att pedagogerna saknar 

delaktighet och intresse från rektorer och skolledningens sida. Resultatet visar också att de flesta 

anser att de största hindren för en lyckad implementering är personlig inställning, tidsbrist, 

otydliga mål och ekonomiska förutsättningar. 
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Development and learning in an 

organization where learning is 
the mission 

Staff´s experience of a municipality's overall training effort 

Annelie Norell 

Abstract 

The purpose of my study was to examine how staff in different activities in a learning and 

culture management perceives the organization, content and opportunities for implementation of 

new knowledge in a mjor education drive. In the background, I describe how the literature 

argues for the concept learning and knowledge. It also describes why staff training is carried out 

and how successful implementation process dan be performed. I have been interviewing a 

school teacher, two nursery teachers, a secondary teacher, three special educators and one who 

is head of three preschools and primary manager of the municipality and asked about their 

views and thoughts about the training effort. I have participated in lectures and was an observer 

at a reflection meeting to create me a picture of how these sessions are designed. The results of 

the survey showed that most of the participating teachers were in favor of the effort. The 

common reflection opportunities are considered very valuable, but it„s mainly in the higher 

stages difficult to have time for these. Unclear work description is one of the reasons for this. It 

has also emerged that teachers have no involvement and interest from school principals and 

school management. The result also shows that most believe that the greatest obstacle to a 

successful implementation is a personal preference, time constraints, unclear objectives and 

economic conditions. 
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Bakgrund 

Kunskap och lärande 

När man talar om utbildning och implementering av ny kunskap väcks frågan vad lärande och 

kunskap innebär? Staffan Larsson (1996) har beskrivit fenomenet lärande genom att förklara det 

som att vi fyller vårt medvetande med intryck, minnen och fantasier dessa ordnas genom att vi 

tolkar vår omvärld. Dessa tolkningar bildar basen för varje persons sätt att föreställa sig 

omvärlden. Vi lär oss genom att vi tvingas revidera vår förhandsinställning. Lärande kan 

faktiskt definieras just så; vår tolkning av något förändras.  

Roger Säljö (2005) skriver att lärande är en term som nästan alltid används med positiva 

förtecken: att lära är viktigt och ju mer man lär desto bättre. Han vill ändå belysa att mycket av 

lärandet som sker i samhället är improduktivt, farligt och oönskat både för kollektivet och 

individen. Han tar som exempel upp kriminella gäng som ofta har ingående kunskaper om hur 

man begår brott som de sedan förmedlar till nykomlingar. Han menar att vi också lär oss 

fördomar om andra människor och att det är viktigt att ha i minnet att lärande kan ta människor i 

olika riktningar. ”Lärande är en aspekt av alla mänskliga handlingar och måste förstås som en 

integrerad del av sociala praktiker” (s. 15). 

När det gäller kunskapsbegrepp fokuseras skillnaderna mellan att se kunskap som en produkt – 

dvs något som konsumeras eller som en process, som man själv som studerande är delaktig i. 

Produktsynen är nära förbunden med en kvantitativ syn på kunskap, dvs kunskapen ses 

automatiskt som en mängd fakta som man samlar på sig, en slags ytkunskap. Att ha mycket 

kunskap blir viktigt. Processynen är nära förbunden med en kvalitativ eller konstruktivistisk syn 

på kunskap, dvs kunskap ses som något som den studerande skapar genom att integrera ny 

kunskap med tidigare kunskaper och erfarenheter, en holistisk syn (Hedin och Svensson, 1997).  

Säljö (2005) har beskrivit två forskartraditioner som studerat hur individer lär där skillnaden 

mellan dessa traditioner är att den ena ser utveckling och lärande som något som kommer 

inifrån människan själv, medan den andra ser lärande som något som skall förvärvas. Enligt det 

första synsättet är lärandet och utveckling detsamma som att mogna och utveckla sina inre, 

naturgivna förmågor och fysiska färdigheter. Till denna tradition hör den moderna biologin där 

många vill förklara allt flera av våra kapaciteter och egenskaper som medfödda genetiska 

förutsättningar. Den andra traditionen, som är mer karakteristiskt för inlärningspsykoligin, ser 

lärandet som en fråga om att förvärva beteenden och inhämta kunskaper och färdigheter. Dessa 

två perspektiv har sina rötter i antikens filosofi och brukar nämnas rationalism (eller nativism) 

respektive empirism. Säljö skriver att synen på lärande och utveckling har genom århundradena 

pendlat mellan dessa poler.  

För att förstå lärande i sin helhet behöver vi olika former av lärande, såväl medvetna som 

omedvetna, såväl aktiva som passiva. Hultman (1996) har beskrivit följande former som kan 

täcka in dessa behov: 
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 Inget lärande; vilket innebär att vissa förändringar misslyckas och resulterar i att 

försöket går spårlöst förbi.  

 

 Första ordningens lärande (eller assimilation och ”single-loop” lärande); som innebär en 

förkovran inom etablerade ramar och förutsättningar. Grundstruktur består. Kanske är 

detta lärande en av de vanligaste och mest naturliga formerna.  

 

 Andra ordningens lärande (eller ackommodation och ”double-loop” lärande”); som 

innebär att ramar, synsätt och principer ifrågasätts. En ackommodation kan inträffa 

endera som ett resultat av yttre förväntningar eller som ett resultat av en naturlig 

utveckling. Många gånger likställes detta med lärande och beaktar då inte att det finns 

andra former som också innebär att man lär sig något även om det då inte är lika 

dramatiskt som detta. 

 

 Lärande kan också innebära att ingen beteendeförändring sker men ändå resultera i 

bättre kunskap om den egna verksamheten vilket benämns som metalärande. 

 

 Tredje ordningens lärande- eller metalärande innebär att man lär sig något som inte står 

på ”dagordningen” (jämför dold läroplan och socialdiciplinering) eller att man lär sig 

något ”teoretiskt”. Metalärande kan innebära att man lär sig något som uppfattas som 

angeläget, tex ”en klar organisationsteori” (mental karta) som innebär att man ser sin 

arbetsplats med nya ögon. Om man tar med denna form av lärande när man tar ställning 

till paradoxerna kan man finna att ett lärande har inträffat även om man inte kan 

konstatera ett förändrat handlande (Hultman, 1996). 

 

Frågor som berör lärares arbete och professionella utveckling debatteras och diskuteras ofta. 

Undervisning är en komplex process och vad en lärares kunskap ska bestå av är inte lätt att 

påvisa. Lendahl och Runesson (1996) menar att varje lärares undervisningsteori är subjektiv och 

utgörs av ett personligt system av kunskaper och antaganden. Det som avgör om nya 

erfarenheter och kunskaper införlivas i den befintliga teorin är hur väl de passar in i den, samt 

hur användbara de är i praktiken. De anser också att många lärare till stor del är 

handlingsinriktade och inte vana att se på sin praktik som något som kan utvecklas eller 

förbättras genom att söka stöd i forskning eller teorier. En vanligt förekommande uppfattning 

bland lärare och lärarstuderande är att lärare egentligen bara kan lära av sin egen praktik.  

Berg och Scherp (2003) har i en studie visat att lärare själva betraktar erfarenheter som den 

starkaste påverkansfaktor i utformandet av undervisningen. Detta så kallade erfarenhetslärande 

menar Scherp kan snarare betraktas som konserveringsmedel än som förändringskraft, eftersom 

människan har en förmåga att lägga märke till det man redan kan och förstår. 

Med kollektivt lärande avser växelverkan mellan individuella lärande processer och 

kommunikation. För att en kollektiv lärandeprocess skall komma till stånd behöver deltagarna 

kunna berätta om sina erfarenheter och tolkningar på ett sådant sätt att de gör dem tillgängliga 

för övriga deltagare. Eftersom misstag ofta skapar förutsättning för lärande behöver också 

sådana, mer negativa, erfarenheter komma i dagen. Dessutom räcker det sällan att bara ta upp 

och relatera sina erfarenheter. För att ett lärande ska ske behöver erfarenheterna också granskas 

kritiskt och problematiseras. När en kollektiv lärandeprocess följer dessa principer kan det 
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uppstå vad Argyris, Putman och Mc Lain (1985) kallat community of inquiry, vilket kan 

översättas med en reflekterande gemenskap. Att vara en duktig studerande i reflekterande 

gemenskap är inte det samma som att alltid ha det rätta svaret.  

Säljö (2000) poängterar språkets betydelse för lärande genom att beskriva länken mellan det vi 

kallar det yttre (kommunikation) och det inre (tänkandet). Genom tal får vi tillgång till andras 

tolkningar och kognitiva ansträngningar. Vi har då möjlighet att koordinera våra perspektiv på 

det specifika område som man samtalar om och det etableras en gemensam förståelse. Han 

menar att detta utgör en viktig grund för mänsklig kunskapsbildning och en anledning till vi kan 

låna av varandras insikter och förståelse.  

Ett verkligt lärande kan vara svårt att åstadkomma. Larsson (1996) pekar ut tre utmaningar när 

studier organiseras. För det första bör människors tolkningar utmanas. Skall det uppstå en 

förändring måste de invanda föreställningar och handlande individen har utmanas så att 

dynamik uppstår och tolkningar förändras. De studerandes vardagsvetande får heller inte 

befinna sig alltför långt ifrån budskapet för att det skall uppstå kontakt. För det andra måste 

kunskapen bli autenisk, att bli genuint intresserad och att studierna är i kontakt med våra 

tolkningar i vardagen, och för det tredje bör kunskapen vara relevant. När man inte inser i vilket 

sammanhang kunskapen får en mening, blir det svårt att förstå.  

Forskning och skolans praktik  

Folkesson (1996) menar att när lärare utvecklar sin personliga undervisningsteori är de 

kunskaper lärare får i samband med fortbildningar och studiedagar av underordnad betydelse. 

Ofta handlar det i dessa sammanhang om just vetenskaplig kunskap. En förklaring kan vara att 

den vetenskapliga kunskapen är teoretisk och generell och vägen från vetenskapligt rön till 

konkret klassrumsverksamhet kan ibland tyckas lång.  

Längsjö (1996) skriver att forskning ofta har varit föreskrivande och sett praktik som tillämpad 

teori. Brister i skolan har ansetts kunna avhjälpas om lärare varit villiga att ta till sig 

forskningsresultat, medan lärare sett forskningen som omedveten om skolans hela kontext och 

därför avfärdat den som verklighetsfrämmande.  

Istället för en polarisering mellan teori och praktik kan man se att dessa kunskapsformer kan 

komplettera varandra. Den klassiska frågan om tillämpbarhet och det praktiska värdet av teorier 

blir därmed mer skenbart än verkligt. Ett centralt problem i undervisningen blir istället att 

förena teori och praktik eller, snarare att få till stånd en växelverkan mellan praktiska 

erfarenheter och teoretisk analys. Ett sätt kan vara att se lärandeprocessen som ett växelspel 

mellan konkreta och abstrakta moment. Ofta kan det vara stora fördelar med att utgå från det 

praktiska/konkreta snarare än det teoretiska/abstrakta i utbildningen. En kunskapsproduktion 

som utgår från ett konkret problem/fenomen upplevs som engagerande och motiverande av de 

deltagande (Hedin och Svensson, 1997). 

Teoretisk utbildning har i många sammanhang visat sig vara utomordentligt svår att ”överföra” 

och ”tillämpa” som bas för praktiskt handlande i vardagslivet och arbetet. Omvänt så tenderar så 

kallad erfarenhetsbaserat lärande, det vill säga lärande i praktiska situationer, att leda till ett 

tämligt begränsat, situationsbundet lärande som är svårt att generalisera och dra nytta av i nya 

eller okända situationer. Mycket talar således för behovet av en sammankoppling mellan dessa 

båda former för lärandet (Ellström, 1996). 
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Larsson (1996) beskriver tre saker som bör uppmärksammas i samband med att en 

vuxenutbildning planeras. För det första bör det vardagliga sammanhang vari människor lär och 

arbetar uppmärksammas. Det medför en skepsis mot tanken att förändringar kan implanteras, 

implementeras uppifrån eller utifrån denna vardag. För det andra är insikten att lärandet i 

vardagen, grundat enbart på erfarenhet inte är tillräcklig för utveckling och ny kunskap. Det 

krävs distans till och reflektion av det vardagliga lärandet för att det ska kunna utvecklas. Det 

behövs alltså olika former av mer planlagda insatser i form av utbildning, folkbildning och 

självstudier. Slutligen en samsyn som kan skönja den belägenheten i vilken vi befinner oss, 

vilken kräver olika former av lärande, kunskap och utbildning (Larsson, 1996).   

Carlgren och Marton (2004) skriver att lärarna har till uppdrag att dels förmedla kunskaper i en 

instrumentell mening samtidigt som de också ska ge den enskilde eleven tillhörighet i en större 

sociokulturell gemenskap. De menar att lärarens arbete formas mellan dennes ambitioner och 

intentioner i dessa avseenden å ena sidan, och de faktiska betingelserna för arbetet å den andra. 

Såväl innebörden som betingelserna för att utöva yrket förändras emellertid vilket i sin tur 

innebär att vara lärare också förändras från en tid till en annan. De skriver också att 

formuleringar av visioner är en sak, genomträngningar in i olika delar av skolsystemet och 

verksamheterna där, en helt annan. På samtliga nivåer i skolsystemet finns traditioner och ramar 

som påverkar vad det blir av visionerna. Det finns en motsättning mellan vision och realitet, inte 

minst mellan läroplanens så kallade poesidelar och de mer realistiska kursplanedelarna. Läraren 

förväntas inte enbart vara en genomförare av läroplanerna utan de ställs också inför krav på ett 

arbete utanför klassrummet. Det handlar om krav på att formulera, argumentera för och 

kommunicera ett tänkande om såväl uppläggningen och innehåll i skolarbetet som bedömningen 

av eleverna. Carlgren och Marton (2004) menar att det vidgade uppdraget, upplösningen av 

stödstrukturerna etc, har befriat lärarna från en rad måsten men också lämnat dem utan hjälp för 

att till stor del lita till sitt eget kunnande och omdöme. Då följer ett behov av ett bättre samspel 

mellan de problem som framträder i yrkespraktiken å ena sidan och forskningen och 

kunskapsutvecklingen å den andra.  

Malmgren Hansen (2002) skriver i sin avhandling att tanken bakom de skolplaner som 

utarbetats är att de ska fungera som vägvisare för skolledare och pedagoger för att uppnå 

läroplanens mål men att den organisatoriska utveckling som skett har inneburit att 

ledningsfrågorna glömts bort eller förringats i förhållande till skolans uppdrag och mål.  

Omgivningsberoende faktorer 

Ellström (1996) skriver att en viktig förutsättning för lärande sammanhänger med individens 

möjligheter att omsätta sina kunskaper och handlingsplaner i konkret handling. Sammantaget 

ställer ett handlande i enlighet med den fullständiga handlingscykeln stora krav på individens 

kognitiva kapacitet och förmåga till ett medvetet, analytiskt tänkande och handlande. Brister i 

något eller några av stegen i den fullständiga handlings-och lärandecykeln kan vara en effektiv 

spärr för individens lärande. Denna kognitivt-rationalistiska syn på mänskligt handlande och 

lärande motsägs emellertid i hög grad av empiriskt baserade studier av handlande. Den bild som 

framträder utifrån dessa studier är istället bilden av mänskligt handlande som tämligen högt 

rutiniserat, starkt omgivningsberoende och intuitivt baserat.   

En klassisk, och i detta sammanhang central, observation utifrån ett intuitivt-kontextuellt 

perspektiv är den höga grad av rutinisering som i många situationer utmärker vårt handlande. 
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När vi (på individ-, grupp eller organisationsnivå) utvecklat ett sätt att uppfatta, hantera och tala 

om vissa problem eller situationer tenderar dessa tanke- och handlingsmönster att stabiliseras i 

form av rutiner och vanemönster. Efter ett tag kan dessa rutiner komma att instutionaliseras och 

därmed utgöra ”byggstenar” för de sociala strukturer som successivt utvecklas i en organisation. 

De rutiner som utvecklas baseras inte på medvetna överväganden, utan är i hög grad 

kontextuellt bestämda, dvs rutinerna utformas utifrån de begränsningar och möjligheter som den 

konkreta situationen uppfattas erbjuda. Instutionaliserade rutiner utmärks av ett egenvärde som 

tas för givet oberoende av dess nuvarande instrumentella värde ( Ellström, 1996 ). 

Fullan (2000) ser tre viktiga teman när det gäller den subjektiva betydelsen av förändring. För 

det första är lärarens situation beroende av att bevara den rådande ordningen. För det andra finns 

det i läraren yrkesvardag lite tid och rum för förändring, vilket innebär att när förändringen 

tränger sig på från utsidan blir den ofta avvisad. För det tredje finns en stark tendens hos 

människor att förändra så lite som möjligt. 

