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Förord 
 

Till alla Er som på något sätt medverkat i denna undersökning vill vi rikta ett stort tack. Våra 
respektive familjer som stöttat och uppmuntrat oss genom åren så även i detta arbete förtjänar 
en stor eloge. Till sist önskar vi framföra vår gemensamma uppskattning för vår handledare  
Märtha Andersson som hjälpt och guidat oss i detta vårt examensarbete.  
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Marja Ylinenpää Tomas Kauma 
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Abstrakt 

 
Syftet med undersökningen var att beskriva omständigheter som uppstår vid tolkning och 
verkställighet av skolans uppdrag mellan stat (regering och riksdag), huvudman (kommunen), 
skolledare (rektor) och personal (pedagoger). I undersökningen har vi huvudsakligen använt 
oss av arbetsrelevanta frågeställningar hämtade från BRUK, ett nationellt 
kvalitetsindikatorsystem för barnomsorg och skola utvecklat av Skolverket. I undersökningen 
har vi även hos respondenterna sökt förslag på förändringar i syfte att förbättra 
arbetsförutsättningar och resultat. Vi granskade också respondenternas inställning i frågor 
som berör förändringar i resurstilldelning, lagar och styrdokument, arbetsuppgifter och 
arbetssätt samt i elevernas förhållande till informationsteknologi och media. Undersökningen 
visar att respondenterna överlag är tillfreds med hur verksamheten fungerar men att det finns 
områden som kan utvecklas och förbättras. Vidare antyder resultaten att det finns ett samband 
mellan elevernas förhållande till informationsteknologi och media och den alltmer ökande 
andelen elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Då vi båda i vår framtida yrkesverksamhet som lärare för tidiga år kommer att arbeta med läs- 
och skrivinlärning anser vi att det är viktigt att veta om och förstå hur olika omständigheter 
påverkar elevernas resultat. Det vi i huvudsak intresserar oss för är vad som sker vid tolkning 
och verkställighet av skolans uppdrag mellan stat, huvudman, skolledare och personal. Vi 
kommer bättre att förstå vilka omständigheter som eventuellt kan bidra till och/eller påverka 
elevernas resultat i endera riktning. 
 
Motivet till vår undersökningen har sin grund i att Övertorneå kommun år 2005, av 
Lärarförbundet rankats för andra året i rad som den näst bästa skolkommunen i landet. 
Utmärkelsen ”Sveriges bästa skolkommun” instiftades av Lärarförbundet 2002 för att 
uppmuntra och inspirera landets kommuner att satsa på elever, lärare och skolpersonal som 
tillsammans skapar en god skola.  
 
Genom denna undersökning vill vi ge läsaren en inblick i hur huvudmannen, skolledaren och 
pedagogerna upplever och uppfattar sina respektive uppdrag och hur det i sin tur påverkar 
verksamheten. Vilka omständigheter och förhållanden kan nyckelpersonerna peka på i syfte 
att förändra och förbättra skolsituationen för de elever som riskerar att gå ut grundskolan med 
ofullständiga läs- och skrivkunskaper. Vi anser det vara av stor vikt att se och förstå 
problematiken i ett större perspektiv än att enbart söka dessa på individnivå.   
 
Avsikten med undersökningen är att beskriva omständigheter som uppstår vid tolkning och 
verkställighet av skolans uppdrag mellan stat, huvudman (kommunen), skolledare (rektor), 
och personal (pedagoger). Detta relaterat till den alltmer ökande andelen elever med läs- och 
skrivsvårigheter i skolan. Är detta problem ett uttryck för förändringar i resurstilldelning, i 
lagar och styrdokument, i nyckelpersonernas arbetsuppgifter och arbetssätt, eller i elevernas 
förhållande till informationsteknologi och media?  
 
Dagens informationssamhälle ställer allt högre krav på den enskilde individens läs- och 
skrivfärdigheter. I kontrast till detta är det dessvärre ett känt faktum att elever går ut 
grundskolan med ofullständiga läs- och skrivkunskaper och att denna kategori av elever ökar i 
antal. Undersökningen PIRLS 2001 visar på en tillbakagång i svenska elevernas 
läsprestationer mellan åren 1991 och 2001 (Barns läskompetens i Sverige och i världen/PIRLS 
2001, Skolverket, 2003). 
 
Sedan nuvarande betygsystem infördes har andelen elever som når grundskolans mål i alla 
ämnen sjunkit från 77,3 procent år 1998/99 (Utbildningsresultat 2004, Riksnivå, Skolverkets 
rapport 240, 2004) till 75,9 procent år 2003/04 (Utbildningsresultat 2005, Riksnivå, 
Skolverkets rapport 257, 2005). I den nationella utvärderingen av grundskolan som 
publicerades 2004 jämfördes prestationer år 1992 med prestationer år 2003. Där redovisas 
försämringar i matematik och i läsförmåga och oförändrade eller försämrade resultat i 
engelska och naturorienterande ämnen (Utbildningsresultat 2004, Riksnivå, Skolverkets 
rapport 240, 2004).  
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Övertorneå kommun 
 
Bidrar det goda livet till den goda skolan? Övertorneå kommun har ett nytt varumärke i 
marknadsföringssammanhang, ”Det goda livet”. Begreppet omfattar områden med kärnvärden 
som kommunen vill att Övertorneå ska förknippas med. Det övergripande syftet med ”Det 
goda livet” är att det ska förmedla en positiv bild av Övertorneå som en kommun med de rätta 
förutsättningarna och en stark framtidstro. En kommun där människor kan realisera sina 
drömmar om det goda livet, detta inbegriper på så sätt även den goda skolan. ”Det goda livet” 
är det begrepp och dess uppsättning av 5 kärnvärden som Övertorneå ska förknippas med. 
 
1. Sisu, vi har mod, stolthet och framåtanda. Vi är uthålliga och ger inte upp. 
2. Kultur, vi i det svensk- finska gränslandet har ett eget språk, en egen historia och alla 
känner alla. 
3. Gästfrihet, vi bjuder på värme och öppenhet. Vi bryr oss och är välkomnande. 
4. Enkelhet, vi är raka, ärliga och okonstlade. 
5. Natur, vi har naturens närhet och en unik orörd gränsöverskridande Torneälv. Vi bjuder på 
både ljus och mörker. 
 
Övertorneå skall vara en bygd där människor kan realisera sina drömmar om det goda livet, 
därför skall all information och kontakter internt och externt, vila på begreppet ”Det goda 
livet”. Nedanstående citat använder sig kommunen av i sina externa kontakter:  
 

När Barnens rätt i samhället, i november presenterade en kartläggning av kvaliteten i 
förskola, fritidshem, grund- och gymnasieskola i landets kommuner hamnade Övertorneå på 
en hedrande fjärde plats på barnvänlighetens tio-i-topp. Övertorneå har de fjärde lägsta 
boendekostnaderna i landet. Detta har Villaägarnas Riksförbund kommit fram till i sin 
undersökning av boendekostnaderna för en ganska typisk småbarnsfamilj med två vuxna 
och två barn. I deras undersökning ingick även att jämföra hur mycket varje familj har kvar i 
börsen varje månad efter att ha betalat boende- och hushållskostnader. Tidningen Privata 
affärer presenterade i september en undersökning som visade att Övertorneå är barnfamiljers 
ekonomiska smultronställe i Norrbotten. Övertorneå kom på plats nummer 30 av rikets 290 
kommuner. Enligt Privata Affärers beräkningar är kostnaderna för typfamiljen 542 kronor 
lägre i Övertorneå än genomsnittskommunen. Med Norrlands lägsta kommunalskatt och 
ordnade kommunala finanser står sig Övertorneå ofta bra i sådana mätningar  
(http://www.overtornea.se/expedition/Tidning/Det_goda_livet.pdf 2006-01-04). 

 
Övertorneå rankas år 2005, för andra året i rad som näst bästa skolkommun i landet. 
Utmärkelsen ”Sveriges bästa skolkommun” instiftades av Lärarförbundet 2002 för att 
uppmuntra och inspirera landets kommuner att satsa på elever, lärare och skolpersonal som 
tillsammans skapar en god skola. Till grund för utmärkelsen ”Sveriges bästa skolkommun” 
ligger tolv kriterier som Lärarförbundet anser är viktiga för att bedöma skolornas 
arbetsförutsättningar och resultat.  
 
(Se bilaga 1 för utförlig beskrivning av Lärarförbundets kriterier). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.overtornea.se/expedition/Tidning/Det_goda_livet.pdf2006-01-04
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Skolfakta från Övertorneå kommun 
 
Elevantalet vid Övertorneå kommuns grundskolor läsåret 2002/2003 var totalt 631. Av dessa 
studerade 365 elever vid Centralskolan i Övertorneå, 89 vid skolan i Svanstein, 67 vid 
Hietaniemi friskola, 47 vid Kuivakangas skola (idag nedlagd), 40 vid skolan i Juoksengi och 
vid skolan i Pello studerade 23 elever. http://www.overtornea.se/kommun/stat99-09.shtml 
(2005-12-29) 
 
Samma år såg fördelningen av platserna i kommunens barnomsorg ut på följande sätt: 
förskola-184 barn, förskoleklass (inklusive Hedenäset friskola)-53 barn, familjedaghem (1-9 
år)-6 barn,  deltidsgrupper/6-års verksamhet-5 barn, fritidshem (7-9 år)-126 barn och i den 
privata verksamheten fanns det 19 barn. http://www.overtornea.se/kommun/stat99-09.shtml 
(2005-12-29) 
 
Vi har i vår undersökning tittat närmare på andelen elever i Övertorneå kommun som ej klarat 
målen i ett eller flera ämnen. Resultaten har från år 2000 till och med år 2004 sett ut så här: år 
2000: 18 procent, år 2001: 27 procent, år 2002: 27 procent, år 2003: 13 procent och år 2004: 
17 procent http://skolnet.skolverket.se/ (2005-12-29). 
 
På riksnivå har en förbättring skett mellan åren 2003 och 2004, då elever som ej klarat målen i 
ett eller flera ämnen minskat från 25,3 procent till 24,1 procent medan Övertorneå kommun 
uppvisar en försämring under samma period, från 13,4 procent till 17,1 procent. 
http://www.jmftal.artisan.se/frame_ex.htm (2005-12-29). 
 
Vad gäller kärnämnena är förändringen följande: År 2000 visar statistik att 1,5 procent av 
eleverna i Övertorneå kommun ej uppnådde målen i engelska, 4,6 procent i matematik och 3,1 
procent i svenska. År 2004 visar statistik att det skett en märkbar försämring, 5,9 procent av 
eleverna nådde inte målen i engelska, 10,6 procent i matematik och 4,8 procent i svenska 
http://alcazar.skolverket.se/pls/portal30/ris.ris_rapport_gen.rapp1?p_verksform_kod=11&p_i
nfo_omrade=betyg&p_rapport=gr9betyg_amne (2005-12-29). 
 
Den svenska skolans organisation och styrdokument  
 
Ansvarsfördelning mellan stat, kommun och den lokala verksamheten 
 
Skolverket skriver på sin hemsida att utbildningssystemet i Sverige omfattas av 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Delarna ingår i ett målstyrt 
system som riksdag och regering fastställt nationella mål och riktlinjer för, dessa uttrycks 
bland annat i skollag och läroplaner. Det är kommunernas och andra huvudmäns ansvar att 
fördela resurser till och organisera verksamheterna som ska grundas i lokala förutsättningar 
och behov i syfte att nationella mål och andra krav kan uppfyllas. Därefter utformar skolorna 
lokala arbetssätt som passar dem. Det är vidare Skolverket som har till uppgift att följa upp, 
utvärdera och granska verksamheterna. Skolverket ansvarar också bland annat för att ta fram 
kursplaner, betygskriterier och allmäna råd http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2406 (2005-
12-29). 
 
Skollagen  
 
Vidare kan vi på Skolverkets hemsida läsa att skollagen, som är stiftad av riksdagen, 
innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola 

http://www.overtornea.se/kommun/stat99-09.shtml
http://www.overtornea.se/kommun/stat99-09.shtml
http://skolnet.skolverket.se
http://www.jmftal.artisan.se/frame_ex.htm
http://alcazar.skolverket.se/pls/portal30/ris.ris_rapport_gen.rapp1?p_verksform_kod=11&p_i
http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2406


 

4 

och vuxenutbildning. Den garanterar alla elever tillgång till en likvärdig utbildning oavsett 
kön, geografisk hemvist och socioekonomiska förhållanden. Skolgången syftar enligt 
skollagen till att ge eleverna kunskaper och färdigheter och i samarbete med föräldrar främja 
deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 
Vidare påtalas att hänsyn också skall tas till elever i behov av särskilt stöd 
http://www.skolverket.se/sb/d/372 (2005-12-29). 
 
Läroplaner 
 
Den svenska skolan har även som styrdokument tre läroplaner enligt Skolverkets hemsida - en 
för förskolan (Lpfö 98), en för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94) och en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Läroplanerna har 
mycket gemensamt och uttrycker en likartat synsätt på kunskap, utveckling och lärande. 
Läroplanerna beskriver de olika verksamheternas värdegrund, uppdrag samt mål och riktlinjer 
för arbetet. Skolans mål uttrycks på två sätt. Det ena är strävansmål som innebär mål som 
skolan skall sträva efter att eleverna når. Det andra är uppnåendemål som skolan ska se till att 
alla elever kan nå. För förskolans del gäller strävansmål för barns utveckling 
http://www.skolverket.se/sb/d/468 (2005-12-29). 
 
Vi kan till exempel i Lpo 94 läsa följande angående språklig förmåga: Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Vidare står det bland annat att 
läsa under rubriken Mål att uppnå i grundskolan att: Skolan ansvarar för att varje elev efter 
genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 
uttrycka idéer och tankar i tal och skrift ( Lpo 94, 1998). 
 
Förordningar 
 
Skolverket informerar även sina besökare på hemsidan om att till styrdokumenten hör också 
förordningar av olika slag för de olika verksamheterna. Det kan exempelvis handla om 
statsbidrag till personalförstärkningar. Dessa är rättsregler som regeringen beslutat om, de är 
dessutom precis som lagar bindande och ska följas. Gällande förordningar finns publicerade i  
Skolverkets författningssamling eller i Svensk författningssamling 
http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/1032 (2005-12-29).  
 
Föreskrifter 
 
Skolverket kan även fastställa bindande bestämmelser för skolverksamheten som kallas 
föreskrifter. Exempelvis kan det gälla kursplaner och betygskriterier, bidrag för elever i 
fristående skolor med mera http://www.skolverket.se/sb/d/580 (2005-12-29). 
 
Kursplaner och betygskriterier 
 
Den svenska skolans kursplaner kompletterar de olika läroplanerna och anger mål för varje 
separat ämne. De olika kursplanerna förklarar hur ett ämne kan bidraga till utveckling av 
eleverna i samsyn med de värden och mål som läroplanerna anger. Kursplanerna lämnar stort 
utrymme för lokala och professionella tolkningar. Vidare så finns det betygskriterier, dessa 
anger vilken kunskapsnivå eleverna skall uppnå för betygen G (godkänd), VG (väl godkänd) 
respektive  MVG (mycket väl godkänd) http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2048 (2005-12-
29). 

http://www.skolverket.se/sb/d/372
http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/1032
http://www.skolverket.se/sb/d/580
http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2048
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Kursplanen i svenska beskriver ämnets syfte och roll i utbildningen på ett uttömmande sätt. 
Här framkommer hur väsentlig den språkliga förmågan är för bland annat den egna personliga 
identiteten, samhällets krav och för allt arbete i skolan. Följande citat är hämtat från 
kursplanen i svenska: 
 

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 
verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 
elevernas språkutveckling. ... // ... Språket och litteraturen har stor betydelse för den 
personliga identiteten. Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och 
skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift. 
 
Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 
tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och 
kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar 
på språkförmåga hos alla  
(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11
&id=3890&extraId=2087 2006-01-04).  
 

Timplan 
 

Skolverket redogör i det följande hur många timmar undervisning varje elev garanteras i varje 
enskilt ämne under sin tid i grundskolan. Det framgår att den totala garanterade 
undervisningstiden i grunskolans alla ämnen uppgår till 6665 timmar.  
 
Bild  230  
Hemkunskap  118  
Idrott och hälsa  500  
Musik  230  
Textilslöjd och Trä- och metallslöjd  330  
Svenska  1490  
Engelska  480  
Matematik  900  
Geografi, Historia, Religions- och Samhällskunskap  885  
Biologi, Fysik, Kemi, Teknik (sammanlagt)  800  
Språkval  320  
Elevens val  382  
Total garanterade undervisningstid  6665  
Därav skolans val  600  
http://www.skolverket.se/sb/d/368/a/841#paragraphAnchor1 (2006-01-02). 
 
Allmänna råd 
 
De allmänna råden som Skolverket också ger ut är förslag till skolans personal hur lagar, 
förordningar och föreskrifter skall tolkas och i praktisk handling tillämpas. De allmäna råden 
måste ha sin grund i en författning. Råden anger hur personal kan och bör handla för att 
påverka utvecklingen i önskad riktning samt att sträva efter en gemensam och enhetlig 
rättstillämpning. Skolverkets rekommendationer är att dessa bör följas, emellertid kan en 
skola agera på annat sätt dock måste handlingarna leda till att samma krav i bestämmelserna 
uppnås. Allmäna råd finns exempelvis om bedömning och betygsättning  
http://www.skolverket.se/sb/d/865 (2005-12-29). 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=20872006-01-04
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=20872006-01-04
http://www.skolverket.se/sb/d/368/a/841#paragraphAnchor1
http://www.skolverket.se/sb/d/865
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Elevinflytande 
 
Skolverket framhåller att både skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen ger eleverna 
rätt till inflytande, och denna rätt till inflytande och ansvar gäller utformningen av 
undervisningen och innehåll samt förhållanden i elevernas arbetsmiljö. Det är viktigt för 
eleverna att se konkreta resultat i vardagliga skolfrågor som handlar om t.ex. värdegrund,  
mobbning, ljudnivåer och fysisk utformning av ex.v. matsal och uppehållsrum 
http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2476 (2005-12-29). 
 
Skolplan 
 
I Skollagen (1985:1100) stiftad av riksdagen framgår i det 2:a kapitlet, Den kommunala 
organisationen för skolan 8 § följande: 

 
I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur 
kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå 
de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för 
skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen 
(http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851100.HTM 2006-01-02). 
 

