
Karin Rönnerman 

Lärarinnor utvecklar 
sin praktik 

En studie av åtta 
utvecklingsarbeten på lågstadiet 

Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

I /Är--





Lärarinnor utvecklar sin praktik 
En studie av åtta utvecklingsarbeten på lågstadiet 

AKADEMISK AVHANDLING 

som med tillstånd av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå 
universitet för avläggande av doktorsexamen framläggs till offentlig 

granskning i Hörsal G, Humanisthuset, fredagen den 1 oktober, 1993, 
kl 10.00 

av 

Karin Rönnerman 



Rönnerman, Karin. Lärarinnor utvecklar sin praktik. En studie av åtta 
utvecklingsarbeten på lågstadiet. (Female teachers develop their practices. 
A study of eight development projects at the primary level of the 
comprehensive school). Dissertation at the Faculty of Social Sciences, 
University of Umeå, 1993. (In Swedish with a summary in English). 
ISBN 91-7174-813-X, ISSN 0281-6768. 

Abstract 

The overall aim of this study is to contribute to the understanding of 
development projects carried out by teachers within the Swedish 9-year 
compulsory school. The study concentrates on the everyday classroom 
work of the teachers, firstly when there were extra funds to use for the 
development projects, and secondly, when the funding had expired. 
Eight projects at the primary level were selected. Each project was visited 
three times during the first year. A follow up was made three years later. 
Data were collected by way of interviews, questionnaires and 
observations. 

The projects had different aims, contents and organization. Some 
projects changed or developed their aims and contents in the course of 
the project period, while others kept their original direction. Differences 
in the development of project activities were found to be related to such 
factors as the amount of personal support given by headmasters and 
colleagues, and on whose initiative a project was started, whether by the 
authorities or by the teachers themselves. Within the framework of the 
projects, the teachers often instigated relevant in-service training, 
developed new forms of cooperation, sought to integrate school subjects 
and tried new pedagogic practices. When financial support was 
terminated, the new ideas and the new practices were incorporated in the 
changed every day way of working. 

The project work tended to make the teachers feel more harmonious 
and whole, in that the activities tended to tie the teacher's personality and 
career more firmly together. Besides this personal development, the 
teachers felt that the project work enhanced more and closer cooperation 
in the schools. The teachers emphasized that it had become very 
important for them to collaborate, and that they felt they were no longer 
left alone with the responsibilities and problems in the classroom. The 
projects led to more committed pedagogical discussions in the staff-
rooms resulting in a claim for more knowledge. The project teachers 
often invited lecturers and arranged other forms of in-service training. 

The results of the study are discussed in relation to theories of school 
development, teacher work and career as well as to gender theories. 

Keywords: primary school teachers, local development work, knowledge 
base, in-service training, career, collaboration, cooperation 
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KAPITEL 1 

Bakgrund 

Vintern 1983 uppmärksammades lågstadiet genom riksdagens beslut att 
30 miljoner kronor skulle avsättas1 för att stimulera till lokalt utveck
lingsarbete - den så kallade lågstadiesatsningen2 (Prop 1982/83:100). Av 
de 30 miljonerna riktades 28 miljoner till lärare i det direkta undervis
ningsarbetet, medan två miljoner användes till centralt initierad verksam
het.3 I skrivningen betonades att skolstarten och i synnerhet årskurs ett 
var betydelsefulla för barnets fortsatta skolgång, både vad gällde kun-
skapsinhämtande och utveckling i andra avseenden. I propositionen gavs 
förslag på områden som ansågs särskilt angelägna att utveckla: 

Projekten kan gälla att pröva de positiva effekterna av personalför
stärkningar genom t ex fler lågstadielärare eller förskollärare på låg
stadiet. De kan också avse fortbildningsinsatser för att åstadkomma en 
förbättrad samverkan mellan förskola och skola. Andra möjligheter att 
använda resursen kan vara att förbättra kontakterna mellan föräldrar 
och skola för a tt därigenom åstadkomma en bättre samverkan mellan 
skola och hem bl a göra föräldrarna medvetna om vilka krav verk
samheten i skolan ställer på barnen. Ytterligare exempel är att ut
veckla arbetssättet på lågstadiet t ex genom projekt med årskurslös 
undervisning. (A a, s 212) 

Rektorsområden och lärare uppmanades att ansöka om medel och lämna 
in en projektplan över den verksamhet som planerades. Fördelning av 
pengar till den lärarledda projektverksamheten gjordes av länsskolnämn-
derna. I propositionen framhölls att då situationen på lågstadiet ansågs 

1 En av anledningarna härtill var en uppmärksammad framställning av S veriges lärarförbund 
(1981). Genom en egen studie pekade lärarförbundet på brister i arbe tsförhållandena på lågsta
diet. 

2 Lågstadiesatsningen var en benämning som användes inom den centrala utvärderingen av sats
ningen. Själva utvärderingen gick dock under arbetsnamnet "LÅG 30"-projektet. I skolorna be
nämndes satsningen SÅL-medel (Särskilda Åtgärder på Lågstadiet). På SÔ tillsattes en arbets
grupp, bestående av handläggare från hälften av landets länsskolnämnder och ansvariga på SÖ, 
under namnet "samverkansg nippen lågstadiets utveckling". Jag kommer genomgående att an
vända benämningen lågstadiesatsningen. Lågstadiesatsningen värdet första exemplet på en spe
cialin riktad satsning på förändring genom loKalt utvecklingsarbete. Denna satsning skall också 
förstås mot bakgrund av de allmänt inriktade åtgärderna för förändring och förnyelse inom skol
väsendet i form av personalfortbildning och lokalt utvecklingsarbete - LUVA - som riksdagen be
slutat om i anslutn ing till r egeringens proposition "skolforsKning och personalutveckling" (Prop 
1980/81:97). 

3 Vad beträffar de två miljonerna sades följande: 
"Av resursen bör 2 miljoner kronor avsättas för centralt initierat utvecklingsarbete kring fråge
ställningar rörande övergången mellan förskola och skola att fördelas av SO och Socialstyrelsen 
gemensamt En mindre del av beloppet bör därvid kunna användas forden centrala utvärderingen 
av den totala 30-miljoners resursens effekter" (Prop 1982/83:100, s 275). 



2 

oroande,4 borde årskurs ett ingå i projekten samt att medlen skulle ses 
som en stimulans och komma så många skolor som möjligt till del. Det 
innebar att en enskild skola endast kunde uppbära medel en begränsad 
tid - ett till två år angavs - och därefter borde verksamheten kunna ingå 
inom ramen för tillgängliga resurser. Endast i de fall länsskolnämnden 
ansåg ett bestämt projekt vara av särskilt intresse och ha allmängiltig ka
raktär kunde medel utgå för mer än två år. 

Lågstadiesatsningen bestod alltså av lokala utvecklingsarbeten5 som 
genomfördes av lärare på olika skolor runt om i landet. Satsningen kom 
att pågå under en fyraårs-period och avslutades läsåret 1986/87. Under 
det sista året fanns möjligheter att erhålla medel för samverkan med 
mellanstadiet, då satsningen påföljande år övergick till att enbart gälla 
detta stadium. 

En mindre del av de medel, som fördelades centralt, gick till en utvär
dering av satsningen som helhet.6 Utvärderingen utgick från ett perspek
tiv där lågstadiesatsningen sattes in i ett vidare utbildnings- och samhälle
ligt sammanhang.7 Utifrån den teoretiska referensramen fokuserades nå
gra centrala aspekter, såsom decentralisering, projekturval, resursfördel
ning, utveckling och utvecklingsarbete. De empiriska studierna förlades 
till olika nivåer: 

- central nivå (officiella beslut etc) 
- regional nivå (handläggning och fördelning av medel) 
- loka l nivå (konkret projektverksamhet) 

För att få en så heltäckande bild som möjligt av de utvecklingsarbeten 
som bedrevs inom den särskilda satsningen på lågstadiet, användes två 
tillvägagångssätt. En övergripande kartläggning av det totala antalet ut
vecklingsprojekt som beviljats pengar, genomfördes varje år. Därtill kom 
en fältstudie av ett begränsat antal projekt.8 Syftet med kartläggningen 
var att skapa en samlad bild över resursflödet för varje år, samt att för
medla en beskrivning av projektens inriktning.9 Syftet med fältstudien 

4 Svenges lärarförbunds (1981) studie pekade på att situationen på lågstadiet förändrats. Även 
massmedia behandlade i början av åttiotalet oron på lågstadiet. 

® Lokalt utvecklingsarbete är den officiella beteckningen på den verksamhet som bedrivs med sär
skilda statliga medel och som syftar till förändring o ch förnyelse (jfr fotnot 2). Synonymt med 
denna beteckning kommerjag att använda begreppen utvecklingsprojekt eller projekt. 

6 Den centrala utvärderingen förlades av SÖ till pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. 
Dess vetenskapliga ledare var professor Sigbrit Franke-Wikberg och projektledare var Inger An
dersson. 

7 Utgångspunkter för utvärderingen och dess ansats finns redovisade i en skiss till referensram för 
"LÄG-30" projektet som gjordes under projektets första år. Se Andersson (1984) 

8 Inom den centrala utvärderingen gjordes en aibetsfördelning mellan de anställda. Inger Andersson 
ansvarade för utvärderingen. Margitta Schelin ansvarade för kartläggningen av det totala antalet 
projekt samt kontakterna med handläggarna på länsskolnämndema. Ragnhild Nitzler övertog 
detta arbete under det sista projektåret. Jag ansvarade för den lokala nivån och den fältstudie som 
genomfördes på de utvalda skolorna. 

9 För att få en belysning av projektens inriktning utarbetades ett antal kategorier under satsningens 
första år. Kategorierna finns beskrivna i Schelin (1984). 
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var att få en djupare kunskap om vad som händer på en skola som får 
medel till utvecklingsprojekt. Till denna sistnämnda studie gjordes ett ur
val som resulterade i ett begränsat antal projekt. Dessa besöktes vid tre 
tillfällen under läsåret 1984/85. Projekten följdes upp med ytterligare be
sök tre år senare. Det är data om dessa lokala utvecklingsarbeten som ut
gör avhandlingens empiriska material.10 

Lågstadiesatsningen kan ses som en del i decentraliseringen av peda
gogiskt utvecklingsarbete. En annan del av det statligt initierade lokala 
utvecklingsarbetet är det sk LUVA (lokalt utvecklingsarbete) som till
sammans med personalfortbildning faller under kommunernas ansvar.11 

För utvecklingsarbeten inom både lågstadiesatsningen och det kommu
nala LUVA gäller att den i projektform påbörjade verksamheten på sikt 
skall bedrivas som en del av den reguljära verksamheten och utan särskilt 
ekonomiskt stöd. I den undersökning som här redovisas, har ett urval ut
vecklingsarbeten följts under lång tid och även sedan den statliga me
delstilldelningen upphört. Den verksamhet som redovisas har förändrats 
från att ha utgjort exempel inom lågstadiesatsningen till att vara en del av 
den reguljära skolverksamheten. 

I den forskning som bedrivits om lokalt utvecklingsarbete har mycket 
information samlats in via lärare och i flera arbeten nämns deras positiva 
inställning till projektarbete och vad det medfört (jfr t ex Carlgren, 1986; 
Gatel, 1988; Lindblad, 1991). Men det stannar ofta vid konstateranden. 
En jämförelse med brittisk forskning (se bl a Nias, 1986, 1989a; Pollard, 
1985) visar en annan tradition vad gäller studiet av skolan och då speci
ellt lågstadiet. I mycket högre utsträckning används ett etnologiskt för
hållningssätt där lärarna tillåts framträda mer i en helhet än som företrä
dare för enskilda aspekter. Det är just denna helhetssyn på utvecklingsar
betet jag vill förmedla. I denna avhandling ligger därför tyngdpunkten 
på beskrivningar av åtta lokala utvecklingsarbeten, i vilka lärarna fram
träder genom intervjuutsagor. 

Avhandlingens syfte 

Det övergripande syftet med föreliggande avhandling är att ge ett bidrag 
till beskrivningen, analysen och förståelsen av lärarbaserat förändrings-
och utvecklingsarbete inom grundskolan. 

Avhandlingens empiriska material består av två intensiva och två ex-
tensiva studier. De intensiva studierna utgörs av upprepade besök knutna 
till de utvalda utvecklingsprojekten (fältstudierna 1 och 2) och skall ses 
som avhandlingens huvudstudie. De extensiva studierna är riktade till ett 

10 Andra delar av utvärderingen finns presenterade i Schelin (1984,1985,1986), Nitzler (1987) och 
Âhman (1984). Fören samlad bild av utvärderingen hänvisas till Anders son (1993b). 

" Jfr fotnot 2. 
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större urval utvecklingsprojekt från vilka data samlats in via enkät för att 
ytterligare belysa de frågor som ställts vid besöken. Den första fältstudien 
samt de båda enkätstudierna har presenterats som särskilda rapporter.12 

Den andra fältstudien redovisas i sin helhet i denna avhandling. I redovis
ningen integreras också resultat från de tre tidigare studierna. 

Precisering av syftet 
Inom ramen för huvudsyftet riktar sig studierna mot lärarens vardag, 
men en speciell sådan, nämligen när lärarna tillförs extra medel i syfte att 
utveckla sin verksamhet. Mina frågeställningar kan delas upp i två grup
per. Den första gruppen frågor är av beskrivande karaktär och dem söker 
jag belysa genom beskrivningar av resultaten från de empiriska studier
na. Den andra frågegruppen är av mer teoretisk karaktär. Den härrör å 
ena sidan ur beskrivningarna och analysen av det empiriska materialet 
och å andra sidan ur relevant forskning och teoribildning på området. 
Dessa frågor inriktas mot analys och förståelse av lokalt utvecklingsar
bete. 

Beskrivningen och analysen av det lokala utvecklingsarbetet har ini
tiait sökt fånga bakgrunden till projektet. De inledande frågorna var: 
Varför startar lärare ett projekt? Hur uppkommer idén? Vem initierar 
projektansökan? Hur genomförs projektet? Vad handlar projektet om? 
Anser lärarna att det är bra/dåligt? Svaren på dessa frågor har tidigare re
dovisats i den beskrivning som gjordes av varje projekt efter dess första 
verksamhetsår (Rönnerman, 1986). 

För att få en inblick i hur lågstadielärare och andra medverkande som 
berörts av projektverksamheten tänker om sin verksamhet ställdes föl
jande frågor: Vad innebär problem på lågstadiet? Hur ser man på ut
veckling av verksamheten? Vad innebär ett "bra" projekt? Hur kopplar 
intervjupersonerna själva ihop sin egen projektverksamhet med de pro
blem som finns och den utveckling som önskas? Dessa frågeområden 
analyseras och kategoriseras i Rönnerman (1988). 

Under lågstadiesatsningens första läsår inriktades ca 33% av utveck
lingsprojekten mot samverkan förskola-lågstadium. Vid satsningens slut 
var motsvarande siffra 13%. Det var bl a därför viktigt att söka beskriva 
och analysera vad som dolde sig bakom denna minskning. Är det verkli
gen så att projekt med inriktning mot samverkan förskola-lågstadium 
knappt bedrivits längre? Eller är det så att projekten inriktas mer mot ett 
innehåll i skolan och att förskolan i valda delar medverkar på ett naturligt 
sätt utan att det anges? Dessa frågor belyses i R önnerman (1989a). 

Syftet med beskrivningen och analysen var också att försöka fånga 
mera långsiktiga effekter av projektverksamheten. Vad händer när pro
jektpengarna tar slut? Lever projektet kvar? Fortsätter lärarna att arbeta 
efter projektidén? På vilket sätt har arbetet förändrats? Vad har arbetet i 

12 Rönnerman (1986, 1988, 1989a). Dessa rapporter har tillkommit inom ramen för "LÂG-30" 
projektet 
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projektet betytt för enskilda lärare? Vad har arbetet betytt för samarbetet 
i kollegiet? I vilken utsträckning har projektidéerna spridits till andra lä
rare eller skolor? Har projektet medfört sociala effekter? Har projektet 
medfört pedagogiska effekter? En mer generell fråga gällde hur lärarna 
ser på lokalt utvecklingsarbete. I syfte att belysa de långsiktiga effekterna 
gjordes fältstudie 2 som i sin helhet redovisas i denna avhandling. 

Frågeområdena i grupp två som härrör ur den empiriska delen, är av 
övergripande karaktär och svarar mot en fördjupad analys och förståelse. 
Utvecklingsprojekten betraktas inte enbart som exempel hämtade ur låg
stadiesatsningen utan som exempel på utvecklingsarbete inom grundsko
lan som sådant. Det innebär att när det gäller den teoribaserade diskus
sionen relateras gjorda observationer och intervjuer inte enbart till låg
stadiet eller till satsningen på lågstadiet utan till lokal skolutveckling över 
huvud taget. Diskussionen rör sig bl a kring förhållandet mellan lokalt 
utvecklingsarbete och personalfortbildning, samt i vilken utsträckning 
lokalt utvecklingsarbete leder till en förändring. Då jag eftersträvat en 
helhetssyn på lokal skolutveckling ser jag inte lågstadielärarna som en
bart informanter utan har också i beskrivningarna lyft fram på vilket sätt 
arbetet i utvecklingsprojektet medfört en utveckling även för dem. Då 
lågstadielärarna till största delen är kvinnor har ett könsteoretiskt per
spektiv varit till hjälp att synliggöra och förstå deras arbete. 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av tre delar. I den första delen (kapitel 1 och 2) re
dogör jag fortsättningsvis för de metoder som använts vid insamlingen av 
det empiriska materialet. Vidare redogör jag för hur det empiriska mate
rialet bearbetats och presenteras. 

I del 2 (kapitlen 3-8) beskrivs de olika projekten. Varje projekt ges en 
egen beskrivning som avslutas med en sammanfattning. I kapitel 8 sam
manfattas samtliga projektbeskrivningar. 

Del 3 består av två kapitel (9 och 10) där jag diskuterar de projekt jag 
redovisat. I kapitel 9 resonerar jag kring lokalt utvecklingsarbete ur ett 
verksamhetsperspektiv. De projekt jag studerat diskuteras i relation till 
allmän skolutveckling. I kapitel 10 förs diskussionen med lärarna som 
utgångspunkt. Här diskuterar jag hur det lokala utvecklingsarbetet på
verkar lärarnas egen utveckling. Samarbetet mellan lärarna lyfts fram, 
liksom ett resonemang om användbarheten av begreppet karriär i relation 
till utveckling inom yrket. 



Kapitel 2 

Undersökningens uppläggning och 
genomförande 

Tillvägagångssätt 

Det empiriska materialet i denna avhandling består av såväl intensiva som 
extensiva studier. I avhandlingen utgörs de intensiva studierna av de be
sök som gjordes på de utvalda utvecklingsprojekten (fältstudierna 1 och 
2). De extensiva studierna var två enkätstudier och används i detta sam
manhang som komplement till besöken. Undersökningens uppläggning 
sammanfattas i följande figur: 

Årlig rikstäckande kartläggning av lokalt utvecklingsarbete 
inom ramen för lågstadiesatsningen. 

1983/84 1984/85 ii11985/86 i 1987/88 
wwvv 

S 1988/89 NS 
ÅWWVW 

Projekturval -
Fältstudie 1 

Enkätstudie 1 Fälststudie 2 Enkätstudie 2 

Figur 1: Undersökningens uppläggning 

Data från de olika studierna har bearbetats och delar har redovisats i olika 
omgångar. Den årligen genomförda kartläggningen av samtliga projekt 
som haft medel från lågstadiesatsningen, har redovisats i sammanställ
ningar där projekten kodats och kategoriserats (Schelin, 1984, 1985, 
1986 och Nitzler, 1987). 

Fältstudie 1 beskriver de utvalda projektens första verksamhetsår. De 
olika projektbeskrivningarna lästes initiait och diskuterades av oss som 
besökt skolorna. De preliminära beskrivningarna skickades därefter till 
respektive projektledare för genomläsning och kommentar innan de slut
ligen sammanställdes i en rapport (Rönnerman, 1986). 

I ett senare skede beskrevs intervjusvaren utifrån de frågeområden vi 
valt. Som ett komplement till intervjubearbetningen redovisades också 
den första enkätstudien (enkät 1), som riktade sig till ett större urval pro
jektledare (Rönnerman, 1988). Syftet med denna studie var att undersöka 
om de för fältstudierna utvalda projekten var representativa eller ej. 
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Den andra enkätstudien (enkät 2) redovisades i Rönnerman (1989a). 
Den belyser projekt inriktade på samverkan mellan förskola och lågsta
dium och projekt för utveckling av arbetssätt med avseende på graden av 
samverkan mellan förskola och lågstadium. Båda enkätstudierna riktade 
sig till utvecklingsprojekt som ingick i lågstadiesatsningen. 

Resultatet av bearbetningen av det datamaterial som samlades in vid de 
besök som gjordes under fältstudie 1 har till stor del format den upp
följning som gjordes tre år senare (fältstudie 2) och som presenteras i 
denna avhandling i form av beskrivningar av de utvalda utvecklingsarbe
tena. I dessa beskrivningar utnyttjas och integreras också vissa data från 
både fältstudie 1 och enkätstudierna. 

Kvalitativ metodik 
Den ansats, som präglat datainsamlingen, kan sägas falla inom ramen för 
vad Berglund (1985) benämner som etnografisk.1 Den kännetecknas, i 
korta drag, av att forskningen sker i naturliga situationer där forskaren 
försöker förstå fenomenet som studeras i dess kontext. För datainsam
lingen kan då en varierande uppsättning av tekniker användas (a a, s 6). I 
föreliggande studie lades stor vikt vid besöken på de enskilda skolorna. 
Besöken syftade dels till att lära känna lågstadielärarens vardag och den 
miljö i vilken utvecklingsarbetet bedrevs, dels till att samla in information 
i denna miljö. Detta för att kunna erhålla en så heltäckande bild som 
möjligt om respektive utvecklingsarbete. Att som forskare bedriva uppre
pade studier på "fältet" för tankarna främst till vad som är brukligt inom 
disciplinerna etnologi eller socialantropologi. Inom dessa forskningsom
råden kännetecknas förfaringssättet ofta av att ett avgränsat område stu
deras, där forskaren själv "lever med" för att förstå t ex seder och bruk i 
en kultur (jfr t ex Gerholm, 1985; Rosengren, 1991). Men fältstudier 
återfinns även som forskningsstrategi inom pedagogik. Etnologen lever 
ofta med sina informanter under längre tidsperioder och kartlägger t ex 
en livsstil, som i Rosengrens ovan nämnda studie. Besöken i föreliggande 
studie begränsades till ett par dagar vid varje besök. Informanternas hela 
livssituation har inte kartlagts utan studien har inriktats på vad som hänt i 
skolan. 

Fallstudier har under senare år blivit mer allmänt vid undersökningar 
av detta slag (Bogdan & Biklen, 1982; Burgess, 1985a; Burgess, 1985b; 
Merriam, 1991; Patton, 1990; Yin, 1990). Fallstudier innebär en koncen
trerad, holistisk beskrivning av en avgränsad händelse och den används 
för att förstå komplexa sociala problem i dess naturliga sammanhang. De 
föredras när hur- och varförfrågor framförs, när forskaren har liten 
kontroll över händelserna, när fokus är inriktat på nutida fenomen inom 
det verkliga livets sammanhang (Yin, 1990, s 13). Metoden är induktiv till 
sin karaktär. Forskaren börjar sin studie tämligen brett och sökande för 

1 Berglund pekar bl a på överensstämmelsen med naturalistisk forskning (se även Berglund, 1983) 
och relationen till benäm ningen kvalitativ forskning. Dahllöf (1987, s 9ff) pekar på att terminolo
gin stundtals är förvirrande och tar som exempel att ordet etnografi försvann under 70-talet för att 
nu vinna ny terräng. Även Merriam (1991, s 23f) påtalar denna begreppsförvirring. 
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att längre fram snäva in bestämda aspekter i datainsamlingen. Arbetssättet 
förutsätter ett samspel mellan teori och empiri där empirin ligger till 
grund för ny begreppsbildning och med det förståelse av det fenomen 
som studeras. De åtta projekt, vilka redovisas i del 2, kan ses som en slags 
fallstudie. 

Fallstudier kan avgränsas när problemställning och analysenhet defini
erats. En fallstudie kan vara en individ, ett program, en institution, en 
händelse, ett begrepp etc eller som här lokalt utvecklingsarbete på låg
stadiet.2 Fallstudiens karaktär har en speciell styrka, som t ex Merriam 
(1991, s 32 f) menar är användbar också vid studiet av pedagogiska pro
blem. Hon pekar på att pedagogiska processer, problem och program 
kan undersökas och därmed ge bidrag till ökad förståelse av praxis, som i 
sin tur kanske kan utveckla praktiken. En pedagogisk fallstudie reflekte
rar över frågor om undervisning och inlärning till skillnad från fallstudier 
inom psykologi, historia eller antropologi, även om metoderna för da
tainsamling kan vara likartade. När det gäller insamling av data används 
olika tekniker, där även forskaren ses som ett instrument med sina erfa
renheter, sin förförståelse och "glasögon". Förutom mig själv har inter
vjuer och fältanteckningar varit betydelsefulla instrument i syfte att återge 
ett inifrånperspektiv som belyser det lärarledda utvecklingsarbetet. Innan 
jag går vidare och redovisar själva datainsamlingen skall jag redogöra för 
det urval som gjordes av utvecklingsprojekten. 

Projekturval 

Föreliggande studie kan ses som en fallstudie av lokalt utvecklingsarbete 
finansierat av lågstadiesatsningen och studerat genom åtta utvalda pro
jekt. Urval av projekt för fältstudierna 1 och 2 gjordes 1984. Detta år 
omfattade projektverksamheten 1070 utvecklingsarbeten i landet. Då vi 
ville försäkra oss om att de utvecklingsarbeten som valdes verkligen be
drev projektverksamhet bad vi handläggarna för lågstadiesatsningen på 
länsskolnämnderna ge oss skriftligen förslag på två projekt vardera och 
ange dem i prioriteringsordning. De skulle ge förslag på sådana projekt 
som de ansåg skulle vara av intresse för oss att följa närmare. Med detta 
förfaringssätt har vi troligen erhållit exempel som handläggarna be
dömde vara "bra" projekt, inom vilka lågstadielärarna var engagerade och 
målinriktade. Detta såg vi dock inte som ett hinder då vårt primära in
tresse var att studera utvecklingsarbetets inverkan på undervisningen och 
lärarna. För oss var det av större vikt att veta att det bedrevs en verksam
het. Handläggarna gav förslag på 62 projekt (se tabell 1). 

o 
^ I lit teraturen är man enig om att en fallstudie kan innebära studiet av individer men också sträcka 

sig till att omfatta ett program eller liknande (se Bogdan & Biklen, 1 982, s 58f; Merriam, 1 991, s 
44ff; Patton, 1990, s 99ff; Yin, 1989, s 31 ff). 
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Tabell 1. Antal inkomna förslag på utvecklingsarbeten för fältstudien 
samt det totala antalet utvecklingsarbeten 1984, fördelade på 
innehållskategorier. 

Kategorier Antal projekt Totalt 
förslag för antal 
fältstudien projekt 

Samverkan förskola-lågstadium 11 336 
Fortbildning 4 77 
Årskursintegrering 11 93 
Föräldrasatsningar 4 40 
Utveckling av arbetssätt 13 205 
Språkstimulering 9 130 
Motorisk kreativ stimulering 4 111 
Barn med särskilda behov 1 34 
Övriga 5 44 

Summa 62 1070 

Då de inkomna förslagen vida översteg det antal projekt som var möjligt 
för oss att närmare följa gjordes ytterligare urval efter i förväg fastställda 
kriterier. Kriterierna var som följer: 

1. Vid fler än två projektförslag utgick de sist angivna, dvs de som av 
handläggarna rangordnats lägst. Centralt initierade projekt som angivits 
utgick. Syftet var a tt fokusera på lärarinitierade projekt. 
2. Projekt inom kategorierna fortbildning, barn med särskilda behov och 
övrigt utgick. Motiveringen för detta var att "fortbildning" är avgränsad 
och kan följas via kursplaner "barn med särskilda behov" var en liten 
grupp och "övriga" var en liten grupp med stor innehållslig spridning. 
3. Projekt, som enligt projektplanen ej var planerade att avslutas inom två 
år, utgick för att vi i urvalet skulle få med de projekt som följde en 
"normal" planering. 
4. Projekt, som av handläggarna angivits som andrahandsval utgick. 

Inom kategorierna "samverkan förskola-lågstadium", "årskursintegrering" 
och "utveckling av arbetssätt" bestämde vi att två projekt vardera skulle 
följas. Anledningen till att två projekt togs ut inom dessa kategorier var 
dels att antalet föreslagna projekt var s törst inom dessa tre kategorier (jfr 
tabell 1), dels att viss överensstämmelse erhölls med fördelningen av pro
jekt inom lågstadiesatsningen som helhet läsåret 1984/85 (jfr tabell 1 och 
Schelin, 1985, tabell 5). Inom kategorierna "språkstimulering", "moto-
risk-kreativ stimulering" och "föräldrasatsningar" valdes ett projekt ur 
varje kategori ut. Fanns fler projekt än vad som redan nämnts ovan ut
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gick de projekt som ändrat inriktning och de projekt som hade en oklar 
inriktning. En sammanställning av de utvalda utvecklingsarbetena åter
finns i tabell 2. 

Tabell 2. Antal utvecklingsarbeten som följdes via fältstudier fördelade 
på samtliga innehållskategorier. 

Kategorier Antal projekt 

Samverkan förskola-lågstadium 2 
Fortbildning 
Årskursintegrering 2 
Föräldrasatsningar 1 
Utveckling av arbetssätt 2 
Språkstimulering 1 
Motorisk kreativ stimulering 1 
Barn med särskilda behov 
Övriga 

Summa: 9 

Under fältstudie 1 följdes samtliga nio projekt. Ett av de utvalda utveck
lingsarbetena utelämnades vid fältstudie 2 nämligen det som gällde "för
äldrasatsningar". Detta projekt bedrevs som en studiecirkel för föräldrar i 
syfte att öka deras kunskaper om skolan. Cirkeln avslutades vid vårt för
sta besök. Ytterligare skäl till att pro jektet utelämnades var att rektorn och 
inte lärarna genomförde studiecirkeln med föräldrarna, vilket inte gjorde 
de frågeställningar som uppföljningsstudien fokuserade relevanta för 
projektet i fråga. Det aktuella projektet finns redovisat i Rönnerman 
(1986) som projekt I, men återfinns inte bland beskrivningarna i förelig
gande arbete, eftersom ingen uppföljning skedde av detta projekt. 

Av de nio projekten återfanns tre i norra Sverige, tre i mellansverige 
och tre i södra Sverige. Vid en närmare granskning är det främst i kust
städerna skolorna är belägna. Inga storstadsskolor är representerade. 

Under läsåret 1984/85 erhöll sex av projekten medel mellan 20 000 -
48 000 kronor. Tre projekt fick mellan 55 000 - 67 000.3 I genomsnitt 
erhöll de utvalda projekten medel motsvarande ungefär 43 000 kronor 
medan genomsnittsbeloppet bland projektverksamheten i hela landet var 
drygt 27 500 kronor (Schelin, 1985). Merparten av de utvalda projekten 
erhöll alltså medel som översteg genomsnittsprojektet för året, även om 
två av dem faktiskt understeg detta belopp. 

3 I beskrivningarna av projekten (del 2) redovisar jag respektive projekts medelstilldelning för de år 
de erhöll pengar från lågstadiesatsningen. En sammanställning av varje p rojekts medelstilldel
ning finns också i bilaga 2. 
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Urvalet av de nio projekten gjordes alltså för att närmare belysa lokalt 
utvecklingsarbete inom sex av de innehållskategorier genom vilka pro
jekten klassificerats (se tabellerna 1 och 2). Kategoriindelningen gjordes 
utifrån projektansökningarna men det kom i efterhand att visa sig att 
denna indelning inte speglade det faktiska innehåll som verksamheten 
präglades av, vilket jag i kapitel 9 diskuterar som ett empiriskt resultat. 

Den använda urvalsprincipen medför vissa vanskligheter om de empi
riska resultaten används för att belysa utvecklingsarbete på lågstadiet i 
allmänhet eller om försök görs att generalisera till lokalt utvecklingsar
bete inom grundskolan över huvud taget. När jag i kapitlen 9 och 10 dis
kuterar de projekt jag studerat i relation till relevant forskning och teo
ribildning är avsikten sålunda inte att söka påvisa att mina empiriska re
sultat kan anses generellt giltiga. Vad jag eftersträvar är at t undersöka hur 
mina data förhåller sig till och eventuellt kan nyansera och/eller förändra 
den bild av utvecklingsarbete på lågstadiet, som andra forskare redovisat. 
I det sammanhanget söker jag också ställa mina data i relation till olika 
relevanta teorier om utvecklingsarbete och om dem som genomför detta, 
dvs lärarinnorna. 

Fältstudiernas uppläggning och genomförande 

Vi genomförde fältstudierna vid två tillfällen med tre års mellanrum, läså
ret 1984/85 och våren 1988.4 Vid det första tillfället gjordes tre åter
kommande besök i skolorna, medan det under våren 1988 endast gjordes 
ett besök.5 Vid varje besök deltog vi i verksamheten så mycket som möj
ligt och gjorde egna iakttagelser. Våra iakttagelser antecknades både un
der dagen samt efter dagens slut. De olika besöken skilde sig åt tidsmäs
sigt och genom vilken information som skulle komma att samlas in. 
Nedan redogör jag först för uppläggningen av varje besök och sedan för 
de olika tekniker som använts vid datainsamlingen. 

Inför det första besöket kontaktades länsskolnämndens handläggare 
och skoldirektören i den aktuella kommunen. De informerades om vilket 
projekt som valts ut och om studiens uppläggning. Därefter kontaktades 
projektledaren och rektorn på den aktuella skolan per telefon för att av
tala tid om ett inledande besök. En skriftlig bekräftelse på avtalad tid
punkt skickades till projektledaren och rektorn samt för kännedom till 
skoldirektören och länsskolnämndens handläggare. De påföljande besö
ken planerades i samråd med projektledaren. 