Ett annat perspektiv på detta är de ständiga förändringar och reformer lärare utsätts för vilket 

kan resultera i förändringsstress. Hargreaves (1997) skriver följande 

...many of the good intentions of school restructuring have placed literal and metaphorical 

impositions upon the lives and work of teachers. Structural reforms have too often been built on 

teacher‟s backs, mandated without their involvement or consent. In some places, newly created 

national curricula have placed burdens of detailed content on teachers, content that has often 

been inappropriate for the diverse backgrounds and learning styles of the students who make up 

these teachers‟ classes (s.12) 

Warren Little (1997) menar att”In addition, individual teachers may be pressed to move on 

many fronts at once” (s.139). 

Skolkultur 

Begreppet skolkultur används ofta synonymt med tröghet och används ofta som förklaring till 

varför skolförändringar inte kommer till stånd. Begreppet kultur används för att förklara hur det 

kan komma sig att samhällen, organisationer och allt annat som anses kunna ha en kultur, 

motstår förändringar eller gör att förändringsförsök leder till icke avsedda konsekvenser (Björn, 

Ekman-Philips och Svensson, 2002). 

 Vad innebär då begreppet skolkultur?  Begreppet kan definieras på olika sätt. Myndigheten för 

skolutveckling (2008) har hänvisat till följande definition;  

... skolkulturer är ett osynligt regelsystem som informellt styr verksamheten på skolan och som 

genomsyrar skolans vardag i allt från tjänstefördelning till lokaler, scheman, hur man samtalar 

med varandra och vilka mötesstrategier man har (s.51) 

Utmärkande för definitionen är att den inte inbegriper någon aktör utan innefattar en kollektiv 

aktör som upprätthåller värderingar och normer. 

Förvaltnings- och ledningskulturer finns i skolan och dess närmaste omgivning och förefaller ha 

fått en allt större betydelse för skolans inre liv under senare år. Förvaltningskulturer kan variera 

och det har tex stor betydelse om förvaltningskulturen är en ämbetsmannakultur där 

förvaltningen ser sig som ”demokratins väktare” eller en manegementkultur där effektiva 

måluppfyllelse och ibland kundtillfredsställelse är det centrala (Björn et.al. ,2002).  
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Rubensson (1996) hänvisat till en utarbetad ”handlingsreglerings-teori” som fokuserar på det 

inflytande som arbetsvillkoren har på individers kognition och inlärningsprocesser. En 

hierarkisk, oflexibel arbetsorganisation resulterar i begränsade möjligheter att handla. Individer 

som skärs av från centrala beslutsprocesser och planering blir som ett resultat mindre kapabla att 

lära sig mer komplicerade handlingar, vilket i sin tur har negativa effekter på deras motivation 

och kompetens (Rubensson, 1996).  

En skola som vill fungera som lärande organisation bearbetar sina föreställningar och 

förhållningssätt genom systematiska reflektionsprocesser, håller uppsikt över sin kultur och 

utvecklar en gemensam professionell hållning...där såväl elevernas lärande och resultat som det 

egna lärandet står i centrum. I arbetet med att utveckla skolan till en lärande organisation måste 

hänsyn tas till några företeelser som är specifika för skolan som arbetsplats och som har 

betydelse för vilka strategier och angreppssätt som är möjliga (Myndigheten för skolutveckling, 

2008).  

Säljö (2005) betonar vikten av att inte blanda ihop undervisning och lärande, och att man inte 

ska se undervisning som orsak till lärande. Han menar att lärande är en betydligt mer generell 

och sammansatt företeelse som måste förstås i ett betydligt bredare perspektiv. Det han vill 

klargöra är att skolan självklart är viktig för människors lärande och utveckling men en 

sammanblandning av dessa begrepp skapar bekymmer i den pedagogiska diskussionen.  

Undervisning framstår som en uppsättning metoder som skall försäkra att lärande kommer till 

stånd, undervisning ses som orsak till lärande. Nästa led blir ett konstaterande att många 

människor inte lär sig det de enligt läroplaner och politiska dokument borde lära sig (s.14). 

Det han poängterar är att skola och utbildning är viktiga arrangemang för de processer vi kallar 

lärande men att de bidrar bara med en del av allt lärande. Säljö är tveksam till om skolan (den 

sekundära socialisationen) är den mest avgörande instansen för lärande utan att det istället är 

den primära socialisationen som sker i familjen och vänkretsen som präglar oss på djupet.  

Reflektion 

Enligt ett Vygotskianskt perspektiv sker individens utveckling genom social interaktion. 

Kognitiv utveckling uppstår genom en process, där begrepp, värderingar och tankar som 

uttrycks genom interaktion med andra, internaliseras (Rubensson, 1996). 

Säljö (2000) skriver att ingen annan art än människan har den märkvärdiga, flexibla och 

utvecklingsbara mekanism för att skapa mening som det mänskliga språket utgör.  

”Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av 

erfarenheter”(s.34).  

Han menar att vi genom språket har en unik förmåga att dela erfarenhet med varandra därför är 

vårt lärande inte styrs av instinkter eller är begränsat till egna erfarenheter. Vi kan låna andras 

kunskaper när vi behöver. Säljö menar följaktligen att människans kunskap till stor del är 

språklig, diskursiv, och att utveckla diskurser om omvärlden är ett av de mest påtagliga sätt 

genom vilket människan samlar erfarenheter och omskapar sin verklighet.  

Längsjö (1996) skriver att ”reflektion tycks idag vara på allas läppar och detta har skapat den 

paradoxala situationen att ”reflektion” används på ett oreflekterat sätt” (s. 127). Dewey 

beskriver reflektion som ett särskilt sätt att tänka- en meningsskapande process som genom 



 

 7 

fördjupad förståelse leder den lärande från den ena erfarenheten till den andra (Brusling & 

Strömqvist, 2007). Ellström (1996) skriver att reflektion kan definieras som en kritisk prövning 

av de föreställningar om verkligheten (mentala modeller) som mer eller mindre styr vårt 

handlande i olika situationer. Tillfällen till reflektion innebär en möjlighet att utveckla 

handlandets kunskap och värderingsbas dvs de värderingar och kunskaper, som är nödvändiga 

såväl för att formulera mål, intentioner och handlingsplaner, som för att observera, tolka och 

värdera handlandets konsekvenser. Rokkjaer (2002) i sin tur menar att vi människor har svårt att 

genomskåda mönster och förgivettagande som vi själva är del av och han ser kommunikation 

som avgörande för utveckling i alla sammanhang. Organisationens utveckling, personlig 

utveckling och den pedagogiska utvecklingen sker i en helhet något som Rokkjaer kallar den 

kommunikativa organisationen. 

I samtal som inbjuder till didaktiska reflektioner finns ofta en inbyggd vilja i en personalgrupp 

att upprätthålla samförstånd. Detta gynnar inte alltid den pedagogiska utvecklingen och 

förnyelsen. Ibland behöver vi i dialog med andra provoceras till att pröva våra värderingar för 

att bli medvetna om våra egna och andras praktiska teorier. I en pedagogisk debatt stimuleras vi 

till att artikulera och pröva olika ställningstaganden (Lindö, 1996). 

Personalutbildning 

All utbildning och allt utvecklingsarbete kan ses som ett sätt för att genomföra någon slags 

förändring. Fullan (2000) menar att förändring är en av livets beståndsdelar, men att vi som 

människor sällan reflekterar över förändringens mening och innebörd. 

Enligt Rönnqvist och Thunborg (1996) är organisationers satsningar på personalutbildning ofta 

styrda av teknikutveckling, arbetets utveckling eller förändring i stort. I manegement inriktad 

litteratur finns ett uttalat nyttoperspektiv, där utbildning i sig antas leda till produktivitet och 

effektivitet. Det finns också andra, icke-rationella processer, som påverkar satsningar på 

personalutbildning. Dessa utgår snarare ifrån att planerings- och beslutsprocesser bestäms av 

behov av makt och ideologisk kontroll, traditioner eller ”modetrender” inom och utanför 

organisationen. Vad gäller de traditionella motiven så satsas det på personalutbildning av 

gammal vana. Satsningar på personalutbildning har institutionaliserats. Slutligen innebär det 

som vi skulle kunna benämna ”modetrender” att satsningar på personalutbildning görs för att 

legitimera organisationens verksamhet, för att organisationen ska framstå som framgångsrik och 

utvecklingsinriktad. På detta sätt får personalutbildning en symbolisk funktion. 

Sammanfattningsvis kan sägas att motiven för satsningar på personalutbildningar ofta är 

kopplade till nytta och effektivitet. Samtidigt utgår sådana motiv ifrån att planerings- och 

beslutsprocesser sker genom rationella överväganden. Frågan är i vilken grad rationella 

överväganden faktiskt styr satsningar på personalutbildning eller i vad mån icke-rationella 

beslutsprocesser påverkar (Rönnqvist och Thunborg, 1996). Författarna menar att motiven för 

satsningar på personalutbildningar ofta är kopplade till nytta och effektivitet. Samtidigt utgår 

sådana motiv ifrån att planerings- och beslutsprocesser sker genom rationella överväganden. 

Frågan är  i vilken grad rationella överväganden faktiskt styr satsningar på personalutbildning 

eller i vad mån icke-rationella beslutsprocesser påverkar? 

Fullan (2000) skriver om Marris teorier om förändring som utgår ifrån att ingen människa kan 

förändras utan att förstå förändringens mening. Han menar att all förändring är förknippad med 

en känsla av förlust, oro och kamp. Dessa känslor uppstår som en effekt av människans 
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”konservativa impuls” i vilken människan försöker att anpassa sina kända förmågor till det nya. 

Ingen människa kan lösa någon annans förändringskriser vilket i sin tur innebär att hur vällovlig 

implementationen av det nya än verkar vara, måste det finnas utrymme för människans impulser 

att avvisa förändringen annars kvarstår krisen kring meningsskapandet. 

 Malmgren Hansen (2002) skriver att ”Nya strukturer byggs inte på kort tid- i en teoretisk 

organisationsmodell kanske men människans invanda vardagstänkande förändras först sedan det 

nya prövats om och om igen med bibehållande ontologisk trygghet” (s. 156-157) 

Två synsätt på kunskap anses dominera den västerländska kulturen; nämligen den teoretiska och 

den praktiska kunskapstraditionen. När det gäller yrkeskunskap och vad som krävs för att 

framgångsrikt utföra ett yrke, kan det ofta vara svårt att indela kunskap i en praktisk och en 

teoretisk kunskapstyp. Det handlar snarare om olika aspekter av samma kunskap. Då den tysta 

kunskapen löper vissa svårigheter att läras ut i en formellt planerad utbildningssatsning kan 

personalutbildning snarast sägas vila på en teoretisk kunskapsgrund. Detta trots att allt lärande 

har en tyst sida, ofta kallat metalärande. Trots detta talas ofta om att personalutbildning helst ska 

leda till någon typ av handling eller förändrade attityder i relation till arbetet. Det hävdas till 

exempel att teoretisk kunskap ger en grund för reflektion och därigenom handlande samtidigt 

diskuteras också att personalutbildningen och arbetet utgör olika kontexter och att det som lärs i 

en kontext löper svårigheter att använda i en annan kontext. Detta kallas för 

transferproblematiken (Rönnqvist och Thunborg, 1996). 

I debatt och forskning kring utbildningseffekter idag urskiljs två stora teoretiska 

traditioner/inriktningar. Den ena inriktningen baseras på ett ekonomiskt-rationellt synsätt. Här 

ses utbildning som ett instrument för att erhålla eftersträvade kunskaper och färdigheter. 

Avsikten med utbildning och lärande är främst att individen skall förvärva vissa kunskaper, 

tekniker och metoder för att på bästa sätt utföra uppgiften och/eller öka effektiviteten i 

utförandet. Det ekonomiskt-rationella perspektivet har under lång tid dominerat tänkandet när 

det gäller den roll som utbildning och andra former av kompetensutveckling har och bör ha i en 

verksamhet. Den andra inriktningen, som i många avseenden kan sägas vara en motpol till det 

ekonomiskt-rationells synsättet, har sin grund i ett sk institutionellt perspektiv. Inom detta 

perspektiv betonas det symboliska värdet av utbildningen mer än faktiska kunskaper och/eller 

färdigheter. Här antas också utbildningen snarare leda till effekter i form av ökad motivation 

samt förändrade värderingar och attityder än kunskaper och färdigheter kopplade till arbetets 

krav (Nilsson, 1996).  

Även om forskning på den teoretiska sidan är relativt väl utvecklad så saknas det i hög grad 

empirisk baserad forskning om utbildning i företag och dess effekter. De erfarenheter som 

dokumenterats pekar på att utbildningssatsningar snarare leder till effekter på individnivå än 

verksamhetsnivå. Dessutom har det visat sig att vid sidan av de kognitiva/kunskapsmässiga 

effekterna ger utbildning många gånger även effekter av motivationell, attitydmässig karaktär 

(Nilsson, 1996).  

Implementering 

För att förändringsarbete ska lyckas måste det finnas ett behov av förändring. Behoven kan 

upplevas av organisationen eller kan komma i form av krav från externa grupper som politiker, 

klientorganisationer och myndigheter. Det finns ingen allmänt accepterad och enhetlig 
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definition av implementering. Till vardags används ofta ord som genomföra, förverkliga och 

verkställa när man talar om detta begrepp. Det finns relativt få studier gjorda vad gäller 

personalutbildningens effekter. Alltför få studier för att kunna dra några generella slutsatser om 

vad personalutbildning faktiskt leder till. De studier som gjorts visar på såväl motivationella 

som arbetsrelaterade effekter. De motivationella effekterna gäller främst ökat intresse för 

utbildning inom arbetsområdet och för de ämnen som kursen behandlade, ökad självtillit och att 

man blivit bättre på att uttrycka sin mening. Den främsta arbetsrelaterade effekten handlar om 

att klara nuvarande arbetsuppgifter bättre (Rönnqvist och Thunborg, 1996).  

Implementeringsvetenskap  

Roselius och Sundell (2008) beskriver att målet med implementeringsvetenskap är att föra 

forskning och praktik närmare varandra för att skynda på utvecklingen av effektiva 

behandlingsmetoder och öka användning av sådana metoder. I dag är de flesta modeller för 

implementering teoretiska konstruktioner som ännu inte har stöd i kontrollerad forskning. 

Erfarenheter visar på en rad skillnader vad gäller lärande i formella utbildningssituationer och 

lärande i det praktiska livet. En konsekvens av detta är att mycket lite av vad som lärs i formella 

utbildningar kan överföras och tillämpas som bas för praktiskt handlande i vardagsliv och arbete 

(Ellström, 1996). 

Aktiva, målinriktade försök att implementera en metod behöver inte leda till att metoden 

faktiskt används. Ofta sker utvecklingen genom att i början av implementeringsprocessen visar 

en mindre grupp bland de professionella ett visst intresse, men intresset växer aldrig ”fast” i 

organisationen, och de som börjat använda den nya metoden upphör ganska snart med det 

(Roselius och Sundell, 2008). De skriver fortsatt att kunskap om implementering i första hand 

handlar om teorier som inte testats forskningsmässigt. Effektiv implementering är inte en 

engångsaktivitet utan utgör en process som vanligtvis sträcker sig över flera år, det tar två till 

fyra år från beslutet att förändra en verksamhet till nya metoder integrerats och används 

generellt. En lyckad implementering börjar inte med beslut att en viss specifik metod ska 

implementeras utan med konstaterandet att det finns ett problem som behöver åtgärda och 

principerna för ett framgångsrikt förändringsarbete är oberoende av område.  

Implementeringsprocess 

Framgångsfaktorer som återkommer när det gäller förändringsarbete är betydelsen av att 

undersöka vilka behov som finns och hur förutsättningarna för förändring ser ut. Planering och 

tydlig ledning förefaller vara andra viktiga faktorer, liksom betydelsen av förankring. 

Utbildning som omfattar övning, handledning och feedback samt fortsatt stöd när metoden 

börjat användas är andra betydelsefulla framgångsfaktorer. Det är inte ovanligt att ett 

utvecklingsarbete har sin utgångspunkt i att en viss metod ska implementeras. En bättre 

utgångspunkt är att identifiera vilka behov som finns och att sedan utifrån dessa välja det bästa 

sättet att möta behoven på (Roselius och Sundell, 2008). 

Olsson och Sundell (2008) beskriver implementeringsprocessen kronologiskt i sex steg. De 

menar att dessa steg inte har fasta gränser utan kan i vissa situationer överlappa varandra. Det 

handlar alltså inte om en linjär process, de sex stegen är: 
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Steg 1 Undersöka behov av och förutsättningar för förändring 

Först bör det undersökas om behovet av förändring föreligger. Ju påtagligare behovet av 

förändring är desto större möjlighet finns för att implementeringen ska falla väl ut. Vid och 

outtalade behov minskar chanserna för en lyckad implementering därför är det viktigt att 

beskriva de lokala behoven och de förutsättningar som finns.  