Lokal arbetsplan 
 
I styrdokumenten finns inga tydliga krav på formulerade lokala kursmål och betygskriterier. 
Det som krävs är en arbetsplan som tydliggör hur skolan skall arbeta för att nå fastställda mål.  
Den innefattar även en lokal planering där de nationella målen och betygskriterierna tolkas. 
Dessa klargör undervisningens innehåll, utformning och vilka kunskaper eleven skall ha 
skaffat sig för ett visst betyg. Skolverket rekommenderar att det lokala planeringsarbetet 
dokumenteras eftersom varje lärare är skyldig att redovisa de egna planerna som utformats i 
samråd med eleven för både denne och dennes föräldrar http://www.skolverket.se/sb/d/258 
(2006-01-04). 
 
Ändrade förutsättningar 
 
I Skolverkets informationshäfte Grundskola för bildning – Kommentarer till läroplan, 
kursplaner och betygskriterier (1994) står att läsa i kapitel 3. Deltagande målstyrning om 
Skolverkets förväntningar på den lokala skolans förmåga att utvärdera den egna 
verksamheten, citat: 
 

Avregleringen har inneburit att ett större ansvar flyttats över till tjänstemännen i 
verksamheten. Genom sin professionalism och erfarenhet av den lokala situationen 
förväntas de hitta de bästa lösningarna grundade på kunnande och omdömesgillhet, på 
kännedom om lokala förhållanden, yrkesetos och erfarenhet. Förändring mot avreglering 
och decentralisering har skett successivt också inom svensk skola (Skolverket, Grundskola 
för bildning – Kommentarer till läroplan, kursplaner och betygskriterier, 1994, s 12). 

 
Vidare framkommer det, när vi läser under kapitel 6. Skolarbetets innehåll och organisering 
om den lokala skolans stora möjligheter att utforma verksamheten utifrån elevernas intressen 
och omvärldsfaktorer, citat: 
 

T.ex. är elevens lärogång en viktig utgångspunkt liksom de fenomen och frågor som 
framträder i vår omvärld och som skolan bör knyta an till. Varken barnet eller världen är 

http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2476
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851100.HTM2006-01-02
http://www.skolverket.se/sb/d/258
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dock ämnesorganiserade. Det är den lokala nivåns uppgift att knyta samman de nationellt 
gemensamma kunskapsmålen med dagsaktuella frågor liksom frågor om framtiden med 
utgångspunkt i ett tänkande om elevens kunskapsutveckling. De nya styrdokumenten 
förutsätter att en sådan diskussion förs lokalt (Skolverket, Grundskola för bildning – 
Kommentarer till läroplan, kursplaner och betygskriterier, 1994, s 20). 
 
Detta ger nya utgångspunkter för att gripa sig an frågan om skolarbetets innehåll och 
organisering. Skolans kunskapsuppdrag innebär att å ena sidan överföra tidigare 
generationers kunskaper och å den andra skapa förutsättningar för att eleverna organiserar 
och integrerar dessa på ett sätt så att de blir såväl meningsfulla som användbara idag. Hur 
kan man skapa meningsfulla miljöer för lärande för eleverna så att de både kan tillgodogöra 
sig kollektiva begrepp samt strukturera sin förståelse på ett sätt så att den blir meningsfull 
gentemot andra frågor? (Skolverket, Grundskola för bildning – Kommentarer till läroplan, 
kursplaner och betygskriterier, 1994, s 21). 

 
Här nedan följer ett par citat från kapitel 7. Det lokala läroplansarbetet som vi finner vara av 
stor vikt för hela den lokala skolverksamheten och i förlängningen den svenska skolan: 
 

Den kanske viktigaste delen av det lokala läroplansarbetet består därför av kollegiala samtal, 
där man diskuterar, analyserar, stöter och blöter, vrider och vänder och försöker utveckla ett 
gemensamt tänkande. Genom att tala om hur man uppfattar saker, genom att diskutera och 
jämföra exempel etc. kan successivt en gemensam professionell referensram utvecklas, 
vilket är en viktig förutsättning för att tillsammans på skolan driva och utveckla 
verksamheten. De samtal det handlar om är yrkesmässiga samtal som behandlar 
grundläggande frågor i det gemensamma yrket. Det är åtminstone tre typer av samtal som 
behövs som del i utvecklingen av den professionella tolkningsbasen:  
 
1 Samtal om innebörden i målen och grunderna för bedömning av elevernas kunskaper 
2 reflektera över den verksamhet som pågår 
3 formulera visioner (Skolverket, Grundskola för bildning – Kommentarer till läroplan, 
kursplaner och betygskriterier, 1994, s 22). 
 
Det är med utgångspunkt i såväl samtal om innebörden i mål och kvaliteter som reflektion 
över den pågående verksamheten och visioner om framtiden som den lokala arbetsplanen 
kan formuleras och undervisningen tillsammans med eleverna kan göras. Ingen av 
samtalstyperna har någon tradition i skolan. Läraren har ansvarat för sitt klassrum och sin 
klass och något gemensamt tankearbete har inte behövts på samma sätt som nu (annat än för 
att planera praktiska händelser), eftersom betydligt mera varit bestämt ’uppifrån’. De nya 
styrdokumenten förutsätter däremot kollegiala samtal om innebörder, bedömningar och 
drömmar om vad man vill förverkliga (Skolverket, Grundskola för bildning – Kommentarer 
till läroplan, kursplaner och betygskriterier, 1994, s 27). 

 
Tidigare forskning 
 
Undervisningsfaktorer 
 
Per Fröjds beskriver i sin bok Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 
i Borås 2000-2002 förhållandet mellan resurser och läs- och skrivsvårigheter. Han antyder att 
förhållandet mellan resurser och resultat är inte entydigt i enlighet med andra forskare. Fröjd 
konstaterar t.ex. att många redan på 1980-talet hade läs- och skrivsvårigheter trots att det då 
fanns mer resurser för specialpedagogiska insatser. Han anser att det inte är tillräckligt att ha 
resurser, man måste använda dem på rätt sätt (Fröjd, 2005). 
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Författaren antar i sin forskning om resursanvändning att det finns två olika sätt att använda 
resurser på i skolan. Antingen investeras pengarna på undervisning eller så prioriteras annan 
skolverksamhet. Fröjd är av den meningen att Sverige satsar en relativt stor andel av BNP på 
skolan, emellertid går en ganska liten del till undervisningen. En orsak kan vara att den 
svenska skolan har ett vidare uppdrag än många andra länders skolor, vilket innefattar 
administration, skolskjuts och skolmat. Fröjd anser att undervisningen borde vara skolans 
kärnverksamhet och att anslagen till denna del därför inte borde minskas till förmån för annan 
skolrelaterad verksamhet utan att man noga utvärderar konsekvenserna. Andra forskare tycker 
t.ex. att läroplanerna och skollagen måste utformas så att de värnar om anslagen till 
undervisningsresurserna som främjar läs- och skrivinlärning (Fröjd, 2005). 
 
När det gäller lärartäthet och forskning kring sambandet mellan små klasser och resultat så 
skriver Fröjd följande: 
 

Lärartäthet anförs som en framgångsfaktor även om det inte finns någon enkel koppling 
mellan lärartäthet och resultat (Gustafsson & Myrberg 2002:64f). Viss forskning har dock 
antytt att det kan finnas ett positivt samband under hela skolgången och att det främst är 
svaga elever som skulle dra nytta av mindre klasser. Forskningen verkar vara relativt enig 
om att mindre klasser skulle ge bättre resultat under de första skolåren (se Gustafsson & 
Myrberg 2002:76f och Skolverket 2003:24f). Enligt Gustavsson & Rosén (2004:99) skulle 
ökningen i klasstorlek 1991-2001 ensam kunna förklara nedgången i läsförmåga. 
Gustavsson &Rosén (2004:99) betonar dock att det är viktigt att undersöka effekterna av 
åldersintegrerad undervisning och förhållandet mellan klass och undervisningsgrupp (Fröjd, 
P, Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000-2002, 2005, 
s 194-195). 

 
Fröjd menar även att utbildningsnivån hos lärarna är en mycket viktig framgångsfaktor i 
elevernas läs- och skrivutveckling. Författaren delar upp nivån i två delar där han anger 
lärarnas utbildningsnivå i allmänhet och kunskaper om barns språk-, läs- och skrivutveckling i 
synnerhet som avgörande för framgång. Fröjd är övertygad om att mellan åren 1992 och 
2002, då andelen behöriga lärare sjönk med 10 procentenheter påverkade och fick negativa 
konsekvenser för elevernas utbildningsresultat (Fröjd, 2005). 
 
Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och skrivprocesser 
lyfter i rapporten Läs- och skrivinlärning i Uppsala kommun baserad på Kvalitetsredovisning 
2003 fram betydelsen av att barnen behöver uppleva läsningen som meningsfull för att de ska 
rikta sina ansträngningar mot att lära sig läsa. Ett rikt ordförråd, att våga ta plats i ett samtal 
och kunna resonera om en text nämner hon också som avgörande förmågor för att bli en god 
läsare. Många barn har inte tillräckligt av dessa förmågor med sig till skolan. De blir förlorare 
i en skola som tar förmågorna för givna och koncentrerar sig på att eleverna ska knäcka 
läskoden. Men som Liberg säger, är det inte heller så att man först knäcker koden och sedan 
börjar läsa och skriva och leva i texter. Det är med andra ord inte bara svenskämnet och de 
tidiga skolåren som bär ansvaret för läs- och skrivinlärandet. Ansvaret vilar både på förskolan 
och skolan upp genom hela skolsystemet samt på skolans alla ämnen (Liberg, 2004). 
 
Liberg (2004) beskriver i nedanstående citat sin syn på pedagogernas och arbetslagens 
betydelse för språkutvecklingen:    
 

En betydelsefull faktor i att få till stånd en god läs- och skrivutveckling för barnen är 
kompetenta pedagoger. Det är den viktigaste resursen skolan har i detta arbete. Vad som 
blivit mer tydligt under det senaste årtiondet är att kompetensutvecklingsarbetet måste ta sin 
början i den konkreta pedagogiska vardagen, i de enskilda kollegierna och klassrummen, i 
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de frågor som berör de enskilda arbetslagen. Forskningen visar att policy-drivna initiativ 
som centrala styrdokument, fortbildning en masse och extern inspektion har mycket liten 
inverkan på förändring och förbättring av läromiljön. Det är i stället bekräftade och effektiva 
lärare som i den konkreta vardagen skapar starka och effektiva läromiljöer. Samarbete och 
kollegialitet är vapen mot osäkerhet, skuldkänslor, cynism och utbrändhet. En pedagogiskt 
engagerad och stödjande skolledare är vidare av avgörande betydelse för utvecklingsarbetet 
(Liberg, C, Läs- och skrivinlärning i Uppsala kommun baserad på Kvalitetsredovisning 
2003, 2004, s 7).  

 

I följande citat för Liberg (2004) vidare sina åsikter gällande de olika läs- och 
skrivinlärningsmetoderna: 
 

Under de senaste hundra åren har det pågått en allt emellanåt relativt sett hetsig debatt om 
med vilken metod barn bör lära sig att läsa och skriva. Frågan har framför allt rört metoder 
angående av- och inkodningstrategier. Sker läs- och skrivinlärning via ljudmetod eller 
helordsmetod? Forskare omfattar idag en betydligt större konsensus än tidigare i denna 
fråga. Man menar att det inte är så enkelt att man kan svara att det är ett antingen-eller. Utan 
man menar snarare att det är ett både-och. Det gäller att barn får stifta bekantskap med och 
att lära sig alla dessa tänkbara av- och inkodningstrategier. Olika sådana strategier passar 
mer eller mindre bra i olika sammanhang. Det är med andra ord viktigt att utgå från olika 
sammanhang av läsande och skrivande och bland annat diskutera om och reflektera över 
vilka strategier som passar i vilka sammanhang. När man exempelvis läser för att skaffa sig 
en överblick över innehållet i en text, passar vissa strategier. När man läser för att mer i 
detalj lära sig, passar andra strategier. Undersökningar visar att barn är nog så förmögna att 
klara av den här typen av diskussioner (Liberg, C, Läs- och skrivinlärning i Uppsala 
kommun baserad på Kvalitetsredovisning 2003, 2004, s 6). 

 
I den fjärde upplagan av antologin Boken om pedagogerna, 1998, under redaktion av Lars 
Svedberg och Monica Zaar framgår det att lärarna under lång tid fått allt fler uppgifter att 
hantera utöver undervisningen. De förutsätts att arbeta med föräldrasamtal, elevvård, 
utvecklingssamtal, skolplaner, arbetslag, förebygga mobbing m.m. Denna utvidgning av 
lärarens yrkesroll medför att läraren har en rad arbetsuppgifter som ska hanteras före, mellan 
och efter de arbetspass som lektionerna utgör. 1990-talets utbildningspolitiska systemskifte 
har varit ett försök att efter internationellt mönster möta allt starkare omvärldskrav på 
förändring av skolan. Många efterlyser moderna arbetssätt och ett förändrat och mer effektivt 
sätt att organisera utbildning. Utan överdrift kan man hävda att lärares kunskapsbas och 
professionella identitet nu genomgår en förändring som saknar motsvarighet i skolväsendets 
historia (Svedberg & Zaar, (red.), 1998). 
 
Vidare står det att läsa i Boken om pedagogerna att i ett pedagogiskt system vävs pedagogiska 
och psykologiska teorier ihop med människosyn och samhällssyn till ett sammanhängande 
undervisningsmetodiskt system. Detta system går oftast inte att förverkliga annat än i 
särskilda skolor med specialutbildade lärare som har samma grundsyn. Att en hel nations 
skolorganisation skulle kunna utformas som ett enda pedagogiskt system är naturligtvis 
praktiskt taget otänkbart – även om läroplansförfattare ibland kan tyckas tro att det är möjligt. 
Skillnaderna i grundsyn inom en lärarkår, liksom bland eleverna och deras föräldrar, är för 
stora. Det hindrar emellertid inte, att pedagogiska system kan ge väsentliga bidrag till vanlig 
skolundervisning  (Svedberg & Zaar, (red.), 1998). 
 
Enligt Ester Stadler, Läs- och skrivinlärning (1998) har det tidvis pågått debatter om 
undervisningsmetoder i läs- och skrivundervisningen. Olika pedagogiska synsätt och 
metodiska grepp har diskuterats. Något svar på frågan om bästa metod har inte framkommit 
av den forskning som bedrivits här i landet. Att diskutera metoder har varit ofruktbart, och har 
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inte givit någon positiv utveckling. Att forska inom området undervisning är komplicerat, 
främst beroende på att andra faktorer än undervisningsmetoden har stor inverkan på elevernas 
inlärning. Lärarpersonligheten påverkar resultatet så starkt att det blir svårt att värdera 
metoden som sådan. Lärarens kunnande och personliga kvalifikationer har i undervisningen 
en större betydelse än vilken metod som verksamheten anses tillämpa. Resultatet beror på hur 
man i olika situationer tillämpar sin metod, möter eleverna och skapar goda 
inlärningsmöjligheter (Stadler, 1998). 
 
TV-tittande och datorbruk 
 
Fröjd diskuterar fortsättningsvis i sin rapport möjliga samband mellan sjunkande läsförmåga 
och mediebruk och redovisar forskning om TV-, video- och DVD-tittande samt tillgången till 
datorer och diskuterar även några av konsekvenserna. Författaren hänvisar till Carlsson med 
flera som anser att tiden som vi ägnar massmedier endast skulle ha ökat marginellt mellan 
åren 1979 och 2002 trots att själva utbudet av och tillgången till medier genomgått 
omvälvande förändringar och drastiskt ökat. I slutet av 1970-talet avsatte vi svenskar i snitt 5 
timmar och 21 minuter per dag för olika medier, det kan jämföras med de 5 timmar och 51 
minuter som vi år 2002 använde till detsamma. Fröjd anför vidare att ökningen kan tyckas 
vara liten, men att ingenting framkommer om varken förhållandet mellan de olika medierna i 
sig och hur den extra halvtimmen år 2002 spenderades (Fröjd, 2005). 
 
Författaren för vidare att Skolverket konstaterat att det totala läsandet sjunkit mellan två 
genomförda läsundersökningar, IEA (1991) och IEA (2001) och att minskningen gällde såväl 
böcker, dagstidningar som serietidningar. Fröjd (2005) beskriver i sin avhandling  Skolverkets 
antaganden om att minskningen helt eller delvis kan bero på konkurrens från andra 
audiovisuella medier. (Vår förklaring: IEA är en förkortning av The International Association 
for the Evaluation of Educational Achievement. Exempelvis är PIRLS en studie organiserad 
av IEA). 
 
När det gäller effekterna av TV-tittande redovisar Fröjd att i början av 1990-talet tittade 
svenska nioårigar på TV i snitt 1-2 timmar dagligen och att de i samma ålder som tittade på 
TV 3-4 timmar per dag hade den bästa läsförståelsen. Förklaringen ligger i att att man ej 
dubbade utan försedde programmen med textremsor, detta skedde i länder som kunde uppvisa 
positiva samband mellan TV-tittande och läsförståelse, emellertid var den lästränande 
effekten enligt Fröjd bara temporär, ej heller var språket utvecklande varken det handlade om 
ordförråd eller syntax och för de barn som tittade på TV mer än 4 timmar per dag fanns inget 
samband alls. Fröjd omnämner även att fjortonåringar tittade mer på TV än nioåringarna och 
att de fjortonåringarna som tittade mest på TV hade den sämsta läsförståelsen. Författaren 
drar slutsatsen att TV-tittande är en konkurrerande aktivitet till läsinlärning och känner sig 
oroad över att tre- till åttaåringar ägnar en allt längre tid till TV-, video- och DVD-tittande på 
bekostnad av bokläsning (Fröjd, 2005). 
 
I det följande citat återger Fröjd internationella jämförelser angående tillgång och bruk av 
datorer: 
 

Skolverket (2003:28) konstaterar att det skulle kunna finnas ett samband mellan ökad 
tillgänglighet till datorer i hemmen och sjunkande läs- och skrivförmåga. Tillgång till och 
bruk av datorer ökade i en internationell jämförelse särskilt mycket i Sverige mellan IEA 
(1991) och IEA (2001) (Skolverket 2003:29). USA och Sverige som är relativt datortäta 
försämrade sina resultat mellan IEA (1991) och IEA (2001). 1994/95 hade 41 procent av 16-
19-åringarna tillgång till dator i hemmet. 2000 hade denna andel ökat till 86 procent (Statens 
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kulturråd 2002:133). Grekland, Ungern, Italien och Slovenien hade lägst datoranvändning 
hemma. Samtliga förbättrade sina resultat 2001 jämfört med 1991 (Gustavsson & Rosén 
2004:100) (Fröjd, P, Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 
2000-2002, 2005, s 199). 