Vårt första besök (dec, 1984) varade i en till två dagar. Vår avsikt var 
inte minst att göra oss kända på skolan och i klassrummet för att på så 
sätt avdramatisera våra kommande besök. Vid telefonkontakten bad vi 

4 Projekt B följdes dock upp under hösten 1988. 
5 En fördelning mellan forskningsassistenterna gjordes vid fältstudie 1 där Margitta Schelin an sva

rade för fyra projekt och jag för återstående fem. Vid fältstudie 2 gjordes en fördelning mellan 
Inger Andersson och mig. Inger Andersson besökte tre projekt och jag fem. 
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också om at t tid avsattes för informella samtal dels med rektorn, dels med 
projektledaren och de lärare som deltog i utvecklingsarbetet. I de projekt 
vars inriktning var "samverkan förskola - lågstadium" träffade vi också 
förskollärare och barnomsorgsassistenter/inspektörer. Genom de samtal 
som förekom med olika personer samlades viss bakgrundsinformation in 
om kommunen och skolan. Uppgifterna sammanställdes på ett i förväg 
utarbetat formulär. Vi bad också projektledaren att föra anteckningar om 
projektet varje vecka fram till vårt nästa besök. Denna uppgift gavs för att 
vi skul le få ytterligare inblick i utvecklingsarbetet. 

Andra besöket (febr, 1985) gjordes ca tre månader senare och varade 
mellan tre och fem dagar. Längden var beroende av projektets karaktär 
och antal personer som deltog i projektet. Vid ett lektionstillfälle gjordes 
en observation av den pågående projektverksamheten. Vi intervjuade de 
personer som deltog i projektet. Därutöver intervjuade vi också rektorn 
och skoldirektören. I samverkansprojekten intervjuades dessutom barn
omsorgsinspektören och avdelningschefen på socialkontoret. Vi gick 
igenom veckoanteckningarna och projektledaren ombads fortsätta skri
vandet till nästa besök som inföll ca två månader senare. 

Det tredje besöket (maj, 1985) var av summerande karaktär. Besöket 
sträckte sig mellan en till tre dagar beroende på projektets karaktär. Vi 
samlade in de skrivna veckoanteckningarna och bad att få projektdelta
garnas egna utvärderingar.6 Hade projektet presenterats i lokalpressen 
eller liknande bad vi också att få ta del av sådana tidningsurklipp. Vi 
gjorde också en sammanställning tillsammans med projektledaren av de 
studiebesök som intresserade lärare gjort på skolan. Till sist intervjuade vi 
projektledaren och rektorn. 

Ett fjärde besök genomfördes på skolorna ca tre år senare (våren, 
1988). Åtta av de nio projekten besöktes vid denna uppföljning (se s 10). 
Besöken varade vid detta tillfälle mellan en och två dagar. Intervjuerna 
gjordes i största möjliga utsträckning med samma personer som tidigare. 
I de fall en lågstadielärare flyttat eller av annan orsak inte var anträffbar 
ersattes hon med någon annan som på något sätt berörts av projektverk
samheten. Förutom projektledare och delaktiga lågstadielärare/förskollä
rare intervjuades också rektorn på skolan och i förekommande fall 
barnomsorgsassistenten/inspektören. 

Besöken har medfört att projekten kunnat studeras i deras egen miljö. 
För att erhålla en så heltäckande bild som möjligt har såväl faktaformu
lär, fältanteckningar, intervjuer som observationer använts i datainsam
lingen. Projektledarna har även medverkat genom att de fört anteck
ningar varje vecka om den pågående verksamheten. Det empiriska under
laget grundar sig dels på anteckningar, dels på information från lågsta
dielärare, speciallärare, lärare i praktiskt-estetiska ämnen (bild, musik, 

6 I anvisningarna för den projektverksamhet som bedrevs inom lågstadiesatsningen ingick att pro
jektledarna skulle utvärdera den verksamhet de utfört. Utvärderingarna s amlades in av länsskol-
nämnderna som i sin tur gorde en sammanställning av länets projektverksamhet. 
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drama), rektorer, förskollärare och barnomsorgsassistenter/inspektörer vid 
åtta skolor. Följande översikt beskriver datainsamlingen: 

* Faktaformulär (besök 1) 
* Veckoanteckningar (utförda av projektledare mellan besök loch 3) 
* Intervjuer (besök 2, 3 och 4) 
* Observation (besök 2) 
* Fältanteckningar (besök 1, 2, 3 och 4) 
* Övriga källor 

Förutom data via dessa instrument har jag använt mig av lärarnas projekt
ansökningar, projektbeskrivningar, egna utvärderingar samt annat inom 
projekten producerat material. 

Faktaformulär 
Vid det inledande besöket samlades bakgrundsfakta in genom samtal 
som fördes med lärare inom projektet. Uppgifterna fördes över till två 
formulär. Det första formuläret rörde frågor om kommunens storlek, 
politiska styre och huvudsakligaste sysselsättning. Det andra formuläret 
rörde frågor om skolans storlek, antal lärare och elever samt projektets 
bakgrund, initiativtagare och genomförande. Uppgifterna i formulären 
har använts för att beskriva projekten och sätta in dem i si tt sammanhang. 
Det formulär som användes återfinns i Rönnerman (1986, bilaga la,b). 

Veckoanteckningar 
För att skaffa oss en inblick i vad som skedde bad vi projektledaren föra 
anteckningar varje vecka på ett av oss konstruerat veckoblad. Vecko
bladet var indelat i två rubriker "fakta om projektet" och "barnen och 
projektet". Projektledarens uppgift var att varje vecka sammanfatta verk
samheten under de två rubrikerna. Projektledarna förde dessa an
teckningar mellan vårt första och tredje besök dvs under ca sex månader. 
Anteckningarna från veckobladen har givit ökad information om de en
skilda projekten då vi på detta sätt fått uppgifter om hur projektet utveck
lats. Anteckningarna har främst visat hur projektet har fortgått i form av 
planeringar och olika aktiviteter med eleverna. De har utgjort ett kom
plement till övrigt material när beskrivningar av varje projekt har sam
manställts. Formuläret återfinns i Rönnerman (1986, bilaga 4). 

Intervju 
Underlaget till intervjuerna var ett halvstrukturerat frågeformulär. Med 
halvstrukturerat avses att de olika frågeområdena var fastställda med 
tänkbara följdfrågor. Vid intervjusituationen fanns en strävan efter att 
anpassa följdfrågorna till de svar som gavs. En utprövning av de fråge
områden som skulle ingå gjordes innan. För att förståelsen av frågeområ
dena skulle bli så god som möjligt skedde utprövningen med personer 
som själva deltog i utvecklingsarbete men som inte ingick i vår studie. 
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Tre personer har genomfört intervjuerna (se not 5 i detta kapitel). 
Intervjuformulären vid fältstudie 1 återfinns i Rönnerman (1986, bilaga 
2a,b). Intervjuformuläret vid fältstudie 2 återfinns som bilaga la,b i 
denna avhandling. 

Genom det första besöket på skolan skapades kontakt med de lärare 
som deltog i utvecklingsarbetet och som senare skulle intervjuas. Endast 
vid en av skolorna var lärarna tveksamma till att bli intervjuade. Skälet till 
tveksamheten visade sig vara att lärarna namngivits i den lokala utvärde
ringsrapport som tidigare gjorts om projektet. Detta hade gjort dem upp
rörda och gjorde dem tveksamma till a tt återigen medverka vid intervjuer. 
Efter samtal med de berörda lärarna där information om intervjuns inne
håll och bearbetning gavs kunde intervjuerna genomföras.7 

Intervjuerna genomfördes enskilt med var och en på något ledigt 
tjänsterum. Intervjuerna inleddes med en kort information om 
frågeområdena. Därefter fick intervjupersonen berätta fritt om det egna 
projektet. Med denna inledning ville vi s kapa ett förtroende till gagn för 
det kommande samtalet. Under intervjun försökte vi skapa en så 
samtalslik situation som möjligt och genom uppföljningsfrågor ta del av 
intervjupersonens erfarenheter. Med detta förfarande blev inte alla 
intervjusituationer lika, inte heller följdes frågeformuläret strikt. 
Ordningsföljden på frågorna kunde ändras om en intervjuperson kom in 
på ett område som senare skulle avhandlas enligt formuläret. Vid ett 
sådant tillfälle ansåg vi det viktigare att följa intervjupersonen än 
formuläret. Betydelsen av ett utarbetat formulär var i vårt fall stor då 
intervjuerna dels genomfördes av flera personer, dels genomfördes vid 
upprepade tillfällen. Varje intervju varade ca 1-2 timmar och spelades in 
på band. De bandade samtalen har sedan skrivits ut ordagrant. Utskrif
terna har bildat underlag för intervjubearbetningen.8 

Totalt intervjuades 54 personer läsåret 1984/85 (se tabell 3). 

^ I detta samtal gjordes en överenskommelse om att personerna ej skulle vara identifierbara i be-
skrivningarna. 

® Det sammanlagda intervjumaterialet omfattar ca 1900 sidor och finns arkiverat på pedagogiska 
institutionen, U meå universitet. 
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Tabell 3: Antal personer intervjuade läsåret 1984/85, fördelade på 
utvecklingsprojekt och befattning. 

A B C D E F G H I S:a 

Skoldir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Barnoms-
assistent 1 1 2 
Rektor 1 2# 1 1 1 1* 1 1 1* 10 
Lågstadiet 4* 1* 2* 3* 4* 3 2* 2 1 22 
Lärare i 
praktisk
estetiska 
ämnen 2 2 1* 5 
Personal i 
barnomsorg 4* 3* 7 

Summa 6 6 6 5 6 10 8 5 3 54 

* varav en tillika var projektledare 
# både musikskolans och grundskolans rektorer intervjuades 

Av tabell 3 framgår att an talet personer i varje projekt som intervjuats va
rierar. Anledningen till detta är flerfaldig. Projekten är artskilda och anta
let delaktiga lärare varierar. Vidare har två projekt en speciell inriktning, 
nämligen samverkan med förskolan, vilket inneburit att vi intervjuat per
soner med motsvarande befattningar inom den sociala sektorn. Utgångs
punkten har varit att intervjua skoldirektör, rektor, projektledare, lågsta
dielärare samt andra lärare som deltagit i projektet. Därutöver har, som 
angivits ovan, förskollärare och barnomsorgsassistenter/inspektörer inter
vjuats i projekten G och H. 

Vid fältstudie 2, som genomfördes våren 1988, intervjuades de berör
da lärarna och rektorerna, totalt 39 personer. Av dessa hade 22 stycken 
intervjuats under fältstudie 1. Vid detta tillfälle intervjuades alltså färre 
personer, vilket till största del kan förklaras av att skoldirektörerna inte 
ingick i uppföljningsstudien liksom inte heller deltagarna i projekt I. En 
sammanställning av intervjupersonerna ges i tabell 4. 
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Tabell 4: Antal personer intervjuade vid uppföljningsstudien 1988 förde
lade på utvecklingsprojekt och befattning. Siffrorna inom 
parentes anger de lärare som också intervjuades vid fältstudie 1. 

A B C D E F G H S:a 

Rektor 1 1 1(1) 1*(1) 1(1) 1(1) 6(4) 
Barnomsorgs
assistent 1 1(1) 2(1) 
Lågstadielärare 2 1*(1) 3*(2) 2(1) 3*(2) 3(2) 4*(2) 2(2) 20(12) 
Mellanstadie
lärare 4*(1) 4(1) 
Lärare i 
praktisk
estetiska ämnen 1(1) KD 2(2) 
Förskollärare 1 KD 3*(1) 5(2) 

Total 3 1 6 6 4 6 9 4 39(22) 

* varav en tillika var projektledare 

Det framgår av tabell 4 att nya personer tillkommit vid intervjuerna 
medan andra utgått. Merparten av de ssa hade vi träffat tidigare, men inte 
intervjuat (t ex i projekt A, C, D, E, F). Andra hade börjat istället för lä
rare som slutat. Eftersom syftet med uppföljningsstudien var att spåra i 
vilken mån verksamheten fanns kvar efter det att medelstilldelningen 
upphört och att se i vilken utsträckning det var förankrat på skolan ansåg 
vi inte det primära vara att samma personer återigen intervjuades. Vi för
sökte dock i möjligaste mån intervjua nyckelpersoner som kunde tillföra 
sådan information som ökade möjligheten till förståelse av helheten. 
Därför har t ex fler mellanstadielärare än lågstadielärare intervjuats i 
projekt D, eftersom projektet utvecklats mot mellanstadiet. För projekt F 
gällde att färre förskollärare intervjuades, eftersom projektet nu var inrik
tat mot lågstadiet, medan i projekt C en förskollärare intervjuades efter
som detta projekt i högre utsträckning utvecklat en samverkan med för
skolan. I projekt B och D kunde rektorerna ej intervjuas när besöket ge
nomfördes. 

Observation 
För att få en uppfattning om vad lärarna ansåg vara "utvecklingsarbete" 
gjordes en observation av ett lektionstillfälle. Observationsstudien kan 
benämnas åskådande.9 Vi satt i bakre delen av klassrummet och förde 
fortlöpande anteckningar på ett formulär. Observationen gjordes efter en 
överenskommelse med läraren då hon menade att "projektverksamhet" 
förekom. Innan lektionen började tillfrågades läraren om lektionens 

9 Bl a Patton (1984) skiljer mellan deltagande och åskådande (iakttagande) observation. 
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uppläggning. På liknande sätt ställdes ett antal frågor till läraren efteråt 
om vad som skilde denna lektion från övriga lektioner. Efter lektionen 
samtalade vi med några elever om innehållet under lektionen, om det var 
roligt och om de trodde att alla elever fick göra så som de gjort i skolan. 
Observationen under ett lektionstillfälle skall ses som en komplettering 
till övrig datainsamling och ingår i de beskrivningar som gjordes av varje 
projekt. Observationsformulär återfinns i Rönnerman (1986, bilaga 3a,b). 

F ältanteckningar 
Som ett komplement till intervju och observation försökte vi delta så 
mycket som möjligt i det vardagliga arbetet och själva föra anteckningar 
om verksamheten under den tid besöket varade. På kvällarna summerade 
vi våra intryck. Genom dessa fältanteckningar kunde vi fånga in adekvat 
kringinformation om personer, möten på skolan, litteratur som diskutera
des, allmänna diskussioner etc. Vi fick också själva möjlighet att genom 
anteckningarna reflektera över projektet. Fältanteckningarna har bidragit 
till att göra beskrivningarna av varje projekt levande och informations
rika. 

Övriga källor 
För beskrivningen av utvecklingsarbetena har också lärarnas projektbe
skrivning och utvärdering gett värdefull information. Detta material kan 
sägas vara av övervägande beskrivande karaktär.10 För att få en uppfatt
ning om det enskilda projektets spridning har vi samlat in och samman
ställt antal studiebesök man tagit emot på varje skola. Likaså har lärarnas 
egen aktivitet i form av föreläsningar på studiedagar etc ansetts vara en 
indikation på spridning av idéer till andra lärare och skolor, liksom arti
klar i lokalpress eller liknande organ. Denna information har bidragit till 
att belysa om aktörerna inom ett utvecklingsarbete aktivt agerat för att 
"sprida" ringar på vattnet, vilket kan ha betydelse när idéer fångas upp av 
andra lärare. Detta källmaterial finns förtecknat och redovisas i bilaga 3. 

Uppläggning och genomförande av enkätstudierna 

Vid två tillfällen har vi vän t oss till en stor mängd informanter för datain
samling. Vid bägge dessa tillfällen har enkät använts. Den första enkäten 
skickades till 117 projektledare. 54 av dessa verkade inom de utveck
lingsarbeten som länsskolnämnderna föreslog oss inför urvalet av ut
vecklingsprojekt till f ältstudien (se s 8ff). Återstoden valdes slumpmässigt 
ur samtliga då pågående projekt. Syftet med enkäten var att få en upp
fattning om hur pass representativa våra resultat var från fältstudien. 
Frågorna i enkäten byggde därför på bearbetningen av det material som 

^0 Projektdeltagarnas ansökningar och utvärderingar är utförligare redovisade i de bes krivningar av 
projekten som finns i Rö nnerman (1986). I förenagande arbete har jag gjort en sammanställning 
av dem i bilaga 2 och kommenterar dem i kapi tel 9 och10. 
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tidigare samlats in vid fältstudien. Enkäten var uppdelad i två delar. 
Frågorna i den första delen hade givna svarsalternativ och rörde projekt
verksamheten. Den andra delen hade tre frågor om skolan av mer över
gripande karaktär. Dessa frågor var utan svarsalternativ och lärarna 
kunde besvara frågorna med egna ord. För en detaljerad redovisning av 
enkäten hänvisas till Rönnerman (1988). 

Den andra enkäten skickades till 278 projektledare vars projekt var 
inriktade mot "samverkan förskola - lågstadium" eller "utveckling av ar
betssätt". Syftet med enkäten var att få en klarare bild av hur vanligt före
kommande samverkan mellan förskola-lågstadium var utan att det ex
plicit angetts i projektansökan. Formuläret omfattade tre frågeområden. 
Den första delen gällde frågor kring projektets inriktning vid ansök
ningstillfället. Den andra delen gällde frågor kring projektets fortsatta 
verksamhet. Den sista delen berörde frågor om hinder respektive möjlig
heter för och vid samverkan mellan förskola-lågstadium. Frågorna var 
konstruerade både med och utan givna svarsalternativ. Enkäten presente
ras i sin helhet i Rönnerman (1989a). I föreliggande avhandling används 
dessa data framför allt i beskrivningarna av samverkansprojekten dvs 
projekt G och H. 

Bearbetning av datamaterialet 

Den mängd data som insamlats skall bilda underlag för beskrivning, 
analys och förståelse av lokalt utvecklingsarbete. Yin (1989) talar om att 
man måste ha en analytisk strategi för att bearbeta sitt material. Antingen 
bygger strategin på teoretiska påståenden eller så börjar den med en be
skrivning av fallet. Vilken strategi man än väljer ingår vissa analytiska 
procedurer som mönstersökning, föklaringsbyggande, tidsserier av hur-
och varför-frågorna.11 I denna avhandling presenteras empirin genom 
beskrivningar av åtta lokala utvecklingsarbeten, där specifika mönster 
lyfts fram och blir föremål för teorigrundad reflektion. Rosengren 
(1991) skriver (med hänvisning till Ehn & Klein 1989) att en beskrivning 
kan definieras som något som "återger sakförhållanden som är specifika 
för tid, rum och social miljö". Beskrivningen bör vara detaljerad, åskådlig 
och systematisk (aas 30). 

I de beskrivningar som jag presenterar här har intervjuerna som gjor
des vid fä ltstudie 2 utgjort grunden. Bearbetningen av dessa har skett ge
nom att de har lästs upprepade gånger för att hitta igen olika teman. 
Därefter har ett systematiskt arbete utförts i form av att intervjuerna ko
dats, klippts isär, sorterats och grupperats kring dessa teman (jfr Bogdan 
& Biklen, 1982, s 166ff). Intervjuerna från varje utvecklingsarbete har 
hållits samman. Parallellt med intervjubearbetningen har övrigt material 
lästs och sorterats. Efter hand har ett skelett för beskrivningarna vuxit 

11 Bogdan & Biklen (198 2) förespråkar att analysen sker genom utvecklandet av kategorier som ko-
das (se även Dahlgren m fl, 1988) . 
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fram. Efter ytterligare läsningar av mina egna anteckningar från besöken, 
lärarnas veckoanteckningar och annat material som kommit mig till del 
har beskrivningarna tagit den form som de presenteras här. För att levan
degöra beskrivningarna och låta lärarna "komma till tals" har citat ur in
tervjuerna infogats. Förfarandet gör att delar av den information som 
samlats in inte återfinns i det färdiga arbetet. Endast det som för detta ar
bete framstått som relevant för varje utvecklingsarbete har tagits med, an
nat har utelämnats. 

Ett inledande problem är att det har varit tre personer (se not 5) som 
har genomfört intervjuerna, men jag ensam som bearbetat och analyserat 
materialet. Davies & Esseveld (1989) diskuterar frågan om andra kan ut
föra intervjuerna medan man själv gör analysen. Deras svar är nej med 
motivering att analyserna blir ytliga för att man inte har några intryck av 
situationen. Jag kan delvis hålla med om detta. I analysen är man bort
skalad från själva intervjusituationen. Uppföljningsfrågor stämmer inte 
alltid med hur man själv skulle fråga etc. Jag vill dock påpeka att situa
tionen delvis varit en annan för mig än den Davies & Esseveld diskuterar. 
Jag har själv genomfört merparten av intervjuerna och dessutom utförligt 
diskuterat intervjuuppläggningen mm med mina medintervjuare. Beslutet 
att vara två intervjuare åt gången var praktisk och ekonomisk. Eftersom 
informanterna var boende över hela landet kunde vi nå ut till fler med två 
intervjuare på kortare tid. 

Intervjusituationen visade sig vara en situation som föranledde reflek
tion. Intervjufrågorna var av den arten, att de tvingade fram olika ställ
ningstagande till den intervjuades syn på skolans utveckling. Att som for
skare förhålla sig neutral och varken besvara frågor eller nicka instäm
mande är inte bara en svårighet utan visar också på en överdriven tilltro 
på möjligheten och betydelsen av att förhålla sig helt passiv och neutral 
(jfr Oakley, 1981). Vi eftersträvade inte att göra intervjusituationen helt 
"neutral" utan besvarade frågor om de uppkom under intervjusituationen. 
I de intervjuer jag genomförde uppmärksammade jag en skillnad mellan 
lågstadielärare och förskollärare i det förtroende som visades mig. Med 
min egen bakgrund som förskollärare, som de intervjuade kände till, fick 
jag ta emot många funderingar kring projektet från förskollärarna. Jag 
upplevde också att de ville vara förtroliga, pröva idéer och ha bekräftelse 
för den verksamhet de var involverade i. 

Då intervjusituationen är en interaktion påverkades inte bara jag som 
forskare utan även lärarna, vilket framkom vid senare besök. Lärarna vid 
en av projektskolorna berättade att alla som intervjuats hade samlats i ef
terhand och diskuterat sina "svar". Intervjusituationen har lett till diskus
sioner. Även vid andra projektskolor har framkommit liknande positiva 
reaktioner på intervjuerna. Denna effekt har framför allt lyfts fram inom 
kvinnoforskningen (se Davies & Esseveld, 1989; Oakley, 1981). 

Syftet med studien, att bidra till ökad förståelse för det lärarbaserade 
utvecklingsarbetet, gör att frågan om validitet blir något annorlunda än 
när syftet är att kunna uttala sig i generella termer av det studerade. Inte 
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minst i samband med undersökningar, som använder kvalitativ metodik 
är begreppet triangulering vanligt förekommande. Triangulering används 
oftast i betydelsen att olika metoder använts för att belysa en och samma 
företeelse vid datainsamlingen. Detta benämns metodtriangulering och 
utgör endast en aspekt på triangulering. Önskvärt är också att olika typer 
av data, flera observatörer och olika teorier inkluderas i studien (Denzin, 
1970, s 30Iff; Patton, 1990, s 464fQ. 

I föreliggande studie är metodtriangulering kanske den mest framträ
dande. Men i förhållande till syftet med studien, att erhålla ökad förstå
else för lärarbaserat förändringsarbete, kan hävdas att också olika da
takällor använts för information genom att åtta olika projekt valdes för 
studien, även om alla ägde rum inom den svenska grundskolan och låg
stadiet. De åtta utvecklingsprojekten hade emellertid olika inriktning och 
uppläggning och besöktes både under tiden de hade projektpengar och 
när pengarna upphört. Genom upprepade besök har lärarnas uppfatt
ningar om utvecklingsarbetet kunnat följas över tid och deras konsekvens 
och förändringar i resonemangen kunnat noteras. Härigenom kan utsa
gorna från de olika tillfällena ställas mot varandra. 

När det gäller observatörerna har vi varit flera till antalet men vi har 
inte besökt ett projekt samtidigt och gjort parallella iakttagelser, vilket 
kanske hade varit önskvärt. Däremot har vi inom gruppen diskuterat de 
olika projekten och delgivit varandra våra erfarenheter. De beskrivningar 
som gjordes av utvecklingsprojekten efter deras första år lästes och disku
terades dels av medarbetare i den centrala utvärderingen av lågstadiesats-
ningen, dels av lärarna på respektive skola.12 

I denna studie har jag valt att analysera och diskutera mina empiriska 
data utifrån olika teoretiska utgångspunkter. 

Ur ett "trianguleringsperspektiv" kan framhållas, att jag i avhandlingen 
strävat efter att belysa, presentera, analysera och diskutera den verklighet 
jag studerar med hjälp av olika metoder för datainsamling, upprepade 
"mätningar", olika teorier och andra empiriska studiers resultat. 

Det är brukligt att skilja mellan inre och yttre validitet, där det först
nämnda rör frågor om hur väl studien motsvarar verkligheten. Denna va
liditet är oftast god där triangulering utgör en strategi. Merriam (1991, s 
169f) pekar på att ytterligare strategier som att lå ta dem som medverkat i 
studien yttra sig om resultaten, att samla data över en längre period eller 
att be kollegor kommentera resultaten, kan stärka arbetets inre validitet. 
Så har även i viss mån skett i föreliggande arbete. 

Yttre validitet rör frågor kring generaliserbarhet. Fallstudier syftar of
tast till att förstå det unika och inte i vilken omfattning data kan generali
seras. Syftet är sällan att uttala sig om alla utan just att förstå det stude
rade. Stake (1978) talar om natural generalizations som han härleder till 
tyst kunskap, intuition och personlig erfarenhet. Syftet med denna studie 

12 I den intervjuanalys som gjordes och som presenterats i R önnerman (1988) lät jag två av varan
dra oberoende personer läsa och placera tio intervjuer vardera i de kategorier som skapades. 
Deras placering jämfördes sedan med den jag gjort tidigare. I de fall dessa inte var överens
stämmande diskuterades den slutgiltiga placeringen. 
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är inte att generalisera till allt lärarbaserat utvecklingsarbete på lågstadiet. 
Det är dock enligt min mening rimligt att s tälla de data jag redovisar mot 
såväl annan forskning rörande lokalt utvecklingsarbete som mot forsk
ning rörande lågstadielärares (kvinnors) arbete. Redovisningen och dis
kussionen i de bägge sista kapitlen och de teorier, som där också aktuali
seras, kan ses som "försök" att undersöka resultatens mera allmänna gil
tighet. 

Presentation av data 

Beskrivning av åtta lokala utvecklingsarbeten 
I del 2 av avhandlingen redovisas det insamlade empiriska materialet från 
de åtta utvecklingsprojekt som studerats. Redovisningen är av deskriptiv 
karaktär och är indelad i 5 kapitel och den sammanfattas i ett sjätte kapi
tel. 

Rubrikerna på de fem kapitlen följer kategoriindelningen som gjordes 
av samtliga utvecklingsprojekt. Den gjordes utifrån de projektplaner låg
stadielärarna skickade till respektive länsskolnämnd (se Schelin, 1984). 
Syftet var att få en bild av vilka olika inriktningar som tilldelats medel. 
Det kommer att visa sig att rubriceringen stämmer dåligt överens med vad 
som faktiskt har gjorts i de åtta utvecklingsprojekten, vilket beror dels på 
att kategoriseringen gjordes utifrån de projektplaner som lärarna skick
ade till länsskolnämnderna, dels på att verksamheten har förändrats under 
de fyra år, över vilken studien sträcker sig. Att jag har hållit fast vid 
nämnda kategorisering som kapitelrubriker har att göra med att mitt ar
bete påbörjades inom utvärderingen av lågstadiesatsningen för att i slut
skedet frigöras från den. Jag kommer i kapitel nio att diskutera och 
överge kategoriindelningen. 

Varje kapitel inleds med ett resonemang om hur vanlig den inriktning 
utvecklingsarbetet representerar är i landet. Till denna inledning har upp
gifter hämtats från kartläggningen av lågstadiesatsningen (Schelin, 1984, 
1985, 1986 och Nitzler 1987). Därefter presenteras de berörda ut
vecklingsprojekten. Varje projekt är i beskrivningen benämnt med en 
bokstav. Samma bokstav användes för respektive projekt i de beskriv
ningar som gjordes efter första årets verksamhet (se Rönnerman, 1986). 

En strävan har varit att återge varje utvecklingsarbete som en helhet. 
Varje projektbeskrivning följer sin egen logik men där jag använder un
derrubriker, vilka återkommer i samtliga beskrivningar. Detta förfarings
sätt kan kanske strida mot vad som kännetecknar "tjocka beskrivningar" i 
fallstudier. 

Varje projektbeskrivning inleds med en kort resumé av projektets till
komst och innehåll och ger en bakgrund till projektet. Uppföljnings
studien presenteras under rubriken "tre år senare". Under denna rubrik 
tecknas först en mer allmän utveckling på skolan för att sedan snäva in på 
områdena undervisningssituationen och lärarrollen. Därefter övergår jag 
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till hur projektidéerna ev har spridits och vilket stöd som lärarna haft för 
sitt arbete. Lärarna görs synliga genom att jag låtit dem framträda i form 
av citat. Citaten är i vissa fall omskrivna från talspråk och ibland korri
gerade för att öka förståelsen hos läsaren (jfr t ex Trankell, 1973). 
Intervjusvaren är i detta sammanhang inte kategoriserade utan jag har valt 
att i stället försöka förstå och tolka vad som sagts i dess sammanhang och 
reflekterat över det. De personer som "talar" har i beskrivningen fått 
fingerade namn med samma begynnelsebokstav som projektet har. 
Sålunda är alla personer i projekt A benämnda med namn, vars begyn
nelsebokstav är A, i projekt B har alla namn som börjar på B etc. Citaten 
anges med kursiverad text. Uteslutning av ord, som saknar betydelse för 
sammanhanget anges med tre punkter. Mina egna förtydliganden anges 
med normaltext inom parentes. Ett avsnitt, där jag sammanfattar och 
reflekterar över utvecklingsarbetet avslutar varje beskrivning. 

I projektbeskrivningarna har jag främst använt mig av material från 
fältstudie 2 men också vävt in relevanta data från de tidigare studierna. 
Under den i beskrivningarna återkommande rubriken "bakgrund till 
projektet" är data hämtade från Rönnerman (1986, 1988). I inledningen 
till kapitel 6 redovisas delar av vad som framkommit i Rönnerman 
(1989a). Även i övrigt har jag utnyttjat data från de tidigare studierna. 

Det sista kapitlet i del 2 (kap 8) är en sammanfattning av de åtta ut
vecklingsarbetena. Sammanfattningen bygger dels på de frågor, som re
dovisas i kapitel 1, dels på de reflektioner som jag gör i beskrivningarna. 
Sammanfattningen pekar också fram mot slutdiskussionen i kapitlen 9 
och 10. 



Kapitel 3 
Utveckling av arbetssätt 

Inom den kategori, som i kartläggningsstudien benämns "utveckling av 
arbetssätt", ryms flera olika projekt med det gemensamma syftet att ut
veckla arbetssättet i något avseende. Här återfinns såväl projekt som 
handlar om arbete i arbetslag och individualiserad undervisning som 
projekt som avser att förbättra metoder inom enstaka ämnen och även 
försök att integrera ämnen med varandra. Här återfinns också exempel 
på alternativa pedagogiska riktningar, som valts i syfte att utveckla un
dervisningen. De alternativa inriktningarna gäller främst waldorfpeda-
gogik och montessoripedagogik. Framför allt har projekt inspirerade av 
montessoripedagogiken ökat under den fyra-årsperiod som lågstadie
satsningen pågick. 

Under lågstadiesatsningens första år utgjorde projekt inom kategorin 
"utveckling av arbetssätt" drygt 12%. För varje år har antalet sådana pro
jekt ökat för att under det sista året utgöra drygt 27% (Nitzler, 1987, s 
XV, tabell 4). 

Två av de projekt som ingick i fältstudien (projekten A och B) fördes 
till kategorin "utveckling av arbetssätt". De är olika till sin karaktär och 
uppläggning men styrs båda av idén att söka åtgärda problem med 
oroliga elever i klassrummet. Detta är för övrigt ett vanligt syfte i de 
projekt där undervisningssituationen ingår. 

Tittar man i landet som helhet har projekt med inriktning "utveckling 
av arbetssätt" förekommit inom samtliga län under lågstadiesatsningens 
gång, med undantag av ett län under satsningens första år. I det län 
projekt A genomfördes hade 29% av projekten i länet denna inriktning 
läsåret 1984/85 medan motsvarande siffra var 16 % i det län projekt B 
tillhör (Schelin, 1985). 

Projekt A - Från teori till praktik 

I projekt A söker lärarna genom litteraturstudier och fortbildning nya 
metoder för att kunna bemöta okoncentrerade elever i klassrummet. 
Senare kommer vi att träffa rektor Arne, specialläraren Ann och lågsta
dieläraren Agneta, som alla intervjuades vid uppföljningsstudien 1988. 
Ingen av dessa hade tidigare intervjuats i samband med utvärderingen av 
lågstadiesatsningen.1 

1 Datainsamlingen har vid samtliga tillfällen gjorts av andra medarbetare i projektet. 
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Projektets bakgrund 
Projekt A bedrevs på en skola i en liten jordbruksbygd i mellansverige. 
Skolan byggdes i mitten på 1970-talet. Den inrymmer förutom grund
skolans låg- och mellanstadium även grundsärskola och fritidshem. 
Skolan är enparallellig och hade, vid våra första besök, minskande ele
vantal. För de finska invandrarbarnen hade särskilda klasser inrättats. 
Upptagningsområdet var av höghuskaraktär och klassat av lärarna som 
"socialt tungt". I kommunen hade samtliga barn på lågstadiet erbjudits 
dans på schemat en gång i veckan. För detta ändamål hade en danspeda
gog anställts. Från och med läsåret 1986/87 hade lektioner i dans inrättats 
för eleverna i årskurs ett. 

Bakgrunden till att projektet startades var att en av speciallärararna, 
Ann, kontaktade skolledningen angående speciallärarens uppgifter i 
klassrummet. Tillsammans med lågstadielärarna upplevde hon att den 
metodik som tillämpades i mötet med barnen i klassrummet var bristfäl
lig. Lärarna menade att eleverna "förändrats" under åren och därför be
hövde ett annat bemötande än det traditionella för att goda resultat skulle 
kunna uppnås i undervisningen. Ann, som var gymnastikledare på friti
den, ville framför allt pröva metoder som byggde på motorisk träning i 
små grupper i stället för den traditionella speciallärarundervisningen. 

Lärarna önskade fortbildning i alternativa undervisningsmetoder för 
att bättre kunna möta elevernas behov. När lågstadiesatsningen kom 
1983 uppmanade rektorn dem att formulera sina idéer i en projektansö-
kan. Projektet beviljades medel under två läsår med totalt ca 140 000 
kronor.2 Detta var mer än dubblet så mycket som projekt i genomsnitt 
brukade erhålla i länet men också i l andet.3 

Projektets syfte var att lärarna genom fortbildning skulle skaffa sig 
kunskap om en metodik som var bättre anpassad till de "oroliga" elever 
som fanns på skolan. Till projektledare utsågs en av lågstadielärarna. 