Steg 2 Förankra behovet av förändring 

I detta steg handlar det om att medvetandegöra organisationen och kommunen om att det finns 

ett behov av förändring. När chefer, professionella, politiker och andra intressenter är överrens 

om att det finns behov av en förändring är det lättare att få alla att känna ansvar och samarbeta 

för ett lyckat förändringsarbete. Det är då viktigt att: 

 utse ansvarig för implementeringen; denna person ansvarar för att organisationen och 

närsamhället blir medvetna om att det finns ett problem och det behövs en förändring för att 

komma till rätta med det. Han/hon ska analysera varför den metod som används inte är 

tillräcklig, bedöma alternativa metoder, ge praktiskt stöd i att implementera metoden och 

stödja de professionella att använda den nya metoden i den egna verksamheten. 

 informera om att implementeringsarbete är en långsiktig process; det är viktig att alla som 

är berörda är införstådda med att en implementering tar lång tid. De berörda bör informeras 

om vilka alternativa metoder som finns och varför de i så fall är bättre. Det är också viktigt 

att vara tydlig med hur den nya metoden ska integreras i den nuvarande verksamheten. 

Målet är att få med alla och att få med de professionella så att de känner ansvar för 

förändringen. De professionella måste se den nya metoden som praktisk, användbar och 

gynnsam för verksamheten.  

 att använda sociala marknadsföringsstrategier; det är viktigt att informera om 

förändringsbehovet. Till exempel vid diskussioner om kostnader för att introducera en viss 

metod jämfört med kostnader för att behålla den befintliga metoden är det en del i 

marknadsföringen. En viktig del är kontakten med enskilda beslutsfattare där det ofta är 

bättre att försöka beskriva behoven och hur man ska möta dem än att diskutera tillämpning 

av en viss metod. Då visar den implementeringsansvarige att denne kan se behov eller 

problem ur beslutsfattarens och närsamhällets perspektiv.   

 undersöka var förutsättningarna för förändring är bäst; det finns en stor variation i hur 

individer är mottagliga för nyheter och hur benägen man är att ta till sig dem och börja 

använda dem. Det är av stor vikt att undersöka om det finns en beredskap för förändring. 

Om förändringsarbetet omfattar flera arbetsplatser är det bäst att börja där förutsättningarna 

att lyckas är bäst. Sedan fortsätter arbetet där förutsättningarna är näst bäst och så vidare. 

Fördelen med detta arbetssätt är att om implementeringen på den första arbetsplatsen lyckas 

kommer de anställda där att fungera som ambassadörer för metoden. 

 utveckla närsamhällets beredskap på förändring; eftersom människor ingår i olika sociala 

sammanhang är det viktigt att förankra behovet av förändring inom andra delar av 

organisationen än den direkt berörda. Om kollegor i andra arbetsenheter än de direkt 

berörda är negativa till förändringen kan det påverka de berördas motivation. Det är därför 

bra om alla personer inom organisationen förstår behovet av förändringen. Även individer 

som inte direkt berörs kan vara viktiga förändringsagenter. Ett långsiktigt stöd från 

överordnade chefer och politiker ökar också chanserna för en lyckad implementering.  
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Steg 3 Val av insats och att planera genomförandet Nästa steg handlar om att identifiera en 

ny metod som bättre kan tillfredsställa behoven. Ofta startar ett kommunalt förändringsarbete 

med att en konsult har sålt in en metod, vilket placerar metoden i centrum snarare än behoven. 

Det händer också att kommuner valt metod utifrån vad som är trendigt. I båda fallen finns risk 

för att den nya metoden är ineffektiv eller till och med skadlig. Det bör också undersökas om 

det behövs en ny metod eller om befintliga metoder behöver implementeras bättre. Valet av en 

ny metod är ett noggrant och krävande arbete och när inventeringen av olika metoder är klar och 

en metod har identifierats som lämplig är det dags att fatta beslut. Dock är beslutet om att 

implementera en viss metod inte det samma som att metoden verkligen kommer att 

implementeras. Organisationen har en inverkan på implementeringsprocessens alla nivåer. Om 

det inte finns ekonomiska möjligheter eller organisatorisk vilja bör det övervägas om 

implementeringen är meningsfull.  

Steg 4 Utbildning i den nya metoden 

När beslut är fattat om att implementera en ny metod kan utbildningen av personalen börja. 

Ibland berör införandet av ett nytt arbetssätt samliga anställda men ofta berörs endast en mindre 

grupp. Om det är som i det senare fallet måste den ansvarige välja ut vilka som ska arbeta med 

den nya metoden. Valet av professionella bör styras av förståelse för den aktuella insatsen och 

dess komponenter. Akademiska kvalifikationer, erfarenhetsbaserade faktorer eller andra 

färdigheter som är svåra att lära in kan vara av betydelse. Men även informella kriterier som till 

exempel förmåga och lust att framträda inför andra kan ha avgörande betydelse för urvalet.  

Olsson och Sundell (2008) skriver att det ofta inte räcker med utbildning av nya metoder. Det är 

skillnad mellan att ha kunskap och att använda den. Det har visat sig att teori och diskussion 

inte är tillräckligt för att åstadkomma förändring i det ordinarie arbetet. Man bör tänka på att 

utbildning inte bara är undervisning utan även övning och feedback. 

Steg 5 Stöd när metoden börjar användas 

När den nya metoden börjar användas i praktiken kan de anställda känna oro. Kanske upplever 

de att den nya metoden kräver merarbete på kort sikt, vilket allt förändringsarbete ofta gör, och 

ser inte de långsiktiga vinsterna. Vissa kanske börjar fokusera på detalj- eller procedurfrågor 

snarare än på metoden. Detta kan leda till att implementeringen avbryts. I detta skede har 

arbetsledningen en avgörande betydelse för om förändringsarbetet ska lyckas eller inte. Utöver 

det är det viktigt med handledning där de professionella kan slipa den fragmenterade 

basfärdigheten till ett funktionellt verktyg i arbetet. Det är viktigt att fortsätta ge handledning till 

de professionella när metoden börjar användas.  

Steg 6 Varaktigt vidmakthållande av den nya metoden 

När metoden är väl implementerad så att alla använder den återstår det långsiktiga arbetet med 

att säkra att metoden fortsätter att användas. Om man inte lyckats med de tidiga stegen är det 

svårt att hålla fast vid den nya metoden över tid. Det är också svårt att vara uthållig om 

implementering betraktas som ett tidsbegränsat projekt när det i själva verket är en långsiktig 

process. Därför måste det tidigt planeras hur det nya arbetssättet ska vidmakthållas. Budskapet 

bör vara att implementeringen av den nya metoden innebär en varaktig omstrukturering till ett 

nytt arbetssätt. Den nya metoden bör utvärderas lokalt. Övergången från utbildning till praktisk 

tillämpning innebär att nya kunskaper och ny kompetens ska användas i en situation som 
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präglas av invanda vanor och rutiner. Integrationsprocessen är ett omställnings-och 

översättningsarbete som innehåller många utmaningar, sannolikt fler ju mer det nya arbetssättet 

skiljer sig från det tidigare (Olsson och Sundell, 2008). 

Fyra faser för ett framgångsrikt förbättringsarbete 

Skolförbättringsforskning har identifierat fyra faser för ett framgångsrikt förbättringsarbete 

(Myndigheten för skolutvecklingen, 2008). Dessa faser är initieringsfasen, 

implementeringsfasen, institutionaliseringsfasen och spridningsfasen. De är inga skarpa gränser 

mellan de olika faserna och det har visat sig särskilt tydligt i framgångsrika 

förbättringsprocesser där man har startat förbättringsarbetet på bred front. Redan vid initieringen 

har det funnits implementeringside‟er och det har tagits hänsyn till hur institutionaliseringen av 

det nya ska ske. Det har identifierats fyra olika funktioner relaterade till de fyra 

förbättringsfaserna som är särskilt viktiga att förändringsagenten/rektorn kan fylla för att 

förbättringsarbetet sak bli framgångsrikt. 

 Initeringsfasen 

 Katalysator med uppgift att rubba stabiliteten och ställa krav på förändring, 

 Implementeringsfasen 

 Processhjälpare med uppgift att hjälpa till med att identifiera behov, finna lösningar och 

metoder och göra lärarna delaktiga, 

 Institutionalisering 

 Lösningsgivare med uppgift att bidra till att visa framkomliga vägar när olust och oro hotar 

att aktivera försvarsmekanismerna 

 Spridningsfasen resurslänkare genom att knyta samman personer och resurser i nätverk för 

fortsatt förbättringsarbete.  

(Myndigheten för skolutveckling, 2008  s.66) 

Det poängteras att rektor, trots sin chefs- och ledarposition, inte kan fylla alla de funktioner som 

behövs för att förbättringsarbetet ska bli framgångsrikt. 

Utbildningssatsningen 

Min undersökning kommer handlar om en utbildningssatsning som en mellanstor kommun i 

södra norrland startade i januari 2008. I utbildningssatsningen deltog cirka 1000 personer och 

den har pågått i ca ett och ett halvt år. Under ett tidigare projekt i kommunen väcktes ett behov 

av att prioritera nya kunskaper kring hjärnans utveckling och koppling till pedagogik och 

inlärning. På uppdrag av förvaltningen arbetade en utsedd arbetsgrupp fram en 

kommunövergripande utbildningssatsning. Den riktade sig till tillsvidareanställd personal inom 

lärande och kulturförvaltningen som arbetade direkt med utbildning, barnomsorg och elevhälsa. 

Utbildningen har skett i tre större block vars innehåll var tänkt att hänga ihop som en röd tråd 

från förskola upp till och med gymnasiet och Centrum för Utveckling och Lärande (CUL), en 

förvaltning som bland annat ansvar för vuxenutbildning och som samarbetar med 

arbetsförmedlingen för att hjälpa kommuninvånarna mot utbildning och arbete.  

Utbildningssatsningens primära mål var att föra ut den senaste forskningen kring barn-och 

ungdomshjärnans utveckling i relation till pedagogisk anpassning och arbetsmiljö i skolan. Ett 

andra mål med utbildningssatsningen var att, utifrån föreläsningsinnehållet, skapa olika 
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reflektionsforum (förskola, skola, gymnasium, CUL och Kulturskolan) över de möjligheter det 

finns att påverka den nödvändiga pedagogiska anpassningen till barnens/elevernas mognadsnivå 

och förutsättningar.  

Utbildningen delades in i tre block med föreläsningar avsedda för samtliga deltagare. Det första 

blocket bestod av en medicinsk föreläsning under rubriken ”Barnhjärnans utveckling 

pedagogikens anpassning till barnens mognadsnivå och arbetsmiljön i dagens skola”. Det andra 

handlade om psykologiska aspekter på samspelet mellan pedagogen och barnet. Där ingick även 

föreläsningar som behandlade arbetsminne/uppmärksamhet och relationens betydelse i mötet 

med pedagogen. Block tre innefattade en heldag med föreläsningar om bland annat 

inlärningsstilar. Avslutningsvis talade kulturchefen i kommunen om aktuell forskning kring 

inlärning.  

Mellan varje föreläsningstillfälle har reflektion skett i olika forum. Processen i dessa 

reflektionsforum kan organisatoriskt beskrivas på följande sätt:  

 

  

Figur 1.1 Handlednings- och reflektionsgrupper 

Det fanns två handledningsgrupper (se fig.1) som gemensamt leddes av en psykolog och en 

specialpedagog. I denna reflekterande handledning deltog 19 av kommunens specialpedagoger. 

Dessa arbetsgrupper träffades i nära anslutning till varje föreläsningstillfälle för att 

sammanställa några initieringsfrågor som specialpedagogerna sedan tog med sig vidare till 

pilotgrupperna. 

Pilotgrupper (se fig.1) har bildats inom de tre respektive lärenhetsområdena som finns i 

kommunen. Det var specialpedagogerna som hade till uppdrag att fungera som handledare för 
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pilotgrupperna. Grupperna bestod av ca tio representanter från förskola, grundskola och 

kulturskola. Dessa personer var dels deltagare i pilotgrupperna dels basgruppsledare när 

basgrupperna träffades för att reflektera. Deltagarna i pilotgrupperna hade ansvar att hålla i 

basgruppens reflektionstid. 

I basgrupperna (se fig.1) deltog all personal i de olika verksamheterna. Dessa sammansättningar 

såg ut på olika sätt men vanligtvis hölls arbetsenheter och avdelningar ihop. Att vara 

basgruppsledare innebar att ta med sig frågeställningar från pilotgrupperna till basgrupperna och 

tvärtom. Basgruppsledarna hade ansvar för att hålla i basgruppernas reflektionstid.  

På gymnasiet och CUL var tanken att cheferna på respektive arbetsplats skulle bestämma hur 

reflektionsforumet skulle utarbetas. Det visade sig dock att cheferna inte var delaktiga i 

utarbetandet utan att det var piloterna som fick ansvaret för upplägg av reflektionstillfällena. 

Sista delen i denna utbildningssatsning ska göras genom att samla in och sammanställa de 

frågor som diskuterats ute i pilot-och basgrupperna. Det sammanställda materialet kommer att 

bilda underlag till att generera nya förvaltningsgemensamma satsningar eller 

utvecklingsområden. I ett långsiktigt perspektiv finns en förhoppning att pilotgrupperna och 

basgrupperna kvarstår efter utbildningssatsningen och blir en drivkraft. Det är arbetsgruppen 

som utarbetat utbildningssatsningen som kommer att få till uppdrag att utvärdera om man 

lyckats uppnå det man önskade i relation till uppställda mål.  

 

Studiens syfte och 

frågeställningar 

Syfte med följande studie har varit att undersöka hur personal i olika verksamheter inom en 

lärande- och kulturförvaltning uppfattar organisation, innehåll och möjligheter till 

implementering av ny kunskap under en stor utbildningssatsning. 

Frågeställningar jag har utgått ifrån är följande: 

 Hur ser personalen på den aktuella utbildningssatsningen organisation och innehållsligt? 

 

 Anser personalen att de fått ny kunskap under utbildningssatsningen? 

 

 Hur anser de i så fall att de kan använda sig av den kunskap de fått? 
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Metod 

Teoretisk utgångspunkt 

Jag har genomfört en kvalitativ undersökning som har utgått från hermeneutisk fenomenologisk 

vetenskapsteori. Hermeneutisk teori strävar efter förståelse för hur människor uppfattar 

verkligheten. Dessa uppfattningar skiljer sig åt mellan olika individer och kan inte mätas utan 

människors beteende tolkas för att förstå hur de uppfattar världen. Det finns ingen absolut 

sanning inom den hermeneutiska vetenskapen och man är inte intresserad av hur världen är, 

utan hur den uppfattas det vill säga tolkas (Hartman, 2004).  

Den fenomenografiska metoden handlar om ett induktivt och kvalitativt angrepssätt med en 

systematisk teoriutveckling på basis av informanternas uttryckta upplevelser och värderingar. 

Ett viktigt syfte med det fenografiska perspektivet är att kunna studera variationer i olika 

personers upplevelser av samma fenomen ( Befring, 2007) . 

Fenomenet som är objektet i undersökningen är det som ska tolkas av de som deltar i 

undersökningen. Det viktiga i en fenomenologisk undersökning är att förstå tolkningsprocessen. 

”Vad styr de tolkningar som individerna i gruppen gör och kan man se några samband mellan 

individernas tolkningar?” ( Hartman, 2004). 

 I denna undersökning har utbildningssatsningen utgjort fenomenet och de som deltagit i den är 

informanter det vill säga de som intervjuats för att förstå hur de upplevt och tolkat hur de kan 

använda sig av denna satsning. 

Intervjudeltagarna har olika professioner och positioner inom organisationen, vilket innebär att 

de haft olika roller och uppdrag under utbildningssatsningen. De har utifrån sina respektive 

perspektiv beskrivit och delgett tankar och åsikter angående satsningen, något som enligt 

Befring (2007) benämns triangulering. 