 
Avslutningsvis lämnar Fröjd sin syn på läsförmågan i ett samhälleligt förändringsperspektiv 
när han säger att införandet av den obligatoriska nioåriga grundskolan fick positiva 
konsekvenser för elevernas läsförmåga. Emellertid planade effekterna av reformen ut ganska 
fort då läsförmågan hos fjortonåringar i årskurs 8 inte förändrades mellan åren 1970 till 1991. 
Under denna tid förändrades samhället och ställde allt högre krav på individernas läs- och 
skrivförmåga. Därför hävdar Fröjd att läsförmågan sjönk mellan 1970 och 1991, i förhållande 
till de ökade kraven (Fröjd, 2005). 
 
Rapport och publikation 
 
I Skolverket rapport nr 202 (2002) Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever 
målen? har verket sammanfattat de processrelaterade faktorerna som orsakar att elever lämnar 
grund- och gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Orsaksförhållandena är sådana att skolans 
personal själv kan åtgärda bristerna anser Skolverket. Problemen framträder tydligast i 
relationer mellan skolans personal, elever och föräldrar, hur arbetssätt anpassas till elevers 
förutsättningar och behov, ambitioner och resultatförväntan samt i kompetensutveckling av 
lärare. 
 
I ett pressmeddelande från Skolverket daterat 30:e augusti, 2004 kan vi tydligt läsa om 
verkets syn på orsakerna till en del av skolans problem. Skolverket kritiserar bl.a. skolorna för 
bristande kvalitetsarbete och otydlig ledning som i förlängningen drabbar de redan svaga 
eleverna inte får det stöd de enligt styrdokument har rätt till. Hälften av kommunerna får 
också kritik för beslutsrutinerna gällande vilka elever som ska placeras i särskolan. Skolverket 
kritiserar även skolledarna i rollen som pedagogiska ledare då den ”förefaller vara 
problematisk och otydlig”. En annan av Skolverkets iakttagelser är att ledningarna för 
skolorna sällan tar initiativ för att tillförsäkra sig en likvärdig betygssättning. Skolverket ser 
brister i ledningsorganisationen som ger negativa konsekvenser för hela verksamheten och 
som drabbar de redan svaga eleverna hårdare än någon annan kategori. I pressmeddelandet 
fortsätter vi att läsa att det ofta saknas rutiner för att säkerställa att elever med behov av 
särskilt stöd får tillgång till de resurser som de har rätt till. Skolverket anser att grundskolans 
rektorer och kommunernas förvaltningsledningar brister i uppföljningen och har inte alltid 
kontroll på eller en övergripande syn på om eleverna t.ex. erhåller den undervisningstid som 
de har rätt till. Vidare kritiserar Skolverket ett stort antal kommuner som inte lever upp till 
bestämmelserna för åtgärdsprogram i grundskolan. Skolverket tycker att det kan skönjas en 
allt mer ökande tendens till att endast vidta generella stödåtgärder för dessa elever, 
exempelvis lägre studietakt och förväntningar, istället för att upprätta och följa individuella 
åtgärdsprogram i enlighet med författningarnas krav. Vad gäller resurser som tidigare avsattes 
för speciallärare och specialpedagoger menar Skolverket att dessa ofta används för att 
generellt minska gruppstorleken. Den största kritiken riktar Skolverket mot kommuner och 
skolor när det gäller avsaknaden av kvalitetssäkrings- och förbättringsarbetet på skolorna.  
 
Skolverket hänvisar till genomförd inspektion som visar att kvalitetsredovisningarna inte 
alltid fyller sitt syfte och i vissa fall saknas de helt. En förutsättning för ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete är att alla berörda parter, från huvudman genom skolledare till pedagogerna 
blir delaktiga i arbetet. Skolverket påtalar även personalens och elevernas önskemål om mer 
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inflytande över den egna läro- och skolmiljön. Verket anser att möjligheterna till inflytande 
tycks vara bättre i förskola och vuxenutbildning än på grund- och gymnasieskolan. Vidare 
anser Skolverket att det existerar en slags villrådighet på skolorna om hur dessa frågor ska 
hanteras. Det är därför viktigt anser Skolverket att frågor som har med ledarskap och det 
pedagogiska arbetet lyfts fram på dagordningen som viktiga ansvarområden för skolans 
ledning. Skolverket kommer avslutningsvis i pressmeddelandet fram till den slutsatsen att 
begreppet pedagogisk ledare på såväl lokal skolnivå som kommunal och nationell nivå 
behöver diskuteras och tydliggöras. 
http://www.skolverket.se/sb/d/205/a/507;jsessionid=7FA99613DA15B693DA21E881B77CC
724 (2006-01-02). 
 

Syfte 
 
Att undersöka hur nyckelpersoner inom grundskolan tolkar och verkställer sina uppdrag då 
elever riskerar att ej nå uppsatta kunskapsmål.  
 

1. Hur tydliga mål har skolan och hur sker uppföljningen? 
2. Hur överensstämmer de nationella styrdokumenten med de lokala? 
3. Vilka förslag på förändringar kan respondenterna ge i syfte att förbättra arbets-

förutsättningar och resultat. 
4. Uppfattas läs- och skrivsvårigheter som ett uttryck för förändringar i a) 

resurstilldelning eller i b) lagar och styrdokument, i c) nyckelpersonernas 
arbetsuppgifter och arbetssätt, eller i d) elevernas förhållande till 
informationsteknologi och media? 

 

Metod 
 
För att få svar på våra forskningsfrågor använde vi oss av två olika instrument. En kvantitativ 
metod med enkätundersökning och en kvalitativ metod med intervjuer. Enkäten består till 
övervägande del av arbetsrelevanta frågeställningar hämtade från BRUK, ett nationellt 
kvalitetsindikatorsystem för barnomsorg och skola utvecklat av Skolverket. Systemet har till 
stora delar utformats som ett verktyg för självvärdering på verksamhetsnivå. Verktyget har 
utformats för att kunna ge ett bra underlag för skolornas och förskolornas 
kvalitetsbedömningar och stimulera den pedagogiska debatten och utvecklingen av 
kärnverksamheten. Vi kompletterade enkäten med egna påståenden, relevanta för att erhålla 
svar på frågorna i syftesformuleringen. Dessa påståenden är numrerade 5.12 till och med 5.16 
(se bilaga 3.4.) och har sin grund i den teoretiska ramen i arbetet som delvis består av Per 
Fröjds doktorsavhandling Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i Borås 2000-
2002 (2005). I undersökningen ville vi ha svar på om och i så fall i hur stor omfattning vissa 
av Fröjds teorier överensstämmer med huvudmannens, skolchefens, skolledarnas samt 
pedagogernas åsikter.  
 
Fallstudierna genomfördes genom en kvantitativ enkätundersökning med nedan nämnda 
respondenter. I boken Rapporter och uppsatser förklarar författaren Backman begreppet 
kvantitativa på följande sätt: 

 
Användningen av mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och statistik, har 
medfört att vissa metoder kommit att benämnas kvantitativa. Det är med andra ord sådana 
metoder som utmynnar i numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana. Hit 

http://www.skolverket.se/sb/d/205/a/507
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hör exempelvis experiment, kvasiexperiment, test, prov, enkäter och frågeformulär m.m. 
(Backman, J, Rapporter och uppsatser, 1998, s 31). 

 
Vi genomförde en kvalitativ undersökning för att djupare analysera ansvarsområden inom den 
valda undersökningsgruppen och deras respektive uppdrag. De kvalitativa metoderna 
beskriver Backman på följande sätt: ”De inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, 
skrivna eller talade. Utsagor sker verbalt och instrumentet består av det traditionella ”ordet” 
(Backman, J, Rapporter och uppsatser, 1998, s 31). 
 
Enkätutformning  
 
Enkätens 3 första sidor består av påståenden för respondenten att ta ställning till. 
Svarsalternativen karaktäriseras av respondentens uppfattning i vilken grad denne instämmer i 
olika påståenden angående skolplan, arbetsplan, skolledare, ansvarsfördelning, pedagoger och 
elever. Respondenterna indikerar varje påstående med alternativ från 1. Instämmer inte alls i 
påståendet. 2. Instämmer i låg grad i påståendet. 3. Instämmer i hög grad i påståendet. till 4. 
Instämmer fullständigt i påståendet. Enkätens sista sida består av 2 rangordningsfrågor och 
avslutas med öppna frågeställningar som gav möjlighet till mer uttömmande svar. 
Sammantaget innehåller formuläret 44 påståenden och 6 frågor, (se hela bilaga 3). 
 
Intervjuer 
 
Intervjuer med frågor utgående från vår syftesformulering. Som verktyg använde vi oss av 
bandspelare, penna och skrivblock. Sammantaget innehåller intervjuformuläret 12 frågor, (se 
bilaga 4). 
 
Respondenter 
 
Enkätundersökningen omfattade elva politiker med förtroendeuppdrag i BUN (Barn- och 
utbildningsnämnden) och skolchefen i Övertorneå kommun samt två skolledare och femtio 
pedagoger från förskola till år 9 vid Centralskolan i Övertorneå (n=64). Intervjuerna 
genomfördes med två slumpmässigt utvalda representanter från BUN, båda rektorerna samt 
två slumpmässigt utvalda pedagoger (n=6).  
 
Urval  
 
Med utgångspunkt i vårt syfte såg vi det relevant att inbegripa huvudman, skolchef, 
skolledare och pedagoger i vår undersökning. En lista med namn och adresser till ledamöten i 
BUN och skolchefen erhölls på Övertorneå kommunalkontor. Efter telefonkontakt med 
administrativ personal vid Centralskolan i Övertorneå fick vi en lista med namn på pedagoger 
verksamma som lärare på Centralskolan. Skolledarna som vi haft kontakt med under våra 
tidigare verksamhetsförlagda utbildningar var för oss redan bekanta. 
 
Procedur 
 
Först besökte vi de 3 olika lärarrummen och förskolans lokaler för att informera de 
närvarande om vårt pågående examensarbete. Vid detta första tillfälle lämnade vi även ut 
missivbrevet (se bilaga 2) i ett antal exemplar på lärarrummen och på förskolan. 1 vecka 
senare återkom vi till skolan för att personligen dela ut enkäten. De respondenter som då var 
närvarande fick var sitt exemplar av enkäten i sin hand. Övriga pedagoger och skolledare 
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erhöll sina enkäter i sina respektive postfack. Huvudman (BUN) och skolchefen tillsändes 
enkäten per post. Samtliga respondenter i enkätundersökningen erhöll missivbrev och 
frågeformulär, dessa var insatta i förfrankerade och –adresserade kuvert. Respondenterna 
hade 1 vecka på sig att svara på enkäten och därefter returnera den till oss. Respondenterna 
fick inga övriga instruktioner då vi ansåg att enkäten var lätt att svara på. Erbjudandet om 
feedback angående eventuella frågor blev ej utnyttjad av någon respondent. 

 
Intervjuerna genomfördes i för respondenterna kända miljöer, förutom i ett fall. Vi använde 
oss genomgående av bandspelare vid intervjuerna för att ej gå miste om väsentlig information 
utom vid ett tillfälle då tekniken inte fungerade. Varje intervjutillfälle tog cirka 1 timme i 
anspråk och det totala tiden för intervjuerna uppgår till drygt 6 timmar. Vidare har 
intervjuerna dokumenterats i det närmaste ordagrant och resulterat i ett mycket omfattande 
material.  

 
Bortfall 
 
Externt (respondenter som ej besvarade enkäten) bortfall i enkätundersökningen: 42 av 64 
eller 65,6 procent. Internt (respondenter som ej besvarade påståenden/frågor i enkäten) 
bortfall på vissa frågor i enkäten (se resultat). 

 

Resultat 
 
I denna del har vi sammanställt enkät- och intervjusvaren och kommenterat resultat som vi på 
ett eller annat sätt anser vara av särskilt intresse och som mest påverkar vår undersökning. 
Resultatet visar att de 22 respondenterna (en svarsfrekvens på 34,4 procent) har en 
förhållandevis samstämmig syn i flertalet av påståendena i enkäten. Ett antal påståenden visar 
på i det närmaste total enighet bland respondenterna medan vissa påståenden är svåra att dra 
några slutsatser av. Här följer en fördelning som visar hur många respondenterna är från 
respektive kategori nyckelpersoner i enkätundersökningen. 

Förskola/förskoleklass: 1 
År 1-3:  7 
År 4-6:  1 
År 7-9:  5 
Skolledare:  2 
Huvudman:  6 
 
Vi inleder med att överskådligt redovisa enkätsvaren i sammanställningar och sammanfattar 
även resultaten för varje del i textform. Därefter redovisas resultaten av respondenternas svar 
från intervjuerna sammantaget efter varje fråga (n=6). Fördelning respondenter: 2 pedagoger, 
2 skolledare samt 2 huvudmän. 
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Sammanställning av enkätundersökning, skolplan  
 
1. Instämmer inte alls i påståendet. 3. Instämmer i hög grad i påståendet. bf. Bortfall 
2. Instämmer i låg grad i påståendet. 4. Instämmer fullständigt i påståendet. 

Bedömning 1. Skolplan 
 1 2 3 4 bf 

       1. 1. All personal är förtrogna med innehållet i skolplanen och betraktar den som 
ett av sina styrdokument. 

 1 2 16 2 1 

       
       1. 2. Skolplanen följs upp kontinuerligt och utvärderas regelbundet. I planen 
framgår när och hur det ska gå till. 

 1 3 10 7 1 

       
       1. 3. Personalen deltar i utvärderingen av skolplanen, där deras synpunkter tas till 
vara. 

 1 1 7 12 1 

       
       1. 4. Kvalitetsredovisningar upprättas och används som ett led i den kontinuerliga 
uppföljningen och utvärderingen av skolplanen. 

 0 3 5 14 0 

       
       1. 5. Samarbetet mellan skolledning, skolförvaltning och skolnämnd i vår 
kommun fungerar bra. 

 3 4 10 3 2 

       
       1. 6. Skolpolitiker besöker ofta skolan för att skapa dialog med skolledare och 
personal. 

 19 2 1 0 0 

              Sammanfattande bedömning:  1 2 3 4 bf 

Skolplanen fungerar som styrdokument för skolan.  1 2 13 2 4 

       
 
Enkätsvaren i denna första del visar att respondenterna till övervägande del är överens, vad 
gäller kommunens skolplan. Resultaten visar att övervägande delen av respondenterna 
instämmer i hög grad till påstående 1.1. och anser att all personal är förtrogna med skolplanen 
och betraktar den som ett av sina styrdokument. Respondenterna anser även att uppföljningen 
och utvärderingen av skolplanen fungerar på ett mycket tillfredsställande sätt, där även 
personalen deltar och där deras synpunkter tas tillvara. Vidare framkommer det att en mycket 
stor andel av respondenterna till hög grad är överens om att kvalitetsredovisningar upprättas 
som ett led i uppföljning och utvärdering av skolplanen. Det som kan antydas är att 
samarbetet mellan skolledning, skolförvaltning och skolnämnd ej fungerar på ett optimalt sätt, 
emellertid instämmer 10 respondenter i hög grad i påståendet. Det mest markanta resultatet 
visar att 19 stycken eller 86,4 procent av respondenterna inte alls instämmer i påståendet:  
Skolpolitiker besöker ofta skolan för att skapa dialog med skolledare och personal. 
Sammanfattningsvis visar resultaten att Skolplanen fungerar som styrdokument för skolan då 
fler än hälften (13 st) av respondenterna instämmer i hög grad i påståendet. 
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Sammanställning av enkätundersökning, arbetsplan 
 
1. Instämmer inte alls i påståendet. 3. Instämmer i hög grad i påståendet. bf. Bortfall  
2. Instämmer i låg grad i påståendet. 4. Instämmer fullständigt i påståendet. 

Bedömning 2. Arbetsplan 
 1 2 3 4 bf 

       2. 1. Skolans personal är förtrogen med och upplever arbetsplanen som ett 
värdefullt stöd för genomförandemålen för verksamheten. 

 0 5 13 3 1 

       
       2. 2. Arbetsplanen är förankrad såväl i skolplan som i nationella styrdokument. 
 

 0 0 8 14 0 

       
       2. 3. Arbetsplanen beskriver prioriterade områden och används som ett verktyg 
för att utveckla viktiga delar av skolans verksamhet. 

 0 0 14 8 0 

       
       2. 4. Arbetsplanen anger vägar för att nå målen och vem som är ansvarig för 
genomförandet.  

 3 5 10 3 1 

       
       2. 5. Arbetsplanen innehåller tidplan och beskriver hur och uppföljning och 
utvärdering ska ske. 

 3 6 7 5 1 

       
       2. 6. För att få underlag för utvärderingar av arbetsplanen dokumenteras arbetet 
löpande. 

 3 7 9 3 0 

              Sammanfattande bedömning:  1 2 3 4 bf 

Arbetsplanen fungerar som styrinstrument och stöd för skolan.  1 4 10 4 3 

       
 
Svaren i denna andra del av enkätundersökningen gällande arbetsplanen visar att merparten av 
respondenterna i hög grad anser att skolans personal är förtrogna med och ser arbetsplanen 
som ett värdefullt stöd för genomförandemålen för verksamheten. De flesta instämmer 
fullständigt i att arbetsplanen är förankrad i skolplan som i nationella styrdokument. Likaså 
instämmer de flesta i hög grad till att arbetsplanen beskriver prioriterade områden och nyttjas 
till att utveckla skolans verksamhet. I påstående 2.4. är respondenterna ej helt överens, en viss 
antydan till oenighet angående arbetsplanens vägar för att nå målen och ansvarsförhållanden 
kan uttolkas, dock instämmer nästan hälften av respondenterna i hög grad i påståendet. Vad 
gäller påstående 2.5. är det lite svårt att tolka resultatet. Ej heller svaren i de två sista 
påståendena visar någon större enighet, men övervägande del av respondenterna instämmer i 
hög grad till båda påståendena. Sammanfattningsvis visar resultaten att arbetsplanen är ett 
värdefullt stöd för att genomföra målen, den har tydliga mål och uppföljningen fungerar, 
dokumentation sker och överensstämmelsen med de nationella styrdokumenten är god. 10 av 
respondenterna instämmer i hög grad i att Arbetsplanen fungerar som styrinstrument och stöd 
för skolan. 
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Sammanställning av enkätundersökning, skolledare 
 
1. Instämmer inte alls i påståendet. 3. Instämmer i hög grad i påståendet. bf. Bortfall  
2. Instämmer i låg grad i påståendet. 4. Instämmer fullständigt i påståendet. 