Projektet innefattade alltså lärarfortbildning som genomfördes på 
studiedagar och friluftsdagar. Till sin hjälp inbjöd man i några fall ex
perter inom något område. Viss fortbildning leddes av de egna lärarna. 
Lärarna deltog även i specialkurser i motorik. Studiebesök gjordes, bl a 
besöktes en montessoriklass. Detta besök inspirerade lärarna att själva 
tillverka eget material liknande det som hör till montessoripedagogiken. 
Utöver fortbildning av detta slag träffades lärarna en gång i månaden, 
den sk "månadsträffen". Till denna träff hade alla som deltog läst viss lit
teratur som diskuterades. De ämnen som behandlades var motorik och 
perception, laborativ matematik, läsinlärning, musik och avslappning. 
Man delgav även varandra råd om övningar att utföra i klassrummet uti

2 För läsåret 1983/84 erhölls 72.300 kronor (Schelin, 1984) och för läsåret 1984/85 erhölls 67 000 
kronor (Schelin, 1985). 

3 Motsvarande siffror för länet och landet var för år 1983/84 30.400 (länet) och 34.956 (landet), 
(Schelin, 1984). För år 1984/85 var siffrorna 26.129 (länet) och 27.757 (landet), (Schelin, 1985). 
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från litteraturen. Tid avsattes också till att redogöra för egna erfarenheter 
om nya metoder som prövats i undervisningen.4 

Lågstadielärarna praktiserade sina nya kunskaper i motorik genom att 
införa korta avbrott för rörelsepass i undervisningen. De tog även del av 
speciallärarnas träning med barnen. Speciallärarna anpassade övningarna 
efter behov och mognad hos eleverna. De arbetade med eleverna både 
individuellt och i små och stora grupper. 

Vad lärarna således gjorde var att utifrån sin egen undervisningssitua
tion, som de ansåg vara ohållbar, söka lösningar genom studiebesök, fö
redrag och litteraturstudier. Den kunskap de berikades med omsattes till 
praktiska övningar i klassrummet. De tog själva ansvar för sin vidareut
bildning. Lärarna i projekt A visar, på sitt sätt, att det är behovet av en 
förändring som styr valet av kunskap och med det omsättning i praktisk 
handling. 

Tre år senare 
Vid uppföljningsbesöket våren 1987 har en viss personalomsättning 
skett. Rektor Arne är tämligen nytillträdd och projektledaren har flyttat 
från orten. Det är speciallärare Ann som driver ideérna om motoriska av
brott i undervisningen vidare. 

Vid intervjuerna framkommer att uppläggningen av projektet i form 
av fortbildning och diskussionsträffar varje månad lämnat spår efter sig. 
Ann berättar entusiastiskt om att det som synbart lever vidare idag är in
slag av motoriska övningar i undervisningen. Men hon tillägger också att 
det kan vara en effekt av hennes egen fortbildning om motorikens bety
delse för inlärning. Parallellt med projektet deltog Ann och en speciallä
rare vid skolan i ytterligare fortbildningskurser om motorik. Detta påver
kade sedan, enligt Ann, inriktningen på projektet mot en starkare beto
ning av motorik än vad som var tänkt från början: 

Eftersom motoriken bakades in mycket i projektet så är det den som i 
första hand finns kvar som ett konkret resultat. (Ann) 

Förutom att motorikinslagen ökat i undervisningen berättar Ann att 
projektet bidragit till en öppenhet som präglar diskussionerna bland lä
rarna. Bland annat gäller det förhållandet till nya e ller alternativa under
visningsmetoder: 

Ann: Jag tycker vi har en väldig pedagogisk debatt på den här skolan 
och det tror jag är en följd av projektet. Att vi funderar och är ganska 
öppna för förändringar. 
I: Så det lever i allra högsta grad vidare? 

4 Lortie (1975) menar att lärare sätter stort vände på att pröva en metod själv innan de accepterar 
den (ss 77-78). 
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Ann: Ja det tycker jag. Framför allt lärde vi oss att diskutera peda
gogiskafrågor som vi inte hade gjort tidigare i lärarrummet. 

Agneta, en av lågstadielärarna, är lite mer tveksam till vad som finns kvar 
av projektet. Själv arbetar hon inte alls efter dess idéer längre eftersom 
hon nu endast undervisar invandrarbarn. Hon nämner dock, liksom Ann, 
att det finns en öppenhet mellan lärarna efter projektperioden: 

Ja det är möjligt att andan finns kvar. Vi blev öppnare mot varandra 
skulle jag vilja säga, Vi hade väldigt skojigt. Det var tur att jag fick 
vara medför annars hade jag känt mig utanför. (Agneta) 

Det är inslagen av motoriska övningar som fått störst plats på skolan. 
Dels genomgår samtliga elever som skall börja skolan ett motoriskt test, 
dels finns det speciella träningsprogram för de elever som har påtagliga 
koncentrationsproblem. Dessutom använder klassläraren övningar i mo
torik med hela klassen. Det blev med andra ord speciallärarens intresse 
för motoriska övningar i klassrummet och inte lågstadielärarnas allmänna 
intresse för alternativa metoder som fick styra de nya inslagen i klass
rummet. Spår av detta finns dock i form av de öppna diskussioner man 
för på konferenser och i lärarrummet. 

Undervisningssituationen 
När det gäller undervisningssituationen framkommer det i intervjuerna 
att lärarnas medvetenhet om vad de gör i klassrummet ökat. Ann berättar 
att hon och de andra lärarna genom försök att "översätta" litteratur till 
praktiska metoder tillägnat sig ny kunskap och inte är så låsta metod
mässigt längre. Motoriska övningar av olika art är t ex inlagda som av
brott i undervisningen. Erfarenheterna diskuterades senare på den sk 
månadsträffen:5 

Vi gjorde så att vi gav små läxor till varje gång. Hade vi pratat om 
finmotorik och handledsutveckling så fick alla till uppgift att prova det 
med barnen och se hur det fungerade. Vi kunde under tiden testa 
väldigt många övningar. (Ann) 

Agneta preciserar hur hon medvetendegjorts: 

Man blev kanske mer medveten om att det går från det stora till det 
lilla. Man har inte sett det så förut direkt. Man börjar med stora rörel
ser och sen kan man gå in mot att fatta pennan t ex. Det är något jag 
kommer ihåg. (Agneta) 

5 Car1gren(1990) talar om att reflektionen över den egna praktiken är ett viktigt redskap i 
tillägnandet av ny kunskap men menar att den måste kompletteras med beskrivningar så att 
praktiken ses i sitt samma nhang. 
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Ann berättar att hon efter projektåren fortsatt att utveckla sina idéer om 
motorikens betydelse och att hon tillsammans med en sjukgymnast med
verkar i ett kommunövergripande projekt som avser årskurserna ett till 
nio. Även när det gäller utveckling av metoder i klassrummet är det Ann 
som fortsatt med det arbetet. Hon gör övningsprogram åt lärarna med 
konkreta tips om hur de kan varva undervisningen med motoriska öv
ningar. Själv tar Ann hand om de elever som är i störst behov av stöd och 
hjälp. Hon har numera förändrat metoderna i specialundervisningen till 
att vara mer inriktade mot motoriska övningar än mot direkta läs- och 
skrivövningar. Ann menar att hon idag har ett annat förhållningssätt till 
eleverna. Medvetenheten har ökat om att det för vissa barn kan ta lång tid 
att lära sig läsa och skriva och att det inte endast hjäper att öva färdighe
ten. Därför låter "man dem få jobba med helt andra saker i stället för att 
nöta och nöta och nöta" (Ann). Från och med läsåret 1986/87 har alla 
elever som började årskurs ett testats i sin motoriska färdighet - ett arbete 
man på sikt hoppas påbörja redan i förskolan. 

Det motoriska inslaget i undervisningen kan ses som ett exempel på 
hur lärare tar till sig idéer i skolvärlden. I början på 1980-talet gjordes ett 
flertal TV-program och skrevs ett flertal böcker som berörde betydelsen 
av barns motoriska utveckling i förhållande till inlärningsaspekter.6 I 
fortbildningssammanhang har lärare erbjudits kurser som betonar vikten 
av motoriska inslag i u ndervisningen och som vi senare skall se är det ett 
inslag som återkommer i flera av de projekt jag beskriver. Säkerligen är 
det också bra för barnen att röra sig under lektionstid emellanåt, men 
därifrån är det långt till ett påvisat samband med inlärningsförmågan, 
menar t ex Lundberg (1983). 

Men alla lärarna använder sig inte längre av motoriska inslag i under
visningssituationen. Agneta säger i intervjun att hon inte alls arbetar efter 
dessa metoder längre. Hon berättar att hon just nu är lärare för invan
drarbarn och menar att hon använder sig av helt andra metoder i under
visningen: 

Jag jobbar på ett annat sätt. Jag jobbar på ett sätt att försöka upp
leva någonting med barnen. Vi åker ut mycket och sen åker vi hem 
och skriver berättelser om det.(Agneta) 

En fråga i de tta sammanhang är varför inte Agneta låter dessa barn varva 
undervisningen med motoriska övningar? Gäller motoriska övningar som 
hjälp vid inlärningssituationer endast svenska barn eller är det så att 
Agneta har svårigheter med att integrera sin kunskap i en ny undervis
ningssituation? Eller kan det kanske vara så att de motoriska övningarna 

6 Se t ex Larsen & Parl envi (1982). Holle (1978) som grundligt behandlar barns motoriska 
utveckling. Parlenvi & So hlman (1984) skrev en bok till de TV-program Birgitta Sohlman 
producerati UR-serien. Boken berör barns behov av rörelser för sin inlärning och ger tips på 
övningar att göra med barnen. 
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numera är speciallärarens revir och att det är specialläraren som dirigerar 
dess användning? Eftersom Agneta är lärare för invandrarbarn är under
visningen och intresset inriktat på att lära dem svenska och inte på att 
stävja orolighet. I intervjun framkommer också att Agneta ser de moto
riska inslagen som något de gjorde förut, men påpekar att hon tror att de 
andra lärarna arbetar efter de metoder de själva utvecklat eller lärt sig. 
Agneta framhåller dock, som nämnts, andra effekter av projektet, nämli
gen en social gemenskap inom kollegiet. 

Lärarrollen 
I intervjuerna framkommer att både Ann och Agneta anser att projektet 
bidragit till en social gemenskap bland lärarna på skolan. Som tidigare 
nämnts pratar de om att det finns en öppenhet i kollegiet. Agneta berättar 
att lärarna blivit ett sammansvetsat gäng genom att de träffats regelbundet 
och diskuterar dels teorier, dels sitt praktiska arbete. Diskussionerna för 
dem närmare varandra. Rädslan för att be om hjälp, när det uppstår pro
blem med ett barn i klassrummet, har minskat och tryggheten bland lä
rarna ökat. Agneta berättar följande: 

Jag upplever det som att vi har blivit mera som en enhet. Vi kan 
hjälpa varandra och ta tag i varandras barn på ett annat öppnare 
sätt än vi vågade göra förut. (Agneta) 

Ann är av samma uppfattning: 

Projektet har stärkt många sidor. Att vi stöttar varandra och tycker 
väldigt lika i många frågor fast det inte syns. Man kan uttrycka det på 
så många sätt. (Ann) 

I de intervjuer, som gjordes vid de första besöken, framkom att samtliga 
lärare som intervjuades inom detta projekt ansåg att ett projekt skapar 
mening och utbyte. De betonade redan då den sociala aspekten i sin syn 
på vad e tt bra projektarbete innebär. 

Spridning av och stöd till projektet 
Ann berättar att formen med studiecirkelverksamhet som projektet var 
upplagt efter, har fortsatt men nu ingår som en del av det konferenssys
tem man har på lågstadiet. På konferenserna förs diskussioner om peda
gogiska frågor. Ann framhåller också att lärarna fått begrepp för sådant 
som de tidigare sysslat med. "Man kanske fick ord för saker på ett annat 
sätt när man hade hållit på med det här". I intervjuerna framkommer att 
studiecirkeln som form varit bra och att lågstadielärarna själva har lett 
cirklar med intresserade lärare. Dessutom har lärarna varit med om att 
introducera projektidéerna på mellanstadiet. Mellanstadielärarna är in
tresserade men någon konkret verksamhet har ännu inte startats där 
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De har inte jobbat med det (motoriska övningar) men de är medvetna 
om behovet och är väldigt öppna för extra insatser. (Ann) 

Några andra skolor har visat sitt intresse för projektet genom att göra 
studiebesök på skolan. Ytterligare andra har tagit efter delar av verksam
heten och "sen har man haft ungefär som vi i projektet fast man har 
plockat ut just motorikbiten " (Ann). Lågstadielärarna har också medver
kat på studiedagar. De lågstadielärare som pga övertalighet blivit förflyt
tade till andra skolor deltog trots det fortsättningsvis i studiecirklarna. 
Ann berättar också, att den tidigare projektledaren påbörjat en liknande 
verksamhet i den kommun dit hon flyttat. Det är lärarna själva som spri
der sina idéer. De tror inte skolledningen gör något för att sprida dem 
men anser att de trots allt har åtminstone ett passivt stöd från skolled
ningen och att de kan fortsätta sitt arbete. 

Rektorn Arne berättar i intervjun att han inte känner till den tidigare 
verksamheten i någon större utsträckning, däremot anser han sig vara in
satt i det arbete Ann gör tillsammans med sjukgymnasten i kommunen. 
Han berättar också att det funnits ett samarbete mellan Ann och special
idrotten när det gäller motorisk träning av barn. 

Arne tycker att lärarna på den aktuella skolan är långt framme vad 
gäller att vilja pröva och se till att idéer blir genomförda och säger: 

Man s tår ju på barrikaderna så att säga. (Arne) 

I intervjun framkommer att Arne litar på lärarna och anser att de tar för 
sig. Detta menar han är bra. Arne ser inga problem med motorikprojek
tet. Däremot har skolan problem med att tillgodose undervisningen för 
de invandrade familjernas barn. Arne menar att undervisningen för dessa 
barn just nu är det mest överhängande problemet på skolan. För att ut
veckla verksamheten för invandrarbarnen har skolan fått projektpengar. 
Som tidigare nämnts är Agneta en av de lärare som numera ägnar sig åt 
undervisning av invandrarbarnen. 

Inför framtiden, då närmast hösten, har Ann tänkt planera om verk
samheten så att klasslärarna får mer hjälp att komma igång med att ge
nomföra motoriska övningar i sina respektive klasser. Även studiecirk
larna kommer att fortsätta i kommunen. Agneta anser också att den på
började verksamheten kommer att fortsätta framöver. 

Sammanfattning och reflektion 
Projekt A b edrivs på lågstadiet och är inriktat mot att söka nya metoder i 
undervisningen som i högre grad skall möta elevernas behov. Främst 
gäller det att bemöta de elever som har stora koncentrationssvårigheter. 
De alternativa metoder som studeras får efter hand en förskjutning mot 
att motoriska övningar införs i syfte att öka koncentrationen hos eleverna 
och med det inlärningsmöjligheterna. Formen för projektet, med avsatt 
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tid för diskussioner, lever vidare och har permanentats inom konferens
systemet medan metodutveckling i form av motoriska övningar överlåtits 
till specialläraren, som genom detta får en huvuduppgift. 

Inslaget av motoriska övningar, i både klassrums- och speci allärarun-
dervisningen, är något som fortsatt och utvecklats efter projekttidens slut. 
Idéerna har spridits till andra lärare på skolan samt till förskolan. 
Specialläraren utvecklar program för träning i klassrummet. Själv un
dervisar hon de elever som har stora problem med läs- och skrivinlär
ningen. Tyngdpunkten ligger även här på motoriska övningar. Lärarna 
har en stark tro på att det är genom kroppsrörelser de når övrig inlär
ning. Boktiteln, "Lär med kroppen - det fastnar i huvudet" (Parlenvi och 
Sohlman, 1984), är talande för den ideologi, som genomsyrar speciallä
rarens arbete. Bokens författare framför att det finns en koppling mellan 
motorisk utveckling och inlärning, speciellt läs- och skrivinlärning. De 
menar att all motorik måste automatiseras för barnet, först då kan det 
ägna sin uppmärksamhet åt att utveckla språk och tankeförmåga (a a, s 
55). De menar vidare att oroliga, okoncentrerade barn har brister i den 
motoriska utvecklingen, vilket medför allmänna inlärningssvårigheter 
som omsätts att gälla läs- och skrivinlärningen - lågstadiets huvuduppgift. 
Lundberg (1983) är kritisk till dessa rön som inte bygger på några veten
skapliga studier. Han menar att metoder som är direkt inriktade mot läs
ning och skrivning är ett större stöd för barn med dessa svårigheter. Man 
kan fråga sig varför lärare har tagit till sig motoriken som metod och var
för den får en sådan genomslagskraft under 80-talet i svensk grund
skola? 

I sin metodutveckling har lärarna sökt sig ny kunskap genom littera
turstudier som de diskuterat och omsatt till praktiska övningar i klass
rummet. Den enskilde läraren talar om att hon tillägnat sig en ökad kun
skap och medvetenhet. Att reflektera över den egna praktiken är en vik
tig förutsättning för att kunna ändra den framför Carlgren (1990) och 
Ryhammar (1989). En annan aspekt på kunskapstillägnandet är att lä
rarna ökar sitt yrkeskunnande. För lärarna som kollektiv kan detta be
tyda en utvidgad gemensam kunskapsbas, som t ex kan utgöra grunden 
för skolans profilering. 

Förutom kunskapstillägnandet anser lärarna att projektet bidragit till 
en social gemenskap i kollegiet. Det har inneburit trivsel och samhörig
het. Nias (1989a) fann att för att fungera som lärare måste personen 
ifråga få stöd för de idéer och ideal hon besitter. Bekräftelsen från kolle
gor och rektorn är en viktig aspekt för lärarens trivsel på skolan (jfr 
också Pollard, 1987). 
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Projekt B - Med fiolen under armen 

I projekt B försökte lärarna möta elevernas bristande koncentration ge
nom att låta dem spela fiol och ha rörelseövningar. Projektet följdes upp 
genom besök hösten 1988.7 Vid detta tillfälle intervjuades projektledaren 
Berit, som också intervjuats vid de tidigare besöken. 

Projektets bakgrund 
Projektet startade läsåret 1984/85, vilket var lågstadiesatsningens andra år. 
Det pågick under två läsår. Projektet pågick i en skola som togs i bruk i 
slutet av 70-talet. Skolan ligger i ett relativt nybyggt bostadsområde be
stående av hyreshus och villor. Skolan inrymmer låg- och mellansta
dium. In- och utflyttning i området var vid projektets början omfattande, 
vilket inverkat på skolan genom att nya elever kommer till under termi
nen och gamla slutar. I en av klasserna i årskurs ett hade eleverna påtag
liga problem, varför denna klass valdes ut till projektverksamheten. Syftet 
med projektet var att genom musik utveckla arbetssättet i skolan. Idéerna 
till projektet kom från Södertälje, där ett liknande projekt startats året in
nan. Information om detta projekt gavs på en skolledarkonferens våren 
1983.8 

Projektansökan skrevs i samråd med musikskolans skolledare. Man 
erhöll 35 000 kronor för det första projektåret och 15 000 kronor för 
det andra. Beloppet för första projektåret, år 1984/85, var högre än vad 
ett projekt i genomsnitt erhöll i landet medan det var betydligt lägre för 
projektår två.9 Vid en jämförelse med medelsfördelningen i det aktuella 
länet var beloppet dubbelt så högt för projektets första år och överstiger 
även andra projektåret genomsnittsbeloppet.10 

Genom att projektansökan skrevs gemensamt med musikskolan fick 
projektet dubbla och ej helt överensstämmande syften. Musikskolans 
syfte var att skapa ett tidigt intresse för musik hos eleverna så att de se
nare skulle söka sig till musikskolan. Syftet för skolans del var at t projek
tet skulle bidra till att eleverna blev mer koncentrerade i andra ämnen. 
Musikskolan intog en central roll genom att två av dess lärare engagera
des i projektet och ansvarade för musiken, vilket innebar att eleverna 
skulle få kontakt med musik och lära sig hantera ett instrument, i detta 
fall fiol. Till projektledare utsågs däremot lågstadieläraren Berit. Hon var 
klasslärare för den klass i årskurs ett som valdes ut att delta i verksamhe

7 Denna intervju förlades av tidsskäl till hös ten. Datainsamlingen härvid detta tillfälle liksom vid 
tidigare besök gjorts av andra medarbetare i projek tet. 

8 Detta projekt byggde i sin tur på en försöksverksamhet som bedrevs i East End i Lon don. I 
försöket lät man barn ur stimulansfattiga miljöer komma i ko ntakt med musik på ett tidigt 
stadium. Verksamheten finns beskriven av Svedin (1985). 

9 I genomsnitt tilldelades ett projekt i landet med el motsvarande 27 757 kronor för år 1984/85. För 
år 1985/86 var siffran 24 324 kronor (Schelin, 1985,1986). 

I länet tilldelades ett projekt i gen omsnitt medel motsvarande 16 667 kronor för år 1984/85 
(Schelin, 1985). För år 1985/86 var beloppet 12 000 kronor (Schelin, 1986). 
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ten. Hennes uppgift i projektet var att se till att eleverna fanns på plats vid 
de två tillfällen per vecka som man bedrev musikverksamhet. Vid veck
ans första tillfälle deltog hela klassen, inklusive Berit, i övn ingarna. Halva 
tiden ägnades åt fiolspel och resterande tid åt rytmik. Rytmiken leddes av 
grundskolans musiklärare. Vid veckans andra tillfälle var eleverna inde
lade i små grupper och övade fiolspel individuellt. Musiklärarna hade vid 
detta tillfälle hjälp av intresserade elever ur årskurs fem som gick i mu
sikskolan. 

Projektet planerades av Berit tillsammans med musiklärarna. Berit gav 
råd om sånger som var lämpade för eleverna och introducerade själv 
sångtexterna till de melodier eleverna skulle lära sig spela på fiolen. På så 
sätt förlades en liten del av projektet till klassrummet. 

Eleverna uppskattade projektet. I de veckoantecknignar som Berit 
skrev under projektets första år framkommer att de frågade efter speltill
fällena. Berit noterade också att några av de elever (flickor) som varit 
försiktiga och blyga i projektets inledning själva bad om att få vara le
dare när de tågade till fiolspelandet - en rutin som förekom vid varje 
speltillfälle, och som Berit lett från början. Hon nämner speciellt en flicka 
som vid ett tillfälle bad att få spela ett solostycke. I en kommentar skriver 
Berit att flickan hade dåligt självförtroende och var rädd vid skolstarten, 
men att hon nu kände sig säkrare. 

Under projektets andra år fortsatte verksamheten i årskurs två efter 
samma uppläggning. Musikskolans lärare hade dock flyttat från orten 
och grundskolans musiklärare var föräldraledig. Dessa ersattes då av an
dra lärare som, enligt Berit, inte hade samma engagemang, vilket påver
kade projektets fortsättning. 

Tre år senare 
Vid uppföljningen hösten 1988 intervjuas Berit. Hon berättar att i och 
med att projektet avslutades efter dess andra år var det också slut. Några 
spår av det finns inte kvar på skolan. En anledning tror hon kan vara att 
de musiklärare, som var med från början, flyttade från orten. De var eld
själar och motsvarande engagemang fanns inte hos de lärare som tillkom. 

Ett projekt, som byggs upp kring bestämda personer, har svårare att 
leva vidare när personerna i fråga försvinner eftersom det är de som så 
starkt förknippas med projeket. I detta fall var musikskolans lärare hu
vudintressenter och deras syfte var att värva elever till sin verksamhet. 
Berit spelade en mycket perifer roll, som i stort endast handlade om att 
lotsa barnen till och från musiksalen. För hennes del var intresset ringa 
att driva projektet vidare då det inte var integrerat i hennes egen under
visning utan utfördes vid sidan om. Projektets uppläggning kan liknas 
vid ett utvecklingsarbete enligt FoU-modellen, dvs intresset för arbetet är 
uttalat på en nivå ovanför de direkt berörda. I d etta fall är det musiksko
lan som har intresse av att värva elever, vilket knappast överensstämmer 
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med lågstadielärarens behov av att hitta undervisningsformer, som tar 
hänsyn till de elever med koncentrationsproblem hon har i klassrummet. 

Under uppföljningsbesöket berättar Berit att alla elever i årskurserna 
två och tre (läsåret 1988/89) nu deltar i ett dansprojekt, som handleds av 
en danspedagog. Tanken med projektet var från början att det även 
skulle inrymma musik, men då man fick begränsade medel ströks mu
sikdelen. En fråga som kan ställas är varför musiken stryks till förmån 
för dans. Under två år har ett intensivt samarbete skett mellan musiksko
lan och grundskolan. Utöver detta har man från läsåret 1984/85 ett väl 
etablerat kompanjonlärarskap i musik från årskurs två. Varför väljer man 
inte att utveckla och fördjupa detta samarbete? 

I intervjun berättar Berit att eleverna upplever dansen positivt och 
hennes förhoppning är att eleverna skall bli smidigare. Hon framför 
också vikten av att även pojkar deltar i dans och inte bara flickor och på
pekar: 

De kanske inte blir så klumpiga. (Berit) 

Kan det vara så att det är överspridningen som är intressantast för klasslä
raren och att man tror att effekterna av dans är större än av musik? Även 
i detta projekt har Berit en perifer position genom att mera vara organisa
tör än att leda projektet, hon ser till att eleverna finns på plats när det är 
dansverksamhet. Hon var osäker på hur projektet finansierades men 
trodde att det rörde sig om medel från den s k kultursatsningen.11 Detta 
projekt kan sägas ha samma karaktär som fiolspelandet. Det är inte låg
stadieläraren som driver en idé för förändring utan man tillkallar en ex
pert inom ett område och tror att övningarna ska ge effekter i form av 
större koncentration hos eleverna. 

Undervisningssituationen 
När det gäller undervisningssituationen anser Berit, att denna inte har 
förändrats pga hennes medverkan i projektet. Hon menar att hon inte 
kan använda de erfarenheter hon fått i andra ämnen som matematik och 
svenska. Däremot framhåller hon att hon har lärt sig mycket om musik -
erfarenheter hon använder sig av i det nya dansprojektet och i samarbetet 
med kompanjonläraren i musik. Hon har dessutom börjat sjunga mer 
med eleverna. 

Projektet har också påverkat undervisningen genom ändringar på 
schemat och genom att ett samarbete med kompanjonläraren i musik har 
utvecklats: 

Vi har ändrat schemat så vi ska ha tvä musiktimmar i tvåan nu. När 
hon (kompanjonläraren) går igenom saker och ting skriver hon upp 

11 Kultursatsningen rörde sig i likhet med lågstadiesatsningen om öronmäikta medel, beslutade av 
regering och riksdag, som fördelades av länsskolnämndema. 
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på en lista vad hon har gjort. Vi får sedan småuppgifter som vi skall 
öva. Då övar jag på min musiktimme t ex klappa takten, någon sång 
eller så. (Berit) 

Berit, som själv började sin lärarbana 1949, framhåller att de nya och 
yngre musiklärarna kan mer och har idéer som hon själv inte känner till. 
Hon tycker att det är bra för eleverna att få tillgång till dessa nyheter ge
nom kompanjonlärarskapet och dansprojektet, något de annars hade gått 
miste om. Eleverna tillförs något, men man kan också säga att Berit 
fråntas något, som hon genom tiderna själv ansvarat för. En förklaring 
kan vara musikskolans dominans i projektet, vilket också kommer till ut
tryck i de intervjuer som gjordes 1984. När det gäller frågan om vad ett 
bra projekt är var musikskolans lärare eniga om att det är när man tillför 
en expert, medan Berit hade uppfattningen att ett bra projekt skapar me
ning och utbyte mellan lärare. 

Lärarrollen 
Projektet innebär för Berits del ett kunskapstillskott vad gäller musikäm
net som hon nu inser vikten av att tillämpa i skolan. Hon anser också att 
hon blivit mer flexibel som människa och uppskattar nya idéer i under
visningen: 

Ja, särskilt jag som har hållit på i så mänga år. Man får lätt en känsla 
av att man går runt, att det är samma saker som kommer igen. Av det 
här får man en puff framåt. Jag började ju 1949. Var gång man har 
en studiedag eller så får man lite nya idéer. (Berit) 

Berit menar också att projektet till viss del förändrat hennes sätt att se på 
eleverna. Hon framhåller att hon nu i större utsträckning kan se hur ele
verna arbetar och kan uppmuntra dem individuellt. På detta sätt blir hon 
lättare varse elevernas dolda talanger. Hon berättar hur en pojke som an
sågs vara "klassens buse" blommade upp under musiklektionerna och vi
sade sig vara en duktig sångare. Berit tycker att projekttiden har varit 
stimulerande och kan tänka sig nya projekt i framtiden. Däremot talar 
inte Berit om den sociala effekt som är så påtaglig i övriga projektbe
skrivningar, vilket kan förstås utifrån att hon var den enda från lågstadiet 
som deltog i projektverksamheten. 

Spridning av och stöd till projektet 
Det projekt som erhöll medel från lågstadiesatsningen hade starkt stöd av 
skolledarna från både musikskolan och grundskolan. Projektet var väl 
förankrat i skolstyrelsen (där Berit var ledamot), som gav sitt fulla stöd 
för ett utvecklat samarbete med musikskolan. Ledamöterna i skolstyrel
sen ansåg att musiken var e tt viktigt tillskott till el evernas fritidsaktiviteter. 

Någon spridning av projektet har inte skett i organiserad form. 
Lärarna har inte haft några besök från andra intresserade lärare. De har 
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inte heller själva besökt någon annan projektverksamhet med undantag 
av den sammankomst länsskolnämnden hade under projektets första år. 
Vid denna sammankomst skedde visst erfarenhetsutbyte mellan projekt
ledarna i länet. 

Vad beträffar musikskolans förhoppning om att fler elever skulle söka 
sig till musikskolan visade det sig enligt Berit inte vara så. Det var unge
fär samma antal som tidigare som sökte sig dit. Däremot kan sägas att i 
kommunen är dans och musik ett prioriterat område och detta har påver
kat skolans projektval i viss mening. 

Sammanfattning och reflektion 
Projekt B bedrevs under två år på lågstadiet i samarbete med musiksko
lan. För skolan var syftet att genom musik och rytmik få eleverna mer 
koncentrerade i övriga ämnen, något som skulle kunna inverka på den 
allmänna undervisningssituationen. Musikskolan såg genom projektet en 
möjlighet att också i tidiga år inplantera intresset för musik med en för
hoppning om att ett ökat intresse för musik(skolan) skulle skapas hos 
eleverna. Projeket avslutades efter två år då medlen upphörde. 

Även projekt B visar sig vara ett exempel på tron på överspridningsef
fekter till andra ämnen. Valet av klass avgjordes av att en av klasserna i 
årskurs ett hade många elever som var oroliga och hade koncentrations
svårigheter. Tanken var att med musikens hjälp öka deras koncentra
tionsförmåga, vilket i sin tur skulle inverka på övrig inlärning. Mu
sikterapi används i träning av barn med olika hjärnskador för att de skall 
få en bättre rumslig uppfattning, men anses även vara lämplig för barn 
med läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationsproblem (Petters
son, 1991). Resonemanget liknar det som förs av motorikföreträdarna i 
projekt A, dvs något av de praktiskt-estetiskta ämnena skall ge effekter på 
barns koncentration så att inlärningsförmågan ökar. 

När det gäller projekt B tycks musikskolans intresse i projektet ha varit 
starkare än grundskolans. Projektets intensitet avtog i och med att de ur
sprungliga musiklärarna flyttade från orten och kan strax därefter anses 
vara avslutat. Effekterna av musikskolans del i projektet har bidragit till 
att en ökning av antalet timmar i musik har skett och att ett samarbete 
med kompanjonlärare i musik har utvecklats. Det är alltså musikskolan 
som träder in på grundskolans realiseringsarena.12 I Lgr-80 (Skolöver
styrelsen, 1980) anges att musikundervisningen skall främja kontakten 
med övrigt muskliv. En sådan kontakt kan naturligvis ske genom musik
skolan. 

Projektets inverkan på arbetet i grundskolan är begränsat till en be
stämd lågstadielärare. Arbetet har gett henne ökade kunskaper i musik 
och gjort henne uppmärksam på betydelsen av musik i undervisningen. 

12 Lindensjö & Lundgren (1986) talar om formuleringsarenan och realiseringsarenan. 
Formuleringsarenan avser den plats där beslut fattas medan realiseringsarenan avser den plats 
där dessa verkställs. 
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Men det har också bidragit till att hon ser sin begränsning. Hon framför 
önskemål om att ha tillgång till en musiklärare i klassrummet. De kun
skaper hon tillägnat sig genom projektarbetet sträcker sig till att sjunga 
mer med eleverna men hon anser inte att det kan överföras på andra äm
nen i skolan. Detta kan ses som ett exempel på att lågstadielärarna drar 
sig tillbaka och i detta fall överlåter musiken (som traditionellt utövats av 
lågstadieläraren) till musikläraren - en professionell ämneslärare. Genom 
detta förfaringssätt markeras specialisten i skolan. Olika lärarkategoriers 
kunskapsområden framträder och skolan kan på detta sätt profilera sig 
inom något område, vilket i sin tur ligger i linje med hur beslutsfattare 
ser på skolans framtida utveckling (Prop 1988/89:4 s 53f). I projektet har 
en markering gjorts när det gäller ändringar i timplanen där musiken fått 
större utrymme genom samarbete med musiklärarna och kompanjonlä
rare i musik. 



Kapitel 4 

Motorisk - kreativ stimulering 

Till kategorin "motorisk-kreativ stimulering" har sådana projekt förts 
som behandlar rörelse av något slag. Det kan vara skapande verksamhet, 
drama, rytmik, perception, lek etc. Till denna kategori har också sådana 
projekt som varit inriktade på diagnostisering av elever och test enligt 
olika metoder förts. Projekt med denna inriktning var inte särskilt vanliga 
under lågstadiesatsningens första år. Det fanns drygt 6 % inom denna 
kategori. Denna siffra kom att fördubblas vid satsningens slut.1 

Ökningen av projekt med inriktning mot motorik kan ses som en indi
kation på att under 1980-talet sågs motoriska övningar som ett naturligt 
inslag i undervisningen på lågstadiet. 