Eftersom jag ville få fram människors förståelse av ett fenomen valde jag intervjuer som metod 

(Widerberg, 2008). Primärdatan har jag samlat in genom fältintervjuer, vilket innebär att jag 

uppsökt intervjudeltagarna på deras arbetsplatser och genomfört intervjuerna där (Befring, 

2007). Alla intervjudeltagarna, förutom gymnasieläraren, har agerat piloter och deltagit i de 

gemensamma pilotträffar som anordnats av specialpedagoger i kommunen. Jag har genomfört 

sju intervjuer med pedagoger som deltar i utbildningssatsningen dessutom har jag intervjuat en 

förskolerektor samt grundskolechefen i kommunen. Intervjuerna har varit semi-strukturerade 

intervjuer med en intervjuguide bestående av frågor som rör sig inom vissa teman men där 

intervjupersonerna haft stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2001). Eftersom 

jag tagit frågorna i den ordning som passat och den intervjuade har fått styra ordningsföljden 

samt att följdfrågor utformats beroende på de svar jag erhållit har datainsamlingen haft en låg 

standardisering (Trost, 1997). Frågorna har fokuserats på hur den svarande upplevt 

utbildningssatsningen, om de anser att det gett dem förnyad kunskap, samt hur de ser att de har 

möjlighet att använda sig av denna kunskap i den egna verksamheten (bilaga 1).  
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Urval 

I kvalitativa studier är det inte intressant med, i statistisk mening, ett representativt urval. 

Urvalet ska snarare vara heterogent men inom en given ram (Trost, 1997). I mitt fall utgör 

ramen att alla har deltagit i utbildningssatsningen och är anställda inom Lärande- och 

Kulturförvaltningen i kommunen. De som intervjuats representeras av en eller flera personer 

från följande verksamheter; förskola, grundskola, gymnasieskolan och specialistteamet. För att 

komma i kontakt med intervjudeltagarna fick jag hjälp av en samordnare på kommunen som 

arbetade med projektet. Hon hade via mejl kontaktat alla specialpedagoger inom förskoleteamet, 

lärstödsteamet och gymnasiet för att få kontakt med anställda som ville ställa upp på intervju 

samt informerat om den studie jag ämnade utföra (bilaga 2). Urvalet av pedagoger kom slutligen 

att bestå av endast piloter då det var de som anmälde sitt intresse. Pedagogerna representerar 

olika verksamheter och professioner och det skiljer sig i vilka olika reflektionsgrupper de 

deltagit i. Jag fick också möjlighet att intervjua en förskolechef och grundskolechefen i 

kommunen. I resultatdelen har jag valt att separera pedagogernas intervjusvar ifrån 

förskolerektorns och grundskolechefens.  

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under februari, mars och april 2009. Jag använde mig av en 

intervjuguide där frågorna var indelade under tre områden, Upplevelse av utbildningen, Ny 

kunskap och implementering samt Ytterligare utbildningar.  Den första frågan i intervjuguiden 

är en retrospektiv fråga som handlar om vad den intervjuade tänkte när utbildningssatsningen 

sattes igång cirka ett år tidigare. Trost (1997) menar att retrospektiva frågor lider av särskilda 

brister eftersom de inte ger svar på hur det var vid den tidpunkt frågan handlar om utan snarare 

ger svar på hur den intervjuade nu ser på hur det var då. Den sista frågan i frågeguiden är en 

hypotetisk fråga då den lyder; Om du blir erbjuden ytterligare utbildningar vad vill fördjupa dig 

i då och hur vill du att upplägget ska se ut?  Det finns risk för att hypotetiska frågor riskerar att 

bli abstrakta (Trost, 1997). Jag valde att ta med den eftersom jag ansåg att den kunde ge mig 

intressant information. Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter och samtliga intervjuer 

spelades in på diktafon och transkriberades. Fyra av de sju pedagogerna hade tillhandahållit 

intervjuguiden innan intervjun för att få möjlighet att läsa igenom och fundera på frågorna 

innan. Tre av dem jag intervjuade först fick inte den möjligheten. Anledningen till detta var 

obetänksamhet från min sida. De intervjuade tog emot mig på sina arbetsplatser och vid alla 

tillfällen skedde intervjuerna i avskilda rum.  

Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 

erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut. Som intervjuare ska man 

alltid vara beredd att tolerera vad den intervjuade än säger eller ger uttryck för. Här kan det vara 

på sin plats att skilja mellan begreppen sympati och empati. Med sympati brukar man mena att 

man håller med den man talar med. Jag behöver ingalunda sympatisera med den jag intervjuar 

men däremot skall jag empatisera med honom eller henne. Med det menas att jag som 

intervjuare har förmågan att sätta mig in i den intervjuades föreställningsvärld och förstå hur 

denne tänker och känner (Trost, 1997). För att stärka min förståelse valde jag att sitta med som 

åhörare under den sista utbildningsdagen som ingick i block 3 då man hade fokus på lärstilar 

och utgick mer från praktik och metodik än teori. Jag satt också med som åhörare vid ett 

efterföljande pilotgruppsmöte där de diskuterade vad som sagts under föreläsningsdagen. 
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Utskrift av intervjuer 

Vid transkriberingen av intervjuerna skrev jag ut varje intervju ord för ord. Mina egna svar och 

kommentarer kursiverades för att särskilja dessa från intervjupersonens. Jag redigerade 

materialet något genom att ta bort typiska talspråksuttryck och upprepningar för att göra det mer 

läsvänligt. De intervjuade fick möjlighet att läsa utskrifterna för att eventuella missförstånd eller 

missuppfattningar skulle kunna redas ut. Ingen av de intervjuade valde att korrigera något i 

utskrifterna. Under arbetet med transkriberingen gavs tillfälle till reflektion över det jag hört 

under intervjun. Det var sedan till hjälp vi analysen för att hitta mönster och teman. 

Analys och bearbetning 

Analysen av intervjuerna kan börja redan under intervjuerna (Trost, 1997) vilket var fallet under 

mina intervjuer. Vissa gemensamma drag började framträda redan under de första intervjuerna 

men det stora analysarbetet gjordes efter att transkriberingen av alla intervjuer var klara. Allt 

som sker, sägs och utspelas i intervjun är utsatt för tolkning och denna tolkning är avhängig av 

den enskildes erfarenheter (Trost, 1997). Den mening som skapas och framträder kan bara 

förstås i ett sammanhang eller kontext (Widerberg, 2008). Jag valde att sammanfatta alla 

intervjuer och strukturera svaren efter de teman jag hade i intervjuguiden. Eftersom jag till viss 

del valde att tolka och tematisera svaren utifrån min intervjuguide kan analysen ses som nära 

förbunden med den deduktiva traditionen. Det vill säga att målsättningen är att hitta 

regelbundenheter i de observerade fenomenen ( Befring, 2007). Samtidigt finns ett också 

induktiva inslag där vissa observationer som gjorts har lett mig fram till nya kategorier sprungna 

ur det material jag samlat in. Jag fick stryka en del material som var ointressant för just denna 

studie. Jag använde mig av överstrykningspennor i olika färger för att analysera de svar jag 

erhållit. Efter att detta arbete var gjort kunde jag urskilja gemensamma teman men också svar 

som stack ut ifrån de övriga. För att få överblick över materialet valde jag att göra två tabeller 

(se resultatdelen) över en viss del av de svar som framkommit. Jag har försökt att se helheten av 

materialet men också gått in och fördjupat mig i de olika delarna för att lyfta fram olika 

aspekter. I all hermeneutisk tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt 

( Widerberg, 2008).  

För att underlätta tolkning av resultaten har jag valt att numrera de olika pedagogerna enligt 

följande: 

  

 Förskolelärare 1 (förskolelärarutbildning 100 p): arbetar i förskola med barn från 1-5-års 

ålder. 

 Förskolelärare 2 (förskolelärarutbildning 100 p): arbetar på förskola i så kallad 

femårsgrupp. 

 Specialpedagog 1 (mellanstadieutbildning/ dyslexi 10 p): arbetar i grundskolan med stöd för 

elever som är i behov av detta. 

 Specialpedagog 2 (fritidspedagogutbildning/grundskollärarutbildning 1-7/specialpedagogik 

60p/specialpedagogutbildning 60 p): har framförallt en handledande roll och arbetar på sju 

olika skolor. Ansvarar för arbetet i en pilotgrupp. 

 Specialpedagog 3 (grundskollärarutbildning sv/so/idrott 1-7: arbetar i en liten 

undervisningsgrupp med elever från årskurs 7-9. 
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 Grundskolelärare (grundskollärarutbildning sv./so 1-7): arbetar i en liten 

undervisningsgrupp med elever från årskurs 7-9. 

 Gymnasielärare (fil.kand. historia/musikadjunkt): arbetar på gymnasiet och undervisar i 

musik och historia. 

 

Etiska aspekter 

Jag har i min undersökning följt och beaktat de fyra huvudkrav som finns i samband med den 

forskningsetiskaprinciperna. Dessa krav har jag informerat om när kontakten togs med aktuella 

intervjudeltagare (Vetenskapsrådet, 2002 ). 

Jag har informerat uppgiftslämnarna och undersökningsdeltagare om syftet med min 

undersökning, deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

upplystes om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan 

(bilaga 3). Jag skickade de transkriberade utskrifterna av intervjuerna till alla som deltagit så att 

de hade möjlighet att ta bort eller korrigera något som sagts under intervjun vilket ingen av 

deltagarna valde att göra. Jag har inhämtat uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke och meddelat dem att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att detta 

medför negativa följder för dem. (bilaga 3) 

Alla personer i undersökningen har getts största möjliga konfidentialitet och personuppgifter 

kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. De uppgifter jag 

samlat in om enskilda personer kommer endast att användas i undersökningens syfte.  

Resultat  

Nedan presenteras resultaten av de sammanställda intervjuerna utifrån de fyra kategorier som 

framträtt ur intervjusvaren från de intervjuade pedagogerna. Den första kategorin fokuserar 

tankarna inför utbildningssatsningen. Påföljande kategori behandlar de svar som berör 

utbildningssatsningens organisatoriska förutsättningar. Den tredje handlar om ny kunskap och 

implementering och den fjärde och sista kategorin tar upp intervjudeltagarnas tankar och 

önskemål angående ytterligare utbildningar.  

Resultaten av intervjuerna med förskolerektor och grundskolechef har kategoriserats under de 

tre rubrikerna organisation, innehåll-ny kunskap och implementering samt ytterligare 

utbildningar.  
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Några tankar inför utbildningen 

Av intervjuerna framkom att fem av pedagogerna var positivt inställda när 

utbildningssatsningen presenterades för dem. De beskriver att de tyckte det skulle bli intressant 

och att de hoppades få svar på vissa frågor som skulle ge redskap för att hjälpa barn i 

svårigheter. 

 En av pedagogerna pekar på en otydlighet i presentationen av utbildningen: 

Jag har sagt det förut, jag tycker vi fick för lite helhetsinformation. Ja vi gjorde ju det vi blev 

tillsagda att göra och det var ju roligt att lära sig nya saker, men vi visste inte var vi på väg 

(förskolelärare 1). 

 

Någon ger uttryck för en annan negativ tanke inför utbildningen: 

Min spontana tanke var från tidigare erfarenheter, det här kommer att bli så att nu ska vi låsa 

upp våra studiedagar på något som är centralt planerat och som egentligen inte leder 

någonvart. Det var min spontana tanke (specialpedagog 3). 

Utbildningens organisatoriska förutsättningar 

På frågan om vad de anser om utbildningssatsningen när det gått ett drygt år svarar alla utom en 

av de intervjuade att de är positiva i stort. De tycker att det varit intressant och givande. Man 

lyfter fram arbetssättet med pilotgrupper och basgrupper. Av dem som intervjuats har alla utom 

en (gymnasieläraren) haft rollen som pilot och därmed ingått i två olika reflektionsforum. Alla 

framhåller pilotträffarna som de mest givande. De poängterar vikten av att få en avsatt tid där 

man tillsammans med andra, som representerar olika verksamheter, får möjlighet att utmana 

sina egna tankar utifrån vad andra har tänkt och sagt. 

Helhetsperspektiv  

Som tidigare nämnts var det en förskolelärare som hade önskat få information om utbildningen i 

sin helhet när den startade. Han anser att det hade motiverat på ett annat sätt. Gymnasieläraren 

anser att utbildningens upplägg stod klart under tidens gång och att det inte är möjligt att se den 

linjära delen i en sådan här utbildningssatsning. Man förstår möjligen efter den andra 

utbildningsdagen. ”Man tar in det man får och försöker sedan sammanfatta”. 

Synpunkter på tidsplaneringen 

Några av pedagogerna tog upp att de tyckte att utbildningen var för utdragen i tid. De ansåg att 

utbildningssatsningen skulle ha komprimerats så att den skulle bli mer aktuell under en kortare 

period. De menar att anledningen till det är att man glömmer mellan gångerna och det ger 

svårigheter att återkoppla, framförallt under basgruppsträffarna. Det kunde många gånger ha 

gått mer än en månad mellan föreläsningstillfället och basgruppsträffen vilket innebar att de var 

hänvisad till de anteckningar som gjorts för att kunna återkoppla och diskutera.  

Tid för reflektion – det mest värdefulla 

I så gott som alla intervjuer framgår dock att reflektionstiden varit det mest värdefulla under 

utbildningen. Flera påpekar att det är väldigt sällan de sitter ner och har sådana diskussioner. 
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Flera av dem som arbetar i de högre årskurserna anser att pilotträffarna varit väldigt givande och 

bra men att basgruppsträffarna inte har varit det på samma sätt. Resonemang förs om att 

reflektionstiden i basgrupperna inte fått någon avsatt tid utan ofta fick förläggas till ordinarie 

konferenstid.  

När jag har hållit i basgruppsträffarna har jag inkräktat på viktig konferenstid. För 

pilotgruppsträffarna har det funnits avsatt tid då jag har åkt in till staden och varit där. Det har 

varit bra, men med basgruppsträffarna, att nå ut i arbetslagen, skulle man ha hittat något 

annat forum. Det har varit lite med armbågen vi har fått sköta basgruppsträffarna. Det känns 

inte riktigt seriöst (specialpedagog 3). 

 

Det framkommer att reflektionstiden varit för kort och att den skulle ha skett närmare i tid in på 

föreläsningen.  

Reflektionstiden är jätteviktig! Men den är för kort. För att den ska få ett djup och landa hos alla 

lärare så bör man nog reflektera mera och under en längre tid än den här korta stunden som vi 

haft (specialpedagog 1). 

 

Den citerade pedagogen ovan resonerar med sig själv om att det fanns mer tid för de goda 

pedagogiska diskussionerna förr, att de inte prioriteras på samma sätt idag. Hon menar att det är 

så många arbetsuppgifter nu, som inte fanns innan, så många pedagoger försöker bara hålla 

”näsan ovanför vattenytan”. Det finns lite tid att få sväva ut i idee‟r, tankar och kreativitet.  

En annan aspekt som belysts ett flertal gånger av de olika pedagogerna är föreläsningsdagarnas 

längd.  Ett flertal av de intervjuade har föreslog att föreläsningar under en halv dag och sedan 

återkoppling omedelbart, samma dag. Det bör kanske tilläggas att föreläsningsdagarna ägde rum 

i stora salar med många människor samlade och vilket bidrog till att många satt långt ifrån den 

som föreläste.  

Vi ska lära oss om hjärnan och så gör man en sådan tokig satsning att man tar hela dagar. Vi 

kanske hade lärt oss ännu mer om inte... (förskolelärare 2). 

 

Det som också lyfts fram som givande och tankeväckande var den medicinska föreläsningen. 

Alla som intervjuats lyfter fram föreläsningen och vikten av forskningsanknytning. Någon tog 

upp den som det bästa inslaget i hela utbildningssatsningen.  

Rektorernas medverkan 

Flera av de intervjuade som arbetar i grundskolan och gymnasieläraren talar om skolledningens 

ointresse och att rektorerna inte varit delaktiga. Specialpedagogen som har en handledande 

funktion på flera skolor har introducerat utbildningssatsningen och misstänker att han nog gjort 

rektorns jobb i det avseendet. Rektorerna har deltagit under utbildningsdagarna men inte varit 

med vid reflektionstillfällena och inte informerat sig om hur arbetet fortskridit. Detta anser 

några är förvånansvärt eftersom detta har med pedagogik och metodik att göra. Någon uttrycker 

att de inte haft ett enda samtal med rektor om utbildningssatsningen och inte känt behov av detta 

heller, men påpekar att om man har en sådan här utbildningssatsning och rektorerna är mera 

aktiva och visar intresse så blir också satsningen viktigare. Om cheferna är med i processen på 

ett närmare sätt då blir ämnet viktigare i arbetslaget. Det ska vara synligt att det är viktigt för 

chefen, detta ur en psykologisk aspekt.  
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Arbetstidsavtal 

En sak som nämnts av dem som arbetar i de högre årskurserna har varit bekymmer med att få tid 

till reflektion i de så kallade basgrupperna. Det har inte nämnts av dem som arbetar på förskola 

eller i de lägre årskurserna. När jag frågade varför de tror att det varit svårt att få tid till 

gemensam reflektion i de högre årskurserna har jag i tre av fallen fått svar som härleder till de 

arbetstidsavtal som finns eller brist på ramavtal.  