Bedömning 3. Skolledare 
 1 2 3 4 bf 

       3. 1. Rektorn ägnar huvuddelen av sin tid åt direkta ledningsuppgifter inom den 
egna skolan.  

 0 3 14 4 1 

       
       3. 2. Rektorn verkar för ett arbetsklimat som inspirerar alla medarbetare till 
engagemang, utveckling och goda resultat och tilltro till de enskildas förmåga. 

 3 8 10 0 1 

       
       3. 3. Rektorn förankrar och tydliggör skolans uppdrag för all personal och övriga 
intressenter och ser till att det finns en planering för skolans utvecklingsarbete.. 

 3 4 11 3 1 

       
       3. 4. Det finns alltid mer än en person inom administrationen som klarar av att 
utföra varje angelägen uppgift. 

 3 9 4 0 6 

       
       3. 5. Administrationen fungerar så effektivt och självständigt att rektorn kan ägna 
tid åt det pedagogiska ledningsarbetet. 

 7 10 3 0 2 

       
       3. 6. Rektorn bidrar till att all personal som arbetar med administrativa uppgifter upplever 
sitt eget arbete som delar av en helhet och att de ytterst är till för skolans elever. 

 4 3 8 0 7 

              Sammanfattande bedömning:  1 2 3 4 bf 

Rektorn fungerar som pedagogisk och administrativ ledare.  3 6 9 0 4 

       
 
Tredje delen redogör för synen på skolledaren. En mycket stor del respondenterna instämmer 
i hög grad till att rektorn ägnar huvuddelen av sin tid åt direkta ledningsuppgifter inom den 
egna skolan. Vad gäller påstående 3.2., om rektorns arbete för ett bättre arbetsklimat 
instämmer majoriteten av respondenterna inte alls eller i låg grad till det. Detsamma gäller 
påstående 3.4. och 3.5. När det gäller påstående 3.4. Det finns alltid mer än en person inom 
administrationen som klarar av att utföra varje angelägen uppgift instämmer nio 
respondenter i låg grad till det. Märk dock att bortfallet är så stort som 6. I påstående 3.5. 
Administrationen fungerar så effektivt och självständigt att rektorn kan ägna tid åt det 
pedagogiska ledningsarbetet instämmer 17 respondenter inte alls eller i låg grad i påståendet.  
I påstående 3.3. instämmer en mycket stor del av respondenterna i hög grad i påståendet om 
att rektorn förankrar och tydliggör skolans uppdrag för all personal och övriga intressenter 
och ser till att det finns en planering för skolans utvecklingsarbete. Resultaten visar att 
övervägande delen av respondenterna instämmer i hög grad i påstående 3.6. Rektorn bidrar 
till att all personal som arbetar med administrativa uppgifter upplever sitt eget arbete som 
delar av en helhet och att de ytterst är till för skolans elever. Dock är bortfallet högt, 7 
respondenter har valt att ej svara. Sammanfattningsvis visar resultaten att en majoritet av 
respondenterna instämmer i hög grad till påståendet att rektorn fungerar som pedagogisk och 
administrativ ledare.  
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Sammanställning av enkätundersökning, särskilda skyldigheter och ansvarsfördelning 
 
1. Instämmer inte alls i påståendet. 3. Instämmer i hög grad i påståendet. bf. Bortfall  
2. Instämmer i låg grad i påståendet. 4. Instämmer fullständigt i påståendet. 
 

Bedömning 4. Särskilda skyldigheter och ansvarsfördelning 
 1 2 3 4 bf 

       4. 1. Rektorn ansvarar för att utveckla skolans arbetssätt, -former, organisation, 
kursutbud, samarbete och former för samverkan. 

 1 3 16 1 1 

       
       4. 2. Rektorn bidrar aktivt och medvetet att skapa ett arbetsklimat som 
kännetecknas av trygghet, förtroende, engagemang, utveckling och goda resultat. 

 3 4 13 1 1 

       
       4. 3. Vi på våran skola kan ge exempel på konkreta åtgärder som rektorn vidtagit 
för att nå läroplanens mål. 

 1 6 13 1 1 

       
       4. 4. Det finns en klar och tydlig ansvarsfördelning inom skolan och denna 
ansvarsfördelning är väl fungerande. 

 2 6 8 4 2 

       
       4. 5. Vid behov görs förändringar av ansvarsfördelning och delegationsordning.  2 8 8 1 3 

       
       4. 6. Ansvarsfördelningen finns beskriven och beskrivningen är tillgänglig för 
alla. 

 5 8 4 2 3 

              Sammanfattande bedömning:  1 2 3 4 bf 

Rektorn fullgör det som läroplanen preciserar och ansvarsfördelning fungerar.  2 4 12 0 4 

       
 
Denna den fjärde delen av enkätundersökningen behandlar resultaten från påståenden om 
skolledarens särskilda skyldigheter och ansvarsfördelning. Det första påståendet visar att 
respondenterna till mycket stor del är överens gällande att rektorn ansvarar för att utveckla 
skolans arbetssätt, -former, organisation, kursutbud, samarbete och former för samverkan då 
16 respondenter i hög grad instämmer. När det gäller rektorns bidrag till att aktivt och 
medvetet skapa ett stimulerande arbetsklimat instämmer 13 respondenter i hög grad i 
påståendet. Likaså  instämmer även i nästkommande påstående (4.3.) 13 respondenter i hög 
grad gällande konkreta exempel på åtgärder rektorn vidtagit för att nå läroplanens mål. 
Påståendet Det finns en klar och tydlig ansvarsfördelning inom skolan och denna 
ansvarsfördelning är väl fungerande visar en något mindre överensstämmelse bland 
respondenterna men de flesta instämmer i hög grad i påståendet. I de två sista påståendena: 
4.5. Vid behov görs förändringar av ansvarsfördelning och delegationsordning och 4.6. 
Ansvarsfördelningen finns beskriven och beskrivningen är tillgänglig för alla visar resultaten 
att majoriteten av respondenterna inte alls instämmer eller gör det i låg grad. Detta tyder på att 
frågor som anknyter till dessa eventuellt fordrar ett klargörande från rektorns sida. I den 
sammanfattande bedömningen instämmer fler än hälften (12 st) av respondenterna i hög grad 
till påståendet om att rektorn fullgör det som läroplanen preciserar och ansvarsfördelning 
fungerar. 
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Sammanställning av enkätundersökning, behandlar pedagoger och elever 
 
1. Instämmer inte alls i påståendet. 3. Instämmer i hög grad i påståendet. bf. Bortfall  
2. Instämmer i låg grad i påståendet. 4. Instämmer fullständigt i påståendet. 

Bedömning 5. Pedagoger och elever 
 1 2 3 4 bf 

       5. 1. Eleverna har inflytande över sin skolsituation.  1 5 15 1 0 

       
       5. 2. Arbetssätt och metoder i undervisningen varieras. 
 

 1 3 15 3 0 

       
       5. 3. Skolarbetet ger eleverna stimulans och stärker deras tillit till den egna 
förmågan. 

 2 3 15 2 0 

       
       5. 4. Elevernas resultat ligger på en förväntad nivå.  0 3 18 0 1 

       
       5. 5. Skolan har avsatt tillräckliga resurser för stöd till elever med svårigheter och 
elever som har svårigheter får handledning och särskilt stöd av god kvalitet. 

 2 11 8 0 1 

       
       5. 6. Lärarna använder diagnoser och andra metoder för att identifiera elever med 
behov av stöd. 

 0 0 15 7 0 

       
       5. 7. Åtgärdsprogram upprättas för elever som riskerar att ej uppnå målen.   0 2 9 11 0 

       
       5. 8. Skolan har en väl fungerande rektor med god kommunikation till personalen 
och visar ett aktivt intresse för undervisning och lärande.  

 4 6 11 1 0 

       
       5. 9. Skolan har en väl fungerande organisation i arbetsenheter och arbetslag.  2 4 14 1 1 

       
       5. 10. Skolan har en tydlig utvecklingsplan med förbättringsområden och 
handlingsprogram.  

 3 6 7 4 2 

       
       5. 11. Personalen utvärderar regelbundet den egna skolans verksamhet och får 
årligen individuell fortbildning av god kvalitet.  

 1 11 7 1 2 

       
       5. 12. Det finns ett samband mellan allt större tillgängligheten och bruk av 
datorer, TV-, video- och DVD tittande och sjunkande läs- och skrivförmåga.  

 2 6 9 4 1 

       
       5. 13. Det finns ett samband mellan minskade undervisningsresurser och ökande 
läs- och skrivsvårigheter. 

 3 6 9 4 1 

       
       5. 14. Mindre klasser ger bättre läs- och skrivresultat hos eleverna under de första 
skolåren. 

 0 2 5 15 0 

       
       5. 15. Oförändrad läs- och skrivförmåga är en försämring i relation till de allt 
högre kraven som informationssamhället ställer. 

 0 3 8 8 3 

       
       5. 16. Datorinköp och underhållet av dessa tar alltför stor del av undervisningsresurserna 
och pengarna borde satsas på kärnverksamheten i mycket större grad.  

 8 8 4 1 1 
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En mycket stor del av respondenterna ( 11 eller fler) instämmer i hög grad i dessa påståenden: 
5. 1. Eleverna har inflytande över sin skolsituation.  5. 2. Arbetssätt och metoder i 
undervisningen varieras. 5. 3. Skolarbetet ger eleverna stimulans och stärker deras tillit till 
den egna förmågan. 5. 4. Elevernas resultat ligger på en förväntad nivå. 5. 8. Skolan har en 
väl fungerande rektor med god kommunikation till personalen och visar ett aktivt intresse för 
undervisning och lärande. samt i påstående 5. 9. Skolan har en väl fungerande organisation i 
arbetsenheter och arbetslag.  
 
Vid påstående 5. 15. Oförändrad läs- och skrivförmåga är en försämring i relation till de allt 
högre kraven som informationssamhället ställer svarar 16 av respondenterna att de instämmer 
i hög grad (8 st) och fullständigt i påståendet (8 st). Påstående 5. 6. Lärarna använder 
diagnoser och andra metoder för att identifiera elever med behov av stöd resulterade i stor 
samstämmighet bland respondenternas svar då 15 av dem instämmer i hög grad till påståendet 
och 7 gör det fullständigt. Respondenternas svar till påståendet 5. 7. Åtgärdsprogram 
upprättas för elever som riskerar att ej uppnå målen visar att 9 av dem instämmer i hög grad 
till påståendet och att 11 instämmer fullständigt. I påstående 5. 14. Mindre klasser ger bättre 
läs- och skrivresultat hos eleverna under de första skolåren visar respondenterna tydligt i 
vilken grad de instämmer då 5 gör det i hög grad och 15 gör det fullständigt. 
 
Respondenterna instämmer inte alls (2 st) eller i låg grad (11 st) i påstående 5. 5. Skolan har 
avsatt tillräckliga resurser för stöd till elever med svårigheter och elever som har svårigheter 
får handledning och särskilt stöd av god kvalitet. Emellertid har 8 respondenter svarat att de 
instämmer i hög grad i påståendet. Resultatet visar att respondenterna har en relativt skild 
uppfattning i frågan. Liknande resultat ser vi i påstående 5. 11. Personalen utvärderar 
regelbundet den egna skolans verksamhet och får årligen individuell fortbildning av god 
kvalitet då 1 respondent inte alls instämmer, 11 instämmer i låg grad, 7 instämmer i hög grad 
och 1 respondent instämmer fullständigt ( 2 bortfall). 
 
När vi analyserar svaren i påstående 5. 16. Datorinköp och underhållet av dessa tar alltför 
stor del av undervisningsresurserna och pengarna borde satsas på kärnverksamheten i 
mycket större grad finner vi att 8 respondenter inte alls instämmer och att 8 instämmer i låg 
grad i påståendet. Resultatet i påstående 5. 10. Skolan har en tydlig utvecklingsplan med 
förbättringsområden och handlingsprogram visar att respondenterna har en mycket skild 
uppfattning i frågan, emellertid har en majoritet om 7 respondenter svarat att de instämmer i 
hög grad. Liknande resultat uppvisar påståendena 5.12. Det finns ett samband mellan allt 
större tillgängligheten och bruk av datorer, TV-, video- och DVD tittande och sjunkande läs- 
och skrivförmåga, där framkommer det dock att de flesta respondenterna (9 st) svarat att de 
instämmer i hög grad. Resultaten i påstående 5.13. Det finns ett samband mellan minskade 
undervisningsresurser och ökande läs- och skrivsvårigheter visar också det en mindre grad av 
överensstämmelse bland respondenterna i frågan då 3 svarade att de inte alls instämmer, 6 
svarade att de instämmer till låg grad, 9 respondenter instämmer i hög grad och att 4 
instämmer fullständigt. 
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I denna del redovisas resultaten av de båda rangordningsfrågorna som respondenterna 
besvarade. Det lägsta sammanlagda resultatet är viktigast enligt respondenterna. 
 

Sammanställning av enkätundersökning, rangordningsfråga 1 
 

Markera med siffrorna 1-8 i vilken ordning Du anser följande styrdokument vara till stöd i 
skolans strävan att minska antalet elever som ej uppnår uppsatta kunskapsmål. 1 är mest 
viktig medan 8 är minst viktigt. 
 

Sammanlagt Rank Styrdokument Bortfall 

45 1 Arbetsplan  

64 2 Kursplan  

73 3 Lpo 94  

81 4 Skolplan   

82 5 Timplan 1 (5-8) 

111 6 Lpfö 98 1 (5-8) 

133 7 Grundskoleförordning 1 (5-8) 

141 8 Skollag 1 (5-8) 
 

Bortfall: 1 externt bortfall ( på frågan). 4 interna bortfall (omarkerade är styrdokument 5 – 8). 
Sammanställningen visar att respondenterna anser arbetsplanen vara det styrdokument som är 
viktigast i skolans strävan att minska antalet elever som ej uppnår uppsatta kunskapsmål. 
Därefter följer styrdokument i avtagande ordning och viktighetsgrad: kursplan, Lpo 94, 
skolplan, timplan, Lpfö 98, grundskoleförordningar och slutligen skollag. 
 

Sammanställning av enkätundersökning, rangordningsfråga 2 

Markera med siffrorna 1-8 i vilken ordning Du anser följande nyckelpersoners ansvar vara i 
skolans strävan att minska antalet elever som ej uppnår uppsatta kunskapsmål. 1 är mest 
viktig medan 8 är minst viktig. 

 

Sammanlagt Rank Nyckelpersoners ansvar 

42 1 Pedagoger 

46 2 Föräldrar 

61 3 Rektorer 

95 4 Barn och utbildningsnämnden 

99 5 Skolchef 

135 6 Skolverket 

156 7 Riksdagen 

158 8 Regeringen 
 

Sammanställningen visar att respondenterna anser pedagoger vara den nyckelperson som är 
viktigast i skolans strävan att minska antalet elever som ej uppnår uppsatta kunskapsmål. 
Respondenternas svar visar också att de anser föräldrarnas ansvar vara mycket stor i frågan. 
Därefter följer nyckelpersoner i avtagande ordning och viktighetsgrad: rektorer, barn och 
utbildningsnämnden, skolchef, Skolverk, riksdag och slutligen regeringen.  
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Här följer resultatet av enkätundersökningens öppna frågor i den avslutande delen. Vi återger 
i det följande samtliga synpunkter, förslag och kommentarer från de respondenter som svarat.  
 
Sammanställning av enkätundersökning, synpunkter och förslag 
 
Vilka starka sidor kännetecknar Övertorneå Centralskola enligt din mening? 
 
Välutbildade pedagoger. Personal som trivs med jobbet. Bra kontakt med föräldrar och 
trevliga elever. Fina lokaler och relativt bra med resurser. Hög ambitionsnivå. Omsorg om 
barnen. Engagerade och behöriga lärare. Gott arbetsklimat mellan personal och elever. De 
flesta känner varandra. Andelen utbildade pedagoger. Mycket kompetent personal. Kan inte 
komma på någon, skolan är profillös på grund av bristande ledarskap, rektor. Utbildad och 
erfaren personal. Den är så liten att kontakten mellan lärare, elever och hem bygger på äkta 
relationer. Välutbildade och erfarna pedagoger. Bra lärartäthet, behöriga lärare, bra lokaler. 
Utbildad och erfaren personal. Stark vi-känsla, behörig personal och bra lokaler. Kompetenta 
lärare i år 1-3. Många bra pedagoger i år 4-9. 
 
Vilka svaga sidor kännetecknar Övertorneå Centralskola enligt din mening? 
 
Dålig organisation – ledning – kompetensutveckling. Ingen motivation till vidareutbildning. 
Samverkan och övergångar mellan olika stadier. Det finns alltid ett behov av mera resurser. 
Skolan är i realiteten uppdelad i tre enheter. Att man i för stor utsträckning kör i gamla 
hjulspår, bekvämt. Den är statisk och det finns ingen plats för förändringar eller kreativitet. 
Föräldraansvar – skolan kan inte lösa allt. Svagt föräldrarengagemang. Den pedagogiska 
diskussionen saknas på högstadiet, lärarna gömmer sig i sina arbetsrum, dålig elevkontakt. 
 
Förslag till åtgärder: 
 
Se över ledningsorganisation och kompetensutvecklingsplaner. Individuella utvecklingsplaner 
för alla elever. Mer pengar. Vi måste få ett starkare/tydligare ledarskap. Bygg upp en ny 
organisation från förskola till gymnasium. Engagemang från föräldrar och ”klassråd”-
information. Individualisera mera i år 7-9. Rektorn måste leda det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. 
 