Ett av de projekt som ingick i fältstudien var kategoriserat som "mo
torisk-kreativ stimulering". I det län där projektet genomfördes fanns två 
projekt inom denna kategori.2 Under de två påföljande åren ökades 
antalet projekt inom denna inriktning något, för att under satsningens 
sista år endast utgöras av ett projekt.3 Sålunda avviker mönstret i länet 
vad avser projekt med inriktning mot "motorisk-kreativ stimulering" i 
förhållande till landet som helhet. 

Projekt C- Mot ökat självförtroende 

Lärarna i projekt C ville öka elevernas självförtroende genom att inte
grera musik, drama och rörelse i undervisningen. Vid uppföljningsstu
dien våren 1988 intervjuades rektor Charlie, musikläraren Camilla, låg
stadielärarna Cecilia, Charlotte och Christine samt förskolläraren 
Cornelia. Cecilia, Camilla och Charlotte har intervjuats vid de tidigare 
besöken.4 

Projektets bakgrund 
Skolan, på vilken projektet bedrevs, är belägen i en mindre stad vid nedre 
norrlandskusten. Skolan togs i bruk under första hälften av 70-talet och 
inrymde ett enparallelligt låg- och mellanstadium. Upptagningsområdet 

1 Nitzler (1987, tabell 4 s XV). För år 1983/84 utgondes antalet projekt av 6.3%. Siffrorna för övriga 
år van 10.4%, 17.1%, 12.6%. Noteras bör att för år 1985/86 var antalet projekt högre än vid sats
ningens slut. 

2 Se Schelin (1984, s XI, tabell 3). 
3 Se Schelin (1985, s XI, tabell 4); Schelin (1986, s XI, tabell 3) och Nitzler (1987, s XII, tabell 3) . 
4 Datainsamlingen vid de första besöken gjordes av en annan medarbetare i projekte t. Uppföljning

en gjordes av mig. 
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karaktäriserades av hyreshus med stor in- och utflyttning. Kommunen 
hade infört samlad skoldag och anställt en fritidsledare på skolan. Därut
över fanns en dramapedagog anställd i kommunen. Hon tjänstgjorde på 
skolan och var verksam inom projektet. Lågstadielärarna samarbetade till 
viss del med förskollärarna - ett samarbete som i huvudsak rörde 
förskolebarnens besök i skolan. Detta samarbete kom under projekttiden 
att utvecklas avsevärt. Även på tjänstemannanivå fanns ett samarbetsorgan 
mellan skol- och socialförvaltning. 

Under lågstadiesatsningens första år erhöll lärarna 54 000 kronor och 
under dess andra år 40 000 kronor till projektverksamheten. Lågstadielä
rarna sökte även pengar för ett tredje år men då var projektinriktningen 
inte motorisk-kreativ stimulering utan en ökad samverkan med föräldrar 
och förskollärare. Uppläggningen utgjordes av träffar i mindre grupper 
där centrala frågor för barn, föräldrar, förskollärare och lågstadielärare 
diskuterades. Dessutom önskade lärarlaget egen fortbildning i form av 
studiebesök och studiecirkelverksamhet. Även detta tredje år beviljades 
medel motsvarande 40 000 kronor. Inför lågstadiesatsningens sista år 
söktes pengar för verksamhet på mellanstadiet.5Syftet var att förankra de 
idéer som startats på lågstadiet till att även gälla verksamheten på 
mellanstadiet. Skolan erhöll för detta fjärde år 35 000 kronor. Projektet 
har för varje år erhållit medel som överstiger vad e tt projekt i genomsnitt 
erhållit i länet.6 Vid en jämförelse med genomsnittsprojektet i landet som 
helhet överstiger det aktuella projektet även det beloppet.7 

Projektet började utformas redan läsåret 1982/83, då skolan mottog 
extra resurser i samband med att en särskoleelev placerades på lågstadiet. 
Lågstadieläraren Christine fick själv bestämma över resursernas an
vändning. Hon kontaktade då Camilla, som är musiklärare, och inledde 
ett samarbete med henne. Christine och de andra lågstadielärarna ön
skade nu förverkliga idéerna om att införa drama och musik i undervis
ningen. Bakgrunden till dessa idéer var en kurs de hade gått som utgick 
från Parlenvis resonemang om hjärnhalvornas betydelse för kreativt 
tänkande, vikten av motorisk rörelse och dess koppling till inlärningen i 
skolan (Parlenvi & Sohlman, 1984). Liksom i projekt A var Parlenvis 
idéer ledande för lågstadielärarnas praktik. När det gäller barns inlärning 
tycks sambandet till praktiska övningar vara tämligen okomplicerat för 
lågstadielärarna, som menar att praktiska övningar är grunden för läs-
och skrivinlärningen. De betonar helhetssynen på barnet och att det 
gäller för barnet att hitta något område där han/hon är kunnig för att 
därigenom öka självförtroendet. Ett led var att förändra specialundervis

^ Enligt Prop (1985/86:100) kunde medel från lågstadiesatsningens sista år även användas till 
samverkan med mellanstadiet. 

6 Genomsnittsbeloppet för ett projekt i länet var för respektive läsår ca 25 000 kronor, 28 000 kron
or, 23000 kronor och 19 000kronor (Schelin, 1984,1985, 1986och Nitzier, 198 7). 

7 Beloppet för år 1983/84 var 34 956; för år 1984/85 27 757; för år 1985/86 24 324; och för år 1986/ 
87 22 156 (Schelin, 1984,1985,1986 och Nitzler, 1987). 
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ningen till att bl a inrikta sig mot motoriska övningar. De förväntade sig 
att nå resultat med de barn som hade koncentrationssvårigheter. 

Lågstadielärarna inriktade sig på eleverna i årskurs ett som varje vecka 
hade ett arbetspass i musik och ett i drama. Undervisningen leddes av 
musikläraren, Camilla och kommunens dramapedagog. Klassläraren 
deltog också i dessa arbetspass dels för att själv ta del av undervisningen, 
dels för att tillsammans med musikläraren utarbeta lämpliga övningar. 
Under vårterminen utökades undervisningen med en gymnastikgrupp för 
de barn i årskursena ett och två som hade perceptionssvårigheter. 
Gymnastikgruppen leddes av Charlotte. Dessutom tillfördes biblioteks
kunskap i projektet. 

Som en gemensam aktivitet för hela lågstadiet infördes en tematimme 
i veckan. Varje klasslärare arbetade vid dessa tillfällen med åldersblan-
dade barngrupper från alla tre årskurserna. Grupperna hade olika upp
gifter kring ett tema. Temat bestämdes gemensamt av lågstadielärarna 
tidigt på terminen. Det kunde röra sig om "vilda djur", "barn i andra 
länder" etc. Uppgifterna fördelades mellan de olika grupperna och 
kunde för deltagarna innebära att sjunga, att skriva dikter, att träna in en 
dans, att göra kulisser etc. Vid terminens slut framförde eleverna sitt tema 
för föräldrar, syskon och mellanstadieelever på skolans gemen-
samhetskväll. 

Genom lågstadiesatsningen såg lågstadielärarna en möjlighet att ut
veckla sina idéer. I sin projektansökan skrev de bl a följande i en bilaga: 

Allt detta 8tillsammans anser vi tränar: 
- koncentrationsförmågan 
- sinnena 
- samarbetsförmågan 
- förmågan att lösa problem 
- uppmärksamhetsförmågan 
- rörelseförmågan 
Genom att bli säkrare stärker man sitt självförtroende och måste inte 
hävda sig genom aggressivitet, vilket i sin tur leder till mera harmoni i 
skolsituationen.9 

Lågstadielärarna poängterade i sin ansökan att de önskade medel för två 
läsår för att själva fortbilda sig i både drama, musik, gymnastik och bi
bliotekskunskap. På sikt menade de att de själva skulle kunna ta över 
dessa delar så att de kunde ingå i den reguljära verksamheten. Detta re
sonemang gick helt i linje med de direktiv som fanns för lågstadiesats
ningen (Prop 1982/83:100). 

8 Dvs musik, drama, tema, gymnastik, bibliotekskunskap. 
9 Som bilaga till ansökan medföljde en redogörelse för verksamheten riktad till skolstyrelsen date

rad 83-03-28. Redogörelsen är undertecknad av Cecilia. 
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I och med att lågstadielärarna beviljades pengar utvidgades projektet 
till att gälla hela lågstadiet samt förskolan till vi ssa delar av projektet. Vid 
ett tillfälle i veckan deltog förskolan i musik och medverkade också i det 
gemensamma temat. Under projektets första och andra år användes 
pengarna, motsvarande 14 veckotimmar, till att hyra in Camilla och 
Charlotte, kommunens dramapedagog respektive bibliotekarie. 

Syftet med projektet var således att stärka barnens självförtroende ge
nom att stimulera deras fantasi och inlevelseförmåga, träna deras motorik, 
minne, tal och artikulation, träna koncentrations- och samarbetsförmåga 
samt träna deras förmåga att lösa konflikter. Som tidigare nämnts söker 
lågstadielärarna åstadkomma detta genom arbetspass i musik, drama, 
gymnastik och bibliotekskunskap. Lågstadielärarna riktade även in sig på 
elever med speciella problem. Exempelvis samlades de elever ur 
årskurserna två och tre som hade problem med konfliktlösning till ett 
arbetspass i drama varje vecka. Likaså samlades de elever ur samtliga års
kurser som hade perceptionsproblem till ett arbetspass i rörelse varje 
vecka. Detta arbetspass leddes av Charlotte. 

Förskolans del i projektet utökades under projektets gång. Under 
höstterminen deltog sexåringarna från deltidsgruppen och daghemmet i 
ett arbetspass i musik varje vecka. Förskollärarna lade tillsammans med 
Camilla upp innehållet för detta tillfälle som senare följdes upp i försko
lans lokaler. Under vårterminen (1984) fick skolan extra tillskott via 
kommunens LUVA-medel.10 Dessa medel användes till den blivande 
årskurs ett-läraren som besökte förskolan en gång i veckan. Vid dessa 
tillfällen delade hon in förskolebarnen i grupper och undervisade dem i 
drama, musik och rörelse. Förskolebarnen besökte i sin tur skolan och 
träffade sina blivande faddrar ur årskurserna tre och fem. Förskole
barnen fick vid dessa tillfällen känna på skolmiljön genom att delta un
der lektioner samt äta lunch på skolan. 

Projektet fortsatte i samma form även under läsåret 1984/85, men ut
ökades då med bildämnet. Lågstadielärarna tog kontakt med en konstnär 
som ledde en studiecirkel för både förskole-, låg- och mellanstadie
lärarna. En viss spridning av projektet skedde till mellanstadiet, där de 
barn som hade svårigheter i årkurs fyra erbjöds träning i musik i stället 
för den traditionella specialundervisningen. 

I korthet kan projektet sammanfattas på följande sätt:11 

Drama Åk 1 1 x 60 min med dramapedagog och klassläraren 
1 X 60 min med klassläraren 

Åk 3 1 x 80 min med dramapedagog och 
klassläraren (till februari) 

^ Hallerström & Kallos (1984) fann vid en utvärdering av LUVA i en k ommun att vid lågstadiesats-
ningens tillkomst tilldelades inte lågstadiet LUVA-medel. En modell som inte tillämpades i denn a 
kommun. 

H Ur projektdeltagarnas egen sammanfattning daterad 1984-05-20. 



41 

Ak 2, 3 2 X 60 min (för barn med problem) 

Musik Äk 1 
Åk 3 

Förskola 

Åk 1, 2, 3 

2 X 40 min Camilla och klassläraren 
1 X 40 min (för några pojkar) med Camilla och 

klassläraren (halvgrupp till februari, 
därefter hel grupp) 

1 X 40 min i skolan med Camilla och 
förskolläraren 

1 X 40 min körsång med Camilla 

Rörelse 
Åk 1, 2, 3 1 X 40 min (för elever med särskilda be

hov) med Charlotte 

Lågstadielärarna i projekt C utgår från de problem de anser sig ha med 
eleverna. De prövar olika metoder som på olika sätt kan vara till hjälp för 
att nå det mål de satt upp för projektverksamheten. Verksamheten har 
förändrats inom de ramar som finns för grundskolan. Carlgren (1986, s 
97ff) benämner detta en vertikal förändring och menar att praktiker ser 
denna typ av förändring som en förbättring till skillnad mot en 
horisontell förändring som svarar mot reformer och som inte alltid ses 
som en förbättring av praktikerna. 

Tre år senare 
Vid mitt besök våren 1988 möter jag en grupp entusiastiska lågstadielä
rare som är övertygade om att de har hittat bra former för specialun
dervisningen. Erfarenheterna från projektåren är enbart positiva och de 
menar att verksamheten fortsätter längs samma linje, vilket Camilla ut
trycker på följande sätt: 

Vi har ju egentligen inget projekt längre. Vi har inga projektpengar 
utan det har blivit ett arbetssätt som vi har strävat efter att få in. 
(Camilla) 

Att det som en gång var projekt nu ingår så naturligt i arbetssättet menar 
lågstadielärarna till stor del beror på att tankarna kring verksamheten var 
klara innan satsningen kom och att det bara var för dem då att sätta igång 
och pröva: 

Vi hade mycket färdigt innan vi skrev ansökan, även relationen mel
lan oss. (Charlotte) 

Även om arbetssättet nu blivit en rutin så är lågstadielärarna fortfarande 
beroende av extra medel för att finansiera Camillas musikundervisning. 
För läsåret 1987/88, när jag besöker dem, har lärarna erhållit medel från 
kommunala kulturpengar och för det kommande året skall medel förde-



42 

las via förstärkningsresursen. Christine menar att de är beroende av extra 
pengar för att de inte får använda timmarna hur de vill. 

Ja vi får (extra medel) eftersom vi har en annan syn på specialunder
visningen än vad man har rent allmänt. Vi är inte ute efter mera tid 
men får inte använda den tid vi har på det sätt vi vill. Det är det som 
är hindret för oss. För att riktigt kunna arbeta som vi vill så behöver 
vi fem t immar till nästa år, som vi får. (Christine) 

Projektet har, anser lågstadielärarna, bidragit till en förändring i både 
undervisningssituationen och lärarrollen. 

Undervisningssituationen 
Lågstadielärarna framhåller skillnader mellan sitt tidigare arbetssätt och 
de metoder som utvecklats genom projektet. Den största förändringen 
har varit att gå från ett strikt klasslärarsystem med undervisning i en klass 
till att lärarna numera deltar i alla klasserna. Som tidigare framkommit 
ingår eleverna i olika grupper när de deltar i musik, drama eller 
rörelseövningar. Lågstadielärarna ansvarar för olika delar av denna 
verksamhet. Vid dessa tillfällen hjälper de varandra med övrig under
visning. Det faktum att eleverna ur årskurserna ingår i de olika grup
perna har gjort att lågstadielärarna tagit ställning i frågan om att arbeta 
årskursintegrerat. Cecilia, Charlotte och Christine menar att årskursinte
grering endast är en form för undervisning och framhåller vikten av en 
klassammanhållning 

Christine: Vi samarbetar med barnen, vi har alltså valt att inte jobba 
åldersblandat som är så vanligt här.l2Vi har alltså medvetet valt att 
inte ta med den biten men vi delar ju ansvar för barnen väldigt mycket 
och har ju en samhörighet barnen emellan på lågstadiet. 
I: Varför vill ni inte jobba åldersblandat? 
Christine: Därför att vi tycker att vi ser ingen pedagogisk vinst, Det är 
många bitar i de tankarna som är vettiga men jag tycker att många 
gånger så gör man det till en organisationshistoria... Vi blandar bar
nen, när vi tycker att vi vinner på det... I dag då man byter grupper så 
väldigt mycket så kan det ju ändå vara att just den här klassamhö-
righeten som man har när man har en fröken alltså den här känslan 
att vara i en grupp är betydelsefull. Den försvinner när man har ål
dersblandat för då kommer det hela tiden till nya och andra för
svinner. ... Jag tycker det är en härlig känsla att jobba upp en klass
gemenskap. Jag t ror man kan leva på det hela livet när man träffas så 
småningom. 

Uppenbarligen har lågstadielärarna i projekt C visat att det går att blanda 
eleverna både nivåmässigt och åldersblandat, beroende på vad man har 

'2 Christine syftar här på att man velat införa årskursintegrering på alla lågstadier i komm unen. 



43 

för syfte med det aktuella arbetet. Enligt dessa lärare tycks det inte vara 
en organisatorisk fråga i klassrummet om man skall kunna arbeta med 
elever ur olika klasser utan snarare är behoven och innehållet styrande. 
Lågstadielärarna visar här exempel på hur de använder sig av det 
handlingsutrymme som finns i skolans organisation.13 De blandar 
eleverna från olika stadier i grupper och går själva mellan klasserna. De 
ser sig inte styrda av den form klassindelningen innebär och ser därför 
heller ingen vinst med att ändra organisationen till årskursintegrerade 
klasser. 

Projektets syfte var att stärka barnens självförtroende och då särskilt 
med hjälp av andra ämnen än de traditionella skolämnena. Undervisning
en ökade i musik, bild, drama och rörelse på schemat för lågstadieele
verna dvs i ämnen som i liten eller ingen utsträckning finns med i läro
planens timplan.14 Lågstadielärarna ansåg att timplanen borde ändras i 
detta avseende. 

Det är timplanen vi vill ändra på. Vi vill ha mera musik och införa 
bild och drama och mera rörelse på lågstadiet. Det måste bli något 
annat som försvinner och det enda är OA-tiden. Man kan inte ta bort 
svenska och matte. Det är OÄ-timmarna som vi tar till det här. 
(Cecilia) 

Ursprungligen var undervisningen i musik, bild, drama och rörelse tänkta 
att ersätta den traditionella specialundervisningen. Lågstadielärarna ville 
pröva andra sätt att stärka eleverna i skolämnena. Så har t ex trumträning 
ersatt viss annan specialträning då Camilla menar att eleven tränar både 
koordination och koncentration vid trumsetet, något Pettersson (1991) 
beskriver erfarenheter av. Inför läsåret 1987/88 gick skolans speciallärare 
i pension och lågstadielärarna använder sig nu av speciallärartimmarna 
för att täcka Camillas tjänst. Cecilia medger dock att det är en brist, att 
inte ha tillgång till en speciallärare. Hon menar att det är svårt att få tid 
till att läsa med barnen. Detta har man dock tillfälligt löst genom ett 
samarbete med en av mellanstadielärarna: 

Det som jag funnit är problemet utan någon extra dubbelresurs är att 
få tid för barnen att läsa för läraren. När de börjar kunna läsa så vill 
de läsa och man vill att de ska träna hemma och då vill de läsa upp 
för mig. Det problemet har jag märkt efter jul, men på höstterminen 
var det inte aktuellt. Då har vi försökt få sådan tid på olika sätt för det 
måste inte vara för mig de läser för utan det kan vara någon annan 
behörig. Christine, som nu har trean jobbar mycket ihop med X, som 

13 Handlingsutrymme är ett begrepp som Berg & Wallin (1986) beskriver som ett utrymme mellan 
skolans yttre gränser och skolans faktiska verksamhet. Jag återkommer till detta begrepp i kapi
tel 9. 

14 I Lgr-80 ( Skolöve rstyrelsen, 1980, s 156) anges timplanen för lågstadiet. För ämnet idrott anges 
6 stadieveckotimmar och för ämnet musik anges 4 stadieveckotimmar. Som jämförelse nar 
svenska 29, matematik 13 och orienteringsämnet 18 stadieveckotimmar. 
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har fyran, eftersom han har en väldigt liten klass. Då har han både 
trean och fyran i gymnastik t ex. Då blir Christine friställd och då 
kommer hon och läser med mina barn och då lär hon också känna 
dem och de lär känna henne. Det är två sådana tillfällen, så det 
känns bra. (Cecilia) 

Ovanstående citat visar också att lärarna sinsemellan hjälper varandra i 
olika situationer. Charlotte framhåller i intervjun att miljön på skolan 
tillåter en öppenhet och genom att klassrumsdörrarna är öppna kan lä
rarna ta del av varandras arbetssätt, vilket Charlotte menar skapar en 
gemenskap. 

Vad beträffar förskolans del i projektet så har den, som tidigare 
nämnts, utökats för varje år. Förskolebarnen medverkar nu i både musik-
och temaverksamheten. Däremot har förskollärarna själva "tagit tillbaka" 
den träning i drama och rörelse som tidigare utfördes av Charlotte. För
skolläraren Cornelia motiverar varför så blivit fallet: 

Från början hade vi den här rörelsebiten att vi gick på skolan tillsam
mans med lågstadielärare. Men då tyckte vi själva att den där biten 
kan vi ju. Vi har ju utbildning på rörelsedelen så det har vi tagit över 
själva. (Cornelia) 

Citatet antyder att skolan i projektets början lagt beslag på ett område 
som av tradition alltid funnits inom förskolans verksamhet och att för
skollärarna senare återerövrat det. Drama och rörelse är områden som 
berörs både i barnstugeutredningen (SOU, 1972:26) och i förskolans 
pedagogiska program (Socialstyrelsen, 1987). Dessa områden utgör 
också ett stort inslag i förskollärarutbildningen. I detta fall kan kanske en 
antydan av kamp om fältet noteras. Lågstadielärarnas bristande kun
skaper om förskolans verksamhet blir här tydliggjord. Men å andra sidan 
kan det ses som att förskollärarna varit dåliga på att föra ut sin verk
samhet och de har således själva bidragit till att låta skolan styra över vad 
som skall vara skolförberedande verksamhet. I det samarbete, som 
sedermera utvecklats, har dock förskollärarnas röster fått gehör och ett 
utbyte av kunskaper skett. 

Samarbetet med förskolan har således inneburit ett utbyte av kunska
per mellan lågstadielärarna och förskollärarna, vilket ovanstående citat är 
exempel på. Cornelia berättar vidare att i projektets början gick förskolan 
mycket mer in i skolan men att det så småningom skett en utjämning. 
Numer får förskolebarnen flera besök på vårterminen av deras blivande 
lågstadielärare. För förskolans del är det temaarbetet som är tyngd
punkten i samverkan med skolan: 

Det är de här temakvällarna, som vi har haft tillsammans, som är den 
stora biten egentligen. Det har utvecklats på så sätt att vi har blivit lite 
mer delaktiga från förskolans sida. Man har tagit tillvara våra idéer 



45 

lite mer än man gjorde tidigare. Vi har kommit med synpunkter och vi 
har kommit med idéer och förslag på tema och lite aktiviteter. Det var 
kanske lite mer styrt från skolan från början. Jag tycker att våra 
synpunkter har kommit fram under tiden. (Cornelia) 

Arbetet med temat har, enligt Cornelia, medfört att hon nu arbetar med 
en uppgift i längre pass än tidigare, vilket hon anser vara positivt. 

Att eleverna gynnats genom detta förändrade arbetssätt råder det 
ingen tvekan om bland lågstadielärarna. Lågstadielärarna, förskolläraren 
och musikläraren är övertygade om att eleverna genom projektet stärkts i 
sin självkänsla och att arbetssättet gjort dem trygga i skolan. Cornelia 
berättar, att detta tydligt syns hos barnen t ex när de står på scenen och 
skall framföra sitt temaarbete. Christine ser även till de förändringar som 
skett sedan projektets början: 

Jag tycker att våra barn har gynnats enormt, för vi började faktiskt för 
att vi hade det jobbigt. Då sa vi: ska vi välja att sitta och gnälla på 
barnen eller ska vi göra något åt det. ...Det är alltså ett jobbigt om
råde. Vi har väldigt många barn som har det besvärligt men de är så 
fredliga och snälla. Jag menar det här aggressiva finns inte längre. 
Jag är övertygad om att det har med arbetssättet att göra. (Christine) 

Christine berättar senare i intervjun att hon märker på eleverna att hennes 
undervisning har förändrats, bl a genom att barnen nu ställer helt andra 
frågor än tidigare: 

Barn frågar på ett annat sätt när man jobar så här. Jag förstår att det 
är mitt sätt att arbeta som har förändrats för förr fick man inte sådana 
frågor. (Christine) 

Lärarrollen 
Bland lågstadielärarna i projekt C framkommer att lärarrollen förändrats. 
Det handlar om en förändring från den traditionella lärarrollen till att bli 
en medmänniska. 

Det kan ha med ålder att göra men det har också med ens säkerhet 
och mognad att göra. Jag känner att jag är mycket mer mig själv som 
person idag. Jag ä r ingen lärare längre utan jag är en person som är 
tillsammans med barnen. Jag tror de ser mig som en vanlig människa 
mycket mer än vad barn gjorde förr. (Christine) 

Även Charlotte ser sig själv på detta sätt: 

Jag tycker att det är roligt att vara i skolan. Jag är ingen lärare 
längre. Det låter tokigt men jag är mig själv mera. Jag känner att jag 
är mig själv när jag är med barnen...Jag är närmare barnen nu och 
även mig själv i vardagen. (Charlotte) 
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Christine och Charlotte uttrycker, i citaten ovan, att de ser sig själva som 
vanliga människor. Uttalandet är intressant i den meningen att de inte 
längre uppfattar sig ha en "roll" som lärare utan ser sig som en med
människa i relation till eleverna. Med andra ord har bodelningen upphört 
mellan den egna personligheten och yrkesfunktionen, något (Nias, 
1989a) finner viktigt för att lärare skall stanna kvar i yrket. Synen på sig 
själv som människa innebär att de kan närma sig barnen på ett annat sätt, 
förstå deras behov och också möta dem på den nivå där de befinner sig. 

Jane Martin (1988) talar om att forskaren närmar sig sin forskning på 
olika sätt.15 Hon behandlar begreppen närhet och distans och menar att 
närheten till ett objekt är något som också kan tillämpas i skolan. Man 
kan tala om att dessa lärare genom tillägnandet av extra kunskap på 
motsvarande sätt närmar sig eleverna än genom den traditionella 
distanserade lärarrollen. De söker förstå elevens problem och hjälpa dem 
på den nivå de befinner sig, i stället för att anamma en metod för barn 
med problem. Christine säger lite längre fram i intervjun: "Jag har inte 
den rollen att jag frågar utan jag samtalar och är en del av det hela". 
Cecilia uttrycker i följande citat mycket klart hur hon genom att förstå 
barnet bemöter det på ett sätt som hon tror främjar dess utveckling: 

Jag kan nu möta barnet mycket bättre och ta reda på varför det gör 
si och så. Jag reagerar inte på samma sätt på ett barn som är jobbigt 
utan funderar på vad ska jag g öra åt det här. Vilken är den bästa åt
gärden på sikt? Man kan ju inte ändra något på en dag utan det är 
ett långsiktigt arbete att få barnet på rätt köl. (Cecilia) 

Det är genom att tillägna sig ny kunskap lågstadielärarna menar att de 
når barnen på ett annat sätt nu än tidigare. De talar om att de förstår bar
nen bättre och därför kan erbjuda dem en mer adekvat undervisning. 
Charlotte uttrycker sig på följande sätt: 

Jag har intresserat mig för barn och problem men i och med att jag 
lär mig mycket själv så kan jag gå in och förstå mera. Det har projek
tet bidragit till: att jag har lärt mig mera. (Charlotte) 

Även Camilla framhåller att hon lärt sig individualisera i sitt arbete med 
barnen, vilket tyder på att även hon sökt anpassa sig för att möta barnen 
utifrån deras behov: 

Jag har lärt mig individualisera mycket mer i det här projektet efter
som jag har fått barn som har haft oerhört stora behov. (Camilla) 

15 Jane Martin (1988) analyserar i sin artikel "Science in a different style" Barbara McClintock's 
forskningsmetod som ett speciellt sätt att närma sig sitt forskningsobjekt på som inte är vanligt 
inom den naturvetenskapliga forskningen. 
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Som den uppmärksamme läsaren minns hade Cornelia tagit över rörelse
träningen med förskolebarnen. Tydligt är också att hon liksom de övriga 
förskollärarna fördjupat sina kunskaper i ämnet, vilket lett till ett annat 
förhållningssätt till barnen. Cornelia fortsätter: 

(Jag använder mig av kunskapen) när vi har rörelse. Vi gjorde nog 
det medvetet tidigare också men kanske ännu mer nu. Man tittar på 
varje barn mera. Vi har också gjort så att vi har delat in barnen i 
grupper. Vissa barn som man anser behöver extra rörelseträning till 
exempel. Det gjorde vi inte tidigare. Då hade man alla barn tillsam
mans. Men barn är ju väldigt olika. De behöver olika saker så det har 
vi gjort de senaste åren tillsammans med dagis. Vi har diskuterat bar
nen väldigt mycket nu. (Cornelia) 

Cornelia nämner hur lärarna nu mer ser till individen än tidigare. Detta 
präglar hela projektet och kan jämföras med de övriga projekten som 
beskrivits. Att se till det individuella barnet och bemöta dess utveckling 
kräver kunskap hos läraren/pedagogen och tillika ett arbetssätt som sätter 
barnet i fokus. 

Vad har då lärarna lärt sig under projekttiden som underlättar indivi-
dualiseringen? I intervjumaterialet framkommer att samtliga lågstadielä
rare tillägnat sig viss kunskap i dr ama, musik, rörelse och bild men att de 
sedan utvecklats i varsin riktning. I de olika arbetspassen med barnen 
använder de sig av varandras kunskaper. Lågstadielärarna kompletterar 
varandra och respekterar varandras kunskaper: 

Jag tyck er att jag kän ner mig så trygg för jag vet att mina barn får det 
de har rätt att få genom andra. Jag behöver inte gå omkring och ha 
dåligt samvete för att jag inte är så bra på det ena eller det andra 
längre. Att jag får tillskott från andra det är det som betyder så oer
hört mycket för mig i det här. (Christine) 

Christine talar om tryggheten i arbetslaget. En trygghet som dels bygger 
på det samarbete som lågstadielärarna har utvecklat tillsammans, dels på 
den kunskap som de tillägnat sig sedan projektet startade. Kunskaps-
tillägnandet har skett genom att de lärt av varandra och genom studier. 
Cecilia, liksom de övriga klasslärarna, deltog i de lektioner dramapeda
gogen genomförde för att s jälva klara av undervisningen senare. 

Lågstadielärarna framhåller att de utvecklats under projekttiden, både 
som lärare och som enskilda individer. De anser sig ha uppnått en ökad 
medvetenhet i vad de gör med eleverna. En bidragande orsak är de 
ökade kunskaper de skaffat sig i olika ämnen under projekttiden. 
Kunskaperna behöver inte vara nya för alla men generellt anser hela 
gruppen att deras kunskaper har förstärkts och fördjupats och gett dem 
ökad insikt och medvetenhet i hur de arbetar i skolan. Cecilia berättar att 
hon lärt sig mycket genom projektet: 
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Jag har lärt mig oerhört mycket, väldigt mycket drama och det som 
det innebär, det var nytt för mig. Det var en dramapedagog som kom i 
början av projektet så jag har just nu i ettan startat med drama och 
följer det programmet hon gjorde. Det hade jag aldrig gjort förut, al
drig vågat göra förut. Jag har lärt mig mycket i bildarbete och i musik 
och fast jag inte varit intresserad och gjort mycket så har jag ändå 
lärt mig mycket. (Cecilia) 

Camilla, som är musiklärare, undervisar vanligtvis inte på lågstadiet. För 
hennes del har projektet och därigenom samarbetet med lågstadielärarna 
inneburit att hon börjat intressera sig för ett delvis annat område. Hon 
berättar i intervjun hur hon kompletterat sin i övrigt humanistiska 
inriktning (litteratur, musik, konst och estetik) med barnpsykologi: 

Jag har under den här tiden börjat läsa barnpsykologi. Att jag bör
jade läsa hade inte med projektet att göra men att det blev barnpsy
kologi har nog att göra med att jag jobbar så här i projektet. Jag h it
tade en kurs som var direkt styrd att gå in i den här sex-sju års pro
blematiken som det nu pratats väldigt mycket om de sista åren. Den 
har gått in mycket på läs- och skrivprocessen och det är klart att den 
har styrt mitt arbete med sexåringarna men också på lågstadiet. 
(Camilla) 

Lågstadielärarna visar också i sin undervisning att de kompletterar va
randra med sina olika ämnen och de undervisar varandras elever i t ex 
rörelse. Vad som också framkommer när det gäller kunskapstillägnandet 
är, att de söker se den specifika kunskapen i ett sammanhang i skolan så 
att den faller in naturligt i undervisningssituationen. Charlotte talar om att 
det handlar om en helhet där t ex motoriken är en del av det som 
eleverna är berättigade att få. I följande citat berättar Charlotte om hur 
hon integrerar svenska i en gymnastiklektion: 

Jag tr or jag ha r en fördel av att jag är lågstadielärare. Att jag kä nner 
barnen i den här åldern och jag för med papper och penna i gymnas
tiksalen. Det har jag aldrig gjort förut. Barnen gör ibland egna skis
ser för olika stationer: där ska vi ha bänkar och där linor och där är 
ribbstolar. Man får känna i rummet var saker och ting skall finnas och 
de får skriva om den här stationen: först ska vi hoppa och sen ska vi 
klättra på ribbstolarna. Det gör att svenskundervisningen går ner i 
gymnastiksalen samtidigt som saker du gör där t ex ramsor och sång
lekar far upp i klassrummet som i sin tur far ut på rasten. (Charlotte) 

Cecilia, Charlotte och Christine har lyckats integrera olika ämnen med 
varandra i undervisningen. De hinner med det som skall göras och menar 
att de nu hittat arbetsformer som stämmer överens med hur de önskar 
undervisa och bemöta barnen. 
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Att genom studiedagar och fortbildning söka tillgodose lärarnas be
hov av kunskap för undervisningen i klassrummet är ofta en svårighet. I 
slutet av intervjun hade vi med en fråga om fortbildning kontra projekt
verksamhet. 