På högstadiet är det svårare att få till den tiden. Man får inte lägga in någonting på 

förtroendetiden. Absolut inte. På låg-och mellanstadiet har du i snitt 20 timmar i elevgrupp, 

jag tror till och med det var någon som hade 27 timmar på någon skola. Här har lärarna 17 

timmar och de ska arbeta 45 timmar i veckan. Det borde finnas mer tid för en högstadielärare 

(specialpedagog 2). 

 

Det finns också ett problem med arbetstidsavtalen, man måste ha tydliga ramavtal. Och det har 

vi inte på den här skolan eller överhuvudtaget i kommunen. Man blandar ihop förtroendetid 

och den reglerade arbetstiden väldigt mycket och det innebär stora hinder i den här 

processen. Därför är det viktigt att man har ett bestämt ramavtal som bestämmer vilka timmar 

som gäller för arbetsplatstid (specialpedagog 3). 

 

Det här resonemanget dyker upp vid tre av de sju intervjuerna och det är endast de som är 

verksamma i de högre årskurserna som lyfter denna aspekt som ett hinder för att finna 

gemensamma forum för reflektion. Det påpekas också att det saknas tydlighet från rektors sida 

angående detta men att denne antagligen behöver stöd för att ta tag i det. På frågan om de 

fackliga representanterna fört något resonemang kring frågan är svaret nej.  

Ny kunskap och implementering 

Angeläget kunskapsområde  

Flera av dem som intervjuats nämner att ämnet och innehållet i utbildningen känts aktuellt och 

att det kan appellera till alla pedagoger från olika verksamheter som arbetar med människor i 

skilda åldrar.   

Det är ju ett väldigt bra område att lägga för alla som jobbar med barn i olika åldrar. Utveckling 

och inlärningsstilar. För det berör ju oss alla och man kan tänka om det på många olika nivåer 

(förskolelärare 1). 

 

Fyra av dem som intervjuades ansåg att det mesta som togs upp under utbildningen var sådant 

de kunde sedan innan. Det visade sig att just det som behandlades under det senare blocket, 

Inlärningsstilar, hade några av dem redan gått kurser i. En förskolelärare säger att hon till stor 

del fått kunskapen aktualiserad och att arbetslaget fått en klarar syn i frågan. Men det anses inte 

vara till någon nackdel att man hade gått kurser i ämnet innan utan följande påståenden 

förekom: 

 Men det är i alla fall lärorikt, man lär sig något nytt ändå, fast det är gammal skåpmat 

(specialpedagog 1). 
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Ibland så är det ju så att det behöver inte alltid vara nytt utan att man får bekräftat att det sätt 

man jobbar, den pedagogiska syn man har och så vidare, att man får den konfirmerad. Det är 

väl så bra som att få massa nya saker (specialpedagog 3). 

 

Något som många pedagoger nämner, men inte just i anslutning till frågan om vilken kunskap 

de tillskansat sig under utbildningen, är att människans hjärna är färdigutvecklad först i 20-24-

årsåldern. Detta togs upp i den medicinska förläsningen som låg först i block 1 och nämns i 

nästan alla intervjuer. Flera av intervjudeltagarna anser att skolan, med hänvisning till den 

aspekten, inte tar hänsyn till hjärnans utveckling och mognad.  

Specialpedagogen som hade till uppgift att handleda piloter anser att hon absolut fått ny 

kunskap men att det är svårt att säga exakt vad den består av. Han poängterar reflektionstiden 

och vikten av att få utmana sina tankar tillsammans med andra utan att det finns några rätta svar. 

Han tar också upp att det varit lärorikt att se en dialog växa fram mellan personal som arbetar 

från förskola upp till högre stadierna. Det är diskussioner som förhoppningsvis ger bättre 

resultat på sikt. 

Pilotträffarna verkar vara det som har gett de flesta mest utbyte och kunskap. En annan av 

specialpedagogerna tror inte att hon fått ut lika mycket av utbildningssatsningen om hon endast 

medverkat i basgruppsträffarna. Orsaken till detta, anser hon, är att basgruppsträffarna saknat 

avsatt tid för reflektion. 

Möjlighet att kunna använda den nya kunskapen i det dagliga 

arbetet? 

På frågan om de olika pedagogerna kommer att kunna använda sig av utbildningssatsningen i 

det dagliga arbetet har svaren skilt sig åt en del. 

En av förskolelärarna anser att utbildningssatsningen gått hand i hand med introducerandet av 

Reggio Emilia som startat på hans förskola. Han tar också upp att de är fler vuxna i förskolan än 

i skolan och att de kan möta varje barn på ett annat sätt. 

Barn har ju en förmåga att använda hela kroppen då det gör saker. Exprimentlust som vi bara tar 

bort och tar bort och till slut, på högstadiet, så har man nästan strypt det här helt, tycker jag 

(förskolelärare 1). 

 

Två av pedagogerna pekar på att flera av lärarna på skolan har börjat använda sig av praktiskt 

material i större utsträckning. 

Och nu när det gäller inlärningsstilar var jag ute efter hur det här fungerar i verkligheten. 

Händer det något? Då hör man SO-läraren: ”Nu ska de få spela spel, nu har jag gjort i 

ordning det här inför det området som vi ska börja med. Nu ska vi redovisa på ett annat sätt. 

Vi ska använda bilder och vi ska...” Ja så att det kommer ut i verkligheten tycker jag absolut 

(specialpedagog 2). 

 

Jag tror nog att vi kommer att plocka upp en hel del och börja använda efter det här. Min 

kollega här inne har redan plockat fram de där byrålådorna med de här matteuppgifterna. Hon 

är inne på det här, inspirerad (specialpedagog 1). 
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En av förskolelärarna och den grundskolläraren påpekar brister i den pedagogiska fysiska miljön 

och att det krävs pengar för att förbättra den. En av dessa anser att den åstramade ekonomin i 

kommunen som ett hinder för att förbättra miljön. Båda nämner också att det inte bara handlar 

om den yttre miljön men att den ändå är av betydelse. Grundskolläraren säger att de försöker 

arbeta för att eleverna skall ha ett hemklassrum men att detta är praktiskt svårt att genomföra i 

de högre årskurserna. Vissa ämnen kräver att klassrummen är anpassade efter just dessa, till 

exempel fysik och biologi. En pedagog beskriver att nya tankar uppkommit som hon tar med sig 

i sitt arbete men att det är svårt att beskriva hur det kommer att visa sig det konreta arbetet. Hon 

tänker mer på bemötandet av eleven och hur viktigt och kort det mötet är.  

Hinder för implementering 

De hinder för implementering som de intervjuade uppger fördelar sig på följande sätt: 

Tabell 4.1  Hinder för implementering 

 

Pedagoger 

 

Brist 

på 

tid 

 

 

 

Personlig 

inställning 

 

Arbetstids- 

avtal 

 

Otydligt 

uppsatta 

mål 

 

Ej förankrat i 

verksamheten 

  

Ekonomi 

   

Förskolelärare.1 X       X    

Spec.ped. 1   X         

Spec.ped.2 X   X        

Gymnasielärare   X         

Grundskollärare   X  X X      

Spec.ped.3   X X        

Förskolelärare.2 *            

 

* Förskolelärare 2 ansåg att det inte fanns några hinder för implementering. 

Brist på tid 

Enligt tabell 1 fanns två som har tagit upp brist på tid som ett hinder för implementering har haft 

olika argument utifrån olika perspektiv. Förskoleläraren tar upp tidsbristen när det gäller 

materialframställning samt att många andra arbetsuppgifter tillkommer som utarbetande av 

arbetsplaner, krisplaner, ordna med vikarier, planera kvällsmöten etc.  Specialpedagog 2 tar upp 

tidsbrist när det gäller tid för planering och reflektion tillsammans. Han nämner också att detta 

är störst bekymmer i årskurs 7-9.  

Personlig inställning 

Flera av de intervjuade har nämnt den personliga inställningen som ett hinder för 

implementering. Det är endast de två förskolelärarna som inte har påtalat detta. 

Gymnasieläraren anser att alla behöver se över sin egen verksamhet och först titta på sig själva. 
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Hon poängterar vikten av att hela tiden vara inne i en process för att det ska vara intressant och 

roligt att undervisa.  ”Annars tröttnar man ju på sina egna lektioner”. 

Grundskoleläraren belyser frågan om hur han själv som pedagog vill arbeta och att pedagoger i 

årskurserna 7-9  är mer ämnesinriktad och ingår i många andra projekt som de brinner för och 

redan är igång med till exempel internationalisering, hållbar utveckling osv. Han menar att de är 

måna om att hålla dessa saker igång och att de är vana vid att många projekt som sätts igång i 

skolan rinner ut i sanden. 

Specialpedagog 3 funderar över hur man ska få all personal att se fördel och vinster med att 

arbeta mer med inlärningsstilar och gruppindelat med eleverna. Hon menar att så länge man inte 

lyckas förmedla vinsterna med ett nytt arbetssätt är det svårt att lyckas med en implementering. 

Initialt krävs det en arbetsinsats och då måste man se en vinst i förlängningen med det och där 

kan jag se hinder (specialpedagog 3). 

 

Arbetstidsavtal 

Två av specialpedagogerna nämner arbetstidsavtalen som ett hinder för implementering. Det 

grundar sig i problemet att hitta gemensam arbetstid och att vissa lärare är kvar i den gamla 

USK-tiden. De påpekar vikten av att förtydliga de avtal som lärare har och att det verkar skilja 

sig åt hur man använder avtalen mellan lärare i de yngre åldrarna och lärarna i årskurserna 7-9. 

Detta behandlas under rubriken ” Utbildningens organisation och förutsättningar”  

Otydligt uppsatta mål 

Grundskoleläraren talar om att det saknas mål med utbildningen. Att det inte är något tydligt 

uppdrag från ledningens sida. Hon resonerar också med sig själv om att målet kanske var att alla 

skulle få samma utbildning och att man sedan gör vad man vill med det? 

Ej förankrat i verksamheten 

Grundskoleläraren tar också upp att det skulle ha varit annorlunda om satsningen uppkommit 

utifrån en pedagogisk diskussion men konstaterar i samma stund att sådana diskussioner sällan 

förekommer. ”På vår konferenstid pratar vi ju mest om praktiska saker”. 

Ekonomi 

Förskolelärare 1 tar upp de ständiga ekonomiska åtstramningarna som ett hinder för 

implementering. Han säger att det flera år i rad är köpstopp i augusti och att alla ser till att 

handla så mycket som möjligt i början av budgetåret. 
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Ytterligare utbildningar 

 

När pedagogerna ska beskriva inom vilket område de skulle vilja fördjupa sig om de blev 

erbjudna ytterligare utbildningar har svaren fördelat sig på följande sätt: 

 

Tabell 4.2  Ytterligare utbildningar 

 

 

 

 

Pedagoger 

Fortsätta 

med 

pågående 

satsning 

Språket Boksamtal 

/skriv- 

processser 

Läs-och 

skriv/ 

matematik 

Bedömning, 

betygsättning 

och IUP 

Praktisk 

rådgivning 

Förskolelärare 1  X     

Spec.ped. 1 X  X    

Spec.ped 2 X   X   

Gymnasielärare X     X 

Grundskolelärare X      

Spec.ped 3     X  

Förskolelärare 2      X 

 

Fortsätta med pågående satsning 

När pedagogerna fick frågan om ytterligare utbildningar svarade fyra av dem att de tyckte att 

kommunen skulle fortsätta att arbeta med inlärningsstilar, individualisering och bemötande av 

enskilda elever. De ansåg att kommunen skulle ta tillvara och utnyttja de nätverk som skapats 

när kommande utbildningar ska planeras och att de upparbetade nätverk som nu finns med 

kontinuerliga pilotgrupper och basgrupper ska leva vidare.  

Specialpedagog 2 nämnde de statliga projektpengar kommunen fått som ska användas för att 

förbättra elevernas kunskaper i läs-och skriv samt matematik och detta hör samman med 

inlärningsstilar.  

Språket/ Läs-och skriv/ matematik 

Egentligen ingår ju både språket, boksamtal och skrivprocesser under Läs-och skrivmomenten 

men jag har valt att dela upp dessa eftersom specialpedagog 2 hänvisade till projektpengar och 

inte till eget intresse som var fallet för specialpedagog 1. Förskolelärare 1 nämnde språket då 

kommunens förskolor har detta som övergripande mål. 
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Bedömning, betygsättning och IUP 

Specialpedagog 3 läste en högskolekurs på distans som handlade om bedömning och 

individuella utvecklingsplaner (IUP). Hon ansåg att det generellt inom skolan behövs utbildning 

och vidgade diskussioner angående bedömning, betygssättning samt innehåll och utformning av 

en IUP.  

Praktisk rådgivning 

Gymnasieläraren hade önskemål om att den pågående utbildningen skulle fortsätta i 

grundskolan medan hon för gymnasiets räkning ville få igång skolledningen att arbeta mer med 

metodik (i tabellen markerad som praktisk rådgivning). Slutligen efterfrågar förskolelärare 2 

mer råd och stöd av specialpedagogerna till exempel praktisk och metodisk handledningen när 

det gäller barn som behöver extra stöd och insatser.  

Förslag till upplägg och återkoppling inför kommande utbildningar 

Det fanns olika förslag och tankar om kommunala utbildningsatsningar när det gäller upplägg 

och återkoppling:  

Förskolelärare 1 hade en tanke om att en konsult, han jämförde det med en coach, skulle komma 

ut på skolor och förskoleverksamheter för att se hur verksamheten övergripande skulle kunna 

utvecklas och förändras. Att stödja personalen för att få en mer välfungerande verksamhet. En 

mer individuellt inriktad satsning på varje verksamhet.  

Specialpedagog 1 efterfrågade en mer tydlig styrning från rektor. Att rektor på skolan ska ha en 

linje som hon sedan ålägger all personal att arbeta efter. Det skulle också finnas en uppföljning 

för att se om uppdraget efterföljs och resultatet av detta. Hon kan också tänka sig att man får 

träna modell, öva intensivt och målinriktat på vissa moment och specifika 

undervisningstillfällen, på vissa pedagogiska aktiviteter, för att bli mer van och kunna utvärdera 

vad som kan förbättras eller ändras 

Grundskolläraren är inne på samma bana, att det skulle kunna vara ett tydligare uppdrag från 

ledningens sida och att det också fanns avsatt tid för att genomföra uppdraget och dessutom ett 

uttalat krav att alla ska delta. Specialpedagog 3 tar också upp vikten av en speciell avsatt 

gemensam tid och att man inte ska försöka få in det under ordinarie konferenstid.  

Intervju med en förskolerektor 

Under intervjun upprepar förskolechefen vid ett flertal tillfällen att det är viktigt att skilja på 

organisation, innehåll och ekonomi och att man får bedöma var sak för sig.  

Organisation  

Utbildningssatsningen sattes igång samtidigt som kommunen gjorde en stor omorganisation och 

den förskolerektor jag intervjuade hade precis tillträtt sin tjänst. På frågan om vilka tankar som 

fanns när utbildningssatsningen presenterades svarar förskolerektorn att det är svårt att komma 

ihåg för situationen i övrigt var ett kaos och att utbildning kom fel i tid för hennes del. 

Vad tänkte jag? Jag kände inte riktigt i början att jag behövde gå på alla utbildningsträffarna. Så 

vid första tillfället var jag inte med, utan då var det knappt så att man överlevde och man gjorde 

de saker man absolut måste. Jag tyckte nog att, på ett sätt, det var lite rörigt.  
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Förskolerektorn spekulerar också om att utbildningssatsningen var en form av manifestation 

från den nya ledningen inför den ombildade organisationen. Att syftet till viss del var att 

markera att förvaltningen lämnat det gamla och går in i något nytt och att skapa en vi-känsla för 

alla som arbetar inom förvaltningen. Hon tycker att utbildningen var mastodontisk men att 

innehållet som hade fokus på ”Hjärnans utveckling” var bra. 

Under intervjun framkommer det att utbildningssatsningen har gjort anspråk på viktig 

planeringstid på de förskolor hon ansvarar för och beskriver att det skapat en del praktiska 

problem.  

Jag skulle gärna velat haft dom där två dagarna som förskolan får stänga [...] De två dagarna var 

egentligen jätteviktiga för mig då som planeringsdagar. 

 

En del andra praktiska dilemman tas också upp, bland annat att när alla anställda inom Lärande-

och Kultur förvaltningen skulle in till staden samma dag för att delta på föreläsningar och skulle 

äta lunch samtidigt, parkera samtidigt och så vidare så skapade det kaos. Det fanns inte 

någonstans att äta för alla mellan klockan tolv och ett. En idé hon hade för att lösa dessa 

bekymmer och underlätta för förskolan genom att varje utbildningsdag skulle gå i repris i tre 

dagar. Då hade de inte behövt stänga för att all personal ska gå på en utbildning samtidigt utan 

en från varje avdelning på förskolorna hade kunnat gå olika dagar.  