Andra synpunkter på denna undersökning:  
 
Alltför stora frågor. Frågor som man inte vet något om. Har frågorna något samband med 
nyckelpersoners uppdrag? Svårt att markera från låg till hög – ”lite lagom” skulle jag valt 
ibland. Svårt, vi jobbar just nu med en ny arbetsplan. OK. Svåra frågor – men tänkvärda. 
Mycket bra initiativ! Skolrankningen är ett skämt den mäter personalens arbetsmiljö inte 
elevernas kunskapsinhämtning. Det är mycket svårt att uttala sig så generellt om andras 
arbetssätt. Det finns ett bra samarbete mellan politiker och skolledare. Näst bästa 
skolkommun betyder inte att eleverna har det bra ställt med kunskaper och färdigheter. 
Samarbete mellan lärare är nödvändigt för att elever med särskilda behov ska få adekvat hjälp. 
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Intervjuer 
 
1. Upplever Du att skolan har tydliga, mätbara och tidsbundna mål för verksamheten?  
 
Pedagogerna upplever att skolan har tydliga, mätbara och tidsbundna mål. En av rektorerna 
upplever inte att skolan har det i den omfattning som skulle vara önskvärd. En av 
huvudmännen upplever inte att de är det. 
 
2. Vad skulle Du förändra i syfte att förbättra dina egna arbetsförutsättningar? 
 
Pedagogerna anser att det vore att föredra att ha mindre klasser för att förbättra sina egna 
arbetsförutsättningar och genom det även elevernas resultat och prestationer, de upplevde att 
de hör ihop. Rektorerna var överens över att de skulle vilja lätta på bördan vad gäller det 
administrativa arbetet. Politikerna önskar mer beslutsunderlag och att elever och föräldrar 
skulle få vara med i detta arbete. 
 
3. Vad skulle Du förändra i syfte att förbättra elevernas resultat/prestationer? 
 
Här upplevde en av rektorerna att det skulle behövas sättas in åtgärder mycket tidigare, att 
man hade en tätare uppföljning av eleverna helt enkelt. Här upplevde en av politikerna att 
skolan lurar sig själv när man ändrar i betygskriterierna för att få bättre värden utåt. En av 
politikerna anser att det handlar om att göra undervisningen annorlunda. Pedagogerna 
kopplade denna fråga till fråga 2. En av rektorerna upplever att det handlar om att förändra 
elevernas egen inställning och motivation till skolarbetet. 
 
4a. Uppfattar Du läs- och skrivsvårigheter som ett uttryck för förändringar i 
resurstilldelning? 
 
Pedagogerna upplever inte resurstilldelningen som orsak till läs- och skrivsvårigheter, snarare 
som en verkan. En av rektorerna upplever att det har skett en försämring p.g.a. att 
speciallärartjänster försvunnit ur verksamheten. En av politikerna påpekade att resurserna 
borde omfördelas. 
 
4b. Uppfattar Du läs- och skrivsvårigheter som ett uttryck för förändringar i lagar och 
styrdokument? 
 
Alla var överens om att det inte har med lagar och styrdokument att göra, de är tydliga och 
pedagogerna upplever att de får uppbackning därifrån. 
 
4c. Uppfattar Du läs- och skrivsvårigheter som ett uttryck för förändringar i 
nyckelpersonernas arbetsuppgifter och arbetssätt? 
 
Pedagogerna, en av rektorerna och politikerna upplever att det handlar om arbetsättet i stor 
grad. En av rektorerna påpekade att det snarare är tvärtom, han upplever att nyckelpersonerna 
är mer kompetenta idag än  tidigare. 
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4d. Uppfattar Du läs- och skrivsvårigheter som ett uttryck för förändringar i elevernas 
förhållande till informationsteknologi och media? 
 
Här var alla respondenter överens om att det i elevernas förhållande till informationsteknologi 
och media finns ett samband med läs- och skrivsvårigheter. 
 
4e. Uppfattar Du läs- och skrivsvårigheter som ett uttryck för förändringar i 
föräldrarollen? 
 
Respondenterna var till stor del överens om att föräldrarna har ett stort ansvar i det här. En av 
rektorerna upplever inte att det har med föräldrarollen att göra. 
 
4e. Andra orsaker? 
 
Politikerna upplever att det har mycket med datorer att göra. Pedagogerna lyfter fram språket, 
språkutvecklingen och attityder som orsak. En av rektorerna såg det som en fråga om 
koncentration och den andra rektorn antydde det finska språket som orsak till läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
5. Vilka åtgärder sätts in om elever riskerar att ej nå uppställda kunskapsmål?  
 
Alla respondenter gav ett överensstämmande svar, att man upprättar åtgärdsprogram. 
 
6. Hur påverkar ”det goda livet” den ”goda skolan”? 
 
En av pedagogerna upplever att detta  är avgörande att personalen själva har ett gott liv 
påverkar eleverna. En av rektorerna påpekade också att ett gott liv skapar en god skola, medan 
den andre rektorn inte ser någon påverkan alls. En av politikerna tyckte att det måste ju 
påverka, vi blev ju utnämnda till Sveriges näst bästa skolkommun, medan den andre 
politikern tycker att det är en fruktansvärd slogan som inte levs upp till och inte påverkar 
skolan det minsta. 
 
7. Vad är kvalitet i skolan för Dig?  
 
I denna fråga är respondenterna överens om att det handlar om engagerad personal, bra 
arbetsmiljö, trivsel, fina lokaler. Politikerna upplever att individanpassad undervisning är god 
kvalitet. 
 
8. Hur fungerar ledningen och styrningen av skolan? Vad upplever Du vara positivt 
respektive negativt? 
 
Politikerna upplever att de inte har någon inblick i skolan, hur det fungerar där. Pedagogerna 
upplever att det fungerar bra mellan dem och rektorn och att de har en möjlighet att påverka. 
Rektorerna upplevde också det som bra men önskade att det skulle vara ett bättre grepp om 
skolstrukturen i sin helhet. 
 
9. Vilken är graden av påverkansmöjligheter hos eleverna som Du ser det? 
 
Pedagogerna tycker att det är viktigt med elevinflytande, så de anser att eleverna har 
möjlighet att påverka rektorerna upplevde också att eleverna har möjlighet att påverka, de 
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poängterade också att yngre elever upplever att de får bestämma mer än äldre barn fastän det i 
realiteten är tvärtom, en av rektorerna påpekade att det också här handlar om elevernas egen 
motivation och engagemang. 
 
10. Upplever Du nuvarande nivå/takt på kompetensutveckling av skolans personal vara 
tillräcklig? 
 
Samtliga respondenter upplever att nivån och takten på kompetensutvecklig är tillräcklig. 
 
11. Hur fungerar personalens samarbete i lag och grupper enligt din mening? 
 
Pedagogerna som vi intervjuat upplever att det fungerar bra. Rektorerna upplever också att det 
fungerar som man kan förvänta sig. Både pedagogerna och rektorerna poängterade att det 
handlar mycket om personkemin om det ska fungera. Politikerna ansåg sig inte vara så insatta 
i frågan, men anser att det borde fungera med ett samarbete mellan, förskoleklass, 
fritidspersonal och skolpersonal. 
 
12. Något annat som Du önskar tillägga? 
 
Här tog en av pedagogerna upp samma sak som politikern i ovanstående fråga, det här om 
arbetslag mellan fritidspersonal och förskola. Hon såg en naturlig koppling däremellan. En av 
rektorerna tyckte att politikerna ska stilla sig lite så att de får arbetsro i skolan och att 
umgängesspråket blivit råare mellan eleverna( i.o.m  datorn). En av politikerna tyckte att vi 
skulle ha större krav på eleverna än vi har idag, att resursfördelningen ska ändras och att 
enbart en rektor skulle ha det pedagogiska ansvaret och inget administrativt ansvar på dennes 
axlar. 
 

Diskussion 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Respondenternas försvarsmekanismer är när de självrapporterar medvetet eller omedvetet av 
den karaktären att hon vill framställa sig själv i bättre dager än vad som är fallet. Därför måste 
vi vara lite försiktiga när vi tolkar data från enkätsvaren. Validiteten, mätinstrumentets 
(BRUK) förmåga att mäta det vi avser att mäta anser vi vara god. Vår avsikt var 
huvudsakligen att mäta i vilken grad respondenterna instämmer i olika påståenden och vi kan 
bara förutsätta att respondenterna svarat uppriktigt och ärligt. När det gäller intervjuerna anser 
vi även här att validiteten är god då vi har erhållit svar på de frågor vi ställt och genom 
följdfrågor ytterligare kunnat precisera det vi ville ha svar på. 
 
Reliabiliteten eller graden av pålitlighet i undersökningen beror på hur vi har genomfört 
mätningarna och hur pass noggranna vi varit vid bearbetningen av den insamlade datan. 
Anonymiteten för två av våra respondenter i enkätundersöknigen (skolledarna) var inte 
skyddat vilket kan ha påverkat resultatet. Vi delade ej heller ut alla enkäterna personligen till 
var och en, ej heller samlade vi personligen in enkäterna. Formuleringar i enkäten och under 
intervjuerna tolkas olika beroende på respondenten i fråga. Vi var ej närvarande då 
respondenterna fyllde i enkäterna och kunde ej lämna information om det hade behövts, 
emellertid informerades respondenterna i missivbrevet om att de kunde kontakta oss vi behov. 
Eventuellt påverkar även det sätt som respondenterna ombads besvara enkäten signifikansen i 
svaren. Vi bad dem till övervägande del i enkäten uppskatta i vilken grad de instämmer i olika 
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påståenden (inte alls, i låg grad, i hög grad respektive fullständigt). Det kan var svårt att skilja 
på var gränsen går för i låg grad kontra i hög grad.  
 
Samtliga intervjuer förutom en genomfördes i för respondenterna kända miljöer. Vi använde 
oss genomgående av bandspelare vid intervjuerna för att ej gå miste om väsentlig information 
utom vid ett tillfälle då tekniken inte fungerade. Varje intervjutillfälle tog cirka 1 timme i 
anspråk och det totala tiden för intervjuerna uppgår till drygt 6 timmar. Vidare har 
intervjuerna dokumenterats i det närmaste ordagrant och resulterat i ett mycket omfattande 
material. I och med detta har det varit relativt enkelt att analysera och tolka respondenternas 
svar. Vi anser sammantaget att intervjuerna har hög reliabilitet. 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med undersökningen var att närmare se på hur nyckelpersoner inom grundskolan tolkar 
och verkställer sina respektive uppdrag då elever riskerar att ej nå uppsatta kunskapsmål. För 
att söka svar på formuleringen i syftet preciserade vi undersökningen till att omfatta följande 
frågeställningar:  
 

1. Hur tydliga mål har skolan och hur sker uppföljningen? 
2. Hur överensstämmer de nationella styrdokumenten med de lokala? 
3. Vilka förslag på förändringar kan respondenterna ge i syfte att förbättra arbets      
förutsättningar och resultat. 
4. Uppfattas läs- och skrivsvårigheter som ett uttryck för förändringar i a) resurstilldelning 
eller i b) lagar och styrdokument, i c) nyckelpersonernas arbetsuppgifter och arbetssätt, 
eller i d) elevernas förhållande till informationsteknologi och media? 

 
Sammantaget visar resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna följande vad gäller 
våra frågeställningar: 
 
1. Hur tydliga mål har skolan och hur sker uppföljningen? 
 
Enkät: Efter analys av enkätsvaren visade det sig att majoriteten av respondenterna instämmer 
i hög grad (13 st) eller fullständigt (2 st) i det sammanfattande påståendet Skolplanen fungerar 
som styrdokument för skolan. Vidare kan man utläsa av resultatet från det sammanfattande 
påståendet Arbetsplanen fungerar som styrinstrument och stöd för skolan att 10 respondenter 
instämmer i hög grad och 4 respondenter instämmer fullständigt. 
 
Intervjuer: Intervjusvaren visade att pedagogerna upplever att skolan har tydliga, mätbara och 
tidsbundna mål. En av rektorerna upplever inte att skolan har det i den omfattning som skulle 
vara önskvärd. En av huvudmännen upplever inte att de är det. 
 
Sammanfattningsvis vill vi påstå att skolan har relativt tydliga mål och att uppföljningen är 
god (se  sammanställning av enkätundersökning, skolplan och sammanställning av 
enkätundersökning, arbetsplan). 
  
2. Hur överensstämmer de nationella styrdokumenten med de lokala? 
 
Resultaten i påstående 2. 2. Arbetsplanen är förankrad såväl i skolplan som i nationella 
styrdokument visar med tydlighet att respondenterna anser överensstämmelsen vara mycket 
god. 8 respondenter instämmer i hög grad och 14 instämmer fullständigt i påståendet.  
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Respondenternas bedömning av hur rektorn fungerar som pedagogisk ledare och hur han 
fullgör det som läroplanen preciserar visar även det en relativt bra överensstämmelse med de 
nationella styrdokumenten (se del 3 och 4 i sammanställning av enkätundersökning). 
 
3. Vilka förslag på förändringar kan respondenterna ge i syfte att förbättra 
arbetsförutsättningar och resultat? 
 
Det sammanställda materialet från enkätundersökningens frågor: Vilka svaga sidor 
kännetecknar Övertorneå Centralskola enligt din mening? respektive Förslag till åtgärder  
antyder otillfredsställande förhållanden men ger även konkreta förslag på åtgärder. Dessa är 
som följer: Dålig organisation – ledning – kompetensutveckling. Ingen motivation till 
vidareutbildning. Samverkan och övergångar mellan olika stadier. Det finns alltid ett behov 
av mera resurser. Skolan är i realiteten uppdelad i tre enheter. Att man i för stor utsträckning 
kör i gamla hjulspår, bekvämt. Den är statisk och det finns ingen plats för förändringar eller 
kreativitet. Föräldraansvar – skolan kan inte lösa allt. Svagt föräldrarengagemang. Den 
pedagogiska diskussionen saknas på högstadiet, lärarna gömmer sig i sina arbetsrum, dålig 
elevkontakt. 
 
Här följer respondenternas konkreta förslag på åtgärder i syfte att förbättra arbets-
förutsättningar och resultat: Se över ledningsorganisation och kompetensutvecklingsplaner. 
Individuella utvecklingsplaner för alla elever. Mer pengar. Vi måste få ett starkare/tydligare 
ledarskap. Bygg upp en ny organisation från förskola till gymnasium. Engagemang från 
föräldrar och ”klassråd”-information. Individualisera mera i år 7-9. Rektorn måste leda det 
pedagogiska utvecklingsarbetet.  
 
Respondenterna i intervjun gav följande svar på fråga 2. Vad skulle Du förändra i syfte att 
förbättra dina egna arbetsförutsättningar? 
 
Pedagogerna anser att det vore att föredra att ha mindre klasser för att förbättra sina egna 
arbetsförutsättningar men också elevernas resultat och prestationer, de upplevde att de hör 
ihop. Rektorerna var överens över att de skulle vilja lätta på bördan vad gäller det 
administrativa arbetet. Politikerna önskar mer beslutsunderlag och att elever och föräldrar 
skulle få vara med i detta arbete. 
 
Vidare svarade respondenterna i intervjun detta efter fråga 3. Vad skulle Du förändra i syfte 
att förbättra elevernas resultat/prestationer? 
 
Här svarade en av rektorerna att det skulle behövas sättas in åtgärder mycket tidigare, att man 
hade en tätare uppföljning av eleverna helt enkelt. Här upplevde en av politikerna att skolan 
lurar sig själv när man ändrar i betygskriterierna för att få bättre värden utåt. En av politikerna 
anser att det handlar om att göra undervisningen annorlunda. Pedagogerna kopplade denna 
fråga till fråga två. En av rektorerna upplever att det handlar om att förändra elevernas egen 
inställning och motivation till skolarbetet. 
 
4. Uppfattas läs- och skrivsvårigheter som ett uttryck för förändringar i a) 
resurstilldelning eller i b) lagar och styrdokument, i c) nyckelpersoners arbetsuppgifter 
och arbetssätt, eller i d) elevernas förhållande till informationsteknologi och media? 
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4a. Uppfattar Du läs- och skrivsvårigheter som ett uttryck för förändringar i 
resurstilldelning? 
 
Intervjuer: Pedagogerna upplever inte resurstilldelningen som orsak till läs- och 
skrivsvårigheter, snarare som en verkan. En av rektorerna upplever att det har skett en 
försämring p.g. a att speciallärartjänster försvunnit ur verksamheten. En av politikerna 
påpekade att resurserna borde omfördelas. 
 
Enkät: Resultatet i påstående 5.5. Skolan har avsatt tillräckliga resurser för stöd till elever 
med svårigheter och elever som har svårigheter får handledning och särskilt stöd av god 
kvalitet i enkätundersökningen ger ett förhållandevis svalt intryck då 2 respondenter inte alls 
instämmer och 11 respondenter instämmer i låg grad i påståendet. Vidare resulterade 
påstående 5.16. Datorinköp och underhållet av dessa tar alltför stor del av 
undervisningsresurserna och pengarna borde satsas på kärnverksamheten i mycket större 
grad att 8 respondenter inte alls instämmer i påståendet och att 8 respondenter gör det i låg 
grad. 
 
Sammanfattning: Påståendet i 5.5. är egentligen två till antalet, svårt att entydigt tolka 
resultatet medan resultatet i påstående 5.16. med tydlighet visar att respondenterna ej anser att 
läs- och skrivsvårigheter beror på inköp och underhåll av datorer. Vid intervjuerna framkom 
det att skolan i kommunen har det bra förspänt ekonomiskt med en hög skolpeng. Det 
existerar en viss överensstämmelse med Fröjd då han anför följande teorier i frågan: 
 

Förhållandet mellan resurser och resultat är inte entydigt (Gustafsson & Myrberg 2002). 
Myrberg (2001:32) konstaterar exempelvis att många hade läs- och skrivsvårigheter på 
1980-talet trots att det fanns mer resurser för specialpedagogiska insatser då. Det räcker 
sålunda inte att ha resurser, man måste använda resurserna rätt. Men, eftersom skolan fick 
mindre reurser under 1990-talet försämrades skolans möjligheter att använda dem rätt. 
 