Samtliga intervjuade inom projekt C menar att projektarbetet i sig är 
fortbildning och stimulerar till att söka fördjupade kunskaper. Lärarna 
har i detta projekt delgett varandra mycket kunskaper och på det sättet 
drivit sin egen fortbildning i den riktning de önskar arbeta efter i pro
jektet. Projektet har inte bara bidragit till kunskaper inom skolämnena 
utan också ökat lärarnas insikter om skolan som organisation, var beslut 
fattas etc. Detta har i sin tur lett till att de själva försökt påverka sin verk
samhet. Förutom förnyade insikter genom litteraturstudier i motorik, 
menar t ex Cornelia att hon har tillägnat sig kunskaper om skolans ar
betssätt som lett till att samarbetet ökat mellan skolan och förskolan. 
Detta har sedan bidragit till en ökad medvetenhet om hur de själva arbe
tar: 

Ja, mer kunskap om skolans sätt att arbeta. Vi har läst mycket om det 
här med rörelse och vi har engagerat oss ganska mycket. Vi har läst 
litteratur och vi har gemensamt plockat fram både från skolan och 
här på förskolan. Och vi har fördjupat oss i det här med rörelsebiten. 
Det kan jag säga är en bit i alla fall. Det har vi gjort alla förskollä
rare för det kan variera vad man har fått för utbildning och hur länge 
man har varit ute och jobbat. En del har inte alls fått den här utbild
ningen i rörelse utan det har vi diskuterat ganska mycket och gjort rö
relseprogram tillsammans och sett till att man fått in alla de här bi
tarna som man tycker är viktiga. (Cornelia) 

Utöver den kunskap lärarna tillägnat sig i projektarbetet framkommer i 
intervjumaterialet även vissa sociala aspekter. A ven om det är kunskaps
uppbyggnaden som är det centrala i projektet hade inte arbetet utvecklats 
i den omfattning som skett om det inte byggt på respekt och förståelse 
inom arbetslaget. Genom detta har lärarnas arbete lett till en specia
lisering och profilering av skolans verksamhet. 

Samarbete och ökad förståelse för varandra gäller inte bara inom 
lågstadielärargruppen. Cornelia menar att projektet har bidragit till ökad 
förståelse mellan de som arbetar i förskolan respektive skolan och även 
för de arbetssätt som används inom respektive verksamhet. På liknande 
sätt har ett samarbete utvecklats med Camilla. Hon menar att genom 
projektet har hon tillägnat sig kunskap om hela skolsituationen och i 
samarbetet med klasslärarna får hon en helhetssyn på arbetet i skolan, där 
hennes arbete nu ingår som en del. 

Genom att jag har fått förmånen att se barnen i hela situationen och 
att ha ett nära samarbete med klassläraren förstår jag problemen. Jag 
går till klassläraren och säger att det och det händer och jag har fat
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tat det si och så och vi pratar om det. Jag får en annan vinkel, kan
ske. Det ä r också det här att vi respekterar varandras sätt att se. När 
jag då är tveksam och tänker ser jag rätt så kan jag gå till någon 
annan och säga hur uppfattar du den och den och det och det. Det 
blir ett så hemskt mycket rikare synsätt. (Camilla) 

Att projektet bidragit till en sammanhållning i kollegiet råder det ingen 
tvekan om. Lågstadielärarna Cecilia, Charlotte och Christine framhåller 
den stärkta självkänslan som att ingå i ett arbetslag som samarbetar inne
bär och de delar både glädje och problem i arbetet. Cecilia betonar 
vikten av att veta att man inte ensam har ansvar för problembarnen i klas
sen utan att man ingår i ett arbetslag. Hon formulerar sig på följande sätt: 

Vi är trygga med varandra, vi delar bekymmer och glädjeämnen och 
hjälps åt totalt kan man säga. Det är inte så att om jag har en väldigt 
jobbig klass så känner jag mig ensam med den utan vi resonerar i ar
betslaget hur vi ska göra, göra grupperingar och delar problemen. 
(Cecilia) 

Cecilia framhåller att de har barn med problem på skolan, och betonar 
vikten av samarbetet som finns mellan lärarna på lågstadiet. En annan 
sida av samarbetet är att lärarna vågar be om hjälp i svåra situationer och 
inte själva behöver lösa alla problem i klassrummet: 

Vi pratar om hur vi har det. Vi hjälper varandra. ... Man kan inte 
vara en människa som kan allting. Jag är då t ex den personen som 
har lättast att klara de här krångligaste barnen för jag är inte rädd 
för dem utan jag vet att jag klarar av dem. Då blir det så att de får 
komma till mig istället. Jag känner mig vansinnigt osäker många 
gånger på att ha gymnastik. Då vet jag att det behöver jag inte be
kymra mig om för mina barn de har det jättebra hos Charlotte och de 
får den allra bästa stimulansen de kan få. Vi kompletterar varandra i 
det här arbetet. Jag tror man måste erkänna att man inte orkar ut
vecklas på alla håll och kanter. (Christine) 

Spridning av och stöd till projektet 
Den kunskap, som lärarna tillägnat sig genom projektet, har framför allt 
bidragit till att medvetenheten om vad de gör har ökat. De anser också att 
de lärt sig nya begrepp om verksamheten och att de klarar av att sprida 
sina erfarenheter till andra lärare: 

Man kanske har mera ord för vissa skeenden, som jag har förstått 
intuitivt, och sen har vi fått träna oss lite grann att prata om det här. 
Det har varit ett jättesvårt jobb tycker jag. Vi har varit ute och pratat 
om det här arbetet lite grann. Det är ett helt annat jobb än att jobba i 
klassrummet med barnen. (Christine) 
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I fråga om spridningen av projektidéerna upplever lågstadielärarna att de 
har stött på mycket motstånd i den egna kommunen. De menar också att 
den egne rektorn inte stöttat deras verksamhet. 

Lågstadielärarna har tagit emot många studiebesök av intresserade lä
rare. Främst har det varit besök från andra kommuner, vilket lärarna 
menar beror på att det är svårt att få gehör för sina idéer i den egna 
kommunen. Charlotte berättar följande om studiebesöken på skolan: 

Jag kan inte säga riktigt i hur stor utsträckning projektet har spridits, 
men jag tro r det har påverkat andra både positivt och negativt. Det är 
klart ingen är profet i sitt eget land eller område. Det har vi känt av. 
Vi har väl önskat att de närliggande skolorna skulle komma hit och 
fråga oss mer. Vi har berättat för dem som har varit intresserade och 
vi har fått väldigt mycket besök här. (Charlotte) 

Förutom studiebesök har lärarna själva varit på en närliggande högskola 
och berättat om sitt projekt. De har haft stort stöd av handläggaren på 
länsskolnämnden, som även skapat kontakter och föreslagit dem att 
komma och berätta om projektet inom flera av högskolans lärarutbild
ningar. Charlotte berättar: 

Vi har varit på högskolan nästan varje termin när de har haft sam
verkansdagar för förskole-, låg- och mellanstadielärare. De fick g å till 
olika stationer. Då har projektet varit en station och där har vi visat 
och berättat. Camilla och jag har även varit på högskolan och haft 
musiklektion och jag h ar haft rörelse. Det är genom handläggaren på 
länsskolnämnden. Hon har pratat varmt om oss både till lä
rarkandidaterna och i de skolor hon har varit. (Charlotte) 

Förskolans medverkan i projektet har uppmärksammats av förskollärare 
från andra daghem och deltidsgrupper. Förskollärarna har tagit emot 
besök och informerat om projektet på personalmöten. Camillas musik
undervisning har också väckt uppmärksamhet. Hon hade musikskolan på 
besök och menar att musikskolans lärare visar respekt för hennes arbete 
med eleverna på skolan. 

Vad beträffar spridningen av projektet i kommunen anser lärarna att 
de fått väldigt lite stöd av rektorn i sitt arbete. Han visar inget intresse, 
vilket ledde till att lågstadielärarna tog saken i egna händer och gick till 
skolstyrelsen och informerade om sitt projekt. Uppvaktningen ledde till 
att lärarna fick både respons för sin verksamhet och extra pengar. Cecilia 
berättar t ex om hur det gick till när de fick extra timmar för sin verk
samhet: 

Ja det är tack och lov (att det finns stöd från skolstyrelsen). Det är vår 
kamp. Det är vi som har varit där och pratat och visat. Vi har känt det 
här så starkt att det här är bra och viktigt och att vi är på rätt väg. 
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Det får vi mer och mer stöd för i forskning och det man läser. Det är 
tack vare att vi är så eniga i gruppen som vi har känt oss väldigt 
starka. Så vi har varit ute hos skolstyrelsen och kulturnämnden och 
sociala och förskolan för där har vi stöd. I fjol behövde vi tolv timmar 
för projektet, för det var fortfarande så att vi hade specialläraren kvar 
och vi hade ingen möjlighet inom de ramar vi hade att klara av det 
om vi inte fick något extra. Då fick vi tolv timmar och de skulle vara 
till projektet men då lades de från vår skollednings håll upp på 
tjänster på en gång och så var det klart trodde de. Eftersom vi vid det 
här laget lärt oss så oerhört mycket om hur det fungerar så förstår vi 
hur det går till och protesterade mot det. Och så bjöd vi hit kultur
nämndens ordförande och rektorn och satte oss ner och pratade och 
frågade direkt om det var till projektet eller till något annat timmarna 
skulle gå och då sa de att det skulle vara till projektet. Det var det 
enda sättet att få det. Annars skulle vi inte kunna använda det utan 
det hade gått till tjänster på mellanstadiet. Så vi får alltid kämpa hela 
tiden. (Cecilia) 

I citatet ovan uttrycker Cecilia att lärarna hela tiden fått kämpa för sitt 
projekt gentemot rektorn. Besvikelsen över det svala intresset har dock 
haft något positivt med sig: 

Vi har väl känt att vi tycker att vi haft det väldigt jobbigt. Men jag se r 
det också som en vinst. Hade vi haft en skolledare som ordnat allt åt 
oss då hade vi inte, tror jag, blivit ett så starkt lärarlag och lärt oss så 
mycket som vi faktiskt har gjort nu. Det har varit arbetssamt men 
kanske inte så dumt. (Christine) 

Vilket stöd anser sig då rektorn själv ge lärarna i projektet? Rektor 
Charlie var inte på skolan vid projektets start men är tämligen väl in satt i 
vad projektet handlar om. Han anser att det är ett mycket bra projekt och 
att lärarna är driftiga och sprider sina idéer och visar upp det i olika 
sammanhang. Det lågstadielärarna själva anser vara arbetssamt anser han 
vara självklara delar i deras verksamhet. Charlie lovordar lärarnas initiativ 
till att infornerà om projektet: 

Ja skolstyrelsen har varit här ett flertal gånger. Jag får också säga att 
personalen här har gjort det väldigt fint för att föra ut information om 
projektet. De har bl a gjort videoinspelningar som har spelats upp för 
skolstyrelsen. De har även varit påträngande i det här politiska sam
manhanget. De har inte tid riktigt att sätta sig in i det här men de har 
inte gett sig utan för varje resurstilldelning så har de trängt sig in i 
poltikernas rum för att berätta om det här. De har gjort det bra. 
(Charlie) 
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Lågstadielärarna är främst missnöjda med at t Charlie inte "ser" deras var
dagsarbete och inte visar dem uppskattning.16 Även om Charlie uttrycker 
sig vällovligt om lärarna i intervjun är det, enligt lärarna, inget han visar 
dem. Som exempel berättar de att han endast vid ett tillfälle besökt dem 
vid uppvisningen av temaarbetet, trots inbjudan till alla tillfällen.17 

Det händer aldrig någon gång när rektorn kommer hit att han knystar 
ett minsta något. Vi har gjort 14 temaarbeten nu och föreställningar 
med fullproppad gymnastiksal med föräldrar och barn och en gång 
har rektorn varit med och då tackade han föräldrarna. (Cecilia) 

Samma missnöje präglar förskollärarna: 

Varje gång vi har haft temakvällar och skickat skriftlig inbjudan och 
sagt att nu tycker vi att ni (barnomsorgsassistenterna) ska komma och 
titta vad vi egentligen gör. Det har hänt att de har kommit 1-2 gånger 
under alla de här åren. Så jag kan inte påstå att intresset från deras 
sida är speciellt stort. (Cornelia) 

Skolan visar upp sin verksamhet varje termin. Vid mitt besök i maj 1988 
presenterade lågstadiet och sexåringarna sitt temaarbete på bilblioteket. 
Mellanstadiet spelade en musical på Folkets Hus som riktade sig till 
föräldrar och allmänhet. Skolan verksamhet fick också utrymme i lo
kaltidningen. 

Att stödet uppifrån är viktigt för arbetet framkommer även i tidigare 
beskrivna projekt. Det tycks inte handla om vilket stöd som helst utan om 
mellanmänskliga relationer. Att få uppmuntran i det vardagliga arbetet 
och att bli synlig i det man gör. Just detta är något lågstadielärarna och 
förskollärarna vill uppleva. Dessa kvaliteter har lärarna i projekt C själva 
uppnått i sina lärarlag och nu kräver de dem av s ina överordnade. 

Trots det missnöje, som framkommer bland lärarna, har effekterna av 
projektet varit påtagliga för skolans rykte. Skolan ligger, som tidigare 
nämnts, i ett område med stora problem. Projektet har lyckats hejda 
problemens överföring till skolan och även gett de problemfyllda barnen 
en större självkänsla och ett i deras eget tycke, större (människo)värde. I 
sin förlängning har projektet även gett skolan ett annat rykte och lärarna 
berättar om hur föräldrar begär att få flytta sina barn till skolan: 

Synen har förändrats på det sättet att andra barn ser på ett annat sätt 
på våra barn. När de här barnen kom till högstadiet förut så var det 
lite av X-are. Det var en väldigt negativ syn på de barnen och det tror 
jag vi har medverkat till att ändra på. Vi bjuder ibland hit andra barn 
t ex när vi har genrep för mellanstadiet. Att åka till X nej, men nu när 

16 Nias (1989a, s 107) fann liknande argument i sitt interv jumaterial. He nnes tolkning är att lärarna 
nog inte vill ha så stor frihet som vissa rektorer erbjuder. 

17 Jfr citat i Nia s (1989a, s147). 
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de har sett att de kan åstadkomma saker, till exempel när vi hade 
temat om djungeln så var det flera barn som kom fram till oss och sa: 
vad bra det var. (Christine) 

Charlie bekräftar Christines berättelse och menar att skolan har kommit 
långt genom sitt projektarbete. Dels ingår arbetet numera inom de re
surser skolan har, dels har skolan bildat sig en egen profil vilket lett till 
att den i hög grad efterfrågas av föräldrar. Skolans profilering anser 
Charlie vara viktig: 

Jag tycker för varje år här så blir det allt säkrare i skolledningen att 
det är oerhört värdefullt om en enhet kan skaffa sig en egen profil. 
Om man enar sig inom arbetslaget och jobbar i den riktningen och 
det har man lyckats med här. Jag trodde inte så mycket på det tidi
gare. Jag trodde mera på det här att skolledningen skulle kunna 
lägga ut en målsättning för hela rektorsområdet och då var det den 
gamla kunskapssynen. Men idag tror jag det måste komma till just ett 
arbete på det här sättet. (Charlie) 

Trots visst missnöje med skolledningen ser lågstadielärana positivt och 
engagerat på framtiden. Ingen av dem uppger att de vill sluta sitt arbete i 
skolan. Tvärtom! Charlotte och Cecilia vill fortsätta verksamheten som de 
startat, liksom Christine: 

Jag kä nner att vi har hittat rätt, att vi klivit på rätt tåg. Jag tycker att 
vi är ett framtidsprojekt därför att vi jobbar med självbilden och vi är 
lite varsamma och knyter an till det som är positivt. Och vi har föräl
drarna... (Christine) 

Camilla vill "utöka till högstadiet för det är inte annorlunda där" och 
Cornelia önskar en mer åldersblandad förskolegrupp i framtiden. Hon 
kan tänka sig en barngrupp med 4-, 5- och 6-åringar vars skoltid utökas 
till 4-5 timmar per dag. 

Sammanfattning och reflektion 
Projektet inleddes på lågstadiet och lärarna har under verksamheten ut
vecklat ett samarbete med både förskolan och mellanstadiet. Projektets 
syfte var att stärka elevernas självförtroende genom att införa drama, 
musik och rörelse för främjande av motoriken i undervisningen. Lärarna 
ville att alla elever skulle hitta något område de var bra på. De såg 
lågstadiet som en helhetsperiod för inlärning och tonade ner läs- och 
skrivinlärningen för de elever, som hade svårigheter under den första 
skoltiden. 

Karin Taube (1988) har studerat sambandet självbild och läsförmåga 
hos lågstadieelever. Hon menar dock att det inte är ett enkelt samband 
och att läsinlärningen hänger samman med flera faktorer där självbilden 
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är en. Faktorer som att eleven måste ha en möjlighet att lära, vilket inne
fattar kognitiv, metakognitiv, lingvistisk och perceptuell förmåga, att 
barnet eller eleven måste vara motiverat att börja läsa och behärska in
lärningsmöjligheterna (a a, s 146). Lärarna i projekt C blundar för den 
komplexitet som läsinlärningen utgör och tar till de knep som är "inne" 
för tillfället. Även i detta projekt har Parlenvi & Sohlman (1984) haft 
stort inflytande på lärarnas metodutveckling (jfr resonemang i anslutning 
till projekt A). För att hjälpa det individuella barnet måste en riktig 
analys av barnets färdigheter göras för att en adekvat träning skall kunna 
sättas in. Det gäller såväl traditionell specialundervisning som träning av 
annat slag. När det gäller den motoriska träningen är det inte heller så 
enkelt som lågstadielärarna låter framskymta. Forskningen inom detta 
område lutar sig numer mot neuropsykologin och neurobiologi och man 
ser en individuell problematik hos varje barn. Det gäller även inom detta 
område att ett komplext förhållande råder som måste benas upp för att 
synliggöra var problemen finns (Fagrell u å ). 

Projektets idéer har fortsatt att utvecklas och spridits efter det att 
medlen upphört. Den samverkan som inleddes med förskolan har lett till 
medveten träning av barn i motorik, drama och musik. I projektansökan 
kan man underförstått utläsa att eleverna genom övningarna skall bli mer 
koncentrerade och med det öka sin inlärningsförmåga. En aktuell fråga i 
dessa dagar är om lågstadielärarna med sitt förändrade arbetssätt kan ta 
emot sexåringar i sina klasser, något de inom projektet faktiskt gjorde i 
tex musik? Det samarbete som dels sker mellan lärarna på lågstadiet, dels 
med förskollärarna tyder på att lärarna prövar det handlingsutrymme 
som finns. De har också genom projektet blivit mer medvetna om vilka 
regler som finns uppsatta och hur man ska gå tillväga för att påverka 
organisationen och de politiska besluten. 

Projektet har med tiden blivit något annat än enbart syftat till att öka 
elevernas självförtroende. Inom verksamheten betonas nu samverkan 
mellan lärare på lågstadiet och med lä rare utanför t ex förskollärarna och 
musikläraren. Ämnesintegrering uppstår därmed och ett fungerande 
arbetslag har utvecklats. 

Lågstadielärarna uttrycker att de förändrats i sin lärarroll från att ha 
varit lärare till att bli medmänniska. Är det då något fel att vara lärare? 
Jag tolkar lärarnas utsagor som att de funnit en överensstämmelse mellan 
den egna personen och yrkesfunktionen. Och som ett led i detta har de 
utvecklat ett annat förhållningssätt mot e leverna än vad den distanserade 
läraren bakom katedern har. Lärarna framför, att de genom den ökade 
kunskap de tillägnat sig bemöter eleverna på ett annat sätt än tidigare. 
Elevens behov och utveckling får styra lärarens metoder. 

Lågstadielärarna menar också att de utvecklat ett samarbete med va
randra i arbetet. Genom den egna specialiseringen lärarna utvecklat inom 
olika områden kompletterar de varandras kunskaper. Lärarna hjälper 
varandra i undervisningen och diskuterar sina metoder med varandra. 



Kapitel 5 

Årskursintegrering 

Åldersblandad/åldersintegrerad undervisning respektive årskurslös/års
kursintegrering är vanliga benämningar på den typ av undervisning där 
elever i olika åldrar blandas för gemensam undervisning. Begreppen 
kopplas ibland till klasser och ibland till undervisning menar Malmros & 
Norlén (1984). Hur medvetet dessa olika benämningar används av en
skilda lågstadielärare är svårt att avgöra. I de projekt som ingår i denna 
studie har lärarna i det första exemplet (projekt D) benämnt sin verksam
het "årskurslös undervisning" medan lärarna i det andra exemplet 
(projekt E) benämner sin verksamhet "årskursintegrering". Båda benäm
ningarna ger upplysning om att det är en organisation som består av barn 
i olika åldrar och därmed från olika årskurser. Däremot är det svårare att 
utifrån benämningen utläsa vilket arbetssätt som eftersträvas (a a, s 6ff). 
Jag har valt att använda benämningen årskursintegrering när jag talar om 
projekt med denna inriktning. 

Inom kategorin årskursintegrering återfinns projekt som på något sätt 
integrerar två eller flera årskurser i undervisningen. Projekten kan dock 
ha utvecklats olika långt. I vissa projekt har en organisatorisk förändring 
mot årskursintegrering just påbörjats, medan den i andra har hunnit ut
vecklas fullt ut. Inom denna kategori återfinns också sådana projekt som 
försöker integrera förskolebarn på lågstadiet, således en föregångare till 
flexibel skolstart. I fältstudien ingår två projekt som båda påbörjade en 
förändring mot årskursintegrering på lågstadiet med medel från lågstadi
esatsningen. 

När det gäller att utveckla skolans arbete mot ett årskursintegrerat ar
betssätt talar Malmros & Norlén (1984) om olika motiv för att utveckla 
en annan organisationsform. Det första motivet är av glesbygds- och re
sursskäl och detta kännetecknas av en nödvändighet för att skolan skall 
få leva kvar i bygden. Dessa skäl förekommer inte endast i g lesbygd utan 
även i stadsdelar där vikande elevunderlag frammanat liknande åtgärder. 
Ett andra motiv är pedagogiskt och kännetecknas av en önskan att förnya 
det egna pedagogiska arbetet. Initiativet till omorganisationen tas av be
rörd skolpersonal och förändringarna anses vara en nödvändig förut
sättning för att dels lösa pedagogiska problem, dels uppnå läroplanens 
mål. Det tredje motivet för en omorganisation är en önskan att uppnå 
ökad samverkan mellan förskola och skola (jfr även Malmros, 1985). I 
enlighet härmed skulle motivet för projekt D fr ämst vara glesbygds- och 
resursskäl och motivet för för projekt E pedagogiskt. Men de pedago
giska motiven betonades även i projekt D. 
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Att förändra undervisningsformen mot årskursintegrering var ett av de 
förslag som gavs i propositionen om lågstadiesatsningen (Prop 
1982/83:100). Projekt med denna inriktning var vanligare i början av 
satsningen än några år senare.1 Inom lågstadiesatsningens ram fanns 
drygt 11% första året medan det endast var drygt 6% 1985/86 (Nitzler, 
1987, s XV). Spridningen i riket var god. Det förekom projektverksam
het med inriktning mot årskursintegrering i samtliga län utom ett. 

Projekt D - Individualiserad undervisning 
genom årskursintegrering 

I projekt D var syftet att individualisera undervisningen. Detta sökte lä
rarna uppnå genom att årskursintegrera lågstadiet och senare även mel
lanstadiet. Vid uppföljningsstudien våren 1988 intervjuades mellanstadie
läraren Dan, som tillika var projektledare, samt lågstadielärarna Dagny 
och Diana. Dan och Dagny har intervjuats vid våra tidigare besök. 
Dessutom intervjuades mellanstadielärarna Disa, Dora och Doris.2 

Projektets bakgrund 
Skolan, vid vilken projektet bedrevs, låg i en jordbruksbygd i mellansve-
rige. Skolan byggdes 1955 och inrymde låg- och mellanstadium. Båda 
stadierna var enparallelliga. Eleverna kom från två närliggande orter och 
åkte skolskjuts till skolan. Lågstadielärarna hade utvecklat ett samarbete 
med förskollärarna på den intilliggande förskolan. Det fanns utarbetade 
rutiner för förskolebarnens besök under vårterminen innan skolstarten 
och vissa aktiviteter utfördes gemensamt med lågstadieeleverna under 
året. 

Projektet planerades innan lågstadiesatsningen tillkom. Under läsåret 
1982/83 träffades lågstadielärarna på kvällstid och diskuterade hur man 
skulle kunna förändra situationen på skolan. Lågstadielärarna stod inför 
ett sjunkande elevunderlag och prognosen fram till läsåret 1987/88 pe
kade på att elevantalet skulle minska med i snitt fyra barn per år. 
Lågstadielärarna tyckte sig också ha svårigheter att tillgodose svaga och 
starka elever i klassrummet. De ansåg att de inte kunde ge alla elever en 
tillräckligt god grund inför fortsatt skolarbete. Lågstadielärarna ifråga
satte lämpligheten av klinikundervisning för dessa elever och menade att 
undervisningen i stället borde förändras så att s törre hänsyn kunde tas till 

1 Malmros & Nori én (1984) visar en motsatt tendens i si na studier. Andelen kommuner med 
åldersintegrerade klasser nästan fördubblades mellan åren 1982/83 och 1983/84 (s 25f). I en 
senare uppföljning säger Andrae Thelin (1991, s1) att antalet rektorsområden med åldersblandad 
undervisning ökat från 10% (1983) till 33% (1987). Erfarenheterna från de projekt, som kommer 
att beskrivas, stämmer väl överens med den granskning som gjorts av åldersblandade grupper i 
Andrae-Thelins rapport. 

2 Datainsamlingen har vid samtliga besök gjorts av andra medarbetare inom projektet. 
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den individuella eleven. Utifrån dessa tankegångar enades lågstadielä
rarna om att införa årskursintegrerad undervisning. Lärarna hyste för
hoppningar om att denna form av undervisning skulle underlätta en in-
dividualisering. Individualisering kom också att bli huvudargumentet för 
att ansöka om projektmedel. 

Våren 1983 avsattes mycket tid till planering av den kommande om
organisationen. Såväl förskollärare som mellanstadielärare ingick under 
olika perioder i planeringsarbetet. Rektorn gav lärarna stort stöd i deras 
arbete. Årskursintegreringen skulle införas successivt med början läsåret 
1983/84. För detta arbete sökte lågstadielärarna pengar från kommunen 
för lokalt utvecklingsarbete (LUVA), en ansökan som senare ändrades till 
att avse lågstadiesatsningen. Som projektledare utsågs Dagny, en av låg
stadielärarna. 

Projekt D var ett av fyra årskursintegrerade projekt i lä net. Under låg
stadiesatsningens fyra-årsperiod tilldelades projektet totalt ca 220 000 
kronor.3 Beloppet för varje år var nästan det dubbla mot vad ett projekt i 
genomsnitt erhöll både vad gäller länet och landet.4 

I den handlingsplan som ingick i projektansökan avsåg man att införa 
årskursintegrering på låg- och mellanstadiet i f yra etapper. Etapp ett, vå
ren 1983, avsåg förberedelser och samverkan med förskolan. Etapp två, 
1983/84, avsåg att integrera årskurs ett och två. Etapp tre, påföljande 
läsår, avsåg att integrera årskurs ett till tre. Den fjärde och sista etappen, 
1984/-85, avsåg att integrera två stycken årskurser fyra och fem. Dessa 
klasser skulle sedan integreras med varsin årskurs sex. 

Under det första projektåret schemalade lågstadielärarna en eftermid
dag varje vecka för planering av verksamheten. Detta var möjligt genom 
att man schemalagt slöjd för treorna den eftermiddagen och genom att 
låta ettorna och tvåorna sluta efter lunchen. Schemat var i övrigt lagt så, 
att den årskursintegrerade undervisningen bedrevs på förmiddagarna 
medan tiden efter lunch, de eftermiddagar undervisning bedrevs, ägnades 
åt årskursbunden undervisning. Från början användes ett konventionellt 
schema men efter hand utvecklade lärarna ett "väggschema" samt indivi
duell planering för eleverna. Varje måndag planerade elever och lärare 
gemensamt vad som skulle göras under veckans integrerade undervis
ning. Därutöver gjorde varje elev sin egen veckoplanering. Den indivi
duella planeringen rörde framför allt svenska och matematik. I dessa 
ämnen, menade lärarna, skulle eleverna arbeta i sin egen takt. I veckoan
teckningarna framkom att mycket av lärarnas tid gick åt till att få omor
ganisationen att fungera. Först på vårkanten tyckte lärarna att ettorna 

3 För år 1983/84 var beloppet 52 000 kronor, för år 1984/85 60 000 kronor för år 1985/86 48 000 
kronor och för sista året var beloppet 60 000 kronor. 

4 Ett projekt erhöll i genomsn itt för år 1983/84 33 043 kr (länet) 34 956 kr (landet); för år 1984/85 30 
000 kr (länet), 27 757 kr (landet); för år 1985/86 27 931 kr (länet), 24 324 kr (landet); och för år 
1986/87 33 750 kr (länet), 22 156 kr (landet) (Schelin, 1984,1985, 1986 och Nitzler, 1987). 
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hjälpligt kunde planera arbetet för en hel vecka. En av lärarna skriver i 
veckoanteckningarna att detta måste lösas bättre inför nästa läsår. 

Ett återkommande inslag var "allaktivitet", vilket innebar att skolans 
samtliga elever samt förskolebarnen hade gemensamma aktiviteter en 
förmiddag varje vecka. Aktiviteterna rörde sig om orientering, målning, 
dans, modellbygge, matlagning mm. Eleverna fick själva göra en intres
seanmälan till de olika aktiviteterna. Förskolläraren berättade att skolbar
nen i första hand sökte sig till aktiviteter som var förlagda till förskolan. 
Hon menade att de hade stort behov av att leka fritt med förskolans ma
terial, vilket de kunde göra efter det att aktiviteten var slutförd. I de ål-
dersblandade grupperna arbetade eleverna vid de olika aktivitetsstatio
nerna under ca fyra veckor. Därefter presenterade varje grupp vad de 
gjort. Allaktiviteten återkom två-tre gånger per termin. 

Lågstadielärarna sökte inspiration för sitt arbete på olika sätt. De 
gjorde studiebesök dels på andra skolor som infört årskursintegrering, 
dels på skolor med alternativ pedagogisk inriktning. Både montessori-
klasser och en Waldorfskola besöktes. I veckoanteckningarna skriver en 
av lärarna att besöket på Waldorfskolan var intressant men inget för dem 
att ta efter. Montessoripedagogiken lockade däremot några lärare att 
delta i en kurs. Kursinnehållet förmedlades senare till övriga lärare på en 
studiedag. 

Under projektets första år präglades arbetet av både entusiasm och 
tveksamhet. Mellanstadielärarna ville t ex tidigarelägga införandet av års-
kursintegrering på mellanstadiet. Denna iver möttes av motstånd bland 
föräldrarna. En av föräldrarna skickade ut en enkät till övriga i föräl
dragruppen med en förfrågan om de önskade att deras barn skulle ingå i 
ett årskursintegrerat mellanstadium. Lärarna bemötte föräldrarnas oro 
genom att starta en studiecirkel. Vid det första tillfället informerade Dan 
om mellanstadielärarnas motiv för att införa årskursintegrering. På
följande möte informerade länsskolnämndens handläggare om kopp
lingen till läroplanen. Därefter följde möten där föräldrarnas frågor dis
kuterades. Trots detta blev resultatet av den utskickade enkäten att föräl
drarna ställde sig negativa till att tidigarelägga årskursintegreringen. 
Lärarna respekterade deras önskan och arbetet fortsatte efter den ur
sprungliga tidsplaneringen. 

Dagny, som utsetts som projektledare, började under första året tappa 
tron på verksamheten och överlät projektledarskapet till Dan. Vid ett till
fälle gav han uttryck för att det stora intresset för årskursintegreringen 
nog egentligen fanns bland mellanstadielärarna och inte hos lågstadielä
rarna, en uppfattning som delades av de övriga mellanstadielärarna. 

Tre år senare 
Vid uppföljningsbesöket 1988 är både låg- och mellanstadiet årskursin
tegrerat. Dagny anser att grundidéerna med projektet finns kvar. Det 
handlar i s tor utsträckning om att nå alla elever genom ett individualiserat 
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arbetssätt. Förutsättningarna för att bedriva verksamheten har dock för
ändrats till viss del då elevantalet i kommunen ökat i stället för att sjunka. 
Detta har fått konsekvenser för basresursfördelningen. Genom årskursin
tegreringen finns det fyra klasser som hade varit sex om undervisningen 
bedrivits i A-form. Lärarna menar att detta är olyckligt och säger att de 
inte klarar sig med de tilldelade basresurserna. Ett stort stöd till lärarna 
har också försvunnit genom att en ny rektor tillträtt. Den tidigare rektorn 
värnade starkt om projektet, som han också spred information om. Den 
nuvarande ifrågasätter verksamheten och kallar den för en "inlärnings
fabrik". 