Men nu fick vi stänga utan att det egentligen fanns någon motivation att stänga när inte alla 

behövde vara på samma sak samtidigt. Om det hade organiserats på ett annat sätt. 

 

Precis efter hon sade detta kom också funderingar på budget in och att det skulle vara 

svårplanerat och dyrbart.  

Det fanns också funderingar på upplägget med pilot och pilotgrupper. Att det kändes som hon 

inte hade någon kontroll på detta och på hur det organiserats. Hon beskriver en 

otillfredsställelse, att någon skulle arbeta parallellt med henne och att hon inte var van att arbeta 

på det sättet. Det visar sig längre fram i samtalet att hon själv har agerat pilot på två av de tre 

förskolor hon ansvarar över. Inte pilot i den bemärkelsen att hon deltagit i pilotmöten 

tillsammans med andra piloter, utan att hon ansvarat för de utvärderingstillfällen som fanns för 

reflektion efter utbildningsdagarna.  

Det framkommer att hon anser att utbildningssatsningen varit för stor, dels till sitt omfång och 

dels när det gäller tidsspannet, ett och ett halvt år. Hon tycker att förskolan och grundskolan 

skulle delas och att utbildningsdagarna skulle fördelas på tre dagar. Hon påpekar att hon har 

svårt att se vinsten med att åtta hundra människor träffas samtidigt för att delta under en 

utbildningsdag.  

Och finns det ingen vinst eller syfte med det då ska man inte ha det tycker jag. Allt ska ha ett 

syfte. Absolut! Varför gör vi så här? Och jag har det inte klart för mig. Syftet presenterades i 

början men det här var väldigt diffust [...] det kom ut något papper och... jaha... och jag läste 

inte igenom de där papperen när de kom. Jag hade en massa papper och jag la dem, här, på 

hög. Jag hade inte en chans att klara det då.    

 

Hon säger att utbildningssatsningen kom för snabbt inpå att den nya organisationen skulle 

bildas. Det hade varit bättre om det hade gått ett år så att den nya organisationen fått satt sig. En 

reflektion är att hon som chef inte tog till sig satsningen från början. Om hon gjort det och 
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stimulerat personalen hade satsningen nått ut på ett annat sätt. Hon säger att hon inte gjorde det 

hon hade kunnat göra och att det berodde på att organisationen var ny och att det på grund av 

det var helt fel tidpunkt. 

Det är ju som att flytta in i ett hus. Man kan ju inte börja med tillbyggnaden, vi måste landa i 

huset först. Och när man har landat i huset, det funkar med knappar och allt, då är jag mogen 

att ta emot nästa. Jag tror att många inte var mogna. 

 

Förskolerektorn återkommer ofta till det här med valet av tidpunkt och satsningens organisation. 

En fundering är om det funnits någon referensgrupp eller någon som fått till uppgift att fundera 

över upplägg och val av tidpunkt. Det finns också en nyfikenhet om hur den här satsningen kom 

till och vem som initierade den.  

Jag tror man vill förändra när man är ny. Det är ju så många saker som händer och ibland är det 

slumpen som gör att... det är inte så tänkt alla gånger. Vi tror att allt är så tänkt men det är 

inte så... 

Innehåll - ny kunskap och implementering 

Förskolerektorn har ytterligare en fundering angående syftet med utbildningen. Det tänkta syftet 

utgår mer utifrån innehållet i utbildningssatsningen och handlar om att man inom förskolan och 

grundskolan har många stökiga barn och att en del personal inte riktigt anser att det är deras 

uppgift att ta hand om dem utan att de ska få en assistens eller lyftas ur barngruppen. Hon menar 

då att den här utbildningssatsningen har till syfte att ge all personal insikt om att alla barn ska 

tas om hand och att ge redskap till personalen för att klara det.  

För ibland är det så på förskolan att, ja på både förskola och skola, att så fort det är något barn 

som är rörigt så vill man ha assistent så jag slipper ta i det. Det är ju lite så, och jag tror att 

den här satsningen skulle eliminera det här. Få förståelse för det och ge oss verktyg... fast det 

var inte uttalat.  

 

Det syftet med utbildningen uppfattar hon som bra. Att det är viktigt att personal ute i 

verksamheterna inser att det är allas ansvar att hjälpa även de stökiga och svårstyrda barnen och 

att en svår del i hennes roll som chef är att se när personalen inte räcker till med vissa barn utan 

verkligen behöver extra resurser eller annat stöd. Att det är en svår balans och det kräver att hon 

ser till personalsammansättningen och vilka professioner och kunskaper som finns där.  

När det gäller utbildningens innehåll anser hon att det mest är upprepningar. Att hon arbetat så 

många år inom omsorgen och det är sällan man möter något nytt. ”En gammal sak i ny tappning 

och ny metod”. Men hon säger också att det inte är något fel i det och att det var av vikt att hon 

fått höra samma sak som sin personal för att sedan kunna stötta dem i deras arbete. 

På frågan om vilka hinder som kan tänkas finnas för att använda sig av den nya kunskapen 

svarar hon att det bara är de vuxnas brist på fantasi som kan ställa till bekymmer. Ska den 

komma till användning så måste man få med sig detta in i sin vardag. Hon säger också att hon 

förstått mer på slutet varför satsningen har blivit till och att det kanske var bra med tre block för 

att få det förankrat. Hon anser att utbildningssatsningen inte är bortkastad på något sätt och om 

den leder till att vi fått större förståelse för de stökiga barnen och att de ska ha ett fint 

bemötande, då är det absolut värt det. Hon hoppas att det givit det. 
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Ytterligare utbildningar  

Förskolerektorn önskar att de anställda inom förskolan skulle lära sig mer om språk- och 

språkutveckling. För närvarande pågår ett projekt som utgår ifrån att all personal ska besöka 

minst en förskola i kommunen. De besökande ska inför varje tillfälle skriva ner vad det är de 

vill se och studera.  

En annan sak de arbetar med i förskolan är att utveckla ”lärandemiljöer” där barnen har 

möjlighet att lära sig saker själva under leken. Hon anser att personalen i förskolan behöver 

kunskap i var, hur och när barnen lär sig. Att se att barn lär sig hela tiden och att det ingår i det 

projektet.  

Hon säger också att det är bra om en utbildning kommer sig av ett behov i den enskilda 

verksamheten. Hon uppskattar inte alls det här stora formatet och anser att när det gäller lagar 

och liknande saker kan det vara befogat att ha en sådan här stor satsning men annars är det 

naturligare att man enskilt i verksamheterna känner att det finns behov av ny kunskap och 

utbildning, än att någon annan bestämmer. 

Intervju med grundskolechef 

Organisation 

Grundskolechefen berättar att bakgrunden till att de i ledningsgruppen valde att göra den här 

utbildningssatsningen var att lärstödsteamet hade gjort en inventering ute i verksamheterna och 

ansåg att det fanns stora och skiftande behov av kompetensutveckling ute i verksamheterna. Det 

ansågs viktigt att tydliggöra specialpedagogens roll som handledare och att stödja pedagogerna 

till att inte enbart vara aktiv gentemot eleverna, såsom det varit i den tidigare organisationen. De 

ville skapa ett fokusskifte och tydliggöra vars och ens uppdrag. Efter diskussioner om olika 

lösningar blev en insats den här utbildningssatsningen. Det skulle vara en utbildning som skulle 

ta in mycket forskning, börja med empiri och teori för att sedan gå mot praktiska lösningar och 

erfarenhetsutbyte. Det fanns också en tanke att den skulle bidra till att svetsa samman 

organisationen och vara en bas för det fortsatta arbetet. Det var bakgrunden till att 

utbildningssatsningen startades. Grundskolechefen anser att det svåraste för dem som planerat 

och organiserat utbildningen, har varit att avgöra vilken nivå som skulle bli givande och 

meningsfull för alla som deltar. Det var ett begränsat antal dagar och det fanns ett stort behov av 

kompetensutveckling.  

Hon anser att det varit ett bra upplägg men inledningsvis fanns tankar om att utbildningen skulle 

fortgå under en alltför lång tidsperiod. I efterhand anser hon att det var nödvändigt för att allt 

skulle ”smälta in” och att satsningen har känts seriös och långsiktig och att det är något som kan 

leva vidare. Upplägget har varit bättre än de här lösryckta dagarna som det ofta inte blir något 

mer av.  

Det har under de tre utbildningsstillfällena gjorts kontinuerliga utvärderingar i form av enkäter 

som har sammanställts. Utifrån denna sammanställning ska de som är ansvariga för satsningen 

fundera på hur de ska gå vidare. Hon säger att hon via rektorerna fått uppfattningen om att 

utbildningen uppskattats men att det fanns farhågor när den igångsattes.  
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Hon säger också att de reflektionsforum som skapats där pedagogerna träffats har genererat en 

självgående process ute på skolorna. Det är ingen som säger vad som ska göras utan man tar 

egna initiativ i sitt arbete.    

Innehåll-ny kunskap och implementering 

Val av föreläsare och disponerad tid anser grundskolechefen är något som bör diskuteras och 

resoneras om så småningom. Om fokus lades på rätt saker säger hon sig inte kunna svara på för 

tillfället. Hennes upplevelse är att starten var bra, att det var en proffsnivå som tidigare saknats 

och att det var viktigt för hela satsningen. Den första föreläsningen i kombination med det sista 

föreläsningstillfället blev helt rätt. Det andra tillfället är det man är minst nöjd med enligt 

hennes uppfattning och man får se över och utvärdera det när utbildningen har avslutats. 

Eftersom den stora utvärderingen ännu inte är gjord utan ska göras längre fram under våren vill 

hon inte uttala sig om utfallet blivit som de önskat. Hon poängterar att utbildningssatsningen 

fört in forskning i skolan och att det är viktigt att det som görs i skolan baseras utifrån forskning 

och erfarenhet, inte på lösryckta åsikter och antaganden. Utbildningssatsningen upplevs som 

uppskattad och hon tycker sig se att det blivit en helt annan medvetenhet och flera pedagogiska 

reflektioner. Det har tydliggjorts nu när utbildningssatsningen kommit till den mer praktiska 

delen där teori och praktik kopplas samman. Efter det sista blocket som handlade om lärstilar 

har hon sett att ett konkret arbete med detta startat ute på skolorna. Hon konstaterar att vissa 

grupper antagligen har upplevt att utbildningen passat dem bättre än andra.  

Grundskolechefen menar att hon inte kan se några hinder för implementering i någon 

verksamhetsform men att arbetet måste se olika ut beroende på var eleverna befinner sig.  

Huvudbudskapet har varit att vi måste anpassa oss mer efter eleverna. Det är elevens behov som 

styr och inte lärarens metoder ... 

 

Hon säger att det är vanligast att se hur eleven kan förändras men att personalen måste börja 

med sig själv. ”Vad kan jag göra och hur ser mitt upplägg ut och mina metoder och min 

pedagogik?” 

Här, poängterar hon, har rektorerna en avgörande roll eftersom de måste ansvara för 

återkopplingen och vara den tydliga ledaren som visar vägen om och om igen. ”Det är den här 

vägen vi är på väg och vi är på väg hit”. Hon säger att det är viktigt för rektor att koppla sådana 

här enskilda utbildningssatsningar till en helhet, som ska gynna den inriktning och det mål som 

man i verksamheten arbetar mot. Rektorsuppdraget är otroligt omfattande men huvuduppgiften 

är att vara den pedagogiska ledaren. Där pekar hon också på att hennes uppgift är att hjälpa 

rektorerna att fokusera i mängden av arbetsuppgifter.  

Har man en sådan här stor utbildningssatsning måste man bestämma sig för att det här, och se 

till att det får en rutin och struktur så att det blir något av det. För annars är det meningslöst. 

Då blir det frustration... varför håller vi på med det här? 

 

Hon säger att förutsättningarna skiljer sig mellan rektorerna i den här frågan. Bland annat hur ny 

rektor är eller hur förändringsbenägen och villig att kliva på nya saker personalen på skolan är. 

På en stor skola finns det kanske en arbetsplatsledare eller utvecklingsledare som hjälper till. 

Men hon konstaterar att nu har de fått verktygen och måste arbeta med detta ute på den egna 
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arbetsplatsen med utgångspunkt från hur det ser ut i kvalitetsredovisningen, hur måluppfyllelsen 

är och vilka behov som finns på respektive skola. 

Man kanske inte ser förändringarna den första terminen, för själva processen måste ju först 

landa i det egna arbetslaget. Vi ser det väl förhoppningsvis på längre sikt. Man kan ju 

förutsätta att det har hänt något. Jag hoppas att de har sett helheten så de inte tror att det är 

lösryckta delar. 

 

Hon tar också upp vikten av pedagogens eget ansvar och initiativ att göra något av den kunskap 

man erbjudits. De kan inte vänta på att någon hela tiden ska säga vad de ska göra, utan de 

redskap som erhålls ansvarar man själv för att göra någonting av. Om en anställd inte visar bra 

resultat, fortsätter i samma spår och inte tar till sig någon ny kunskap eller metodik som erbjuds 

på fortbildningar och konferenser, måste rektor agera.  

Ytterligare utbildningar 

Eleverna i kommunen har uppvisat sämre resultat i matematik och enligt grundskolechefen 

kommer de med hjälp av statsbidrag fokusera på att få upp resultaten i matematik men också 

inom området läs-och skriv. Tanken är att de olika skolorna och pedagogerna ska arbeta med 

gemensamma nätverk. Det har visats sig var en framgångsfaktor, dels för att det är fruktbart att 

formulera sin egen pedagogik i ord för någon annan dels för att det är utvecklande att diskutera 

med andra.   

För vi ska ju skapa en skola för alla och försöka möta alla här, och gör vi verkligen det? Och det 

är väl den diskussionen och det arbetet som ska fortgå hela tiden. 

Resultatsammanfattning 

Sammanfattning av intervjuer med pedagogerna 

 De flesta av de deltagande pedagogerna var positiva till den kommande 

utbildningssatsningen då den presenterades hösten 2007. De fanns förhoppningar om att den 

skulle ge dem ny kunskap och svar på frågor som skulle vara till hjälp i deras arbete, 

framförallt med barn som har specifika svårigheter. Det framkom också åsikter om att man 

velat ha en tydligare helhetsbild om hur utbildningen planerats och vad den så småningom 

skulle mynna ut i. När utbildningssatsningen pågått i drygt ett och ett halvt år anser alla, 

utom en, att de fortfarande är positiva till satsningen. 

 

 Det har framkommit att några av pedagogerna anser att utbildningssatsningen varit för 

utdragen i tid och att det varit bättre om den komprimerats. De flesta har ansett att innehållet 

i utbildningen har varit intressant och aktuellt. Föreläsning om ”Hjärnans utveckling” 

omnämns i alla intervjuerna och anses som mycket givande. Det har riktats kritik mot att 

föreläsningsdagarna varit för långa och flera av de intervjuade anser att det varit bättre om 

föreläsningarna pågått under förmiddagen och att eftermiddagen vigts åt reflektion.  

  

 Reflektionstid med andra pedagoger från olika verksamheter har framhållits som mycket 

värdefullt. Pilotträffarna är det som uppfattats som mest givande där piloterna fått avsatt tid 

för reflektion tillsammans med andra. Pilotträffarna är det som gett de flesta ny kunskap och 
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utbyte. Basgruppsträffarna har inte fått lika bra omdömen främst på grund av att dessa inte 

haft någon avsatt tid. Denna åsikt framförs framförallt av de pedagoger som undervisar i 

årskurs 7-9  där tiden för reflektion har fått konkurrera med övrig tid på skolan som ska 

användas för alla praktiska spörsmål. Denna brist på tid för reflektion har delvis förklarats 

av alltför otydliga ramavtal gällande arbetstiden. Det är svårt att utnyttja förtroendetiden till 

dylika aktiviteter och det finns en otydlighet från både skolledning och fackförbund.  En av 

förskolelärarna upplever att det finns brist på tid för materialframställning och liknande.   

 

 Pedagoger som arbetar i grundskolan upplever en stor brist när det gäller delaktighet och 

intresse från rektor och skolledningens sida. Specialpedagogerna har utfört arbete som 

vanligtvis skulle ha legat på rektors ansvarsområde, som till exempel presentation av 

satsningen. De anser att om cheferna är med i processen på ett närmare sätt blir också ämnet 

viktigare för personalen, att det är en viktigt psykologisk aspekt. 

 

 Drygt hälften av de tillfrågade anser att det som togs upp under utbildningssatsningen är 

sådant de redan kan, men att det inte är till någon nackdel utan snarare positivt att få 

kunskapen aktualiserad, både för sin egen del och för hela arbetslaget. Pedagogernas syn på 

möjligheter att använda den nya kunskapen i den dagliga verksamheten skiljer sig åt. Några 

svarar att de redan börjat arbeta med praktiskt material i större utsträckning medan någon 

menar att nya tankar uppkommit som på sitt sätt används i arbetet. Det är dock svårt att visa 

det rent konkret men hon tänker mer på mötet och bemötandet av varje elev.  