Det finns två sätt att använda resurser i skolan. Det ena är att satsa pengarna på undervisning 
och det andra är att satsa pengarna på annan skolverksamhet. Sverige satsar en 
förhållandevis stor andel av BNP på skolan, men av denna satsning går en relativt liten del 
till undervisning. Orsaken är att den svenska skolans uppdrag är ”vidare än i många länder” 
(Gustafsson & Myrbeg 2002:173). Administration, skolskjuts och skolmat är naturligtvis 
viktiga verksamheter. Problemet är att undervisning borde vara skolans kärnverksamhet och 
att anslagen till denna därför inte borde minskas till förmån för annan skolrelaterad 
verksamhet utan att man noga utvärderar konsekvenserna. Myrberg (2001:32f) anser 
exempelvis att läroplaner och skollag måste utformas så att tilldelningen av 
undervisningsresurser som skall främja läs- och skrivinlärning skyddas. Det finns ingen 
forskning som påvisar något direkt samband mellan övriga verksamheter och 
utbildningsresultat (Gustafsson & Myrberg 2002:59f) (Fröjd, P, Att läsa och förstå svenska. 
Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000-2002, 2005, s 194). 

 
4b. Uppfattar Du läs- och skrivsvårigheter som ett uttryck för förändringar i lagar och 
styrdokument? 
 
Intervjuer: Alla var överens om att det inte har med lagar och styrdokument att göra, de är 
tydliga och pedagogerna upplever att de får uppbackning därifrån. 
 
Enkät: Påstående 5.10. Skolan har en tydlig utvecklingsplan med förbättringsområden och 
handlingsprogram resulterade i att en majoritet av respondenterna (11 st, 2 bortfall) 
instämmer i hög grad eller fullständigt i påståendet. 
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Sammanfattning: Läs- och skrivsvårigheter ses ej som ett uttryck för förändringar i lagar och 
styrdokument. 
 
4c. Uppfattar Du läs- och skrivsvårigheter som ett uttryck för förändringar i 
nyckelpersonernas arbetsuppgifter och arbetssätt? 
 
Intervjuer: Pedagogerna, en av rektorerna och politikerna upplever att det handlar om 
arbetsättet i stor grad. En av rektorerna påpekade att det snarare är tvärtom, han upplever att 
nyckelpersonerna är mer kompetenta idag än  tidigare. 
 
Enkät: Resultatet av svaren i påstående 5.11. Personalen utvärderar regelbundet den egna 
skolans verksamhet och får årligen individuell fortbildning av god kvalitet visar en låg grad 
av instämmande hos respondenterna. Emellertid visar respondenternas svar att graden av 
instämmande till övervägande del är hög och fullständig i dessa följande påståenden som vi 
kopplar ihop med fråga 4c: 5.10. Skolan har en tydlig utvecklingsplan med förbättrings-
områden och handlingsprogram, 5.9. Skolan har en väl fungerande organisation i 
arbetsenheter och arbetslag, 5.7. Åtgärdsprogram upprättas för elever som riskerar att ej 
uppnå målen, 5.6. Lärarna använder diagnoser och andra metoder för att identifiera elever 
med behov av stöd, 5.3. Skolarbetet ger eleverna stimulans och stärker deras tillit till den 
egna förmågan, 5.2. Arbetssätt och metoder i undervisningen varieras och slutligen påstående 
5.1. Eleverna har inflytande över sin skolsituation.  
 
Resultatet av påstående 1.6. Skolpolitiker besöker ofta skolan för att skapa dialog med 
skolledare och personal har en stor relevans till fråga 4c då den berör nyckelpersoners 
arbetsuppgifter och arbetssätt, resultatet visar att så pass många som 19 av respondenterna 
inte alls instämmer i påståendet, 2 instämmer i låg grad och att 1 (en) gör det i hög grad. 
 
Sammanfattning: Vi drar den slutsatsen utifrån resultaten från ovanstående påståenden, att 
läs- och skrivsvårigheter ej primärt kommer till uttryck på grund av dessa förändringar i 
nyckelpersonernas arbetsuppgifter och arbetssätt utan att dessa snarare bidrar till förbättrade 
förutsättningar för eleverna att lära sig läsa och skriva, bortse dock  från 5.11. Vad gäller 
resultatet grundat på svaren i påstående 1.6. visar det med stort eftertryck ett missförhållande 
som snarast måste åtgärdas. För att skolpolitikerna skall kunna fatta rätta beslut måste de 
skaffa sig ett korrekt beslutsunderlag genom att bilda sig en egen uppfattning om 
verksamhetens ”inre själ”. Detta kan endast göras på plats och ställe i diskussion med 
skolledare och personal. Varför ej arvodera skolpolitikerna så att de får möjlighet att utföra ett 
av sina viktigaste uppdrag på bästa sätt, i stil med systemet som används på landstingsnivå? 
Ovanstående förslag framkom under en av intervjuerna med en av skolpolitikerna och vi 
instämmer fullständigt i dennes åsikter. 
 
Det Fröjd anför i frågan är följande, vilket även överensstämmer till stor del med 
respondenternas svar:  
 

Lärarnas utbildningsnivå är en mycket viktig framgångsfaktor. Denna kan delas upp i två 
aspekter: utbildningsnivån i allmänhet och kunskaper om barns språk-, läs- och 
skrivutveckling i synnerhet. Det torde sålunda ha fått konsekvenser för utbildningsresultaten 
att andelen behöriga lärare sjönk med 10 procentenheter mellan 1992 och 2002 (se avsnitt 
5.6.3) (Fröjd, P, Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 
2000-2002, 2005, s 195). 
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Myrberg (2001:33f) förespråkar ett mer diagnostiskt förhållningssätt. Detta skulle garantera 
att eleven får återkoppling om sin läsutveckling och att man kan upptäcka svårigheter 
tidigare. Ett mycket viktigt mål är att kontrollera och och åtgärda bristande avkodning. 
Högläsning är och har varit ett viktigt instrument i läsdiagnostik och läsundervisning. 
Skolverket konstaterar i sin utvärdering av IEA (2001) att svenska elever å den ena sidan 
läser tyst så gott som dagligen men att endast 10 procent får tillfälle att läsa högt varje dag, 
att jämföra med det internationella genomsnittet som är 56 procent (2003:26) (Fröjd, P, Att 
läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000-2002, 2005, s 
196).  

 
 4d. Uppfattar Du läs- och skrivsvårigheter som ett uttryck för förändringar i elevernas 
förhållande till informationsteknologi och media? 
 
Intervjuer: Här var alla respondenter överens om att elevernas förhållande till 
informationsteknologi och media har en negativ påverkan på läs- och skrivinlärning. 
 
Enkät: Resultatet av påstående 5.12. Det finns ett samband mellan allt större tillgängligheten 
och bruk av datorer, TV-, video- och DVD tittande och sjunkande läs- och skrivförmåga visar 
majoriteten av respondenternas åsikter i frågan. Här framkom det att 9 av respondenterna 
instämmer i hög grad och att 4 respondenter gör det fullständigt. 
 
Det visar att respondenternas svar till övervägande del överensstämmer med Fröjd´s teorier då 
han skriver: 
 

Enligt Taube (1995:82f) tittade svenska nioåringar i genomsnitt på TV 1-2 timmar per dag i 
början på 1990-talet. De nioåringar som tittade på TV 3-4 timmar per dag hade den bästa 
läsförståelsen. Det visade sig att man inte dubbade utan textade utländska TV-program i de 
länder som kunde uppvisa ett positivt samband mellan TV-tittande och läsförståelse. 
Textremsorna gav vissa elever möjlighet till lästräning. Den lästränande effekten var dock 
snabbt övergående. Språket är inte särskilt utvecklande, varken när det gäller ordförråd eller 
syntax (Lundberg 2002; Stanovich 2000). För dem som tittade på TV mer än 4 timmar per 
dag fanns det inget positivt samband. 14-åringarna tittade mer på TV än 9-åringarna och de 
14-åringar som tittade mest på TV hade sämst läsförståelse. Därmed skulle man kunna dra 
slutsatsen att TV- och videotittande främst är en konkurrerande aktivitet, se också 
Skolverket (2003:23). Därför är det särskilt oroande att den tid som 3-8-åringar ägnade åt 
TV-, video- och DVD-tittande ökade mellan 1984 och 2002/2003 samtidigt som tiden de 
ägnade åt bokläsning minskade (Kulturrådet 2003).  
 
Skolverket (2003:28) konstaterar att det skulle kunna finnas ett samband mellan ökad 
tillgänglighet till datorer i hemmen och sjunkande läs- och skrivförmåga. Tillgång till och 
bruk av datorer ökade i en internationell jämförelse särskilt mycket i Sverige mellan IEA 
(1991) och IEA (2001) (Skolverket 2003:29). USA och Sverige som är relativt datortäta 
försämrade sina resultat mellan IEA (1991) och IEA (2001). 1994/95 hade 41 procent av 16-
19-åringarna tillgång till dator i hemmet. 2000 hade denna andel ökat till 86 procent (Statens 
kulturråd 2002:133). Grekland, Ungern, Italien och Slovenien hade lägst datoranvändning 
hemma. Samtliga förbättrade sina resultat 2001 jämfört med 1991 (Gustavsson & Rosén 
2004:100) (Fröjd, P, Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 
2000-2002, 2005, s 199).  

 
Här nedan diskuteras återstående resultat som har en relation till Fröjds utsagor omskrivna i 
bakgrunden. När vi diskuterar resultatet från påstående 5.14. Mindre klasser ger bättre läs- 
och skrivresultat hos eleverna under de första skolåren och jämför dessa med Fröjds åsikter 
finner vi för det första att det är enkelt att dra en allmängiltig slutsats utifrån resultaten då 
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respondenterna (2 st) instämmer i låg grad, 5 st instämmer i hög grad och hela 15 
respondenter instämmer fullständigt i påståendet, 0 bortfall. Resultatet i påståendet har stor 
överensstämmelse med det som Fröjd anför i det följande: 
 

Lärartäthet anförs som en framgångsfaktor även om det inte finns någon enkel koppling 
mellan lärartäthet och resultat (Gustafsson & Myrberg 2002:64f). Viss forskning har dock 
antytt att det kan finnas ett positivt samband under hela skolgången och att det främst är 
svaga elever som skulle dra nytta av mindre klasser. Forskningen verkar vara relativt enig 
om att mindre klasser skulle ge bättre resultat under de första skolåren (se Gustafsson & 
Myrberg 2002:76f och Skolverket 2003:24f) (Fröjd, P, Att läsa och förstå svenska. 
Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000-2002, 2005, s 194). 

 
Vad gäller resultatet från påståendet 5.15. Oförändrad läs- och skrivförmåga är en försämring 
i relation till de allt högre kraven som informationssamhället ställer jämfört med Fröjds 
omskrivna teorier ser vi att respondenternas åsikter till mycket stor del sammanfaller med 
Fröjd´s då han påstår följande: 
 

Införandet av den obligatoriska nioåriga grundskolan fick positiva konsekvenser för 
läsförmågan (Grundin 1975; Skolverket 1996). Resultaten från den svenska delen av IEA 
(1970, 1991) visade emellertid att effekterna av denna reform planade ut relativt fort 
eftersom läsförmågan hos fjortonåringar i årskurs 8 inte förändrades mellan 1970 och 1991 
(Taube 1995:115). Under samma tid ställde samhället allt högre krav på läs- och 
skrivförmåga. Därför skulle man kunna hävda att läsförmågan sjönk mellan 1970 och 1991, 
i förhållande till de ökade kraven (Fröjd, P, Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos 
elever i årskurs 9 i Borås 2000-2002, 2005, s 205). 

 
Sammanfattning och kommentarer av andra intressanta förhållanden som framkommit 
under undersökningen.  
 
Ställer sig våra respondenter bakom och känner de sig delaktiga i Övertorneå kommuns 
visioner om det goda livet i kommunen och är skolan verkligen god? Sammanfattningen av 
intervjusvaren på fråga 6. Hur påverkar ”det goda livet” den ”goda skolan”? och 
enkätundersökningen visar att det råder mycket delade uppfattningar om de båda begreppen 
separat och även i uppfattningen om och hur ”det goda livet” påverkar den ”goda skolan”.  
 
Vad gäller ”det goda livet” framkommer det bland svaren att en av pedagogerna upplever 
detta  som avgörande, har personalen själva ett gott liv så påverkar det eleverna positivt. En 
av rektorerna ansåg att ett gott liv skapar en god skola, medan den andre rektorn inte alls ser 
någon påverkan. En av politikerna tyckte att det goda livet måste ju påverka skolan, vi blev ju 
utnämnda till Sveriges näst bästa skolkommun, medan den andre politikern tycker att det är 
en fruktansvärd slogan som inte kommunen lever upp till och som inte påverkar skolan det 
minsta.  
 
Trots alla positiva omdömen som respondenterna angav som kännetecknande för Övertorneå 
Centralskolas starka sidor och utmärkelser framkommer emellertid att skolan även har svaga 
sidor: Skolan är profillös på grund av bristande ledarskap, rektor. Dålig organisation – ledning 
– kompetensutveckling. Ingen motivation till vidareutbildning. Samverkan och övergångar 
mellan olika stadier. Det finns alltid ett behov av mera resurser. Skolan är i realiteten 
uppdelad i tre enheter. Att man i för stor utsträckning kör i gamla hjulspår, bekvämt. Den är 
statisk och det finns ingen plats för förändringar eller kreativitet. Föräldraansvar – skolan kan 
inte lösa allt. Svagt föräldrarengagemang. Den pedagogiska diskussionen saknas på 
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högstadiet, lärarna gömmer sig i sina arbetsrum, dålig elevkontakt. Se över lednings-
organisation och kompetensutvecklingsplaner. Vi måste få ett starkare/tydligare ledarskap. 
Bygg upp en ny organisation från förskola till gymnasium. Rektorn måste leda det 
pedagogiska utvecklingsarbetet. Skolrankningen är ett skämt den mäter personalens 
arbetsmiljö inte elevernas kunskapsinhämtning. Näst bästa skolkommun betyder inte att 
eleverna har det bra ställt med kunskaper och färdigheter. 
 
En av intervjurespondenterna menar att Övertorneå alltid haft en bra skola, man har satsat 
pengar och allting är relativt bra på skolan och att det egentligen är ett utslag av det goda 
livet. Rent generellt menar respondenten att skolan är väldigt bra med bra resurser, 
ekonomiska resurser, personella resurser, en ganska harmonisk och idyllisk skola egentligen 
jämfört med många andra skolor, på skolan kan man inte klaga den går i linje med det goda 
livet. Här nedan följer utdrag från samtliga intervjuerna som tydliggör respondenternas åsikter 
i frågan och ger läsaren en inblick i situationen. Avslutningsvis sammanfattar vi vår egen bild 
av begreppen, grundade i våra egna åsikter och undersökningsmaterialet. Varje respondents 
svar återges här nedan i eget stycke. 
 
- Vi har ju inga företagare här som skaffar oss jobb. - Ja, för oss som är kvar är det bra, för 
dom är det ett gott liv. För dom andra är det kanske inte så gott för dom måste ju röra på sig.  
- Jo, alltså i slutändan, i och med att kommunen går bakåt så måste ju skolan så att säga 
anpassa sig också, det är det vi har gjort i Kuivakangas till exempel, och det kommer man att 
få göra inom något år här i Juoksengi, Svanstein någonstans Pello där, någonting måste man 
ju göra i och med det går ju inte att ha kvar en organisation för 7.000 personer när man har 5, 
4 va, det funkar ju inte, ja det går ju om man har gott om pengar men pengarna tar ju slut och 
då är det så att säga ... - Ja, men den har ju varit desperat i 10 år, 13 år, så att den kommer ju 
att vara desperat framöver också, det är ju så att kommunen kan ju inte fixa det här utan det är 
ju dom som är här som ska fixa det här. Alla kan ju inte bli kommunaltjänstemän. 
 
- Det borde ju påverka det hela på ett positivt sätt. Vi blev ju Sveriges näst bästa 
skolkommun. - På vissa skolor märks det nog mer.Vissa inte, det beror på skolorna. Det 
handlar mycket om hur lärarna är. Om lärarna är buttra så påverkar det eleverna, det speglar 
verksamheten. Det hjälper inte att bara föräldrarna har det goda livet om de sen möts av något 
annat i skolan. Om lärarna har det goda livet, eller känner att de har ett bra liv så smittar det 
på eleverna. Lärarna har ändå så mycket makt. 
 
- Det goda livet är avgörande skulle jag vilja säga. Vi i personalen måste själva ha ett gott liv. 
De kollegor som mår bra, delar med sig till andra. När barnens föräldrar mår bra, så mår 
också barnen bra. Är det tungt så är det tufft. Det är ju för att det ”goda livet” inte finns som 
det är tungt och jobbigt i skolan. Vi bär med oss mycket i ryggsäcken. Det handlar om att ta 
ansvar för sitt eget liv. Det är för mycket ”om vem” som ska ordna en god fritid, jag tycker 
inte om den stilen, man måste själv ansvara för det. ”Det goda livet” innebär att man jobbar 
för en god skola, man samarbetar t.ex. som förälder med skolan. 
 
-  Har du märkt av någon påverkan? Faktiskt, jag vet inte hur det skulle påverka det hela. Vi  
har  inte  fått  nya elever  till  skolan  på grund av det goda livet  utan  det  är av andra  
faktorer. 
 
- Om vi jämför med övriga kommuner så har vi väl fortfarande god elevpeng, den är ganska 
hög jämfört med andra skolor och vi har relativt god resurstilldelning. Lokalerna är bra, så vi 
har böcker och andra läromedel, ja det hänger ju ihop med elevpengen. - Förutom arbete, det 
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är det enda vi inte har och det påverkar då, födelsetalen påverkas ju av arbetstillfällena, har 
inte folk jobb vågar dom inte skaffa barn och då minskar ju underlaget för skolor och på det 
viset så är det ju inte gott. - Ja, eller att dom kommer med jobb. Att dom har eget företag eller 
liknande. - Jag tror att just dom här äldre eleverna, speciellt pojkarnas studieresultat är 
beroende av arbetsmarknadsläget här, så det är inte lönt att studera om Du ska bo i 
Övertorneå. - Jag tror det för dom vet att dom måste flytta om dom börjar studera. - För den 
som gillar naturen och naturupplevelser och det är lätt att ha fritidsaktiviteter, det är ingen 
bristvara. - Jag tycker ändå att det finns ganska mycket kultur om man tänker på så litet stället 
är, vi är för få människor. Vi är för få människor som man kan utbyta tankar med och vara ute 
och gå på café. Lite grand den döende svanen. - Dom barnen som jag har nu dom tycker det är 
viktigt att gå i skola så att man får ett jobb och många tycker det är roligt, för dom här små 
barnen märks inte arbetslösheten så mycket som hos dom stora, dom tycker det är roligt att 
leka när det blir rast. Det är en lite svår fråga. 
 