Undervisningssituationen 
Att bedriva undervisning i de årskursintegrerade klasserna har enligt lä
rarna inte alltid varit så lätt. Det är främst inom matematik, svenska och 
orienteringsämnet som nya former prövats. När det gäller matematik be
rättar Dagny att eleverna från början arbetade efter ett lösbladssystem 
med uppgifter som lärarna konstruerat. Tanken var att varje elev skulle 
välja det blad som motsvarade den egna kunskapsnivån för att därigenom 
motverka konkurrens och hets om antalet sidor som en elev genomfört. 
Systemet fungerade dåligt då de yngsta eleverna inte klarade av att hämta 
och välja uppgifter. För lågstadiets del återgick man till en lärobok: 

Vi såg att det inte fungerade när de skulle gå i pärmar och hämta. Då 
rörde lågstadiebarnen till plastfickorna och det blev oordning. De 
skulle skriva i räknehäften och det fungerade inte heller, man hann 
inte med att hjälpa dem så vi gick tillbaka och köpte böcker. Vi har 
bytt bok en gång för att hitta den bästa möjliga. (Dagny) 

Lärarna anser att systemet med lösblad fungerade bättre på 
mellanstadiet: 

Vi har lyckats ganska bra med matten. Den har vi ju jobbat mycket 
med. Vi har suttit och rivit ut grundsidor ur våra matteböcker och 
gjort pärmar av det där. Det var ju lite överjobbat har vi märkt nu ef
teråt. Vi kan lika gärna använda grundböckerna och skriva upp i 
pärmen vilken sida. (Disa) 

Diana berättar att de nivågrupperar eleverna utifrån resultaten av diag
nostiska test. På det sättet menar de att varje elev placeras i den grupp där 
han eller hon kunskapsmässigt befinner sig och därigenom får adekvat 
undervisning. Även för att kontrollera kunskapsbehållningen använder 
lärarna sig av test av olika slag: 

Ja i ettan när de kommer så försöker vi så snart som möjligt att få en 
uppfattning om varje elev och redan där försöker vi få ihop grupper 
som får just det de behöver. Sedan fortsätter det upp igenom. Det be
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tyder alltså att varje elev får i stort sett gå fram i sin egen takt genom 
den samlade mattekursen från ettan till sexan och vi försöker över
lämna dem med besked om det till högstadiet. (Diana) 

Dagny menar att eleverna gynnas av detta arbetssätt genom att de har 
möjlighet att ta till sig kunskaper inom den nivå de behärskar innan de 
går vidare. Ett område som vållat problem är undervisningen i oriente
ringsämnet (OÄ). Eftersom man i detta ämne har undervisning för hela 
gruppen samtidigt så måste planeringen dels sträcka sig över en treårspe
riod, för att skapa variation i undervisningen för de elever som kommer 
att gå mer än ett läsår i gruppen, dels inbegripa olika svårhetsgrader: 

OÄ:n det är vårt sorgebarn höll jag på att säga. Det är det som vi 
tycker har varit svårast att tackla. ... Man vill hitta någonting där man 
dels drar nytta av att de är i olika åldrar och sen vill man ändå att de 
skall få något att bita i. Man vill ju inte att de skall halka emellan de 
som är lite lata men egentligen kan. Man vill ju ha press på dem också 
och det är jättesvårt. Vi försöker på olika sätt att utveckla oä:n så att 
man skall få med olika bitar. (Dagny) 

Dagny fortsätter här med ett exempel på var problemet ligger: 

Om man håller på med våren, som vi gjort nu, så måste man tänka på 
att våren kommer varje år och då måste man göra på tre olika sätt, så 
att det inte blir tjatigt det tredje året för dem. Sen måste man indivi
dualisera och göra något på olika svårighetsnivåer inom varje år. Det 
kräver väldigt mycket mera förberedelser av en själv. Att ha mycket 
både i vilja och arbetsmaterial och mycket faktaböcker som vi saknar 
en del. (Dagny) 

Dagny talar i citatet om att det krävs mer av henne som lärare. Dan berät
tar, att de nu använder sig mycket mer av varandras kunskaper i olika 
undervisningssammanhang. Diana berättar att efter en tid kom de fram 
till att de helt enkelt måste lita mer till varandra och specialisera sig för att 
orka vidare. Det blev annars för mycket planeringar. Lärarna har därför 
sinsemellan delat upp huvudansvaret för de olika ämnena: 

Var och en har ett huvudansvar men det övergripande vad gäller pla
neringen i ämnen och arbetsområden det har vi allihopa hum om så 
att vi kan hoppa in och vara med var som helst. Detaljplaneringen 
däremot har vi delat upp så att vi har ansvar för var sitt ämne. Jag 
har t ex huvudansvaret för matte, en annan för svenska osv. På de 
konferenser vi har ger vi varandra allt och köper med förtroende va
randras detaljplanering. (Diana) 

Respekten för varandras kunskaper har bidragit till att de inte längre kän
ner sig så styrda av läroböckerna och av kravet att "hinna med kursen": 
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Från början har vi varit precis som vem som helst. Fråga vilken lärare 
som helst så visst är de väl styrda av läroböcker. Det tror jag vi har 
kommit ifrån. (Dan) 

När det gäller eleverna anser samtliga lärare att dessa får hjälp på den 
nivå de befinner sig. De får också ta ett större ansvar för sitt arbete, vilket 
många tycker är roligt. Men Dagny menar också att de som gynnas mest 
är hög- och svagpresterande elever. De elever som tillhör mellangruppen 
får däremot inte lika mycket uppmärksamhet. Hon gör i detta resone
mang en jämförelse med undervisning i A-form: 

Jag tycker att mellangruppen blir lite lidande i stället. Därför att om 
du tänker det som vanlig A-form då är det ju m ellangruppen som un
dervisningen är riktad till. Här blir det ju så att de inte får lika mycket 
uppmärksamhet eftersom uppmärksamheten är mera riktad till högt 
och lågt... Min äldsta dotter går i trean nu och är väl en typisk me
delunge. Jag ser nu att vi får hålla på väldigt mycket med henne 
hemma. Jag förstår vad det beror på för jag ser samma svårigheter i 
min egen klass att hinna med att ha klassundervisning när man har så 
många som är på olika ställen. (Dagny) 

Mot bakgrund av lärarnas utsagda motiv för att starta projektet är detta 
en intressant aspekt då syftet med individualiserad undervisning just var 
att gynna låg- och högpresterade elever. Frågan är om årskursintegrering 
löst problemet med heterogeniteten i elevernas kunskapsnivå. 

Mellanstadielärarna för fram en annan aspekt, som de menar är års
kursintegreringens förtjänst: 

Det som känns mest lyckat är att vi har lyckats sudda ut klassgrän
serna väldigt mycket. Jag vet att innan vi började med det här då var 
det rivalitet mellan de olika klasserna och kurserna. Om man tittar ute 
på skolgården hur de leker, just det där tjatet att sexorna de får göra 
så och så, det kommer aldrig. (Disa) 

Disa fokuserar kunskapstillägnandet och anser att de lyckats väldigt bra i 
matematikundervisningen. Numer känner hon sig inte osäker på vilken 
kunskap eleverna har innan de fortsätter till högstadiet: 

Jag har aldrig känt mig så nöjd när man skickar iväg en sexa nån 
gång som man gör i år. För man tycker väldigt väl att de har tillgo
dogjort sig det de har räknat och man vet också så väl var de befinner 
sig, på vilken nivå. (Disa) 

Intressant i detta sammanhang vore att veta om den mottagande läraren 
har samma uppfattning om elevernas kunskaper. Disa menar att det är 
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svårt att få någon klar bild av detta eftersom mottagande lärare inte vill 
ha någon information. Diana är av en annan uppfattning: 

Det sägs från högstadiet, utav lärarna där, som alltså får elever från 
tre skolor. Det sägs att utan att använda klasslistan så kan de med 
ganska stor säkerhet tala om vilka elever som kommer härifrån för de 
hugger in på arbetet på ett annat sätt än de andra. (Diana) 

Förutsättningarna har förändrats för lärargruppen, och detta gör Dagny 
tveksam till om årskursintegrering är den bästa lösningen i undervis
ningssammanhang: 

Ja jag vet inte om det här med årskursintegrering är bästa lösningen 
och lite tycker jag att förutsättningarna har förändrats. Därför att när 
vi började med det här såg vi framför oss en hoppande B-form med vi
kande elevunderlag med grupper på ungefär 20 barn. Nu sitter vi med 
25 nästan 26 om vi får inflyttningar, med väldigt stora grupper. Det 
tycker jag gör arbetssituationen lite annorlunda. (Dagny) 

Dagny berättar vidare att det är få klassrum på skolan och att så länge de 
behåller sin årskursintegrering räknas de som fyra klasser och får inga 
nya utrymmen: 

Eftersom vi bara är fyra klasser, drar vi ju bara fyra klassrum. Om vi 
säger att nu är vi officiellt A-form och sex klasser, då kanske det går 
att bygga mer klassrum så att det inte blir så trångt. (Dagny) 

Många av lärarna är upprörda över att förutsättningarna förändrats och 
att de inte får tillräckligt med resurser för att bedriva årskursintegrering. 
De känner sig missförstådda och motarbetade av den nya studierektorn 
som kallar dem en "inlärningsfabrik". Dagny menar att årskursintegrer
ing är en organisatorisk form som inte alls är nödvändig för att bedriva 
en bra verksamhet. Hon menar att med de kunskaper de har idag och det 
samarbete som utvecklats mellan lärarna i arbetslagen skulle man kunna 
arbeta på samma sätt i en A-form. I projekt C resonerar lärarna på det 
sättet. Där arbetar lärarna tillsammans med undervisningen men har be
hållit den traditionella klassindelningen. 

Organisationsformen som sådan kan i efterhand ses som påtvingad. 
Lärarna ville hitta former för ett individualiserat arbetssätt och på grund 
av ett sjunkande elevantal var årskursintegrering en tänkbar väg. I detta 
skede var dåvarande rektor en pådrivare. Det var han som skrev projekt
plan med bilagd handlingsplan. Att det just blev årskursintegrering kan 
ses som mera tillfälligt. Det var en åtgärdsform som låg i tiden. 

Lärarrollen 
Projektet har bidragit till att överbrygga gränserna mellan lågstadie- och 
mellanstadielärare och till viss del även förskollärare. I början träffades 
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alla lärare och planerade men nu har två arbetslag utkristalliserats, ett på 
lågstadiet och ett på mellanstadiet. Dan menar att det blivit så pga tids
brist: 

Det har ju blivi t ett arbetslag eller två i förening med varandra det se
naste året. Från början har vi arbetat väldigt nära varandra men nu 
har vi delat på oss pga tidsbrist. Vi ser ju att det är en brist att inte 
träffas tätare mellan låg- och mellanstadiet. (Dan) 

Projektet har inneburit att lärarna har kommit över sin rädsla att visa sig 
inför kollegorna. De vågar nu öppet visa sin undervisning inför andra lä
rare. Dörrarna är öppna mellan klassrummen och samarbetet stort mellan 
lärarna. Det har bidragit till att tryggheten mellan lärarna ökat, vilket 
Dagny uttrycker på följande sätt: 

Vi har fått en helt annan trygghet mellan varandra också. Man kän
ner att man törs säga att: nej det tycker inte jag, jag tycker att du är 
dum eller så. Och det kan man säga utan att det händer något, så 
man har liksom vunnit den biten även om det har kostat en hel del. 
(Dagny) 

Dagny fortsätter: 

Det är en väldig styrka att veta att man inte är ensam. Det är lättare 
att gå in och slåss. Ser jag att kompisen i sin klass har en elev som är 
väldigt jobbig så är det lättare att gå in och slåss för henne. Det är 
lättare att jag sitter och ringer till studierektor och säger att det här 
går inte när jag ser hur slut hon är. (Dagny) 

Både Diana och Dagny talar om hur lagarbetet har tillfört dem mycket 
både som människor och lärare. De menar att någon direkt kunskap har 
inte projektet bidragit till, däremot har samarbetet med andra lärare 
övertygat dem om att aldrig mer gå tillbaka till A-form med st ängd klass
rumsdörr. Den vetskap det innebär att någon lyssnar och vill h jälpa till att 
hitta lösningar på problem, menar de har stort värde för arbetet som lä
rare i skolan 

Ja, jag vet inte precis om det är kunskaper jag har fått. Men jag har 
aldrig tänkt mig in i hur mycket arbete det faktiskt blev och vilka resul
tat det faktiskt gav det här att jobba i lag eftersom jag alltid suttit på 
en liten skola. (Diana) 

Även om jag ibland tänker att det vore ganska skönt att ha en egen 
klass att få göra som man ville, så kommer jag aldr ig att stänga dör
ren och man kommer aldrig att nöja sig med att bara göra tvåans 
kurs. Man kommer att lyssna mer på kollegor. Liksom säga att nu har 
jag kört fast, hur skulle de göra i den här situationen, att vara öppen 
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och söka lösningar på ett annat sätt. Så jag känner att jag har utveck
lats väldigt mycket som människa för även om det har kostat mycket 
möda så skulle jag inte vilja ha den mödan sparad. (Dagny) 

Men det är inte bara vetskapen om att själv få hjälp som tilltalar Dagny i 
det samarbete som utvecklats. Hon menar att när lärarna känner varandra 
och vågar gå in till varandras klasser kan de också hjälpa och stötta va
randra i svåra situationer genom att t ex kräva resurser. 

Disa har upplevt det som en i positiv mening arbetsam period genom 
att det hänt något hela tiden och genom att det funnits en ambition hos 
alla lärarna att driva verksamheten vidare. Men hon pekar också på att lä
rarna har gått mycket i varandra och att det kan ha varit svårt för de ny
tillkomna lärarna att bli delaktiga. Doris tror för sin del att det fungerar 
bättre på mellanstadiet än på lågstadiet: 

Jag tycker att det (samarbetet) fungerar jättebra men det beror nog 
också på att på mellanstadiet har det varit samma lärare hela tiden. 
Det är vi som har byggt upp det. (Doris) 

Några av lärarna i projekt D framför att de genom årskursintegrerad un
dervisning blir mer styrda och bundna. Lärartätheten är större på för
middagarna då man också passar på att ge de elever som behöver extra 
stöd lite mer tid. De efterlyser den flexibilitet som en klasslärare har. 
Dagny menar att det beror på att: 

Man gör läsgrupper efter deras (elevernas) läsförmåga och då är det 
lite svårt att bryta. Likaså har vi ju så att de planerar själva och har 
eget arbete och det bevakar de väldigt noga så att de ska hinna med 
sitt jobb. Det ä r inte så lätt att säga att det är så fint väder att vi går ut 
och spelar brännboll i stället... Vi känner oss alldeles för låsta och 
styrda av det där. (Dagny) 

Disa håller med: 

Men jag saknar den där biten som vi inte har ... Det här att man har 
en liten gullig grupp i bästa fall... just d et att man kan vara lite mer 
spontan. (Disa) 

I intervjuerna framkommer att årskursintegreringen kräver mer av lä
rarna. Undervisningen går inte längre att genomföra på rutin. Lärarna 
menar att det krävs planering och framförhållning eftersom det är ele
verna som ska vara aktiva och för dem måste adekvat material finnas till
gängligt: 

Ärligt talat tror jag att vi har skärpt till oss en liten grad för det går 
inte att komma nu och tänka att jag k ör ett par dagar på ryggmärgen 
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... Vi måste verkligen vara på hugget nu. Jag tro r att vi gör mer nu än 
vi gjorde förut. Åtminstone tycker jag att jag gör det. (Diana) 

Att projektet tillfört lärarna mycket återkommer i flera av projektbe
skrivningarna. Oftast är det den ökade samhörigheten mellan lärarna som 
avses men också att en förändring skett i lärarrollen. Disa är av en annan 
uppfattning och anser att hon blivit "mer av kunskapsförmedlare" . Detta 
kan vara förståeligt mot bakgrund av att lärarna så starkt betonar en indi-
vidualisering och till och med känner sig bundna och låsta. Flera av dem 
efterlyser också mer av spontanitet och vacklar i tron på årskursintegre
ring. Dagny är en av dem som är osäker om det är rätt undervisnings
form och antyder att inlärning satts i centrum på bekostnad av annat: 

Jag trodde att det skulle bli mera av den här sociala biten än vad jag 
tycker att det har blivit. Just nu vacklar jag v äldigt och tycker kanske 
att jag inte nått dit jag ville. Jag tycker nog att den sociala biten är 
väldigt viktig och speciellt på lågstadiet. Har de inte fungerat socialt 
och har de inte tryggheten och arbetsron och inskolningsrutiner mm 
då är resten en flopp också. (Dagny) 

Även om tveksamheter framkommer på olika sätt är både låg- och mel
lanstadielärarna överens om att inte gå tillbaka till undervisning i A-form 
i framtiden. Men om årskursintegrering behövs för att individualisera 
undervisningen låter de vara öppet. Diana menar att de måste lära sig mer 
om de bakomliggande ekonomiska styrfaktorerna för att driva verksam
heten framledes. 

Spridning av och stöd till projektet 
Spridningen av projektet har skett genom studiebesök på skolan och ge
nom lärarnas egna föreläsningar om projektet. Projekt med denna in
riktning har ökat i länet och en rimlig tanke är att just detta projekt, åt
minstone i något fall, gett upphov till denna ökning. Dagny menar att 
studiebesöken har varit många och att de nu endast tar emot dem som 
verkligen är intresserade av att starta egen årskursintegrering. 

Att tala inför kollegor har också inneburit en stärkt självkänsla: 

Jag upptäcker att jag k larar av det, och det är ju en styrka då, för jag 
var ganska slut innan vi skulle börja med det här för jag hade haft 
disciplinsvårigheter och jag hade nog inte så väldigt höga tankar om 
mig själv. Och sen upptäcka att man klarar av att inför 40 kollegor stå 
och prata en hel dag och faktiskt, visserligen inte ifrågasatt men fak
tiskt applåderad i alla fall. Inte för att man är så förbaskat duktig 
utan därför att de tycker att det har varit en givande diskussion. Det 
är liksom en styrka att man fixade det där och klarade av det och de 
hade behållning av dagen. Även om det inte var speciellt mina meto
der de tog över så hade det liksom gett något att kunna leda diskus
sionen så att de gav något. Det har gjort mig starkare. (Dagny) 
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Vad beträffar stödet till projektet anser lärarna att de hade mycket gott 
stöd i början av projekttiden. Dåvarande rektor och studierektor var 
mycket intresserade av arbetet och stöttade lärarna. Förre rektorn arbe
tade innan projektet på länsskolnämnden men kom tillbaka som rektor 
under projekttidens första år. Rektorns kontakter och kunskaper om 
projektarbeten kan möjligtvis haft betydelse för den goda medelstilldel
ning projektet haft: 

NN som vi hade som rektor förut hade det här som sitt skötebarn och 
det var så med honom att han alltid var med på de ställen där det var 
nya idéer. Där var vi ju väldigt gynnade och han skröt om oss. (Disa) 

Nuvarande rektor ger inte skolan stöd alls enligt lärarna och de uttrycker 
sin besvikelse över hur de blir behandlade. Både Dan, Dagny och de an
dra lärarna berättar att studierektorn som tidigare stöttat dem nu svängt 

Vår studierektor blev fullkomligt överväldigad från början, men nu 
har hon någon slags motreaktion och tycker att vi är någon slags un
dervisningsfabrik, och det må hon tycka. Hon vet kanske inte så 
mycket, men mina arbetskamrater upplever att hon är så hård. Men 
jag sä ger att hon vet inte vad hon pratar om. (Dan) 

Dagny tror att studierektorns uttalande beror på missuppfattningar efter 
ett besök. Dagny medger att det kan vara rörigt när eleverna byter grup
per för olika aktiviteter och hon har också tagit till sig av kritiken och 
menar att det kanske är för många byten av aktiviteter för eleverna. Disa 
däremot anser att kritiken är osaklig: 

Jag och de andra har fått en känsla av att hon (studierektorn) har 
ganska mycket negativt att invända mot verksamheten och det tycker 
jag är osakligt när hon har varit här och hälsat på så lite som hon 
har gjort. Dessutom har vi aldrig suttit tillsammans med vår rektor och 
fått tala om vår historia ... Jag fick en känsla av att hon tycker att vi 
har stagnerat på något sätt men då vet hon faktiskt inte mycket om det 
här. (Disa) 

Stöd från arbetsledningen är viktigt för att en verksamhet skall kunna 
leva vidare, visar Gatel (1988, s llOf) i sin studie om lokalt utvecklings
arbete. Det är detta stöd lärarna saknar och kanske tydligast uttrycker i 
sin kritik av tilldelningen av basresurserna. De menar att skolledningen är 
ointresserad av den verksamhet som bedrivs på skolan. 

Sammanfattning och reflektion 
Genom projekt D genomfördes årskursintegrering på både låg- och 
mellanstadiet. Lärarna på bägge stadierna har fortsatt att arbeta utifrån 
detta arbetssätt. Även om flera av dem är tveksamma är ingen beredd på 
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att gå tillbaka till den undervisningsform de hade tidigare, en reaktion 
även Östmar (1981) fann i sin studie. Samma tendens finner Andrae 
Thelin (1991). Tveksamheten beror inte enbart på organisationsförän
dringen utan också på att förutsättningarna har förändrats, något som 
medfört en lägre resurstilldelning. Den ursprungliga orsaken till en för
ändring var det minskade elevunderlaget. Diskussionen rörde sig i början 
av projektet om att individualisera undervisningen. Denna idé genomför
des genom att omorganisera till årskursintegrering. Motivationen för års
kursintegrering har senare försvagats i samma takt som elevantalet på 
nytt ökat och lärarna har själva börjat tvivla på om årskursintegrering är 
den rätta formen för att uppnå det förändrade arbetssätt som de önskade. 
I stället för att vidareutveckla och förfina de grundläggande idéerna om 
individualiserad undervisning genomförde lärarna en organsationsförän-
dring som i och för sig möjliggjorde det arbetssätt som de önskade, men 
behövdes denna organisationsförändring för att uppnå syftet, den indivi
dualiserade undervisningen? Att lärarna ifrågasätter organisationen har 
delvis att göra med de förändrade förutsättningarna men de säger också 
att samma undervisning skulle kunna genomföras i en A-form. Ingen av 
lärarna önskar dock återvända till den organisationsformen. Malmros & 
Norlén (1984) angav flera motiv till varför årskursintegrering startas. Ett 
av dem var resursmotiv, som kan sägas vara motivet för starten av detta 
projekt. Med tiden tog de pedagogiska motiven över. Resursmotivet blir 
dock tydligt när förutsättningarna för verksamheten förändras. I stället 
för att utgå från de lokala behov som fanns övertog lärarna en modell 
som någon annan utformat. Förfarandet kan liknas vid tron på att det 
finns en generell modell som ger ett gott utfall (FoU-modell). I detta fall 
hade det troligen räckt att ändra arbetssättet utan att införa en ny organi
sation. Ett ojämt elevunderlag löses inte med att ändra organisationen. 

Lärarna talar om en personlig och yrkesmässig utveckling genom 
projektarbetet. De talar också om ett utvecklat samarbete dem emellan, 
såväl inom det egna stadiet som mellan stadierna samt med förskolan. En 
viss återgång till arbetslag på varje stadium har dock skett pga att lärarna 
ansåg att det blev för hög arbetsbelastning med alla gemensamma plane
ringsträffar. 

I projektets initialskede hade lärarna stort stöd av rektorn, som också 
spred idéerna vidare. Studiebesök var vanliga liksom att l ärarna berättade 
om verksamheten på studiedagar. Efter första året tillsattes en ny rektor 
som inte visade samma entusiasm för projektet utan var mer frågande till 
den verksamhet som bedrevs, vilket säkerligen bidragit till lärarnas tvek
samhet. 

Det individualiserade arbetssätt som lärarna infört menar de gynnar i 
första hand låg- och högpresterande elever men kan medföra problem 
om inte kriteriegränser fastställs. Vad gör de t ex med elever som behär
skar alla kurserna på kort tid? En av lågstadielärarna nämner att en elev i 
årskurs två genomför läsning för årskurs sex. Eleven har fyra år kvar in
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nan hon börjar på högstadiet. Klarar lärarna av att möta hennes behov 
under dessa fyra år? Och vad händer vid överflyttningen till högstadiet? 

Projekt E - Önskan om total integration 

Lärarna i projekt E omorganiserade sin klassundervisning till årskursin
tegrering. Lärarna har sedan succesivt utvecklat undervisningen genom 
att integrera olika ämnen med varandra. Vid uppföljningsstudien våren 
1988 gjordes intervjuer med studierektor Ester, med lågstadielärarna 
Elin, Emma och Eva, som också var projektledare. Samtliga utom Emma 
hade intervjuats också vid t idigare besök.5 

Projektets bakgrund 
Projektet, som genomfördes i en tätort i Norrbotten, pågick under två år. 
Det tilldelades 48 000 kronor under första året, vilket var mer än vad ett 
projekt i genomsnitt erhöll både i länet och i hela landet.6 För andra året 
beviljades projektet 34 000 kronor, vilket även det var högre än genom
snittet både i länet och i landet.7 Pengarna använde lågstadielärarna i 
första hand till ökad lärartäthet (4 vt) och planering (2 vt). En liten del 
användes till studieresor. Därutöver införskaffades gruppbord och visst 
annat material. Gruppborden ansåg lärarna vara ett viktigt inköp för att 
de skulle kunna fullfölja sin idé om årskursintegrering där både barns 
åldrar och kunnande skulle kunna tas till vara i olika grupptyper. 

Idén om att förändra arbetssättet mot årskursintegrering lanserades av 
lågstadieläraren Eva, som arbetat ca 30 år i yrket och hade lång erfaren
het av traditionell undervisning. Läsåret 1982/83 hade Eva en klass i åk 3, 
och hennes kollega, Elsy, hade en klass i åk 1, och tillsammans samarbe
tade de i olika ämnen öyer klassgränserna. Deras erfarenheter av detta 
samarbete var goda och de började formulera tankar kring ett årskursin-
tegrerat arbetssätt och de fördelar det skulle kunna medföra. Genom års
kursintegrering skulle de t ex inte ensamma behöva ta emot en stor 
grupp nybörjare - något de upplevde arbetssamt. De ansåg sig vidare 
kunna individualisera undervisningen och därigenom bättre kunna 
gynna elevernas sociala utveckling. Eva förankrade sina idéer hos lärarna 
på skolan och diskuterade vidare med studierektorn (Ester) om möjlighe
terna att förändra arbetssättet. 

5 Emma intervjuades vid detta tillfälle av en medarbetare i projektet. 
® Ett genomsnittligt projekt i länet tilldelades 29 630 kronor läsåret 1983/84 och i landet var motsva

rande siffra 34 956 kronor (Schelin, 1984, s VII, tabell 1). För d e årskursintegrerade projekten var 
beloppet något högre ca 40 000 kronor( a a, s1 ff). 

^ Läsåret 1984/85 var beloppet för genomsnittsprojektet något lägre än året tidigare beroende på att 
fler projekt beviljades medel. I länet erhöll ett projekt i genom snitt 22 750 kronor och i landet 2 7 
757 kronor (Schelin, 1985, s VII, tabell 1). För ett årskursintegrerat projekt var genomsnittsbe
loppet ca 39 700 kronor, vilket var högre än för det aktuella projektet (a a, s 1 ff). 
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Inför lågstadiesatsningens tillkomst informerade handläggaren på 
länsskolnämnden och studierektorn lågstadielärarna på skolan om vilka 
möjligheter som fanns att söka pengar för utvecklingsarbete. Eva och 
Elsy tog fasta på vad som sades och var villiga att göra ett försök med 
årskursintegrerad undervisning. För dem båda var läget mycket gynn
samt eftersom Eva lämnade sin åk 3 och skulle ta emot en nybörjargrupp 
till hösten samtidigt som Elsys åk 1- elever började åk 2. En samman
slagning av klasserna skulle bilda två stycken l-2:or. Tillsammans med 
studierektor Ester skrev de en projektansökan. 

Beslutet om beviljade medel innebar att försöket skulle starta i två av 
skolans sex lågstadieklasser: Evas och Elsys klasser. Detta orsakade vissa 
spänningar bland lågstadielärarna på skolan. En bidragande orsak till 
dessa spänningar var troligen det faktum att skolan består av två byggna
der med tre klasser i vardera byggnad. I den ena byggnaden bildade nu 
två av klasserna två nya årskursintegrerade klasser medan lågstadieläraren 
i den tredje klassen bedrev traditionell undervisning. De tre lärarna de
lade lärarrum och andra lokaler i byggnaden. Ester kom att spela en stor 
roll som stöd till det lärarlag som valt att ingå i projektverksamheten då 
det fanns misstro mot projektet i kollegiet både på den egna skolan och 
inom andra skolor i kommunen. Ester var av den uppfattningen att det 
var viktigt att stödja de lärare som ville förverkliga en idé i stället för att 
lägga ner all energi på att omvända andra. Projektstarten föregicks av e tt 
omfattande organisatoriskt arbete med föräldrainformation och studiebe
sök i kommuner där årskursintegrerad undervisning redan bedrevs. 
Lågstadielärarna lade också ner mycket tid på omorganisation i klass
rummet och tillverkning av material. 

Hösten 1983 startades två stycken l-2:or. Lärarlaget bestod förutom 
av Eva och Elsy också av Elin samt en speciallärare. Eva valdes till pro
jektledare och arbetade heltid medan de båda andra arbetade deltid. 

Inför läsåret 1984/85 utökades klasserna med en grupp nybörjare. 
Därmed var årskurserna 1-3 integrerade. De nytillkomna eleverna hade 
redan året innan, under deras förskoletid, tilldelats två "faddrar" var. 
Dessa "faddrar" hade till uppgift att hjälpa de nya eleverna att komma till 
rätta i skolan. Under detta andra projektår skedde vissa förändringar i lä
rarlaget. Det tillkom ytterligare en lågstadielärare, Lena, några timmar i 
veckan. Arbetslaget upplevde detta störande då de ansåg att hon var ne
gativ till årskursintegrering. En konsekvens blev att hon inte deltog i de 
gemensamma planeringar som gjordes varje vecka. När Lena efter detta 
läsår pga övertalighet förflyttades till en annan skola i kommunen star
tade hon trots detta årskursintegrerad undervisning. 

Efter de två projektåren var Eva, Elsy och Elin mycket nöjda med sin 
verksamhet och kunde inte alls tänka sig att återgå till undervisning i A-
form. Deras samarbete med förskolan och det påbörjade fadderskapet 
innebar bl a att den traditionella inskolningen av nybörjare inte längre 
behövdes. 
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Att inskolningen är problematisk och något som lågstadielärarna ön
skar att det fördes mer diskussioner kring framkommer också i den 
sammanställning Sveriges Lärarförbund gjorde 1981.8 Inskolningen ge
nomförs på många olika sätt i landets skolor: allt från individuell inskol
ning till inskolning av hela klasser förekommer. Ibland medverkar föräl
drar och ibland förskollärare. Tiden för inskolning varierar från några 
veckor till att ibland omfatta en hel termin, vilket kommer att framgå av 
bl a beskrivningen av projekt G i det följande. 

Eva, Elin och Elsy önskade dock utveckla sin verksamhet vidare och 
sökte nya pengar till ett projekt som var inriktat mot skolan i närsamhäl
let. Detta projekt skulle Elin ansvara för.9 I detta projekt samverkade lä
rarna med lågstadieläraren Lena. Hon hade sökt och fått egna pengar för 
samma syfte. Deras projekt beviljades medel f rån lågstadiesatsningen och 
pågick under två år vid de båda skolorna. 

Tre år senare 
När jag kom tillbaka till den aktuella skolan i Norrland tre år senare hade 
mycket förändrats inom både lokalerna och lärarlaget. Skolan bestod av 
tre friliggande byggnader, två byggnader för undervisning och en bygg
nad som inrymde gymnastik- och matsal. Den ena undervisningsbygg
naden skulle lämnas då den var skadlig att vistas i. Detta innebar något 
mer än att bara lämna skolan ty i varje byggnad bedrevs undervisning i 
tre klasser och i d en ena byggnaden var som tidigare nämnts två av de tre 
klasserna årskursintegrerade. Man enades dock om att de årskursintegre-
rade klasserna skulle vara kvar samt att ytterligare en sådan klass skulle 
startas. Frågan blev nu vilka lärare som skulle sluta, eller egentligen vem 
som skulle vara tvungen att stanna. 

Som tidigare framgått var nämligen lärarkollegiet inte alls överens om 
att årskursintegrering var ett bra arbetssätt. Det hade tom funnits en tyst 
överenskommelse om att aldrig tala om projektet när hela kollegiet var 
samlat. Och de lågstadielärare som valt att arbeta efter traditionella orga
nisationsformer visste inget om vad som försiggick i de årskursblandade 
klasserna - de hade inte ens besökt dem! Det blev Emma som stannade: 

Jag ville inte vara med själv från början men jag gick in i det. Jag 
visste att tre skulle vara kvar och tre skulle härifrån. Det b lev helt en
kelt en uppdelning. Det hade inte att göra med att vi var olika på nå
got sätt utan det hade att göra med att den övre byggnaden skulle 
tömmas. (Emma) 

® Sammanställningen "arbetssituationen på lågstadiet" redovisar en enkätstudie till förbundet s lo
kalavdelningar som i sin tur hämtat uppgifter från skolor och rektorsområden i sin a områden 
(Sveriges lärarförbund, 1981). 

® Idéerna till detta projekt fick lärarna utifrån den forskning som Henning Johansson (professor i 
pedagogik i Luleå) Dedriver i Norrbotten. I korthet inneb är det att undervisnngen skall utgå från 
elevemas kulturella närmiljö. 
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Inför detta läsår blev Elsy förflyttad till en annan skola pga övertalighet. 
Eva upplevde detta orättvist och hon var rädd att det skulle vara hin
drande för den verksamhet de tillsammans hade skapat och utvecklat: 

Pga övertalighet så fick Elsy inte stanna kvar här och det kändes väl
digt nedrigt och otacksamt på något sätt. Vi hade satsat så väldigt på 
det här. Vi hade jobbat fyra år tillsammans och det behövdes bara ett 
ord så förstod vi varandra. (Eva) 

Trots de förändringar som skett i arbetslaget inför läsåret 1987/88 ansåg 
Eva att det blev bra. Även om det blev mer arbetssamt att vara flera, så var 
ju inte personerna nya för henne. Elin, som hade varit med om att starta 
projektet, var tillbaka efter att ha vikarierat som studierektor några år och 
Emma var ju en av lågstadielärarna på skolan: 

Då kom ju Elin. Hon hade ju varit här ett tag men hon tjänstgjorde 
som studierektor två år så hon har ju inte varit här hela tiden. Så kom 
Emma med. Hon var i början negativ till årskursintegrering, förstod 
inte vitsen med det och hoppade in i det här. Och av två onda ting så 
tog hon det minst onda, sa hon. Och det har gått fantastiskt bra. Men 
det är svårare, mera tungt när man är fler än när man är bara två 
stycken. (Eva) 

Mellan raderna kan man skymta att en viss oro präglade arbetslaget inför 
det nya läsåret. Oron gällde vilka som skulle få arbeta kvar på skolan. 
Den uppkomna situationen påverkar naturligtvis en verksamhet som ge
mensamt utvecklats av en bestämd grupp lärare . 

För att återgå till mitt besök våren 1988 så mötte jag en skola, i full 
verksamhet och där årskursintegreringen hade utvidgats till att gälla tre 
klasser. Arbetslaget bestod av lågstadielärarna Eva, Elin och Emma. De 
menade att den förändring av arbetssättet som årskursintegrering inne
burit hade påverkat både deras syn på undervisningen och på lärarrollen. 