 

 Det vanligaste hindret som tas upp för en lyckad implementering är den personliga 

inställningen. Vilken förmåga och vilja som varje pedagog har att omsätta den teoretiska 

kunskapen till sin egen praktik. En pedagog tog upp vikten av att hela tiden vara inne i en 

egen process där man reflekterar över sitt arbete och varför vissa saker utförs. En annan 

pedagog tog upp att allt förändringsarbete initialt kräver en ökad arbetsinsats och om 

vinsterna med arbetsinsatsen inte kan skönjas är det svårt att motiveras till förändring. 

Andra orsaker som tas upp för en lyckad implementering är otydliga eller inga uppsatta mål 

från skolledningens sida, att utbildningssatsningen inte är förankrad i verksamheten samt 

dålig ekonomi.  

 

 Flertalet av de intervjuade pedagogerna önskar att kommunen fortsätter arbetet med 

inlärningsstilar, individualisering och bemötande av enskilda elever. Flera anser att de 

upparbetade nätverk som skapats, med kontinuerligs pilotträffar och basgrupper, tillvaratas 

och får leva vidare under kommande satsningar. Tre av pedagogerna önskar utbildning i 

språkutveckling, boksamtal-och skrivprocesser samt läs-och skrivundervisning, två 

pedagoger vill ha mer praktisk rådgivning och slutligen efterfrågar en pedagog mer 

utbildning i bedömning, IUP och betygsättning.  

Sammanfattning av intervju med förskolerektor 

 

 Förskolerektorn anser att utbildningssatsningen drogs igång vid fel tidpunkt eftersom den 

nya organisationen precis satts igång. Hon hade just tillträtt sin tjänst och upplevde att 

utbildningsdagarna inkräktade på viktig planeringstid. Hon anser att utbildningssatsningen 

skulle ha satts igång först efter ett år när den nya organisationen bildats samt att den var för 
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stor, både när det gäller omfattning och över tid.  Eftersom hon inte uppfattat cheferna 

skulle delta vid alla utbildningstillfällen resulterade det i att hon uteblev vid första tillfället. 

Om hon som chef tagit till sig satsningen från början och stimulerat personalen skulle 

satsningen ha nått ut på ett helt annat sätt.  

 

 Praktiskt sett hade hon helst önskat att förskolan och grundskolan separerats från varandra 

och att förskolans utbildningsdagar delats upp till tre tillfällen under varje block. Detta för 

att undvika att använda de studiedagar som förskolan har till förfogande.  Hon ser också att 

det skapade logistiska bekymmer då alla skulle äta lunch samtidigt samt parkera i en liten 

stad.  

 

 Förskolechefen uttrycker också en otillfredsställelse med att arbeta med piloter och 

pilotgrupper. Att det kändes ovant att någon annan skulle arbeta parallellt med henne. Hon 

valde att själv agera pilot har och ansvarat för reflektionstiden vid två av de förskolor hon 

ansvarar över.  

 Förskolerektorn tror att syftet med utbildningen till viss del var att ge all personal insikt om 

att det är allas ansvar att ta hand om alla barn, även de mer stökiga. Om det varit syftet anser 

hon att det varit bra. Rent innehållsmässigt anser hon att det mest varit upprepningar från 

tidigare utbildningar men att det är viktigt för henne att höra samma sak som sin personal 

för att kunna stötta dem i sitt arbete. 

  

 På frågan om vilka hinder som kan tänkas finnas för en lyckad implementering svarar hon 

att det bara är de vuxnas brist på fantasi som kan ställa till bekymmer och hon hoppas att 

satsningen givit större förståelse för de stökiga barnen.  

 

 Förskolerektorn anser att större kunskap inom språk-och språkutveckling bör prioriteras 

inom förskolan. Då förespråkar hon mindre utbildningssatsningar där man utgår från varje 

enskild verksamhets behov.  

Sammanfattning av intervju med grundskolechef 

 

 Grundskolechefen berättar att bakgrunden till utbildningssatsningen var att i samband med 

bildandet av den nya organisationen önskade man tydliggöra varje enskild anställds 

uppdrag. De ville bland annat tydliggöra specialpedagogens roll som handledare. I den 

gamla organisationen hade de arbetat mot enskilda barn. En insats för att få ett fokusskifte 

var denna utbildningssatsning. Den skulle bidra med att föra in forskning i skolan för att 

sedan, mot slutet av perioden, gå mot praktik och erfarenhetsutbyte.  

 

 Upplägget av utbildningssatsningen anser grundskolechefen har varit bra trots egna farhågor 

om att den skulle sträcka sig över en för lång tid. Innehållet anser hon sig inte kunna svara 

på innan den stora utvärderingen är gjord. Spontant upplever hon att starten med den 

medicinska föreläsningen var bra, att den hade en proffsnivå man tidigare saknat. Hon säger 

att satsningen känts seriös och långsiktig och att den kommer att kunna leva vidare.  

 

 Eftersom stora utvärderingen ännu inte är gjord vill hon inte uttala sig om hur utfallet blivit 

men konstaterar att satsningen varit uppskattad och att den ökat medvetenheten i det 
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pedagogiska arbetet. Samtidigt säger hon att utbildningen passat vissa grupper bättre än 

andra. Hon lyfter fram de reflektionsforum som skapats som genererat en självgående 

process ute på skolorna. 

 

 När det gäller den kommande implementeringsprocessen kan hon inte se några hinder utan 

påpekar att varje pedagog måste se till sina egna metoder och upplägg. I detta arbete har 

varje rektor en avgörande roll när det gäller återkoppling och tydliga mål som man arbetar 

mot i verksamheten. Hon tar också upp att det är viktigt att pedagogerna själva tar eget 

ansvar och initiativ att göra något av den kunskap de fått. 

 

 Inför kommande läsår kommer kommunen med stöd av riktade statsbidrag att arbeta för att 

kunskapen i matematik och ämnet läs-och skriv ska öka. Grundskolechefen ser då att man 

fortsätter att arbeta i nätverk mellan skolorna och olika professioner vilket har visats sig 

vara uppskattat.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka hur personal i olika verksamheter inom en 

lärande- och kulturförvaltning uppfattar organisation, innehåll och möjligheter till 

implementering av ny kunskap under en stor utbildningssatsning. Jag har genomfört en 

kvalitativstudie där jag använt intervju som metod. När samordnaren på kommunen som skulle 

hjälpa mig att komma i kontakt med eventuella intervjudeltagare visade det sig att det endast var 

personer som varit piloter under utbildningssatsningen som anmält sitt intresse. Varför det 

endast var piloter som anmälde sitt intresse till att bli intervjuade kan jag bara spekulera i. Man 

kan möjligen anta att ju närmare man är ledningen desto mer engagemang och motivation 

känner man inför utbildningssatsningen. Pilotgrupperna hade dessutom avsatta tider för 

reflektion och dialog vilket inte varit fallet för basgruppsträffarna. Det kan också vara så att den 

förfrågan som skickades ut inte nådde ut i alla led ner i verksamheterna. Det är viktigt att 

poängtera att de personer som jag fått fram inte alls ska ses som representativa i statistisk 

mening. Därför är det i egentlig mening ej heller nödvändigt att ange hur många av dem som 

uppvisat ett givet mönster eller en given variant (Trost, 1997).  Mitt val att redovisa vissa 

svarsvarianter i tabeller syftar enbart till att görs materialet mer överskådligt.  

Intervjuguiden har som tidigare nämnts innehållit frågor som inrymmes i olika teman. Den 

första frågan som var retrospektiv visade sig vara svår för några att svara på. Vissa av 

intervjudeltagarna kom inte ihåg vad hade tänkt när utbildningssatsningen startade drygt ett år 

innan medan några inte behövde någon betänketid alls. Min tanke är att även om sambandet av 

vad de intervjuade svarade stämde för hur de kände då inte är givet så ger det en härledning om 

vad de kände för utbildningssatsningen då frågan ställdes. Den hypotetiska frågan som tog upp 

önskemål om ytterligare utbildningar valde jag att ta med då jag tolkar att de som svarat att de 

vill fortsätta med utbildningssatsningen ansett den som givande. En annan tolkning kan förvisso 
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vara att man inte orkar angripa något nytt område utan av skäl som ”utbildningströtthet” vill 

fortsätta med det de håller på med nu och inte ta sig an något nytt.  

Under intervjuerna använde jag mig av intervjuguiden som ett stöd. Eftersom frågorna var 

relativt få och inom vissa ämnen upplevde jag det lätt att komma ihåg dem och ställa följdfrågor 

som den intervjuade styrde in på. Vid intervjuer är det närmare till hands att tala om 

trovärdighet och relevans än reliabilitet som man använder vid kvantitativa studier (Trost, 

1997). Jag har under intervjuerna försökt att inte komma med påståenden eller styra frågorna 

och på så sätt begränsa trovärdigheten utan försökt föra fram de intervjuades åsikter och tankar.    

Intervjuerna var mycket roliga och intressanta att utföra. Jag försökte att låta den intervjuade få 

tid till eftertanke vilket kunde innebära långa stunder av total tystnad.  Dessa tysta och 

eftertänksamma stunder gav, vissa av intervjutillfällena, en känsla av stillhet och ro. Jag hade 

kalkylerat med att intervjuerna skulle kunna ta upp till 1,5 h men efter att ha genomfört ett antal 

intervjuer visade det sig att 45-60 minuter var den tid som behövdes.   

När materialet skulle sammanställas och bearbetas valde jag att redovisa pedagogernas 

intervjusvar åtskilt från förskolerektor och grundskolechef. Min tanke var att deras upplevelser 

såg så olika ut eftersom de hade så olika roller i utbildningssatsningen.  

Redan under intervjuerna kunde jag urskilja teman och dessa försökte jag sedan kategorisera 

utifrån studiens syfte och till den intervjuguide jag använt mig av. Under dessa kategorier kunde 

jag sedan urskilja mönster som fick komma att bli de rubriker, analytiska kategorier, som jag 

sedan presenterade resultatet under. Om någon annan utfört analysen av intervjusvaren skulle 

nog samma mönster framträda men vilka delar som sedan skulle ha lyfts fram skiljer sig 

antagligen utifrån den som tolkar materialet. Bearbetning, analys och tolkning av ett material i 

kvalitativa studier är avhängigt av den enskildes tycke och smak (Trost, 1997).   

Resultatdiskussion 

Olsson och Sundell (2008) beskriver implementeringsprocessen kronologiskt i sex steg. De 

menar att dessa steg inte har fasta gränser utan kan i vissa situationer överlappa varandra. Det 

handlar alltså inte om en linjär process. Jag kommer att använda mig av dessa sex steg när jag 

presenterar min analys av utbildningssatsningen. Ett underliggande och outtalat syfte med 

utbildningssatsningen var att få en förändring gällande personalens inställning och agerande 

gentemot barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. 

Steg 1. Undersöka behov av och förutsättningar för förändring 

Denna omfattande utbildningssatsning initierades, enligt grundskolechefen, efter en inventering 

ute i de olika verksamheterna där de fann ett stort behov av kompetensutveckling för 

personalen. Exakt vilken kompetens fick jag aldrig riktigt svar på men det framkom att de ville 

skapa ett fokusskifte från att de är specialpedagogerna som ska ta hand om barn och ungdomar i 

behov av särskilt stöd till att varje enskild personal tar ett eget större ansvar i sin profession. 

Min tolkning är att förvaltningen hade för avsikt att öka ”effektiviteten” ute i verksamheterna så 

att specialpedagogerna skulle kunna användas i de fall där den ordinarie personalen inte lyckats. 

Jag uppfattar detta som ett primärt syfte vilket utgår från ett ekonomiskt-rationellt perspektiv. 

De förändringar som görs utifrån ekonomiskt-rationella perspektiv torde vara de förändringar 

som är vanligast förekommande inom skola och barnomsorg. Minskade ekonomiska resurser 
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kräver nya arbetssätt som ofta får motiveras utifrån pedagogiska perspektiv. De ekonomiska 

syftena kamoufleras med pedagogiska syften.  

Enligt min mening fanns även ett parallellt syfte, till viss del outtalat, som handlade om att 

manifistera en ny organisation. Nilsson (1996) beskriver hur satsningar på personalutbildning 

ofta görs för att legitimera en organisations verksamhet och för att organisationen ska framstå 

som framgångsrik och utvecklingsinriktad. Den har sin grund i ett så kallat institutionellt 

perspektiv där symbolvärdet av utbildningen är viktigare än faktiska kunskaper och/eller 

färdigheter. Förskolechefen som jag intervjuade var inne på samma spår när hon uttrycker att 

när den nya organisationen startade upp ville förvaltningen visa att de lämnat det gamla och går  

in i något nytt. Ett sådant syfte behöver inte alls vara av underordnat värde men när 

utbildningssatsningen krockar med bildandet av ny organisation bör det finnas i åtanke att 

kunskapsutfallet blir ringa och implementering uteblir. Jag återkommer till detta under rubriken 

Förankra behovet av förändring. 

Dessa ovanstående syften med utbildningssatsningen som framkom i intervjuerna uttrycks 

annorlunda än de mål som står i de dokument där utbildningssatsningen presenteras. 

De mål som uppges i utbildningssatsningens beskrivning var som nämnts:  

1. Att föra ut den senaste forskningen kring barn- och ungdomshjärnans utveckling i relation till 

pedagogisk anpassning och arbetsmiljö i skolan. 

2. Utifrån föreläsningsinnehåll, skapa olika reflektionsforum (förskola, skola, gymnasium, CUL 

och Kulturskolan) över de möjligheter det finns att påverka den nödvändiga pedagogiska 

anpassningen till barnens/elevernas mognadsnivå och förutsättningar.  

För att ett lyckat förändringsarbete ska ske bör enligt Olsson och Sundell (2008) behovet vara 

tydligt och uttalat. Jag anser att grundskolechefen uttryckte behovet av en lokal förändring i 

klara ordalag medan målen som kommunen satt upp i sina dokument är mer diffusa. De mål 

som är uppsatta kan mer liknas vid arbetssätt för att nå målet. Om vi betraktar det första målet 

som är att föra ut den senaste forskningen kring barn- och ungdomshjärnans utveckling i 

relation till pedagogisk anpassning och arbetsmiljö i skolan så är det är inte svårt att motivera att 

man vill att personalen ska få ökad kunskap men varför man vill föra ut den senaste forskningen 

är inte uttalat. Det slutgiltiga syftet och målet är trots allt att varje enskild individ tar ansvar över 

sin egen profession och de barn som ingår i verksamheten och det kanske hade varit till fördel 

att uttrycka det. Även det andra målet som syftar till att skapa reflektionsforum anser jag vara 

mer av ett redskap eller arbetssätt för att uppnå ett mål. Det bör finnas en anledning till att man 

träffas i reflektionsforum och diskuterar barns pedagogiska miljö. Möjligen kan det implicit 

förstås men vid eftersträvan av tydlighet bör övergripande mål också uttalas. Vid en sådan här 

omfattande utbildningssatsning blir målen oundvikligen generella för att kunna tilltala alla 

berörda. Nackdelen är att syftet och målen riskerar att bli diffusa och att det i sin tur minskar 

förutsättningarna för en lyckad implementering och därmed en förändring.  

Steg 2. Förankra behovet av förändring 

Enligt Olsson och Sundell (2008) är det viktigt att undersöka om det finns en beredskap för 

förändring. De menar att om förutsättningarna för ett förändringsarbete är dåliga kan det vara 

klokt att avvakta med implementeringsarbete och istället arbeta med att förbättra 

förutsättningarna. När det gäller detta hade förvaltningen flera parametrar att ta i beaktande. 

Den ena är att organisationen omstrukturerades så att de ändrade arbetsförhållandena 
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uppmanade till ett behov av kompetensutveckling och därför var det klokt att sätta igång med 

utbildningen i samband med att den nya organisationen sattes igång. Det fanns även ett outtalat 

instutionellt syfte, att manifestera den nya organisationen. Resultatet blev, enligt deltagarna, att 

flera rektorer upplevde en sådan stress när organisationen sattes igång så att de inte hade 

förmågan att motivera sin personal inför utbildningssatsningen. Det var ett bekymmer för 

förskolechefen, och antagligen för övriga skolledare, att hon var så hårt sysselsatt med att landa 

i den nya organisationen att fokus på utbildningssatsningen inte prioriterades. Grundskolechefen 

nämner också det faktum att många var nya i sin tjänst och i sina arbetsuppgifter. Om 

förutsättningarna avlästs hade ledningen kunnat förutsäga detta och därför finns skäl att anta att 

syftet med utbildningssatsningen som utgick från det symboliska värdet för den nya 

organisationen vägde tungt. Å andra sidan gjordes organisatoriska förändringar som innebar att 

specialpedagogerna fick en annan roll än de tidigare haft vilket eventuellt föranledde den nya 

utbildningssatsningen. Den ökade arbetsbelastningen på grund av den nya organisationen för 

skolledarna hade behövts tas i beaktande. Eventuellt hade utbildningssatsningen fått ett större 

genomslag om den hade startats året innan ombildandet av organisationen. 