- Vilket goda liv? Ja, alltså det där goda livet det tycker jag, det är, för det första tycker jag att 
det är en fruktansvärd dålig slogan för och ha för en kommun om man inte kan leva upp det 
till 110 procent på alla områden, och sedan har ju inte, det i sig har inte påverkat skolan, inte 
det minsta, varken plus eller minus. - Nej, utan skolan har ju levt, man hade ju en skolgrupp i 
det här projektet men jag tror att dom träffades en eller två gånger sedan var den borta. - Jo, så 
det har gjort varken till eller ifrån. - Nej, nej och framför allt är det att vi måste erkänna att vi 
har problem inom skolan, inom alla områden, med mobbning och allting men man, jag har en 
känsla av att man har lätt och sopa det under mattan, just för att det inte ska synas i statistiken. 
 
Sammantaget anser vi att Övertorneå kommuns slogan och varumärke ”det goda livet” är 
relativt irrelevant och ej till fullo trovärdigt. Det handlar enbart om positiva egenskaper och 
omdömen om oss som enskilda individer och kommunbor bortsett från kulturen och naturen. 
Om det är dessa kärnvärden kommunen skall bygga sin framtid på så tycker vi att det framstår 
som om kommunen är en gigantisk campingplats i ödemarken som gör reklam för 
förbipasserande turister. 
  

Sisu, vi har mod, stolthet och framåtanda. Vi är uthålliga och ger inte upp.  
Kultur, vi i det svensk- finska gränslandet har ett eget språk, en egen historia och 
alla känner alla. 
Gästfrihet, vi bjuder på värme och öppenhet. Vi bryr oss och är välkomnande. 
Enkelhet, vi är raka, ärliga och okonstlade. 
Natur, vi har naturens närhet och en unik orörd gränsöverskridande Torneälv. Vi 
bjuder på både ljus och mörker. 

 
Å andra sidan kan vi påstå att det ovanstående är en självklarhet för många av oss sedan 
urminnes tider, inget märkvärdigt, men skapar det arbetstillfällen och i förlängningen 
underlag för att bibehålla resterande skolenheter i kommunen? Vad gäller den goda skolan 
publicerar kommunen gärna artiklar och bilder med koppling till lärarförbundets utmärkelse 
”Sveriges (näst) bästa skolkommun” emellertid pratar man tyst om den urusla 
måluppfyllelsen bland kommunens skolelever som bland annat finns till allmänt beskådande 
på Skolverkets hemsida.    
 
Övertorneå kommun har nyligen startat ett samarbete med Myndigheten för skolutvecling i 
syfte att komma till rätta med de extremt stora skillnaderna i pojkars och flickors meritvärden. 
I slutrapporten Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att arbeta för förbättrad förskole- 
och skolsituation i segregerade områden (2005) framgår förhållandet i kommunen: 
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De stora skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor har utgjort grunden för en andra 
urvalsgrupp. Tanken var också att ta hänsyn till låga skolresultat. Från Skolverkets statistik 
gjordes en förteckning över de skolor i landet som hade den största differensen mellan 
könen. ... // ... På grund av svårigheterna att utgå från skillnader i resultat valdes i stället tre 
kommuner – Ronneby, Övertorneå och Heby – i vilka man redan tidigare uppmärksammat 
myndigheten på könsskillnader när det gällde skolprestationer och där intresse fanns att 
utveckla arbete med dessa frågor (s 19). 
 
Övertorneå är en kommun med extremt stora skillnader i resultat pojkar – flickor. Förutom 
satsning på språkutveckling avser man att förnya och utveckla formerna för 
föräldramedverkan. Någon närmare beskrivning av hur detta ska ske har dock inte angetts (s 
22). 
 
Övertorneå är en av de tre kommuner som valts ut med tanke på den stora skillnaden i 
resultat pojkar – flickor. Den åtgärdsplan som ligger till grund för arbetet innefattar insatser 
på alla verksamhetsnivåer såsom språkutveckling, föräldramedverkan, individuella 
utvecklingsplaner, goda lärmiljöer och kunskapssyn och lärandesyn. Arbetet med detta 
befinner sig i en planeringsfas, varför information för närvarande inte kan ges om vilka 
aktiviteter som ska länkas samman för att ge kommunen bäst förutsättningar för att minska 
könsskillnaderna. Sammantaget kan konstateras att 2005 års kommuner och skolor, utifrån 
utvecklingsdialogens arbete, startat ett utvecklingsarbete med varierande innehåll som 
förhoppningsvis på sikt kommer att leda till att elevernas möjligheter till bättre resultat i 
skolan kommer att uppnås (s 23) 
http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F582
&cmd=download (2006-01-05). 

 
I Gretha Wikgrens Lägesbeskrivning i Övertorneå kommun, maj 2005 (2005) som kan 
betraktas som ett led och en startpunkt för samarbetet mellan Övertorneå kommun och 
Myndigheten för skolutveckling kan vi läsa bland annat följande som anger en anledning till 
samarbetet, och visar samtidigt ett aktuellt tillstånd i kommunens skolor: 

 
Skolverket sammanställer årligen statistik över slutbetygen i år 9 i samtliga grundskolor i 
riket. Under ett antal år visar denna på markanta skillnader mellan pojkar och flickor i 
Övertorneå kommun. När det gäller slutbetygen våren 2004 (se bilaga 1) för elever vid 
Övertorneå Centralskola ligger tyngdpunkten på flickornas betyg i de flesta ämnen på VG 
och MVG. I sex ämnen finns det en procentuell låg andel (3,1 respektive 6,3) flickor som 
inte nått målen. Bland pojkarna ser situationen helt annorlunda ut. I samtliga ämnen finns 
det en hög andel som inte nått målen. Det varierar mellan som lägst i i drott och hälsa där 
3,7 inte nått målen till kemi där hela 37 % inte nått målen. Pojkars betyg är i övrigt mycket 
lägre än flickornas. I merparten av ämnen ligger betyget på G. Undantaget är idrott där det 
mest frekventa betyget är MVG. 
 
Myndigheten för skolutveckling har uppmärksammat dessa förhållanden och inbjöd 
kommunen och ett par andra kommuner i Syd- och Mellansverige till närmare samarbete 
kring den rådande situationen för flickor och pojkar i förskole- och skolmiljö. Övertorneå 
kommun tackade ja till det erbjudna samarbetet med Myndigheten. Vid ett inledande möte 
under våren 2005 mellan företrädare för kommunen och Myndigheten för skolutveckling 
bestämdes att samarbetet skulle koncentreras till skolverksamheten på centralorten. Likaså 
har den deltagande förskolan sitt säte där. Denna lägesbeskrivning är att betrakta som ett led 
och en startpunkt för samarbetet (Wikgren, G, Lägesbeskrivning i Övertorneå kommun, maj 
2005, 2005, s 1).  

 
När det gäller påstående 3.4. i enkäten Det finns alltid mer än en person inom 
administrationen som klarar av att utföra varje angelägen uppgift visar det sig att bortfallet är 

http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F582
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så stort som 6. Vi har ingen rimlig förklaring till det stora bortfallet. Ett ännu högre bortfall 
blev resultatet i påstående 3.6. Rektorn bidrar till att all personal som arbetar med 
administrativa uppgifter upplever sitt eget arbete som delar av en helhet och att de ytterst är 
till för skolans elever. Här var bortfallet 7. En förklaring kan vara att respondenterna ser det 
som två olika påståenden eller att de upplever att det ej finns någon annan administrativ 
personal än rektorn själv. Det ovanstående kan antydas i det följande resultatet: 
Administrationen fungerar så effektivt och självständigt att rektorn kan ägna tid åt det 
pedagogiska ledningsarbetet, här instämmer 17 respondenter inte alls eller i låg grad i 
påståendet.  
 
Av skolans samtliga ämnen upptar ämnet svenska 22 procent eller 1490 timmar av den 
garanterade skoltid på 6665 timmar som alla elever får. Jämförelsevis är eleverna garanterade 
900 timmar matematik under sin tid i grundskolan, vilket motsvarar 13,5 procent av den 
garanterade skoltiden. För oss ter det sig som ett mysterium att så pass många som 20 – 25 
elever inte kommer att uppnå målen i svenska (enligt statistiken från s 3) och att dubbelt så 
många 40 – 50 elever inte kommer att klara målen för matematik i grundskolan i en så pass 
liten kommun som Övertorneå! 
 
Egna reflektioner 
 
För att hänga med i dagens rasande snabba utveckling krävs öppet sinne, nyfikenhet och 
beredvillighet att förändra. Skolan måste gå i takt med den utveckling den ska förbereda 
eleverna för, vara en aktiv del av samhället, följa utvecklingen, anpassa sig efter den och 
försöka påverka den. Och samhället måste få spela en aktiv roll i skolan! Utbildning får inte 
betraktas som ett isolerat förstadium till det "verkliga" livet. Med samma ömsesidighet bör 
lärare, elever och föräldrar få tillfälle att agera jämbördigt i utformning och uppläggning av 
skolarbetet. 
 
Varje skola skulle kunna ha en egen lokal skolstyrelse som komplement till den politiskt 
tillsatta kommunala skolstyrelsen. I skolans skolstyrelse kan till exempel representanter för 
föräldrar, lärare, elever, kommun, näringsliv/arbetsliv och bibliotek ta initiativ för att föra in 
kunskap i skolan eller föra ut kunskap om skolan till omvärlden. Lärare och forskare från 
Luleå tekniska universitet, liksom föräldrar, kommunens näringsliv och arbetsliv kan  
engagera sig direkt i skolorna. 
 
Det ska inte ses som en betungande uppoffring utan något som ger mycket tillbaka. 
Näringslivet/arbetslivet får kontakter med unga människor som kan utgöra en framtida 
rekryteringsgrund. Men också ge dem möjlighet till praktik, kanske "forskningsprojekt" och 
sommarjobb. Skolan är en del av samhället och dess primära uppgift är att förbereda barn och 
ungdomar för ett gott liv i detta samhälle. Barn och ungdomar måste tidigt få påtagliga 
bekräftelser på att alla aktörer i samhället faktiskt bryr sig om deras framtid, räknar med dem 
och respekterar dem som individer. De måste tidigt få bekräftelse på att det finns utrymme för 
dem inom de högre utbildningarna på högskolor och universitet och i arbetslivet. Det kanske 
allra viktigaste i ett ambitiöst, kommunikativt arbete mellan skola och det övriga samhället 
måste vara att alla får vara med och anses önskvärda. Att ingen är eller upplever sig som 
diskvalificerad, oönskad eller misslyckad. 
 
I den svenska skolan ska ingen tillåtas hamna i återvändsgränder. Alla ska, oavsett 
grundläggande förutsättningar, bakgrund eller andra individuella egenskaper erbjudas 
likvärdiga möjligheter att lyckas. Skolan måste i ännu högre grad planera för framgång. Då 
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måste man våga ta risker, värdesätta misstag och uppmuntra passion, vision och handling. 
Positiv inställning hos alla är en nödvändighet. Låt oss alla göra allt vi kan för att ge våra barn 
och ungdomar Sveriges bästa skola! Det kräver individualiserade synsätt. 
 
Arbetet för att nå de nationella målen för utveckling och lärande skall främst utformas av 
eleverna och personalen. Skolan skall samverka med hemmen. Läroplanerna, andra statliga 
förordningar och kursplanerna ger riktlinjer för arbetet. Det finns bestämmelser om timplaner 
och ämnes- och kursstruktur, riktlinjer för stödinsatser, för betygssättning och 
utvecklingssamtal, för utbildning på arbetsplatser, en garanterad undervisningstid etc. Målen i 
kursplanerna ger dessutom vägledning för arbetssätten genom att beskriva vilka kunskaper, 
färdigheter och övrig utveckling barnen och ungdomarna skall nå. 
 
Vår undersökning riktas mot hur man arbetar för att nå målen och hur man anpassar arbetet 
till olika behov. Vi gör den bedömningen att elever och lärare i samverkan med hemmen på 
ett medvetet sätt utformar undervisningen i riktning mot målen. Skolans ansträngningar för att 
anpassa skolarbetet till elevernas olika intressen och behov har kommit långt och ett tydligt 
fortsatt arbete pågår. Skolan har en väl fungerande organisation för att möta elever med behov 
av stöd. 
 
Kommunerna har ett övergripande ansvar för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och 
skolan på lokal nivå. Kommunerna är också huvudmän för verksamheterna. Läroplanerna 
lägger tydliga ansvarsområden på rektor och personal för skolornas inre organisation och 
arbete. Sammantaget har dessa skyldighet att se till att rätten till utbildning och till att nå 
nationella mål tillgodoses.  
 
Frågor som behandlas vid undersökningen är exempelvis om verksamheten har en ledning 
enligt de nationella bestämmelserna, hur denna fungerar i praktiken och om det finns system 
för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen. Huvudmannen och skolans ledning 
beslutar hur och med vilka resurser utbildningen skall genomföras för att de lärande skall nå 
de nationella målen för utbildningen. I skollagen finns dock bestämmelser om några viktiga 
förutsättningar för att säkra kvaliteten i utbildningen. Dessa avser främst krav på personalens 
kompetens, tillgång till ändamålsenliga lokaler, läromedel och annan utrustning som behövs 
för en tidsenlig utbildning. Även principerna för resursfördelningen aktualiseras vid 
undersökningen. 
  
Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att göra en liknande forskning under en längre tid, med fler och mer 
ingående intervjuer för att öka djupet på forskningen. Intressant vore också att följa upp i 
vilken utsträckning förslagen på förändringar skett inom organisationen. 
 
Dagens informationssamhälle ställer redan idag höga krav på medborgarnas läs- och 
skrivkunskaper och dessa tenderar att skärpas i takt med de samhällsförändringarna som sker i 
en allt snabbare takt. Tyvärr visar forskning och statistik att läs- och skrivförmågan försämras 
från år till år och att det börjar bli ett allvarligt problem. Vad beror då dessa försämringar på? 
Forskning kring individers ändrade förhållningssätt gentemot hela sin omgivning omfattande 
allt från föräldrar/familj till samhällsinstitutioner som exempelvis skola, myndigheter, deras 
värderingar, framtidsutsikter, ansvar, krav anser vi vara av intresse att studera. 
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Ställer föräldrar och skola relevanta krav på sina barn/elever? Varför upplever eleverna det så 
jobbigt att lära sig läsa och skriva? Fröjd beskriver i sin doktorsavhandling ett samband 
mellan en positiv snabb stimulus erhållen exempelvis genom datorspel och en negativt 
upplevd arbetskrävande sitation vid läs- och skrivinlärning/språkutveckling. Ett intressant 
område att studera vidare på då barn och ungdomar i dag brukar datorer i allt större 
omfattning. 
 
Vidare skulle det vara intressant att följa upp och utvärdera det arbete som Övertorneå 
kommun just nu genomför med myndigheten för skolutveckling med avseende på pojkars och 
flickors skillnader i slutbetyg i år 9. 
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Bilaga 1.1. 

 

Lärarförbundets kriterier för ”Sveriges bästa skolkommun”. 
 
Underlaget för nio av kriterierna hämtas från Skolverkets officiella statistik insamlad av SCB, 
två från Kommunförbundets statistik (partsgemensam) och ett från Lärarförbundets 
lokalavdelningar i varje kommun. Uppgifterna härrör från läsåret 2004/05 när det gäller 
resurser, lärartäthet, andel pedagogiskt utbildade lärare och andel barn i förskola. Mättillfället 
för uppgifter avseende elever avser läget den 15 oktober 2004. Mätperioden för uppgifter om 
lärare är vecka 42, 2004 och för årsarbetare den 15 oktober 2004. Alla kostnader avser 
kalenderåret 2004. Utbildningsresultaten är hämtade från läsåret 2003/2004. Kommuner 
rankas inom respektive kriterium från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Kommuner 
med samma värde får samma placering. De olika placeringarna summeras för varje enskild 
kommun och kommunerna rangordnas efter den sammanlagda poängsumman. Två kriterier, 
andel pedagogiskt utbildade lärare respektive lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen 
då tillgången till kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Övriga 
tio kriterier ges enkel vikt. Den kommun som uppnår lägst poängsumma hamnar i topp. 
 
1. Resurser till undervisningen 
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Vi har vägt samman två mått: 
kostnaden exklusive lokaler per inskrivet barn i förskola och det nya integrerade 
måttet, som Skolverket från och med i år presenterar, som består av kostnaden 
för förskoleklass, grundskola och fritidshem i kommunal regi exklusive 
lokaler och inventarier per elev i grundskolan och förskoleklass. Uppgifterna 
omfattar endast elever i kommunala skolor. Anledningen till att det nya integrerade måttet 
presenteras av Skolverket är att många kommuner har svårt att särskilja vilka kostnader som 
hör till vilken verksamhet. För att göra systemet mer rättvist har vi därför också valt att 
använd det nya måttet i stället. 
 
Värdet för respektive delkriterium/mått rangordnades i decilgrupper (från 1-10). Dessa 
rangordningssiffror summerades samtidigt som de viktades där rangordningssiffran det nya 
integrerade måttet gavs vikten 13 och förskolan gavs vikten 5. Anledningen till att vi valde 13 
som vikt för det nya integrerade måttet är at det motsvara de tidigare vikterna om 9 för 
grundskolan, 1 för för3 skoleklassen och 3 för fritidshemmet. Därefter rangordnades den 
sammanlagda poängsumman från 1 till 290. Om en kommun saknar ett värde i Skolverkets 
databas så har vi använt kommungruppens medelvärde från läsåret 2002/03. 
 
2. Andel pedagogiskt utbildade 
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Vi har vägt samman fyra mått: andelen 
årsarbetare i kommunal förskola med pedagogisk högskoleutbildning, andelen årsarbetare i 
kommunal förskoleklass med antingen förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogutbildning, 
andelen lärare (heltidstjänster) med pedagogisk utbildning i kommunala skolor och andelen 
årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i kommunala fritidshem. Viktningen 
och rangordningen har skett på samma sätt som för kriterium 1 ovan. 
 