Undervisningssituationen 
När det gäller förändringar i undervisningen talar Eva, Elin och Emma 
främst om individualisering, egen planering och egna läroböcker. I un
dervisningssituationen anser lågstadielärarna sig inte längre vara styrda av 
läroböcker och timplaner utan utgår i större utsträckning från varje elev i 
undervisningen. Eleverna är med i planeringen genom att de gör sitt eget 
veckoschema och ansvarar för att det följs. Lärarna anger ramarna för 
arbetet: 

Vi styr dem inom ramar men inom de ramarna så har varje elev en 
väldigt individualiserad gång, som jag tycke r är rätt. (Elin) 
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Lågstadielärarna känner sig friare i sitt arbetssätt utan bundenheten till lä
roböcker. Senast frångick man matematikboken, något Elin velat göra 
länge men inte vågat. Att hon till slut gjorde det berodde på att Emma 
kommit med i lärarlaget. Emma hade tidigare haft ett eget projekt inom 
matematikundervisningen, som nu kom att påverka Evas och Elins ar
bete. Hon bidrog mycket med sina erfarenheter från det projektet, vilket 
Elin tyckte var bra: 

Emma och jag har jobbat med stavar i matematik. Jag vet att jag sa 
förra gången du var här att jag ville bli fri från boken i matematik. Vi 
är inte styrda av en enda bok men matten var det enda ämnet där vi 
egentligen var styrda. Den boken har jag vågat släppa och det är tack 
vare Emma. Då hon har jobbat med det här projektet så var jag väl
digt intresserad och jag har litat på henne. Jag känner henne så bra 
och tänkte att vågar hon då vågar jag också. Jag är jätteglad att jag 
har vågat trots att det var mycket jag skulle ta itu med. Nu har jag nått 
det målet att jag släppt en mattebok som styrde ganska mycket trots att 
man hade olika till olika elever men jag har vågat ta itu med det här 
materialet och sett många fördelar. (Elin) 

Läroplanen (Lgr-80) talar om individualiserad undervisning och om in
tegrering av ämnen. Lågstadielärarna i detta projekt söker metoder för att 
kunna uppnå dessa intentioner i sitt arbete. Inom lågstadiesatsningens 
ram finns en tendens till ett ökat intresse för en metodik som har an
knytning till montessoripedagogiken.10 Eva och de andra lågstadielä
rarna besökte montessoriklasser i länet under projekttiden och de har 
troligen tagit intryck av hur Montessoris pedagogik bygger på indivi
dualised ng.11 Även Emma gjorde sådana besök när hon nu började med 
årskursi ntegrering : 

I: Hur kom du in i arbetet? 
Emma: Genom planeringar, samråd och gjorde studiebesök i X-sko-
lan och tittade lite grann på Montessoriklass. 

Maria Montessori tog utgångspunkt i barnets inre utveckling och menade 
att barnet föds med en färdig byggnadsplan. Denna plan kan endast ut
vecklas om rätt stimulans ges till barnet. Hon ville framhålla respekt för 
barnet och menade att de viktigaste komponenterna för barnets utveck-

1 Under lågstadiesatsningens första år fanns 9 projekt där det uttryckligen i projektp lanen framgår 
att det finns anknytning till montessoripedagogiken. Under sista året finns 33 sådana projekt. En 
koncentration finns knng länen i väst, dvs Göteborg-och Bohus-, Hallands-och Älvsborgs- län. 
Få av dessa är projekt som övergått till montessoripedagogik fullt ut. De f lesta har inspirerats av 
material eller liknande. Uppgifterna framgår i rap porterna Schelin (1984, 1985, 1986) samt 
Nitzler (1987). 

1 ' Maria Montessori beskrev sina teorier i två bö cker som finns översatta till svenska. Barndomens 
gåta (1986) och Barnasinnet (1988). Flera böckerom hennes metoder finns också skrivna av 
svenska montessorilärare. Jfr också Rönnerman (1990). 



74 

ling var en tillrättalagd, stimulerande miljö, där lärarens uppgift är att inta 
en "passiv" roll gentemot barnet. Det är barnet som skall vara aktivt och 
läraren skall stötta barnet i dess egna val. För att barnets utveckling skulle 
ske optimalt konstruerade Maria Montessori en serie material som inom 
olika områden bemöter och utvecklar barnet. Själv säger Maria 
Montessori följande om sin pedagogik: 

Det finns alltså en passande omgivning, ödmjukhet hos läraren och 
vetenskapligt material. Detta är de tre yttre kännetecknen på vår me
tod (Montessori, 1986, s 128) 

Det är inte bara enskilda lärare inom lågstadiesatsningens ram som visat 
ett ökat intresse för denna pedagogik. Noteras kan också att kurser i 
montessoripedagogik ges vid universiteten.12 

I sin verksamhet har lågstadielärarna också haft en strävan att integrera 
skolämnen med varandra. Om kunskaper på detta sätt förmedlas i ett 
sammanhang, menade lärarna att eleverna skulle få mer nytta av dem: 

Det är inget lösryckt utan allting har en röd tråd. Förr var det mer 
uppdelat i ämnen som svenska, matte och OÄ. Jag tycker det mesta vi 
jobbar med är integrerat i allt t ex husdjuren som vi håller på och av
slutar. De (eleverna) jobbar i grupparbeten. Där får de in svenskan i 
och med att de lär sig i gruppen att diskutera och formulera me
ningar. Sedan ska de ta ut det viktigaste och formulera meningar och 
de kan få ut matte och sen får de in välskrivning och handstilen. 
(Elin) 

Till skillnad mot lärarna i projekt C anser dessa lärare att årskursintegre
ring ger en pedagogisk vinst. Med dessa två projekt som utgångspunkt 
kan man ställa sig frågan vad det är man åstadkommer (av det som gag
nar eleverna) i årskursintegrerad undervisning som inte kan åstadkom
mas i en traditionell klassorganisation? 

Vid mina besök har jag noterat ett arbetssätt som skiljer sig från det 
traditionella med elever som sitter i egna bänkar med var sin arbetsbok. 
Eva, Elin och Emma har undvikit detta undervisningssätt genom att de i 
klassrummet har ersatt bänkarna med runda gruppbord. På varje bord 
finns en uppsättning pennor och suddgummin som inte är enskild egen
dom. Längst bak i klassrummet finns backar utplacerade, där elevernas 
egna böcker och pärmar förvaras. I övrigt finns bokhyllor med böcker i 
allehanda ämnen. Undervisningen utgår dels från elevernas enskilda pla
neringar, dels från grupparbeten. Grupperna innehöll såväl kunskaps-
mässigt blandade grupper som nivågrupper. Arbetet som utförs i grup
perna är bl a läsning, där eleverna tränar högläsning för varandra; mål

Det finns även fro m 1987 utbildning att tillgå vid lärarutbildningen i U ppsala. Tidigare har 
intresserade varit hänvisade till utbildnin gar i andra länder eller korrespondanskurser i Engla nd. 
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ning, där eleverna målar gruppvis; "forskning", där eleverna söker reda 
på uppgifter om ett ämne de valt för att därefter redovisa sitt arbete 
skriftligt. Lågstadielärarna framhåller att grupparbetet fyller en viktig 
social funktion i klassrummet: 

De tycker att det är jättespännande just det här att känna sig lite stor 
och få ta lite större ansvar plus att man i grupparbeten kan utnyttja 
varandras kunskaper. (Emma) 

En fråga man kan ställa sig är vilka elever som gynnas av ett grupporien-
terat arbetssätt i klassrummet. Vilka är det som tar ett större ansvar? 
Flickor får ofta agera "hjälpfröknar" i klassrummet och intar därmed en 
social roll a tt "ta hand om" eller hjälpa till, vilket kan bli på bekostnad av 
att följa sin individuella studieplan. 

Lärarrollen 
Det traditionella synsättet, där läraren ser eleven som passiv och där ele
ven skall fyllas med kunskaper, har enligt lågstadielärarna i detta projekt 
förändrats till ett synsätt där man betraktar eleven som en aktivt sökande 
person. Detta har medfört att läraren i högre grad finns tillgänglig som 
handledare. Elin menar att det är lärarna som ger ramarna men att elev
erna nu får styra mer av innehållet än tidigare. Eleverna blir på detta sätt 
aktiva i sitt sökande efter kunskap: 

Korvstoppandet har förvandlats till att jag mer är en handledare. Jag 
håller framme jobb åt dem och de kan komma till mig och bli styrkta 
av att de jobbar på rätt väg. (Elin) 

Individualisering i klassrummet bidrar till att lågstadielärarna anser att de 
vet mer om varje elev. Eva talar om att hon känner till varje elev och vet 
precis var han/hon befinner sig kunskapsmässigt och vari eventuella svå
righeter består: 

Det är lättare och mer naturligt och du vet precis på pricken var en 
elev befinner sig i sin läsutveckling. (Eva) 

Men det bidrar också till att lågstadielärarna är osäkra på om eleverna lär 
sig tillräckligt. Elin berättar att de alla tre träffas i en studiecirkel om di-
agnostisering på kvällstid. De tillverkar material för att kunna diagnosti
sera eleverna då de anser att sådant behövs för att få en uppfattning om 
kunskapsnivån hos eleverna. Det tycks som om mätning av kunskaper ses 
som mera betydelsefullt idag. I flera av projekten (A, C och D) berättar 
lärarna att de testar elevernas kunskapsnivåer. Även på nationell nivå har 
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kunskapsmätning blivit en angelägen fråga. Ett nationellt utvärderings
program (NU) har nyligen introducerats för att användas i åk 2 och 5.13 

Eva, Elin och Emma har gått från ett isolerat lärarskap till ett samar
bete dem emellan. Samarbetet innebär också att de tar vara på varandras 
specifika kunskaper i den planering som görs gemensamt varje vecka. 
Emma ansvarar för matematiken, Eva för bildämnet och Elin mer för de 
organisatoriska delarna i verksamheten: 

Men vi kan väl lite olika saker också. Man försöker stimulera varandra 
och ta vara på sådant som var och en kan så att säga. (Emma) 

Eva och båda de andra lågstadielärarna anser att de får impulser av va
randra att gå vidare, likaså stödjer de varandra i olika sammanhang. 
Eftersom de känner eleverna i alla klasserna och även deras föräldrar 
menar de att de inte längre behöver lösa alla problem var och en för sig 
utan kan få hjälp och stöd av varandra både i elev och föräldrakontakten. 
Även metodiska problem i klassrummet är enligt Elin föremål för diskus
sioner: 

I och med att vi har ett arbetslag som vi jobbar i så känner jag s tyrka 
från de andra. Man kan prata om saker som jag kanske förr har lagt 
åt sidan lite grann därför att jag inte har vetat hur jag s ka genomföra 
saker och ting. I o ch med att vi jobbar i ett arbetslag så får man im
pulser från de andra. Hur de lägger upp det, i och med det så vågar 
jag ta itu med saker på ett annat sätt. (Elin) 

Samarbetet mellan de tre lärarna har också inneburit att det finns ett fo
rum där det är naturligt att ta upp pedagogiska frågor som är angelägna 
att diskutera, vilket speciellt Eva välkomnar: 

Jag har varit lärare i 30 år och suttit i många lärarrum och det är 
minsann inte i många det förekommer något pedagogiskt samman
hang. Nej man har suttit och bytt virkrecept och kakrecept... Det har 
förändrats och det blev i och med det här projektet. (Eva)14 

Denna sociala och pedagogiska effekt, som projektet bidragit till, är ett 
tillskott i arbetet. Lågstadielärarna menar att det skiljer sig från det tidi
gare arbetssättet där varje lärare var ensam om sin klass och arbetade en
skilt. Emma, som är senast tillkommen i arbetslaget, är mycket positiv till 
sin nya arbetssituation: 

^ 3 Det nationella utvärderingsprogrammet är framtaget av en grupp experter för Sö:s räkning. 
Programmet har dock inte mottagits utan kritik. S e flera av uppsatserna i Fr anke-Wikberg 
(1989). 

^4 Evas tidigare erfarenheter får stöd i bl a Pollards studie (1985) där han fann att diskussionerna i 
lärarrummet hade "låg nivå". 
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Emma: Jag jobbar i ett arbetslag på ett helt annat sätt. Om jag skall 
jämföra med hur jag jobbade tidigare så jobbar jag ihop med de an
dra lärarna nu ... Vi har samma grundsyn på saker och ting och det 
gör det lätt för oss att arbeta ihop. 
I: Hur ser du på det då? 
Emma: Ja positivt ser jag på det helt klart. Det tycker jag är jättebra. 
Man kan säga så här att vi har i princip samma grundsyn på saker 
och ting och det gör det lätt för oss att arbeta ihop. På det viset har 
min arbetssituation förändrats. Men om jag säger förändrats som 
människa det tvivlar jag på. Sådana här tankar och idéer det är sån 7 
man har ändå. 

Spridning av och stöd till projektet 
Ett bidrag till den personliga tillfredsställelsen har utgjorts av den upp
märksamhet lärarna fått vid de tillfällen som de har gått ut med sina 
idéer. I första hand är det Elin som tillsammans med Ester lett studieda
gar om projektet och i ett tidigt skede informerade arbetslaget samtliga 
skolledare i länet om verksamheten. Eva och Elin menar att de i dessa 
sammanhang blivit tagna på allvar och att många människor lyssnat till 
dem när de berättat om projektet. En hel del studiebesök har också före
kommit på skolan. Några har tagit intryck av projektidéerna, vilket lett 
till upprepade kontakter. Eva och Elin har fått ökat självförtroende och 
även blivit säkra på att det de gör är bra och riktigt: 

Självförtroendet har vi stärkt. Allihop har växt. Det har varit en jobbig 
tid. Allting ska dokumenteras. Och all besöksverksamhet vi haft från 
alla håll. Vi ska jämt ifrågasättas om kunskaper: har de (eleverna) nå
gra kunskaper? Vi har blivit styrkta och fått ökat självförtroende. Vi 
ser hur Emma som har kommit in i det här projektet senare har växt. 
Hon var en av de sk motståndarna när vi startade. Många som har 
sett henne tidigare tycker att hon har ändrat sig mycket. Hon säger 
själv att det är mycket roligare nu och hon har fått ändra uppfattning 
också. (Elin) 

Man skulle här kunna tala om att förutom en social effekt har projektet 
också bidragit till att skapa en psykologisk effekt, som kan t illskrivas den 
uppmärksamhet lärarna fått under projekttiden och som inneburit ett 
stärkt självförtroende. En del av denna uppbyggande kraft har lärarna 
fått genom stöd från skolledningen och länsskolnämnden: 

Studierektorn har funnits där och stött oss väldigt mycket. Och även 
länsskolnämnden tycker jag. Jag hade aldrig åkt till Stockholm om 
inte NN (handläggaren på Ln) tryckt på oss. (Elin) 

Framför allt har Ester (studierektorn), ända från projektets början, varit 
en stor stöttepelare i verksamheten. Hon har varit mycket positiv till års-
kursintegrerad undervisning och stöttat lärarna i deras arbete. Jennifer 
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Nias (1989a) har i sin omfattande studie av engelska lågstadielärare be
tonat vikten av stöd från likasinnade för att orka fortsätta arbetet som lä
rare. 

De kontakter lågstadielärarna haft med andra lärare genom studiebe
sök, där de berättat om sitt projekt, kan också ha bidragit till att fler års-
kursintegrerade lågstadier har startats både i den egna kommunen och i 
andra kommuner i länet. Vad vi kan se är att antalet projekt med inrikt
ning mot årskursintegrering inom lågstadiesatsningens ram har ökat med 
fem projekt inom länet.15 Dessutom försöker Ester sprida idéerna vidare 
till mellanstadiet.16 Årskursintegrering fanns också med som val av ämne 
på höstens (1987) studiedagar. Emma känner till dessa fakta men hon är 
också medveten om att det kan vara andra faktorer än påverkan från 
hennes skola som medverkat till att man startat årskursintegrering på an
dra håll (Malmros & Norlén, 1984, s 25f): 

Ja, det är det här i X men de har varit väldigt intresserade tidigare 
och inte vet jag om det, beror på oss. Man kanske stimulerar varandra 
här och det man är intresserad av. Y har vi varit i kontakt med. Jag 
tror att de skulle starta upp åldersblandat om jag inte nu missminner 
mig. Z ska nog starta upp i alla fall om de inte redan har börjat. Om 
det är för att vi har gjort det kan jag inte säga. (Emma) 

Ester anser att lärarna har stärkts i sin lärarroll under denna tid och att de 
utgör ett samspelt arbetslag i vilket man utvecklar varandra. Hon berättar 
också att hon slås av den samarbetsanda som eleverna utstrålar när hon är 
där på besök. Eva, Elin och Emma är mycket positiva till satsningen som 
sådan och anser att projektverksamheten är bättre än fortbildning. När 
det gäller fortbildning efterfrågar de högskolekurser i högre utsträckning 
än det gängse fortbildningsutbudet. 

De menar sig kunna gå vidare i sin verksamhet nu och med s ig har de 
nya begrepp för att beskriva vardagen i skolan: 

Ska man beskriva det här så kan man använda mer pedagogiska ut
tryck. (Eva) 

Den positiva erfarenhet lärarna har av projektet gör att de vill fortsätta ut
veckla sina idéer i framtiden. Eva drömmer om en skola på landet: 

Jag sk ulle vilja undervisa i en årskursintegrerad skola på landet där vi 
är två lågstadielärare och två mellanstadielärare. Det ska vara i en fin 
miljö nära skog och berg. Det skulle finnas tält, skidor och annat i en 
bod därute. Ock så skulle det finnas jord som vi fick odla. (Eva) 

15 Läsåret 1983/84 fanns två årskursintegrerad© projekt. 1 984/85 startades två nya och 1986/87 
ytterligare tre nya projekt. 

1 ® Vid senare kontakter har Ester bekräftat att årskursintegrering har genomförts på mellanstadiet. 



79 

Sammanfattning och reflektion 
Projektets inriktning var årskursintegrering. Lärarna hade medel under 
tre år och de i projektet ingående personerna har sedan fortsatt att ut
veckla sin verksamhet till att omfatta hela lågstadiet och även till viss del 
mellanstadiet. Sandström & Ekholm (1984) talar om fyra faser be
nämnda den förberedande fasen, den undersökande fasen, den tilläm
pande fasen och spridningsfasen när det gäller utvecklingsarbeten. 
Projekt E, som ovan beskrivits, kan sägas gått igenom samtliga faser och 
även bidragit till spridning av idéerna. Få projekt lär uppnå denna sista 
fas, vilket också framgår av övriga projektbeskrivningar i denna avhand
ling. 

Till skillnad från projekten A, B och C har lärarna i projekt E genom
fört en förändring i skolans organisation från klassindelning till årskurs
integrering. Motivet bakom var först att slippa ta emot en grupp nybör
jare varje år samt att få möjlighet till individualiserad undervisning, vilket 
kan ses som ett pedagogiskt motiv i Malmros & Norléns (1984) termer. 

De inblandade lärarna mötte motstånd och skepsis från de egna kolle
gorna på skolan, men tack vare egen kraft och studierektorns stöd har de 
genomfört och utvecklat organisationen. De som var skeptiska menade bl 
a att projektet inte innebar någon förändring, eftersom de redan menade 
sig göra samma arbete i sina klasser. Är det så att en organisationsförän
dring gör det legitimt att tala om individualisering, nivågruppering, inte
grering etc som de berörda lärarna gör? I projekt C var resonemanget 
motsatt. Lärarna där menade att förändringar kan genomföras utan att 
för den skull ändra organisationen till årskursintegrering. I projekt C ta
lar lärarna också om ämnesintegrering och samarbete, något lärarna i 
projekt E ser som just årskursintegreringens förtjänst. 

Förutom införandet av årskursintegrering lutar lärarna sig här mot 
montessoripedagogiken, utan att för den skull sätta sig in i den till fullo 
(jfr Andrae Thelin, 1991). Det kan tänkas att årskursintegrering som idé 
utlöser andra åtgärder som t ex montessoripedagogik, individualisering, 
ämnesintegrering vilka i sig inte kräver årskursintegrering. Om lärarna å 
andra sidan hade tagit montessoripedagogiken som utgångspunkt hade 
det kanske i sin tur lett till ett förändrat arbetssätt som inneburit just års-
kursintegrering och individualisering. 

Vad beträffar projektarbetets inverkan på de berörda lärarna framhål
ler de i första hand en social och pedagogisk effekt i form av samarbete, 
erfarenhetsutbyte och diskussioner (jfr Nias, 1989a). Den gemenskap 
som uppkommit stärker den enskilde läraren i sin lärargärning, vilket 
också lett till att de söker sig ny kunskap och vill påverka sin egen fort
bildning. 



Kapitel 6 

Samverkan förskola-lågstadium 

Samverkan mellan förskola och lågstadium har varit en fråga som på 
olika sätt behandlats under hela 1900-talet med en intensifiering från 
mitten av 60-talet och framåt (DsU 1985:5). Projekten inom detta om
råde är något speciella. Dels avser de samverkan med en annan institu
tion, nämligen förskolan, dels aktualiserar de på ett helt annat sätt än an
dra projekt en samhällelig debatt. 

Barnstugeutredningen (SOU, 1972:26,27) och SIA-utredningen 
(SOU: 1974:53) gav under 70-talet upphov till en intensiv försöksverk
samhet inriktad på samverkan mellan förskola och skola.1 Att denna 
projektverksamhet sattes i gång beror troligen till viss del på det förslag 
om allmän förskola som barnstugeutredningen lade fram och som efter 
riksdagens beslut trädde i kraft 1 juli 1975. Beslutet innebar en förän
dring så till vida att samtliga sexåringar i framtiden skulle erbjudas plats i 
någon form av pedagogisk verksamhet året innan de började skolan. För 
lågstadielärarens del skulle det innebära att barnen vid skolstarten bl a 
hade en viss vana av en gruppverksamhet med vissa bestämda förtecken, 
som skilde sig från den verksamhet lågstadiet kunde erbjuda. 

I d en enkätstudie om lågstadiet, som Sveriges lärarförbund redovisade 
1981, framgick att arbetsbelastningen hade ökat för lågstadielärarna. 
Framför allt pekade man på problem med sto ra heterogena klasser, elever 
som var stressade, omogna, oroliga, aggressiva, okoncentrerade etc. Ett 
område som också angavs vara problematiskt var övergången mellan för
skola-skola: 

Några anser att förskolan ger för liten "skolträning". Olikheter i 
målen för förskolan-skolan upplevs som besvärande. (Sveriges 
lärarförbund, 1981, s 4) 

Samverkan mellan förskola och lågstadium var under 1980-talet föremål 
för utredning. Regeringen tillsatte en kommitté 1981 med uppdrag att 
belysa frågan om samverkan mellan förskola och skola. Dess betänkande 

1 I Väster ås bedrevs t ex en verksamhet benämnt Bäckbyprojektet med förskola och skola under 
samma tak där viss gemensam undervisning genomfördes. I Malmö bed revs FÖL-projektet (se 
Gran, 1982; Wiechel, 1981). I Västmanland bedrevs FLIS-projektet (se Ljungblad, 1 980). I Göte
borg drevs samverkans projekt som finansierades av SÖ och socialstyrelsen gemensamt med 
start på Öckerö och som utökades till Skintebo, det sk FOGIS-projektet (se Brodén & Hamberger, 
1979). Jfr även Åhman, 1984. 
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kom 1985 (SOU 1985:22).2 I d e riktlinjer som utfärdats inför lågstadie
satsningen (Prop 1982/83:100) föreslogs samverkan mellan förskola och 
skola vara ett angeläget område för utveckling. I socialdepartementets 
samtidiga satsning3 på utvecklingsarbete i förskolan visade sig också 
samverkan förskola-lågstadium vara ett prioriterat område (Roos, 1986). 
Vikten av samverkan mellan de båda verksamheterna betonades även i ett 
kommentarmaterial till grundskolans läroplan (Skolöverstyrelsen, 1983) 
samt i socialstyrelsens arbetsplan för förskolan (Socialstyrelsen, 1981). 

Inför 90-talet kan man säga att samverkansdiskussionen har ändrat ka
raktär, inte minst genom beslutet om flexibel skolstart (UbU, 1990/ 
91:17).4 Det kan också utläsas i de förändrade direktiv till läroplans
kommittén som den nya regeringen givit (Dir 1991:11). Uppdraget om
fattar inte längre mål- och riktlinjer för barnomsorgen, och vad gäller 
skolförberedelse görs en markering om att det är utbildningsdepartemen
tet som anger färdriktning: 

Läroplanskommmittén skall därvid även formulera utgångspunkterna 
för den skoiför ber edande verksamheten så att ett närmande lokalt i 
kommunerna mellan den skolförberedande verksamheten och grund
skolan underlättas. ... Kommittén bör i dessa frågor samråda med so
cialstyrelsen. (A a, s 6) 

På lokal nivå var samverkan en fråga som under perioden från 1970-talet 
och framåt engagerade förskollärare och lågstadielärare. Olika former 
för samverkan prövades och till viss del började man också ha gemen
samma studiedagar. I vissa kommuner bildades samverkansgrupper på 
tjänstemannanivå. 

Vad som ännu inte lösts genom alla utredningar är frågan om huvud
mannaskapet. I vissa kommuner sker dock en utveckling mot att alla frå
gor rörande barn och fritid samordnas i speciella nämnder. Det faktum 
att förskolan och skolan lyder under skilda huvudmän på nationell nivå 
är något som ofta ses som ett hinder i den samverkan lärarna vill bedriva. 
Att förskola och skola har olika regler för fortbildningsverksamheten gör 
det exempelvis svårare för dem att ha gemensamma studiedagar.5 Främst 
gäller det förskolepersonalens möjligheter att delta i centralt och lokalt 
anordnade fortbildningskurser på skolområdet i högskolans regi. 

2 Under arbetet ordnade kommittén ett symposium kring barns utveckling. Kommittén gav också 
ut en del skrifter som rörde samverkan. Kommitténs slutbetänkande utkom 1985 under titeln: 
Förskola-skola (SOU, 1985:22). 

3 Vid årsskiftet 1984/85 fick socialstyrelsen överta detta uppdrag (Socialstyrelsen, 1986). 
4 Beslutet innebär att skolstarten är frivillig för föräldrarna men att kommunerna åläggs att erbjuda 

6-åringar plats. Fram ti ll 1 ju li 199 7 har dock kommunerna rätt att säga nej pga platsbrist. 
5 Förskolan i sig har ett hinder då den innefattar två verksamheter. Förskollärare i deltidsgruppe r 

följer skolans årskursplanering med studiedagar och har teoretisk möjlighet att delta, medan för
skollärare på daghem inte har någon sådan studiedagsverksamhet. Numera har denna skillnad 
sannolikt minskat beroende på en förändrad organisation i ett fl ertal kommuner. 
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Ett annat exempel på det skilda huvudmannaskapets effekter utgör 
socialdepartementets satsning på lokalt utvecklings- och förnyelsearbete, 
som jag nämnt ovan, angående förskolan. Satsningen tillkom sannolikt bl 
a som ett svar på utbildningsdepartementets satsning på lokalt utveck
lingsarbete och då särskilt som ett svar på lågstadiesatsningen. 

Inom ramen för lågstadiesatsningen läsåret 1983/84 visade sig "sam
verkan mellan förskola och lågstadium" vara ett ofta förekommande 
projektval. Projekt av detta slag förekom i samtliga län. De utgjorde 
drygt 35% av det totala antalet projekt och fick ungefär 10 miljoner av 
det totala anslaget det läsåret. Andelen projekt med denna inriktning 
kom dock under perioden att minska drastiskt läsår för läsår för att vid 
lågstadiesatsningens slut omfatta endast 13% (Nitzler, 1987, s XV). 
Medan projekt inom kategorin "samverkan" minskade från 35% till 13 % 
ökade projekt inom kategorin "utveckling av arbetssätt" från 12% till 
27%.6 Nitzler visar att dessa båda kategorier förändrades på ett likaratat 
sätt men åt motsatt håll. För att hitta några tänkbara orsaker till minsk
ningen av projekt inom området "samverkan" genomförde jag en enkät 
som riktade sig till deltagare i de två ovan beskrivna kategorierna 
(Rönnerman, 1989a). Dessa två grupper utgjorde de största områdena 
läsåret 1985/86. Ur vardera områdesgrupp valdes slumpmässigt 139 
projekt. Totalt ingick 278 projekt i studien. 

Enkäten, som skickades ut 1988, riktade sig till respektive projektle
dare och omfattade tre frågeområden. Den första delen berörde frågor 
om projektets inriktning vid ansökningstillfället 1985/86. Den andra de
len gällde frågor kring projektets fortsatta verksamhet, om nya medel 
hade sökts etc. Den sista delen berörde frågor om vilka eventuella svårig
heter projektet ställts inför, men också vilka möjligheter de ansåg ligga i 
samverkan mellan de olika skolformerna. Enkäten bestod av frågor med 
både fasta och öppna svarsalternativ. Svarsfrekvensen var 82%. 

Resultaten visade att 20% av de projekt som hade rubricerats som "ut
veckling av arbetssätt" hade valt innehållet "samverkan" Enkätsvaren vi
sade också att denna andel ökade till drygt 30% under följande tre år. 
När det gällde projekt som rubricerats som "samverkan" (inom samver
kansgruppen) var antalet oförändrat vid ansökningstillfället och tre år se
nare. En skillnad i intensitet kunde noteras mellan de projekt som rubri
cerats som "samverkan förskola-lågstadium" och projekt som rubricerats 
som "utveckling av arbetssätt". Man planerade oftare och mer kontinuer
ligt i de projekt som valt beteckningen "samverkan", vidare hade man 
nära dubbelt så många gemensamma studiedagar. När det gäller svårig
heter och möjligheter i samverkan mellan skolformerna var svaren från 

6 En ökning har visserligen även skett i kategorin språkstimulering från 10 ,4% till 14.6% och i kate
gorin motorisk-kreativ stimulans från 6.3% till 1 2.6%. Dessa ökningar är dock mindre omfat
tande än den ökning som skett i ka tegorin utveckling av arbetssätt. I övriga ka tegorier har en 
minskning skett men ej i så stor omfattning som kategorin samverkan förskola-lågstadium 
(Nitzler, 1987, sid XV, tabell 4). 
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de båda grupperna tämligen likartade. Möjligheterna ansågs ligga i att 
eleverna får en "mjukare" start genom att de får bekanta sig med skolans 
miljö och personal. De svårigheter som angavs var till största delen av 
praktisk art: tidsbrist, schematekniska problem, det faktum att skolorna 
kunde ligga långt från varandra. Men även sådana saker som att olika ar
betsförhållanden råder samt att förskolan har hög personalomsättning 
togs upp. 

Enkätsvaren visar också att samverkan mellan förskola och lågstadium 
fortsätter även efter det att projektmedlen upphört genom att verksamhe
ten blir en del av det vardagliga arbetet. Denna tendens kan dock inte ge 
hela förklaringen till den minskade andelen projekt inom kategorin 
"samverkan förskola-lågstadium". Ytterligare orsaker kan vara att projek
ten med åren blev mer lågstadieinriktade samt att det under lågstadie
satsningens sista år även beviljades projektpengar till samverkan mellan 
lågstadiet och mellanstadiet,7 även det ett angeläget område från lågsta
dielärarnas synpunkt, vilket bl a visar sig i projekt G. Dessutom tillkom 
även socialdepartementets satsning på förskolan. Det kan tänkas att vissa 
projekt haft medel från lågstadiesatsningen under dess första år och se
nare finansierats med medel från socialdepartementets.8 

Två av de projekt, som ingår i fältstudien, har inriktningen samverkan 
mellan förskola och lågstadium. De båda projekten skiljer sig åt vad gäl
ler förutsättningar och genomförande vilket bl a kommer att visa sig ha 
betydelse för idéernas överlevnad. 

Projekt F - Här ska samverkas 

Intervjuerna gjordes våren 1988 med rektor Fredrik, barnomsorgens av
delningschef Folke, lågstadielärarna Frida, Florence och Fia samt förskol
lärare Fanny. Projektledare var Fredrik tillsammans med Fredrika 
(förskolans föreståndare). Fredrika har intervjuats vid mina tidigare be
sök men kunde av personliga skäl ej medverka vid detta intervjutillfälle. 
Av de övriga har Fredrik, Frida, Florence och Fanny intervjuats vid s amt
liga besökstillfällen. 

Projektets bakgrund 
Projekt med inriktningen "samverkan förskola-lågstadium" var priorite
rade i det län där projekt F bedrevs. Projekt med denna inriktning ut

n 
' Andelen projekt i de nna kategori uppgick sista året till 8% från att året innan ha utgjort 0.9% 

(Nitzler, 1987). Lågstadiesatsningen kom enligt fortsatta direktiv att på följande år dvs 1987/88, 
övergå till att gälla mellanstadiet. Satsningen på mellanstadiet pågick i två år oc h följdes av en 
satsning på högstadiet. 

8 I projekt F menar rektorn att det borde vara så och i projekt G har man pengar från båda 
satsningarna, men pengarna från socialdepartementet ingår endast indirekt i lågstadiepro jektet. 
De används främst till att omorgansiera förskoleverksamheten till en förskola dvs integrera 
deltidsgrupperna i daghemmen. 
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gjorde 43%9 av alla projekt som i länet erhöll pengar första året. Denna 
andel kom att sjunka till 25%10 vid lågstadiesatsningens slut. Liksom i 
andra län och totalt i landet sjönk andelen samverkansprojekt med ca 
20% under den fyraårsperiod som lågstadiesatsningen pågick.11 

Vid fördelningen av pengar har den aktuella länsskolnämnden använt 
sig av vad Schelin (1984) benämner "yxprincipen" (s.VIII).12 Under 
lågstadiesatsningens första år tilldelades 14 projekt i länet medel, varav 6 
hade inriktningen samverkan förskola-lågstadium. Dessa projekt priorite
rades även ekonomiskt. Närmare 70% av länets tilldelade projektmedel 
gick till dessa projekt.13 Det aktuella projektet erhöll under det första 
året drygt 98 000 kronor och under det andra 67 000 kronor. Dessa be
lopp var i det närmaste dubbelt så höga som ett projekt i genomsnitt er
höll i länet och närmare tre gånger så höga i jämförelse med genom
snittsprojektet i landet som helhet.14 Pengarna användes främst till att 
bekosta personalförstärkning samt till ersättning för planeringstid. En 
mindre del användes till att utvärdera projektets första år. 

Projekt F genomfördes i en skola belägen i en kustkommun i södra 
Norrland. I en nybyggd del av skolan, färdig 1982, huserar låg- och 
mellanstadium tillsammans med särskola, träningsskola, förskola 
(deltidsgrupp och daghem) samt fritidshem. Lågstadiet är tvåparallelligt 
och upptagningsområdet omfattar förutom omkringliggande villor och 
hyreshus också närliggande byar. 

Barnomsorgen, som är inrymd i skolbyggnaden, består av förskolans 
två deltidsgrupper (för-och eftermiddag), ett daghem med två avdel
ningar samt ett fritidshem (skolbarnsomsorg). För hela barnomsorgs
verksamheten ansvarar en föreståndare, Fredrika. Till skolans upptag
ningsområde hör även fristående deltidsgrupper i området. I projektet 
deltar dock endast barn från de båda deltidsgrupperna och daghemmet. 

I och med att den nya skolan togs i bruk lades några byskolor ned 
och lågstadielärarna fick flytta till den nya skolan. Resterande lärare till
sattes som brukligt efter turordning inom kommunen, medan Fredrik 
(rektorn) och Fredrika (föreståndaren) själva sökte sig till skolan för att 

9 Beräkningar gjorda utifrån Schelin (1984, tabell 3 sid XI). 
^ Beräkningar gjorda utifrån Nitzler (1987, tabell 3 sid XII). 
11 Förändringarna i varje län kan ut läsas i Scheli n (1984, 1985, 1986 tabell 3) samt Nitzler (1987 ta

bell 3). I Nitzler finns även tabell 4 som visar förändringen totalt i landet und er hela fyraårsperio
den. 