Steg 3. Val av insats och planering av genomförandet  

Olsson och Sundell (2008) menar att det är särskilt viktigt med ett aktivt och funktionellt 

ledarskap för att nå ett lyckat resultat. Flera av de intervjuade som arbetar i grundskolan 

hänvisar till rektorers och skollednings ointresse och avsaknad av delaktighet i 

utbildningssatsningen. Fem av de sju intervjudeltagarna hänvisar till rektorernas frånvaro under 

utbildningssatsningen och här verkar det finnas en diskrepans mellan grundskolechefens åsikt i 

den här frågan och hur det ser ut i realiteten. Grundskolechefen hänvisar till att rektorerna har en 

avgörande roll när det gäller initiering och återkoppling. Det hon menar är att rektor ska vara 

den tydliga ledaren som visar vägen för sin personal. Hon säger vidare att rektorsuppdraget är 

omfattande men att huvuduppgiften är att vara den pedagogiska ledaren, medan personalen 

hänvisar till rektors frånvaro som pedagogisk ledare. Denna frånvaro kan i detta fall härledas till 

den konkreta situation som rektorerna befann sig, det vill säga en omorganisering som skapade 

begränsningar, främst i form av tid. Detta uttalades ett flertal gånger av den förskolerektor som 

intervjuades. Hon menar också att utfallet av utbildningssatsningen skulle ha blivit en annan om 

hon hade varit mer engagerad i den och stimulerat personalen på ett annat sätt. Fullan (2000) 

beskriver tre teman som är av betydelse för att en förändring ska komma till stånd. Ett av dessa 

teman handlar om tid och rum för förändring där han konstaterar att om förändringen tränger sig 

på från utsidan så blir ofta den avvisad. Jag drar den slutsatsen att eftersom rektorerna var 

upptagna med den nya organisationen så har de inte tagit till sig utbildningssatsningen.  

Steg 4. Utbildning i den nya metoden  

Alla intervjuade anser att utbildningssatsningen varit givande, innehållet har varit intressant och 

man lyfter fram arbetssättet med pilotgrupper och basgrupper. Intervjudeltagarna har alla agerat 

piloter och därmed varit mer aktiva och haft en mer central roll i utbildningssatsningen. En 

specialpedagog säger att hon antagligen inte fått ut lika mycket av utbildningssatsningen om 

hon inte varit pilot.  

I så gott som alla intervjuer framkommer att reflektionstiden varit det mest värdefulla under 

utbildningssatsningen. Vygotski (Rubensson, 1996) menar att individens utveckling sker genom 

social interaktion där kognitiv utveckling uppstår genom en process, där begrepp, värderingar 
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och tankar uttrycks genom interaktion med andra. En av specialpedagogerna tar upp att det varit 

lärorikt att se en dialog växa fram mellan personal som arbetar från förskolan upp till de högre 

årskurserna. Säljö (2000) skriver om språkets betydelse vid lärandeprocessen genom att vi via 

språket har en en unik förmåga att dela erfarenhet med varandra. Vi kan låna andras kunskaper 

när vi behöver. Flertalet av de intervjuade betonar vikten av att träffa personal från andra 

verksamheter och andra professioner och att det är givande att få sätta ord på de tankar de har 

och att få dessa utmanade av andra som tolkar det de säger. Det känns lite som att slå in öppna 

dörrar att fortsätta resonemanget om vikten av reflektion men det som visat sig vara ett problem 

är att hitta tid för dessa reflektionforum. Tydligast har det varit bland dem som arbetar i de 

högre årskurserna. Arbetstidsavtalen har angetts som en av orsakerna till att hitta gemensam tid 

för reflektion. Ramavtalen är otydliga och skiljer sig mellan kommuner, skolor och stadier. 

Detta är ett bekymmer som uppenbarligen förekommer ofta och upplevs som lite av ett minerat 

fält. En av specialpedagogerna svarar att rektor behöver stöd utifrån för att bringa ordning i 

denna fråga och att de fackliga organisationerna bör arbeta med det här. En bidragande orsak till 

att det varit svårt att hitta tid för reflektion i dessa stadier kan vara att det eleven presterar ska 

värderas och dokumenteras. Min uppfattning är att det ofta ställs större krav på 

dokumententation ju äldre eleverna. Betygen sätts från och med årskurs åtta vilket innebär att de 

som undervisar i dessa årskurser får lägga ner mer tid på bedömning.  

Pilotgrupperna har varit framgångsrika som reflektionsforum men basgrupperna har inte varit 

det på samma sätt. En av orsakerna som anges är att personalen inte fått avsatt tid till reflektion 

utan att samtalen och diskussionerna har ägt rum under ordinarie konferenstid. Det har inneburit 

att flera av piloterna upplevt att de inkräktat på kollegornas tid när de ska tala om 

utbildningssatsningen. På den ordinarie konferenstiden ska allt praktiskt avhandlas och då har 

tiden inte räckt till. Här får jag återkomma till rektorernas icke-medverkan eftersom det är de 

som slutligen rår över de anställdas tid. Om rektor avsatt reflektionstid har det antagligen varit 

lättare för piloterna att agera i basgrupperna. Flera av de intervjuade hade en lösning på 

tidsbristen med det förslaget om att ha föreläsningar en halv dag och reflektionstid resterande tid 

av dagen.   

De flesta svarar att utbildningssatsningen genererat ny kunskap men att det är svårt att säga 

exakt vilken. Flera av de intervjuade anser att innehållet i utbildningssatsningen inte var något 

nytt och att det som sagts har de hört förut. Det framförs också tankar om att det är bra att få 

kunskapen verifierad och att höra saker på nytt. Jag uppfattar det som att de flesta ser den nya 

kunskapen som en process vilken skapas genom att den integreras med tidigare kunskap och 

erfarenheter och att den till viss del byter skepnad när man kommunicerar den tillsammans med 

andra. Upplevelsen om vilken kunskap man erhållit skiljer sig mellan intervjudeltagarna. Vissa 

menar att den nya kunskapen blivit mer av ett metalärande som inte nödvändigtvis har inneburit 

en beteendeförändring men ändå resulterat i att de egna tankarna utmanats och gett bättre 

kunskap om pedagogik, medan andra hänvisar till att man ändrat sitt praktiska 

undervisningsförfarande, dock i ringa skala. Rönnqvist och Thunborg (1996) skriver att 

personalutbildning och arbetet utgör olika kontexter och att det kan vara svårt att överföra det 

man lär i en kontext till att använda i en annan kontext. Det lärande som jag anser uppnåtts 

hänvisas till det lärande som Ellström (1996) har beskrivit som första ordningens lärande, vilket 

innebär en förkovran inom etablerade ramar och förutsättningar där grundstrukturen består. Jag 

vet inte om kommunledningen önskat ett andra ordningens lärande där ramar och synsätt 

ifrågasätts och en större förändring sker som ett resultat av lärandet men då tror jag att man 
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måste organisera implementeringsprocessen på ett helt annat sätt och få rektorerna mer 

engagerade och mer aktiva. 

Som hinder för implementering anger fyra av de sju intervjuade den personliga inställningen. 

Det framkommer också att de som undervisar i de yngre åldrarna är mer förändringsbenägna än 

de som undervisar i de högre åldrarna som är mer ämnesorienterade. Det finns också forskning 

som visar på att utbildningssatsningar oftare leder till effekter på individnivå än på 

verksamhetsnivå (Nilsson, 1996). Lendahl och Runesson (1996) menar att det som avgör om 

nya kunskaper införlivas i den subjektiva undervisningsteori som läraren själv utarbetat är hur 

väl den passar in i den samt hur användbar kunskapen är i praktiken. Ellström (1996) poängterar 

att en viktig förutsättning för möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i konkret handling är 

individens kognitiva kapacitet och förmåga till ett analytiskt tänkande och handlande. Den 

individuella förmågan att utarbeta metoder och arbetssätt utifrån en teori skiljer sig naturligtvis 

åt men det krävs dock tid, vilket ofta anses saknas inom läraryrket idag.  

Steg 5. Stöd när metoden börjar användas 

Min studie omfattar aktiviteter fram till steg 4 i implementeringsprocessen enligt Roselius och 

Sundell (2008). När jag deltog i vid föreläsningarna under block 3 och sedan utförde intervjuer 

efter det hade intervjudeltagarna inte någon egentlig bild över hur arbetet skulle fortskrida. 

Vissa av pedagogerna svarar att de i sin verksamhet börjat arbeta mer med konkret material för 

att försöka tillgodose alla elevers individuella inlärningsstilar. Alla förändringar och aktiviteter 

skedde dock på ett individuellt plan och det fanns inte på någon skola eller från någon 

skollednings sida ett uttalat gemensamt mål att arbeta mot. Detta var heller inte målsättningen 

enligt de som planerade och satte igång utbildningssatsningen. Min uppfattning är att 

initiativtagarna till utbildningssatsningen hade som mål att utveckling och förändring i attityd 

skulle ske på individnivå. De intervjuade svarar att hinder för att kunskapen används och 

implementeras i verksamheten till största del beror på den personliga inställningen. 

Specialpedagog 3 menar att man måste se fördelarna och vinsterna med ett förändrat arbetssätt 

eftersom allt förändringsarbete initialt kräver en större arbetsinsats. Där skulle jag, som blivande 

specialpedagog och undervisande lärare sedan många år tillbaka, vilja göra en jämförelse med 

när ett barn ska lära sig läsa. Det krävs en arbetsinsats och man måste få utbyte för sin insats för 

att bli motiverad att fortsätta. Vuxna människor fungerar likadant och behöver en tydlig 

handledare och pådrivare precis som barnet som står i stånd att börja läsa måste ha en god 

handledare vid sin sida. Min upplevelse är att pedagogerna är osäkra på vad som förväntas av 

dem utifrån utbildningssatsningen och de uttalar en osäkerhet och avsaknad av mål med arbetet. 

Här kommer jag tillbaka till rektors pedagogiska uppdrag. Grundskolechefen talar om vikten av 

att vara den tydliga ledaren och att det viktigaste uppdraget rektor har är det pedagogiska 

ledarskapet. Tyvärr vittnar intervjuerna om att det inte förhåller sig så. Det finns en avsaknad av 

pedagogisk handledning och feedback.  

På sikt anser jag att en förändring av ledarskapet i skolan måste komma till stånd. Finns det 

överhuvudtaget en praktisk möjlighet för rektorerna att ansvara för alla de uppgifter som de är 

ålagda att göra? Är uppdraget rimligt att utföra på ett tillfredsställande sätt som 

arbetsuppgifterna ser ut i dag? Kraftig kritik har riktats mot lärarutbildningen under de senaste 

åren och nästa steg, anser jag, bör vara att rikta fokus mot rektorsutbildningen. Utbildas rektorer 

i ett tydligt och framåtsträvande ledarskap? Hur stor del av utbildningen ägnas åt hur du som 

ledare bemöter och motiverar din personal och därmed driver verksamheten framåt? Varje 
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individ, barn som vuxen, behöver få reaktioner och feedback på sitt arbete, få förstärkning och 

positiv kritik på det som är bra och naturligtvis åsikter och handlingsplaner på det som 

behärskas mindre bra. En av de intervjuade specialpedagogerna efterlyser tydligare styrning där 

rektor pekar mot ett mål som alla ska arbeta för. Han beskriver att detta även skulle gälla 

konkreta arbetssätt. Det innebär att de anställda blir ålagda att arbeta med en visst typ av 

arbetssätt eller en bestämd metod som sedan följs upp av rektor. Uppföljning är något som alla 

intervjuade efterfrågar.  

Jag anser att rektorerna rikta mer fokus inåt i verksamheten och om tiden inte tillåter att man är 

mer delaktig i den inre verksamheten bör konstateras att det är ett systemfel. Då behöver 

organisationen ses över och hur tjänster och arbetsuppgifter fördelas. Idag är det inte ovanligt att 

det är biträdande rektor som får ansvar för de pedagogiska spörsmålen medan rektor ansvarar 

för ekonomi och kontakten utåt. Bara genom att organisera det på det sättet visar man vad som 

är viktigast. Det borde finnas någon på varje skola som administrativt arbetar med ekonomi och 

underrättar rektor som i sin tur bör arbeta med de pedagogiska frågorna och därmed driva 

verksamheten framåt.  

I den kommande utvärderingen som kommunen avser att göra bör de ansvariga för 

utbildningssatsningen, utifrån resultatet i denna studie, främst fokusera på varför rektorerna inte 

prioriterade utbildningssatsningen och var mer aktiv och motiverande gentemot sin personal. 

Vilka arbetsuppgifter var viktigare och hur ska man i framtiden arbeta för att få med rektorerna?  

Steg 6. Varaktigt vidmakthållande av den nya metoden 

Den delen av implementeringsprocessen hade kommunen inte kommit till när jag avslutade 

mina intervjuer. Jag kan konstatera att fyra av de sju pedagogerna önskar fortsätta att arbeta med 

denna satsning och detta utbildningsområde. Det tyder på att ämnet har upplevts så intressant 

och motiverande. Nu gäller det att få med rektorerna. Effektiv implementering är inte en 

engångsaktivitet utan utgör en process som vanligtvis sträcker sig över flera år, där det tar två 

till fyra år från beslutet att förändra en verksamhet till att nya metoder integrerats och används 

generellt (Olsson och Sundell 2008). Förhoppningsvis fortskrider arbetet framgenom. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Upplevelse av utbildningen 

1. Kommer du ihåg vad du tänkte när utbildningssatsningen presenterades? 

2. Hur tänker du om utbildningssatsningen nu när det gått ett år? 

3. Är det några särskilda delar eller moment angående satsningen du skulle vilja lyfta fram? 

4. Är det något du saknat eller som du anser kunnat gjorts på annat sätt ? 

 

Ny kunskap och implementering 

5. Har du erhållit ny kunskap med hjälp av utbildningssatsningen?  

6. Kommer du att kunna använda dig av din nya kunskap i ditt dagliga arbete? 

7. Vilka möjligheter respektive hinder ser du i det? 

8. Om det finns hinder kan du se vad dessa består av?  

Avslutande fråga 

9. Om du blir erbjuden ytterligare utbildningar vad vill du då fördjupa dig i då och hur vill du att 

upplägget ska se ut? 
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Bilaga 2  

0902003 

  

Hej 

Jag heter Annelie Norell och har fått ditt namn och mejladress av specialpedagog --------  som 

arbetar på Pedagogiskt Resurscentrum. Du har tackat ja till att medverka i en intervju vilket jag 

är djupt tacksam för. 

  

Jag skriver för närvarande en D-uppsats i Specialpedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm 

samtidigt som jag arbetar halvtid i en samverkansklass i Upplands-bro,förort till Stockholm. 

Syftet med studien är att undersöka hur personal i olika verksamheter inom en lärande- och 

kulturförvaltning upplever en stor utbildningssatsning samt hur man anser sig kunna använda 

och implementera den nya kunskapen. Intervjuerna kommer endast att användas i studiens syfte 

och jag kommer att skriva så att uppgifter som lämnas inte kan spåras till någon medverkande. 

Du kan när du vill avbryta din medverkan. 

  

Eftersom jag bor i Bålsta utanför Stockholm behöver jag samordna intervjuerna så att logistiken 

fungerar på bästa sätt. Min tanke är att ge förslag på ett antal dagar som är möjliga för mig att 

åka upp till ----- och att ni uppger vilken dag resp. tid som passar er bäst. Jag behöver få svar 

senast nu på fredag den 6/2. Efter det kontaktar jag er per telefon för att förhoppningsvis 

bekräfta tid och bestämma plats. 

  

De datum som är möjliga för mig är: 

Måndag 9/2 

Tisdag 10/2 

Torsdag 12/2 

Måndag den 16/2 

Tisdag den 17/2 

Måndag den 23/2 

 Hoppas att någon av dagarna passar, vilken tid uppger du själv... 

Jag har också en önskan att få delta i ett av era pilotgruppsmöten. Jag vill bara sitta med och 

lyssna för att bilda mig en uppfattning om hur dessa går till. Susanne sa att hon pratat med dig 

och att det skulle gå bra. 

   

Om du har några funderingar så ring mig gärna på telefon nummer:--------  

Med vänliga hälsningar Annelie Norell 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