3. Lärartäthet 
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Vi har vägt samman fyra mått: antal barn per 
årsarbetare i kommunal förskola, andelen årsarbetare per 100 elever i kommunal 
förskoleklass, andelen lärare (heltidstjänster) per 100 elever i kommunal grundskola inklusive 
undervisning i modersmål och Svenska som andraspråk och antal barn per årsarbetare i 
kommunala fritidshem. Viktningen och rangordningen har skett på samma sätt som för 
kriterium 1 ovan. 
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4. Friska lärare 
Underlag rörande Lärarförbundets medlemmar hämtat ur partsgemensam statistik över 
sjukskrivningar. Vi har vägt samman två mått: andelen medlemmar i Lärarförbundet som i 
november 2004 var tjänstlediga p g a sjukdom, helt eller delvis 30 dagar eller mer och 
förändringen i procent mellan andelen sjukskrivna 2003 och 2004. Procenttalet för de två 
delmåtten rangordnades i decilgrupper (från 1-10). Dessa rangordningssiffror summerades 
samtidigt som de viktades där rangordningssiffran för andelen sjukskrivna multiplicerades 
med 4 och för förändringen med 1. Därefter rangordnades poängsumman från 1 till 290. 
 
5. Lärarlöner 
Utdrag ur Lärarförbundets lönestatistik, baserat på partsgemensam statistik, avseende löner 
för medlemmar som arbetar i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Statistiken är 
den senaste, daterad november 2004. Vi har använt medellönen för fem olika lärarkategorier: 
grundskollärare 1-7 och 4-9, lärare i praktiskt/estetiska ämnen, förskollärare och 
fritidspedagoger. För att premiera kommuner som har valt att satsa på sina lärare har även 
löneökningstakten för identiska individer under de senaste fem åren använts. Medellönen för 
respektive kommun och lärarkategori och löneökningen för varje kommun under de gångna 
fem åren rangordnades i decilgrupper (från 1- 10). För grundskolan beräknades en medellön 
viktat efter de olika lärarkategoriernas andel av grundskolans lärare. Rangordningssiffrorna 
för förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare summerades samtidigt som de viktades 
där rangordningssiffran för grundskolan multiplicerades med 9, förskolans med 6 (detta 
eftersom majoriteten av lärarna i förskoleklass är förskollärare) och fritidshemmets med 3. 
Det får till följd att grundskollärarnas löner väger tyngre än övriga lärarkategoriers. 
Löneökningstakten gavs samma vikt, 9, som grundskolan. Därefter rangordnades 
kommunernas sammanlagda poängsumma från 1 till 290. 
 
6. Kommunen som avtalspart 
Baseras på enkätsvar från Lärarförbundets lokalavdelningar rörande kommunens förmåga att 
leva upp till gällande avtal och vilka förutsättningar våra lokalavdelningar anser att lärarna 
ges i kommunen. Enkätundersökningen genomfördes under våren och sommaren 2005. 
Frågorna handlade om det partsgemensamma utvecklingsarbetet, lokalavdelningens syn på 
kommunens respekt för den professionella friheten för lärare och skolledare och på de 
förutsättningar som lärare ges av kommunen. Svaren avgas enligt en poängskala mellan 1-5 
där poängen sedan adderades. Efter den sammanlagda poängsumman rangordnades 
kommunerna från 1-290. 249 lokalavdelningar besvarade enkäten. För kommuner vars 
lokalavdelningar inte svarat gavs rangordningsvärdet 250. 
 
7. Andel barn i förskola 
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Andel av befolkningen i åldern 1-5 år som var 
inskrivna i kommunal förskola eller förskola som drivs i enskild regi. Kommunerna 
rangordnas från 1-290 utifrån andelen barn med plats i förskola. 
 
8. Genomsnittligt meritvärde åk. 9 
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Genomsnittligt meritvärde i åk. 9 för samtliga 
elever i kommunal grundskola vårterminen 2004. Kommunerna rangordnas från 1-290 utifrån 
det genomsnittliga meritvärdet. Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 
bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15, MVG=20). Det möjliga maxvärdet är 320 
poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett ämne. 
Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne 
enligt det gällande betygssystemet.  
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9. Genomsnittligt meritvärde justerat efter förutsättningar 
Faktiskt genomsnittligt meritvärde för eleverna i åk 9 vårterminen 2003 i kommunala skolor 
(se kriterium 8) jämförs med förväntat genomsnittligt meritvärde enligt Skolverkets 
modellberäkningar (SALSA, http://salsa.artisan.se/). De bakgrundsfaktorer som Skolverket 
tagit hänsyn till är: 
 

• andel av avgångseleverna som är födda utomlands 
• andel av avgångseleverna vars båda föräldrar är födda utomlands, men eleven 
• är född i Sverige 
• andel pojkar av avgångseleverna 
• föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå 

 
Kommunerna rangordnas från 1-290 utifrån differensen mellan faktiskt genomsnittligt 
meritvärde och förväntat genomsnittligt meritvärde. 
 
10. Andel elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom 4 år 
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Andel av elever, exklusive elever på det 
individuella programmet, som gick i år 1 i gymnasieskolan den 15 oktober 2000 och som inte 
fanns i gymnasieskolan den 15 oktober 1998 eller 15 oktober 1999 och som fick slutbetyg 
från program/IB-linjen läsåret 2003/04 eller tidigare. Uppgifterna avser elever som är 
folkbokförda i kommunen oavsett om de studerat i en annan kommun eller på en fristående 
gymnasieskola. Kommunerna rangordnas från 1-290 efter andelen i procent som fullföljt 
gymnasieutbildningen inom 4 år. 
 
11. Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet för högskolestudier 
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Andel av kommunens invånare, födda 1984, som 
har grundläggande behörighet till högskolestudier. Uppgifterna avser personer som är 
folkbokförda i kommunen oavsett om de studerat i en annan kommun eller på en fristående 
gymnasieskola. Kommunerna rangordnas från 1-290 efter hur hög andel av de tjugoåriga 
invånarna som har grundläggande behörighet för högskolestudier. Grundläggande 
högskolebehörighet har den som i slutbetyg har lägst betyget godkänd på kurser som omfattar 
minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.  
 
Kommuner som har en hög andel unga som lämnar kommunen omedelbart efter sin 
gymnasieutbildning och som folkbokför sig i den nya kommunen senast 1 november samma 
år missgynnas i detta kriterium. 
 
12. Övergång till högskolan inom tre år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan. 
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Andel av alla elever folkbokförda i kommunen 
2001 med slutbetyg från program/linje i gymnasieskolan läsåret 2000/01 som registrerats som 
nybörjare vid högskola senast under läsåret 2003/04. Kommunerna rangordnas från 1-290 
efter hur hög andel av dem som påbörjat högskolestudier senast tre år efter avslutad 
gymnasieutbildning. Uppgifterna bygger således på elevens folkbokföringskommun under 
gymnasietiden och inte på folkbokföringsorten då högskolestudierna inleddes. 
 
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/Documents/0042C962/$FILE/bakgrund.pdf (2005-
12-30). 
 
 

http://salsa.artisan.se
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/Documents/0042C962/$FILE/bakgrund.pdf
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Institutionen för utbildningsvetenskap 

Utbildningsprogrammet för lärare 

 
 
Det goda livet och den goda skolan – en undersökning om nyckelpersoners 
uppdragsutövande vid Centralskolan i Övertorneå. 
 
Vi är två studenter som arbetar med vår C-uppsats. Det är vår slutliga uppgift inför 
examen som lärare för grundskolans tidigare år. Uppsatsens syfte är att undersöka 
hur nyckelpersoner inom skolan uppfattar och verkställer sina respektive uppdrag 
då elever riskerar att ej nå uppsatta kunskapsmål. 
 
Utöver denna enkät kommer vi även att intervjua ett antal personer. Vår 
förhoppning är att samtliga verksamma pedagoger vid Övertorneå Centralskola är 
villiga att ingå i denna första del av undersökningen, likaså skolledare och 
kommunala skolpolitiker. 
 
Enkäten består av två delar. Den första delen består av påståenden för Dig att ta 
ställning till. I den andra delen har Du möjlighet att lämna egna förslag till 
förändringar som Du tror kan leda till förbättringar av skolverksamheten. 
 
Motivet till undersökningen grundar sig i att Övertorneå kommun, för andra året i 
rad rankats som den näst bästa skolkommunen i landet. Utmärkelsen ”Sveriges bästa 
skolkommun” instiftades av Lärarförbundet 2002 för att uppmuntra och inspirera 
landets kommuner att satsa på elever, lärare och skolpersonal som tillsammans 
skapar en god skola. 
 
Du som respondent garanteras fullständig anonymitet och enkät- tillika 
intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren tillsänder Ni oss i 
medföljande färdigadresserade och frankerade kuvert. 
  
Tack på förhand ! 
Marja Ylinenpää & Tomas Kauma 
Övertorneå 2005-11-22 
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Det goda livet och den goda skolan - en undersökning om nyckelpersoners 
uppdragsutövande vid Centralskolan i Övertorneå.   
 

 
Lämna dina omdömen i följande påståenden. Svarsalternativen medger dig att lämna en 
personlig uppfattning som visar i vilken grad Du instämmer i påståendena. 

 
1. Instämmer inte alls i påståendet. 3. Instämmer i hög grad i påståendet. 
2. Instämmer i låg grad i påståendet. 4. Instämmer fullständigt i påståendet. 
 

Min bedömning 
1. Skolplan 

 1 2 3 4  

       1. 1. All personal är förtrogna med innehållet i skolplanen och betraktar 
den som ett av sina styrdokument. 

      

       
       1. 2. Skolplanen följs upp kontinuerligt och utvärderas regelbundet. I 
planen framgår när och hur det ska gå till. 

      

       
       1. 3. Personalen deltar i utvärderingen av skolplanen, där deras synpunkter 
tas till vara. 

      

       
       1. 4. Kvalitetsredovisningar upprättas och används som ett led i den 
kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av skolplanen. 

      

       
       1. 5. Samarbetet mellan skolledning, skolförvaltning och skolnämnd i vår 
kommun fungerar bra. 

      

       
       1. 6. Skolpolitiker besöker ofta skolan för att skapa dialog med skolledare 
och personal. 

      

              
Sammanfattande bedömning:  1 2 3 4  
Skolplanen fungerar som styrdokument för skolan.       

       
 
 

Min bedömning 
2. Arbetsplan 

 1 2 3 4  

       2. 1. Skolans personal är förtrogen med och upplever arbetsplanen som ett 
värdefullt stöd för genomförande målen för verksamheten. 

      

       
       2. 2. Arbetsplanen är förankrad såväl i skolplan som i nationella 
styrdokument. 

      

       
       2. 3. Arbetsplanen beskriver prioriterade områden och används som ett 
verktyg för att utveckla viktiga delar av skolans verksamhet. 
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       2. 4. Arbetsplanen anger vägar för att nå målen och vem som är ansvarig 
för genomförandet.  

      

       
       2. 5. Arbetsplanen innehåller tidplan och beskriver hur och uppföljning 
och utvärdering ska ske. 

      

       
       2. 6. För att få underlag för utvärderingar av arbetsplanen dokumenteras 
arbetet löpande. 

      

              
Sammanfattande bedömning:  1 2 3 4  
Arbetsplanen fungerar som styrinstrument och stöd för skolan.       

       
 
 

Min bedömning 
3. Skolledare 

 1 2 3 4  

       3. 1. Rektorn ägnar huvuddelen av sin tid åt direkta ledningsuppgifter 
inom den egna skolan.  

      

       
       3. 2. Rektorn verkar för ett arbetsklimat som inspirerar alla medarbetare till 
engagemang, utveckling och goda resultat och tilltro till de enskildas förmåga. 

      

       
       3. 3. Rektorn förankrar och tydliggör skolans uppdrag för all personal och övriga 
intressenter och ser till att det finns en planering för skolans utvecklingsarbete. 

      

       
       3. 4. Det finns alltid mer än en person inom administrationen som klarar 
av att utföra varje angelägen uppgift. 

      

       
       3. 5. Administrationen fungerar så effektivt och självständigt att rektorn 
kan ägna tid åt det pedagogiska ledningsarbetet. 

      

       
       3. 6. Rektorn bidrar till att all personal som arbetar med administrativa uppgifter 
upplever sitt eget arbete som delar av en helhet och att de ytterst är till för skolans elever. 

      

              
Sammanfattande bedömning:  1 2 3 4  
Rektorn fungerar som pedagogisk och administrativ ledare.       

       
 

 
Min bedömning 

4. Särskilda skyldigheter och ansvarsfördelning 

 1 2 3 4  

       4. 1. Rektorn ansvarar för att utveckla skolans arbetssätt, -former, 
organisation, kursutbud, samarbete och former för samverkan. 

      

       
       4. 2. Rektorn bidrar aktivt och medvetet att skapa ett arbetsklimat som 
kännetecknas av trygghet, förtroende, engagemang, utveckling och goda resultat. 
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       4. 3. Vi på våran skola kan ge exempel på konkreta åtgärder som rektorn 
vidtagit för att nå läroplanens mål. 

      

       
       4. 4. Det finns en klar och tydlig ansvarsfördelning inom skolan och denna 
ansvarsfördelning är väl fungerande. 

      

       
       4. 5. Vid behov görs förändringar av ansvarsfördelning och 
delegationsordning. 

      

       
       4. 6. Ansvarsfördelningen finns beskriven och beskrivningen är tillgänglig 
för alla. 

      

              
Sammanfattande bedömning:  1 2 3 4  
Rektorn fullgör det som läroplanen preciserar och ansvarsfördelning fungerar.       
       
 
 

Min bedömning 
5. Pedagoger och elever 

 1 2 3 4  

       5. 1. Eleverna har inflytande över sin skolsituation.       

       
       5. 2. Arbetssätt och metoder i undervisningen varieras. 
 

      

       
       5. 3. Skolarbetet ger eleverna stimulans och stärker deras tillit till den egna 
förmågan. 

      

       
       5. 4. Elevernas resultat ligger på en förväntad nivå.       

       
       5. 5. Skolan har avsatt tillräckliga resurser för stöd till elever med svårigheter och elever 
som har svårigheter får handledning och särskilt stöd av god kvalitet. 

      

       
       5. 6. Lärarna använder diagnoser och andra metoder för att identifiera 
elever med behov av stöd. 

      

       
       5. 7. Åtgärdsprogram upprättas för elever som riskerar att ej uppnå målen.        

       
       5. 8. Skolan har en väl fungerande rektor med god kommunikation till 
personalen och visar ett aktivt intresse för undervisning och lärande.  

      

       
       5. 9. Skolan har en väl fungerande organisation i arbetsenheter och 
arbetslag. 

      

       
       5. 10. Skolan har en tydlig utvecklingsplan med förbättringsområden och 
handlingsprogram.  
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5. 11. Personalen utvärderar regelbundet den egna skolans verksamhet och 
får årligen individuell fortbildning av god kvalitet.  

      

       
       5. 12. Det finns ett samband mellan allt större tillgängligheten och bruk av 
datorer, TV-, video- och DVD tittande och sjunkande läs- och skrivförmåga.  

      

       
       5. 13. Det finns ett samband mellan minskade undervisningsresurser och 
ökande läs- och skrivsvårigheter. 

      

       
       5. 14. Mindre klasser ger bättre läs- och skrivresultat hos eleverna under 
de första skolåren. 

      

       
       5. 15. Oförändrad läs- och skrivförmåga är en försämring i relation till de 
allt högre kraven som informationssamhället ställer. 

      

       
       5. 16. Datorinköp och underhållet av dessa tar alltför stor del av undervisningsresurserna 
och pengarna borde satsas på kärnverksamheten i mycket större grad.  

      

               
 
 

Det goda livet och den goda skolan - en undersökning om nyckelpersoners 
uppdragsutövande vid Centralskolan i Övertorneå. 
 
 

 

Markera med siffrorna 1-8 i vilken ordning Du anser följande styrdokument vara till 
stöd i skolans strävan att minska antalet elever som ej uppnår uppsatta kunskapsmål. 1 
är mest viktig medan 8 är minst viktigt. 

 

  Arbetsplan 

  Lpo 94 

  Skolplan 

  Lpfö 98 

  Grundskoleförordning 

  Timplan 

  Skollag 

  Kursplan 
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Markera med siffrorna 1-8 i vilken ordning Du anser följande nyckelpersoners ansvar 
vara i skolans strävan att minska antalet elever som ej uppnår uppsatta kunskapsmål. 1 
är mest viktig medan 8 är minst viktig. 

 

  Barn och utbildningsnämnden 

  Pedagoger 

  Rektorer 

  Skolchef 

  Regeringen 

  Skolverket 

  Föräldrar 

  Riksdagen 

 

Vilka starka sidor kännetecknar Övertorneå Centralskola enligt din mening: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Vilka svaga sidor kännetecknar Övertorneå Centralskola enligt din mening: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Förslag till åtgärder: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Andra synpunkter på denna undersökning:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

Hjärtligt tack för din medverkan! Vi är tacksamma för att Du tagit dig tid att svara på enkäten 
och därigenom hjälpt oss på vår väg mot examen. Med vänliga hälsningar: Marja Ylinenpää 
och Tomas Kauma.  
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Frågor till intervjuer. 
 
 
1. Upplever Du att skolan har tydliga, mätbara och tidsbundna mål för 
verksamheten?  

 
2. Vad skulle Du förändra i syfte att förbättra dina egna arbetsförutsättningar? 
 
3. Vad skulle Du förändra i syfte att förbättra elevernas resultat/prestationer? 
 
4. Uppfattar Du läs- och skrivsvårigheter som ett uttryck för förändringar i 
 
a. resurstilldelning? 
b. lagar och styrdokument? 
c. nyckelpersonernas arbetsuppgifter och arbetssätt? 
d. elevernas förhållande till informationsteknologi och media? 
e. föräldrarollen? 
f. andra orsaker? 
 
5. Vilka åtgärder sätts in om elever riskerar att ej nå uppställda kunskapsmål?  
 
6. Hur påverkar ”det goda livet” den ”goda skolan”? 
 
7. Vad är kvalitet i skolan för Dig?  
 
8. Hur fungerar ledningen och styrningen av skolan? Vad upplever Du vara positivt 
respektive negativt? 
 
9. Vilken är graden av påverkansmöjligheter hos eleverna som Du ser det? 
 
10. Upplever Du nuvarande nivå/takt på kompetensutveckling av skolans personal 
vara tillräcklig? 
 
11. Hur fungerar personalens samarbete i lag och grupper enligt din mening? 
 
12. Något annat som Du önskar tillägga? 

 
 
 
 
 
 