12 Schelin (1984, s VIII) urskil jer två principer vid fördelning av pengar till pro jektansökningarna. 
Den ena benämns "yxprincipen", vilken innebär ett fåtal projekt få r tämligen mycket pengar. Den 
andra benämner hon "osthyvelprincipen" vilken då innebär att fördela lite pengar åt många. 

13 Beräkningar gjorda ur Schelin (1984 s 103,104). 
14 I läne t tilldelades ett projekt i geno msnitt 54 286 och 42 632 för åren 1983/84 och 1984/85. 

Motsvarande siffror för ett genomsnittsprojekt i lande t var 34 956 och 27 757 kronor (se Schelin 
1984,1985, sid VII, tabell 1). De två sista åren av lågstadiesatsningen ändrar nämnden sin fördel
ningsprincip genom att ge fler projekt pengar. Detta innebär att skillnaden mellan ett genomsnitt
ligt projekt i länet och landet blir liten. Samma tendens finns även i fler nämnder. 



85 

få medverka i utvecklingen av densamma. Fredrik och Fredrika hade 
båda erfarenhet från projektverksamhet i sina tidigare arbeten. I samband 
med att den nya skolbyggnaden togs i bruk fanns det förväntningar på 
att en samverkan skulle ske mellan de olika enheterna som lokalmässigt 
integrerats. En av lågstadielärarna minns skolstarten: 

Det var den klassen som skulle vara i den här samverkan, jag ve t inte 
om jag hade något att välja på. Det var meningen att man skulle vara 
med på det. (Frida) 

För skolpersonalen var möjligheterna till fortbildning begränsade. En 
planerings- och samordningsgrupp bildades med representanter från 
lågstadiet, deltidsgrupperna och daghemmet. Gruppen skulle stimulera 
samverkan och underlätta information mellan de olika enheterna. Ett 
antal studiekvällar anordnades då hela personalen träffades och diskute
rade hur samverkan mellan lågstadiet och de andra två grupperna skulle 
ske. 

När det mer specifikt gällde samverkan förskola-lågstadium anordna
des fortbildning i begränsad omfattning. Samtliga förskollärare och låg
stadielärare deltog i två gemensamma studiedagar under läsåret. Några av 
dem gjorde studiebesök på skolor där samverkan redan utvecklats och 
några lärare deltog i ett symposium i Stockholm rörande samverkan.15 

Lågstadielärarna och förskollärarna fick sedan berätta om sina erfarenhe
ter för de kolleger som ej deltagit. Lärarlagen upprättade också kontakt 
för erfarenhetsutbyte med en skola i grannkommunen som bedrivit sam
verkan mellan förskola och skola en längre tid. 

Våren 1983 informerade Fredrik både lågstadielärare och personal 
inom barnomsorgen om den kommande lågstadiesatsningen. Själv såg 
han det som en möjlighet att med utökade ekonomiska medel utveckla 
samarbetet mellan förskola, skola och föräldrar. Tiden för att fomulera 
en ansökan var knapp och i samråd med berörd personal skrev han till
sammans med Fredrika en projektplan för ett kommande utvecklingsar
bete. Länsskolnämnden beviljade medel och under hösten inrättades en 
organiserad form av samverkan förskola-lågstadium. 

Genom projektet ville lärarna finna former för ett närmande mellan 
förskola och skola i fråga om synsätt, innehåll och arbetssätt, samt för
bättra kontakten mellan skola och föräldrar. En del av projektet innebar 
ett samarbete med musikskolan. Dels skulle musik med sång, rörelse och 
drama ingå, dels erbjöd man förskolebarnen att delta i musikundervis
ning. Kontakterna med föräldrarna var tänkta att ske genom en föräl
drautbildning som planerades till en gång per månad. I utbildningen 
skulle även lärare och förskollärare deltaga. Träffarna var avsedda för 

Symposiet var anordnat av Förskola-skola kommittéen och behandlade barns utveckling. Det 
ägde rum i Stockholm i dec ember 1982. Jfr not 2. i detta kapitel. 
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diskussion i olika teman om barns utveckling. Tanken var att föräldrar
nas erfarenheter skulle bilda utgångspunkt för diskussionerna. 

Projeketverksamheten genomfördes med två grupper barn en gång 
per vecka.16 För att de båda deltidsgrupperna skulle kunna delta under 
liknande former var samtliga förskolebarn närvarande några timmar den 
dag samverkan genomfördes.17 Eftermiddagsgruppen tidigarelades så att 
förskolebarnen kunde närvara under skoltid. Vid de tillfällen då man 
hade projektverksamhet knöts deltidsgrupperna till varsin klass i årskurs 
ett. I dessa grupper deltog också de sexåringar som gick på daghemmet. 
På detta sätt bildades två grupper om ca 45 barn. Förskollärare, lågstadie
lärare och fritidspedagog i respektive grupp bildade tillsammans ett lärar
lag som planerade verksamheten varje vecka. Förutom denna veckopla
nering träffades de båda lärarlagen tillsammans med projektledarna en 
gång i månaden då utbyte av erfarenheter gjordes och eventuella pro
blem rörande projektet diskuterades. 

Under detta läsår förekom viss fortbildning. Tre av lärarna i arbetsla
get deltog i en av Liber anordnad tredagarskurs om samverkan förskola
lågstadium. I övrigt anordnades gemensamma studiedagar om samma 
ämne och några lärare deltog i seminarier som rörde förskolans organi
sation och arbetssätt, hinder och problem som kan uppstå vid samverkan. 
Lågstadielärarna och förskollärarna ansåg det vara problematiskt att de 
inte fick tillfälle att gemensamt delta i kurser för att på så sätt få ta del av 
samma innehåll. 

Påföljande läsår erhöll skolan nya projektmedel och verksamheten 
fortsatte med årskurserna ett och två och utökades med de nytillkomna 
sexåringarna i deltidsgrupperna. Man valde nu att begränsa projektverk
samheten till att gälla enbart deltidsgrupperna. I praktiken innebar det att 
de sexåringar som gick på daghemmet och som påföljande läsår skulle 
börja skolan inte fick den förberedelse som övriga sexåringar erhöll. 
Förfarandet kan tolkas som att lärarna inte lade så stor vikt vid förbere
delserna eller helt enkelt att organsiationen blev dem övermäktig. Om 
den senare orsaken förelåg får det väl ses som "naturligt" att minska anta
let barn i projektverksamheten. 

De båda grupperna, som ingick i projektet, bestod av ca 70 barn som 
även detta läsår träffades en gång i veckan. Vid dessa träffar delades bar
nen in i mindre grupper med blandade åldrar. Lärarna och förskollä
rarna ansvarade för att genomföra aktiviteter i varsin grupp. Flera av låg
stadielärarna påpekar i intervjuerna att denna organisationsform inte gav 

16 Från början var det tänkt att förskolebarnen skulle besöka skolan på vissa lektioner. Etter delta
gande i en kurs ville lärarna själva ändra på detta och ha ett sammanhängande samverkanspass 
i veckan utifrån ett planerat tema. På detta sätt ansåg de att de kunde slutföra sina uppgifter och 
skapa mera av en helhet. Se Rönnerman (1986). 

17 Deltidsgruppers verksamhet pågår vanligtvis tre timmar per dag. I förskolan finns en grupp på 
förmiddagen och en på eftermiddagen. Eftersom lågstadiet slutar tidigt på eftermiddagen hann 
man inte med någon samverkan med dessa barn om inte deras verksamhet tidigarelades på da
gen. 
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något utbyte då det gällde att ta del av och lära sig av varandras arbets
sätt. De stod där ensamma med en grupp barn i olika åldrar och arbetade 
i princip som de hade gjort tidigare. Lärarlagen fortsatte dock att vecko
vis planera sin verksamhet och samtliga träffades varje månad för diskus
sioner av projektet som helhet. Även detta läsår ordnades gemensamma 
studiedagar för de båda lärarkategorierna. 

Redan under projekttiden var lågstadielärarna skeptiska till den orga
nisation projektet hade. Många av dem ansåg verksamheten vara för hårt 
styrd och att möjligheten till spontana aktiviteter och träffar därigenom 
försvunnit. Vid ett av mina besök uttryckte en lågstadielärare till och med 
en önskan om att pengarna skulle ta slut så att de kunde starta en sam
verkan med förskolan efter egna önskemål. 

Tre år senare 
Mitt återbesök ägde rum våren 1988. Jag möttes då av en upprorsstäm
ning på både förskolan och skolan. Anledningen var att socialnämnden 
tagit ett beslut som innebar att båda deltidsgrupperna skulle flyttas till 
fristående byggnader i skolans närhet. Orsaken till flyttningen var att det 
fanns stor brist på fritidshemsplatser i området varför man hade beslutat 
om att inrätta ett fritidshem i deltidsgruppernas lokaler. Misstämningen 
bland personalen orsakades av att beslutet tagits utan att berörd personal 
på grundskolan och förskolan informerats. Personalen hade istället fått ta 
del av beslutet genom lokaltidningen. Man var dock oeniga om huruvida 
den beslutade Hytten skulle inverka på projektet. Verksamheten året in
nan mitt besök kan kanske kasta ett förklarande ljus över varför det fanns 
olika meningar om deltidsgruppernas flyttning samt ge en bakgrund till 
varför samarbetet mellan förskola och lågstadiet tog en bestämd riktning 
efter projekttiden. 

Lågstadiet hade bedrivit projektet under två läsår med tillgång till ex
tra medel. Två tredjedelar av lågsta dielärarna hade aktivt deltagit. Fredrik 
ansåg att det skulle ha varit en fördel om samtliga lågstadielärare hade 
deltagit i projektet och därigenom fått samma skolning. Fredrik var villig 
att avsätta vissa resurser till lärarnas planeringstid.18 Uppläggningen av 
projektet innebar, som jag visat, stora kostnader då mycket tid var avsatt 
till planering och genom att musikskolan var inblandad. När det från 
och med det tredje året inte fanns extra medel kunde alltså inte projektet 
bedrivas efter samma struktur som tidigare. För Fredrik var det dock vik

Vid ett samtal med Fredrik påtalade han att socialförvaltningen kunde söka medel från motsva
rande satsning från socialdepartementet för ett tredje år. I rik tlinjerna för lågstadiesatsningen sa-
des det att medel beviljades i två år om inte projektet var av särskilt intresse. Fredrik menade att 
så inte var fallet med detta proiekt, alltså söktes inga mer pengar. De båda satsningarna kan 
alltså varit orsak till en intressekonflikt. Fredrik deltog däremot i ett anna t projekt finansierat av 
lågstadiesatsningen. Projektet, som var kommunövergripande erhöll 55 000 kronor för läsåret 
1985/86. Syftet var att utvärdera befintlig samverkan mellan förskola och lågstadium och att 
skolstyrelse och socialnämnd därefter tillsammans skulle enas om kommunens färdriktning vad 
gäller samverkan förskola-lågstadium. Gruppen bestod dels av tjänstemän, dels av lärare från 
grundskolan och förskolan. 
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tigt att projektidéerna kunde få leva vidare. De lärare som detta läsår 
skulle ta emot eleverna i årskurs ett var dock föga intresserade av ett sam
verkansprojekt med förskolan. Fredrik löste problemet genom att endast 
ge lärarna heltidstjänst om de använde två timmar per vecka till planering 
av samverkan med förskolan. Fia säger att denna förändring var negativ 
för henne då skoldagen därigenom blev längre. Hon berättar också att 
nuvarande villkor för samverkan med förskolan skiljer sig från dem som 
fanns under projekttiden: 

Det är helt skilt från när det fanns pengar. Då hade man konferenstid 
och träffades och planerade. Vi fick ta det efter skolans slut men vi 
hade två timmar till klassen i form av grupper. Jag själv fick ingen
ting. (Fia) 

Förskollärarna upplevde samverkan som alltför skolstyrd. Förskolan skall 
mer eller mindre anpassa sig till skolan. Förskollärarna samlades redan 
under projekttiden för en diskussion med Fredrika (förskolans förestån
dare) och barnomsorgsassistenten, där de sammanfattade sina synpunkter 
på en fortsatt samverkan med lågstadiet.19 I korthet framkom att de ön
skade mer flexibilitet och ökad hänsyn till förskolans verksamhet, dess 
tider, gruppsammansättning och att planeringen måste vara anpassad till 
barnens behov och ålder: 

Själva uppläggningen av projektet var så mastig så det inverkade på 
våra arbetstider. Vi hade två barngrupper då och vi kunde inte ha 
dem på reguljära tider utan vi fick pussla hit och dit och gick omlott 
med barnen så det skulle passa skolans tider. Det var så mastigt på 
något sätt, och därför orkade vi int e fortsätta så år ut och år in. Men 
när tre år hade gått då satte vi oss ner och resonerade och vi tyckte 
allihopa att vi måste få ner det här på en nivå så vi orkade med och 
så att vår organisation skulle kunna klara av det hela. Att kunna ha 
barngrupperna på reguljär tid. Det är ju en barnskötare som går hela 
dagen och i och med att vi la barngrupperna omlott fick den stackars 
människan inte ut sin tid heller på dagen. Då skulle man plocka in 
henne i andra verksamheter. En stund skulle hon in på dagis t ex och 
ta hand om något barn som hade särskilda behov för att få ut sin ar
betstid. Det blev jättejobbigt för henne att vara dels i två barngrupper 
på förskolan och sen träffa alla skolans barn i samverkan och sen in 
till dagis t ex och ta hand om något barn för att få tiden att gå ihop. 
Jag tycker organisationen var så krånglig att den föll på eget grepp. 
(Fanny) 

Det Fanny nämner visar att projektet, enligt henne, är en verksamhet som 
bedrivits på skolans villkor. Gunni Kärrby (1982) påpekar att i de pro
jekt där gemensamma aktiviteter görs med barnen från förskola och låg-

19 Protokollförd diskussion från 1985-04-18. 
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Stadium utförs de på skolans villkor.20 I projektet har förskolan anpassat 
sig till bl a skolans tider, vilket kanske kan förstås av att projektet bedrevs 
på lågstadiet och hade pengar för att utveckla just lågstadiet. 

Samverkan mellan lågstadiet och förskolan har efter projekttidens slut 
utvecklats till att vara mer personbunden än tidigare. Skolan har inga ex
tra pengar. Således kan inte en stor organisation byggas upp kring sam
verkan mellan de olika skolformerna utan den måste förverkligas inom 
ramen för de befintliga resurserna. Lågstadielärarna i varje årskurs har 
sinsemellan utvecklat rutiner som passar dem, vilket lett till att formen för 
samverkan skiljer sig åt från år till år. De två lärarlag som deltog i proje k
tet har var för sig utvecklat ett samarbete, där bl a specialtimmarna an
vänds till motoriska övningar. Jag återkommer till detta längre fram i av
snittet om undervisningssituationen. Frida och hennes årskurskollega har 
dessutom utvecklat ett samarbete med särskolan. Fia, som inte deltog i ur
sprungsprojektet utan för att få full tjänstgöring, blev involverad i viss 
medverkan, upplever inte att projektet påverkat hennes undervisning: 

Det har inte förändrats någonting. ... Jag tycker inte det har påverkat 
någonting. (Fia) 

Fia hävdar också att det inte spelar någon roll var förskolan ligger. Fias 
klassrum ligger inte i omedelbar närhet till de övriga lågstadielärarnas 
klassrum och hon kan därför inte utnyttja det naturliga samarbete som 
öppna dörrar mellan klassrummen kan ge. Detta bidrar säkert till att 
samarbetet med de övriga lågstadielärarna uteblivit. 

Lågstadielärarna menar dock att grundidéerna för samverkan mellan 
förskola och lågstadium lever kvar efter projekttidens slut. De pekar 
framför allt på att barnen får besöka lokalerna och lära känna sin bli
vande lärare innan skolstarten 

Det är väldigt viktigt att få dem som ska in i skolan att bekanta sig 
med skolans värld, att känna sig trygga när de kommer till oss. Det 
tror jag att vi kan lyckas med i alla fall lite grann på det här sättet. 
Det har jag tyckt varit väldigt bra i och med att de har varit här, varit 
med oss t ex när vi har lämpliga idrottsdagar. Det är olika saker när 
man kan ha yngre barn med och där det stämmer ihop med tider. 
(Florence) 

Florence talar i början av citatet om alla barn trots att hon mycket väl 
måste vara medveten om att det inte gäller alla barn. I deras egen organi
sation innefattas t ex endast de förskolebarn som redan finns i skolbygg
naden. 

Frida och Florence anser att organisationen kring samverkan nu är 
borta men att de behållit de delar av den som var bra. Varje lärare kon

20 Kärrby anknyter härtill Tage Ljungblads studie om FLI S-projektet (Ljungblad, 1980). 
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taktar förskolläraren och de gör tillsammans upp en plan för hur sam
verkan mellan förskola och lågstadium skall se ut under läsåret utifrån 
deras tjänstgöring. Generellt kan man säga att lärarna funnit en form för 
samarbete som återkommer läsår för läsår. Det innebär i stora drag att 
den framtida klassammansättningen av de barn som skall börja i ettan är 
bestämd vid jultid, att lågstadieläraren besöker förskolebarnen och deltar 
på förskolans föräldramöten under vårterminen, att förskolebarnen besö
ker skolan, samt att man även låter viss samverkan ske mellan de sexå
ringar från deltidsgruppen och daghemmen som kommer i samma klass. 
Under hösten har man "spontana" träffar mellan förskolläraren och den 
lågstadielärare som tagit emot barnen. Denna typ av samverkan hör till 
den vanligast förekommande formen (Rönnerman, 1989a). Frida berättar 
hur det var när hon tog emot sin etta: 

Det är den samverkan jag hade förra året när jag skulle ta emot den 
här klassen. Det började redan i januari och jag träjfade förskolan 
och hade föräldramöte med mina blivande föräldrar. Sen hade jag 
barn från många olika ställen. Det var fyra olika ställen och för att 
de skulle komma ihop sig så hade förskolepersonalen en gång i må
naden en utflykt med hela gruppen. Då såg jag till att jag fick vara 
med på den. Sen tog jag chansen när vi hade simundervisning i trean 
och tog med mig en förskola i taget på min simundervisning. (Frida) 

Med den uppläggning och styrning projektet hade från början tog man 
inte hänsyn till de lokala behov el ler intressen som fanns bland förskollä
rare och lågstadielärare. Ett exempel på att dessa hänsyn inte tas är att 
man i uppläggningen blundar för förskolans verksamhet och parallelläg-
ger grupperna för att det skall samverkas. Man kan också fråga sig vilken 
tanke som ligger bakom när 70 barn samlas i ett rum f ör att sjunga eller 
spela. För vem och för vad sker samverkan? 

Undervisningssituationen 
Den förändring som några av lågstadielärarna främst framhåller är att de 
vågar lite mer nu. Frida talar om att skolan har blivit roligare att arbeta i 
genom det samarbete och den öppenhet som nu finns mellan de två lä
rarkategorierna. Alla känner varandra bättre och är öppnare för va
randras idéer. Frida och Florence anser sig ha fått större kunskap om 
mindre barn, och att de därigenom kan möta barnen utifrån dessas be
hov. Samverkan bygger i nuläget, förutom på de traditionella besöken 
mer på spontana infall än tidigare: 

Nu har jag en tvåa så att min samverkan med förskolan blir mer spo
radisk. Vi kan gå in till varandra när det är något som jag tycker är 
lämpligt. Det tycker jag är väldigt skönt att man kan. Exempelvis när 
mina barn har skrivit någon saga eller berättelse så kan man bara ta 
telefonen och ringa in och fråga: har ni lust att komma in och lyssna 
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på barnen när de läser upp sina saker eller något. Det är båda parter 
väldigt förtjusta i. (Florence) 

Motoriska övningar är ett moment som lågstadielärarna infört i sin un
dervisning efter det att projektet upphört. När projektet pågick var det 
musikläraren som ansvarade för att rytm, rörelse och sång ingick då för-
skole- och lågstadiebarn hade gemensamma träffar. Både Florence och 
Frida har bejakat detta tillskott och därför fortsatt med momentet: 

Jag vågar lite mer, att plocka in rörelse exempelvis för det kör vi väl
digt mycket med. Det har jag med på arbetsschemat på svenskan, 
alltså olika rörelseträningsprogram. (Florence) 

Senare i in tervjun berättar Florence: 

Vi använder speciallärartimmar till att träna barnen att uttrycka sig, 
att träna rörelser och såna saker. (Florence) 

Florence medger att motoriska övningar är något som ligger i tiden och 
att de använder sig av sådana övningar i undervisningen numera. Men 
hon vill inte göra kopplingen mellan projektet och motoriska övningar, 
dvs att det senare skulle vara en direkt följd av det tidigare. Fanny 
(förskollärare) har också uppmärksammat lågstadielärarnas intresse för 
motoriska övningar: 

Jag märker att lågstadielärarna har blivit väldigt intresserade av just 
det här med utveckling genom rörelse. (Fanny) 

De motoriska övningarna i form av rytm oc h rörelse har traditionellt sett 
varit ett av innehållen i förskolans verksamhet. Motorisk träning har un
der 1980-talet uppmärksammats i hög grad inom skolan då det kopplats 
samman med färdigheter i andra ämnen.21 För lågstadielärarna har det 
funnits fortbildning där dessa idéer förespråkats som lösningen på barns 
svårigheter vid läs- och skrivinlärning.22 I lågstadiesatsningen har projekt 
med inriktning mot motorisk träning ökat under satsningens gång. Ett 
exempel finns med i föreliggande avhandling. Det är projekt C där låg
stadielärarna helt har lämnat den traditionella specialundervisningen och 
ersatt den med motoriska övningar, musik och drama. 

Både Frida och Florence menar att de i si n undervisning blivit mindre 
schemabundna och numera låter eleverna arbeta färdigt med sina uppgif
ter innan de blir avbrutna. Nu låter man arbetet få ta den tid det tar och 
lärarna känner sig också mindre stressade av att man nu inte längre ser 

21 Se resonemang bl a i anslutning till redovisning av projekt C, kap 4. 
22 Motorik va r det område som lågstadielärare främst prioriterade i ö nskan om fortbildning 

(Rönnerman, 1989a, s 18). 



92 

sig tvingade att uppfylla kravet att ett visst avsnitt skall vara klart en viss 
tid. Det handlar om att göra prioriteringar när utbudet är så stort som det 
är, menar Florence. Men dessa nya tankar, påstår de, är snarare ett utfall 
av en delvis förändrad syn på barnen, än en direkt följd av projektet. De 
säger vidare att barn idag är annorlunda och att den utbildning de en 
gång fick inte ger tillräckligt underlag för en anpassning av undervis
ningen till de behov barn har i dag. Även föräldrarna tycks ha fått möj
lighet att ta del av skolans verksamhet. De är välkomna att delta i under
visningen: 

Det är mindre det där strikta. Håller jag på med svenska så kan det bli 
svenska tills jag är klar med det jag håller på med. Jag är inte så 
bunden längre. Det är lättare att ta in föräldrar. Jag är inte orolig för 
att de kommer. (Frida) 

Det är dock inte alla lågstadielärare som tycker sig ha utvecklats. Fia, som 
var en av de lärare som medverkade sista året i projektet, säger att hon 
arbetar som hon alltid har gjort. Även när hon "tvingades" att samverka 
lade hon upp arbetet tillsammans med förskolläraren. 

Man gjorde precis som när man hade inskolning förut. (Fia) 

Längre fram i intervjun säger Fia: 

Jag delade upp min grupp och lät en grupp gå hem och den andra 
gruppen var kvar. ...Så jag hade halva klassen och den delade jag 
upp i tre grupper och så gjorde man likadant på förskolan så en av 
mina grupper går över till förskolan och en av deras grupper kommer 
hit. Sen grupp 2 veckan därpå och grupp 3 veckan därpå och så 
gjorde vi lika under de här tillfällena och sen skiftade vi och gjorde 
en ny period. (Fia) 

Ingen av lågstadielärarna relaterar eventuella förändringar i sin under
visning till projektet. Florence och Frida hänvisar hellre till förändringar i 
tiden och att lärare hela tiden förändras. 

Vad beträffar förskollärarna menar Fanny att samverkan mellan för
skola och lågstadium numera är mer behovsinriktad. Genom den ömse
sidiga personkännedom, som projektet bidragit till, är det enklare att 
samverka spontant. Fanny framhåller också att det är skönt att den strikta 
organsiationen är borta. Och hon menar att projektet bidragit till att hon 
själv slipper vara initiativtagare till samverkan med lågstadiet, vilket hon 
anser att hon varit tidigare. Hon tycker att alla genom projektet erhållit 
en ökad insikt i andras arbetssätt och att ömsesidiga fördomar försvunnit. 
Fanny anser också att hon och de andra förskollärarna har kunnat på
verka lågstadielärarnas syn på både barn och förskolan: 
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Vi märkte många gånger, och har märkt också sedan, att de fick upp 
ögonen för hur vi jobbade och gjorde. Att det inte bara var att släppa 
in barnen på morgonen och säga god morgon och varsågod och 
börja leka. De såg att det fanns en målsättning och planering bakom 
allting vi gjorde. (Fanny) 

Längre fram i intervjun talar Fanny om hur hon själv lärt sig mycket om 
lägstadielärarnas arbetssätt i läs-och skrivinlärning och att det har lett till 
att hon t ex är säkrare i sitt sätt att bemöta barn som är ivriga och vill lära 
sig läsa och skriva. Hon tycker även att hon har fått en bredare bas att stå 
på: 

Förut så visste man inte så mycket om varandra, om hur lågstadielä
rarna jobbade t ex. Och likadant: de v isste väldigt lite om oss. På den 
tiden så hette det att lågstadielärarna skulle jobba som förskolan job
bade för deras metodik var den allena saliggörande. Det är klart det 
blev lite komplext det där. De blev nyfikna: vad gör ni som är så 
himla bra? Och skolan alltså, grundskolan det är en riktig skola det 
och lågstadielärarna kan ju mycket mer än vad vi kan. Och det de gör 
är riktigt. Det tycker jag är he lt bortblåst. Jag vet precis hur de jobbar 
och man "vågar" lära barnen läsa. Jag är inte ängslig för att möta ett 
barn som kommer och frågar om de bitarna sen vi jobbat ihop med 
lågstadielärarna. ... Man har breddats och gamla fördomar har rase
rats. (Fanny) 

Ett av de områden där vattentäta skott funnits mellan förskollärare och 
lågstadielärare är läsinlärning, som traditionellt tillhört skolan och skol
starten. Förskolan i sin tur har haft monopol på motorisk träning. Det 
tycks nu som om denna uppdelning börjat luckras upp alltmer. I 
Lärarnas Tidning beskriver Hedström (1990) t ex hur man på ett daghem 
medvetet går in för att lära tvååringar läsa enligt helordsmetoden. 
Motiven bakom projektet är att få bort dels de fördomar som säger att 
förskollärare inte kan lära barn läsa, myten om att barn först kan lära sig 
läsa vid tiden för skolstarten. 

Vad beträffar eleverna är det sällan som lärarna framhåller att projek
tet har gynnat dessa. 

Jag tycker att våra barn tog ganska mycket stryk just på grund av att 
vi hade så blandade grupper. 5-åringarna orkade inte. Vissa barn 
som var skolmogna och duktiga kunde tycka att det var kul men 
många barn tyckte det var jobbigt för de ville ju leka. (Fanny) 

I en annan utsaga framhålls att det 

kan tänkas att förskolans barn har gynnats men inte lågstadiets barn. 
(Fia) 
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Florence försöker däremot se något positivt för barnen i det som varit: 

Jag tycker nog att det är väldigt viktigt för en som går i ettan att 
känna att när de kommer till skolan är de väldigt små. Man är minst 
och yngst. Sedan får man jobba tillsammans med förskolebarn och då 
är man lite större och kan hjälpa dem och hjälpa varandra. Och det 
tror jag känns väldigt skönt. (Florence) 

Lärarrollen 
"Det är roligare nu!" svarar Frida på min fråga om hur hennes roll för
ändrats i skolan under projekttiden. Man kan vidare utläsa ur hennes 
svar, att i takt med att hon blivit säkrare i lärararollen vågar hon även vara 
mera sig själv/personlig i sitt umgänge med eleverna: 

Jag tror att jag accepterar barnen mer på något vis nu eftersom jag 
har sett dem från förskolan. Jag är mindre fröken och mera medmän
niska. (Frida) 

Denna synpunkt att ha blivit medmänniska är något som kommer igen i 
flera av p rojekten. Det tycks vara en central upplevelse i projektsamman
hang och kan tänkas ha a tt göra med att man ingår i ett sammanhang till
sammans med andra lärare och inte själv behöver stå med problem, 
okända för andra. Att ha förändrat sin lärarroll, från att ha varit isolerad 
till att bli mer öppen, medför tydligen en annan arbetsgemenskap. Frida 
och Florence lyfter fram glädjen i att arbeta i ett arbetslag. Det ger öm
sesidig personlig insikt och delad kunskap om olika arbetssätt och min
skar rädslan för att vara ensam med problem i klassen: 

Bara att lära oss prata tillsammans och inte längre gå omkring och 
tro att det är bara jag som har drabbats. (Frida) 

Tidigare var man ensam med sin klass. Nu kom man in i ett lagarbete 
som gör att man kanske lättare vill jobba i arbetslag inom skolan. Att 
man kanske vågar ge sig ut lite mer och prova lite olika saker som då 
kan vara till nytta för barnen. (Florence) 

Att projektet har bidragit till att ett lagarbete uppstått är både Frida och 
Florence glada över. De har själva fortsatt samarbetet mellan sina klasser 
och med särskolan. Den sociala betydelsen av projektet återkommer i 
samtliga projektbeskrivningar och skall naturligtvis ses i förhållande till 
det ofta ensamma lågstadieläraryrket. I de intervjubearbetningar som ti
digare redovisats (Rönnerman, 1988) framkommer att även deltidsgrupp-
sförskollärarna upplevt det positivt med samarbete sinsemellan och med 
lärarna, vilket kan förstås utifrån att också de arbetar ensamma med en 
grupp barn, medan däremot förskollärare på daghem ingår i en gemen
skap i ett arbetslag. Fanny anser att projektet medfört att hon både ut
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vecklats som människa och, kanske som en följd av det, blivit säkrare i 
sin yrkesroll. Detta förhållande framträder särskilt tydligt då hon träffar 
kollegor utanför arbetsgruppen från den egna eller andra skolor: 

Jag tycker jag märker när jag går på studiedagar och träffar kollegor 
att vi (som arbetat med projektet) har kommit en bit på väg. De 
(andra förskollärare) står fortfarande kvar i det här att de tror att 
skolan inte vill ta emot oss, men det tycker inte jag. (Fanny) 

Spridning av och stöd till projektet 
Både Fredrika (föreståndare i förskolan) och förskollärarna ansåg att de 
hade väldigt lite stöd av sin barnomsorgsassistent och av chefen för 
barnomsorgsavdelningen. Detta kan till viss del förklaras av att det varit 
stor omflyttning på personalsidan inom barnomsorgsavdelningen, vilket 
Fanny pekar på: 

Här nere på förvaltningen har det bytts folk under de här åren som 
jag jobbat. Jag har tappat räkningen på t ex hur många assistenter vi 
har haft under de här åren. Vi var uppe i tio, ja inte långt ifrån. Både 
avdelningschef och assistenter har bytts väldigt. Jag tror inte någon 
har orkat greppa om något sånt här. (Fanny) 

Fanny anser även att stödet från Fredrika varit litet och att det i själva 
verket varit hon själv som tillsammans med den andra förskolläraren 
drivit projektet: 

Lärarna i skolan hade Fredrik som följde det hela och följde upp och 
drev på. Men vår projektledare hon såg ju sig mest som någon som 
blivit pådyvlad något ungefär. Hon hade ändå inget att säga till om, 
tyckte hon, för det var Fredrik som hade pengarna. (Fanny) 

Fredrika var en av projektledarna men överlät det huvudsakliga ansvaret 
till Fredrik. Hon deltog t ex inte i olika konferenser som ordnades inom 
skolan och gjorde själv lite för att sprida projektet till andra förskolor. 
Bristen på stöd från den egna ledningen har bl a bidragit till att de för
skollärare som arbetat i projektet känt sig isolerade från den övriga för-
skollärarkåren i kommunen. Projektidéen har inte mottagits positivt på 
de förskollärarträffar som Fanny regelbundet går på. I stället har hon 
mötts av leenden och fått höra kommentarer som "vilken förvaltning 
skall ni egentligen tillhöra" etc. Själv säger hon följande: 

Nej, jag vet inte något sammanhang på f örskolesidan där vi har gjort 
någon reklam alls för det här. Förskolepersonalen var ganska isole
rade när vi höll på med projektet. ... Det var nästan så att jag kände 
att andra fick för sig att vi ville göra oss märkvärdiga på något sätt. 
Vi tyckte att vi började tappa fotfästet ett tag, vi visste inte var vi 
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hörde hemma. Vi tyckte ett tag a tt vi hade mycket mera med skolan att 
göra och skolans ledare än med förskolesidans. (Fanny) 

Förskollärarna har inte heller gjort reklam för sin verksamhet, kanske för 
att den inte känts rätt för dem själva. Fredriksson (1985) och Gatel 
(1988) talar om vikten av stöd från ledningspersonalen för att en verk
samhet skall fortleva. Annars är risken för påhopp från olika håll stor, 
vilket också Fanny antyder att hon utsatts för. En annan synpunkt Fanny 
för fram är att förskolan har fått anpassa sig till skolans villkor allt för 
mycket 

Fredrik säger också att stödet från socialförvaltningen varit dåligt: 

När det gäller sociala nämnden så har vi ju haft våra tveksamheter 
redan från starten och de bestyrks av våra utvärderingar. (Fredrik) 

Fredrik antyder att mycket av problemen orsakas av de skilda huvud
mannaskap som förskolan och skolan har: 

Om man inte har en entydig ledning och organisation så kanske jag i 
det här perspektivet och den här senaste utvecklingen kan upprepa 
det jag sagt tidigare, att det underlättar inte för att driva 
verksamheten rationellt och effektivt och jobba stenhårt efter upp
ställda mål att man har delat huvudmannaskap. (Fredrik) 

När så den nytillträdde avdelningschefen Folke lägger fram ett förslag 
om att flytta ut deltidsgrupperna för att de behöver lokalerna till fritids
hemsverksamheten reagerar Fredrik, men först sedan beslut i frågan ta
gits. Överlag mötte förslaget inga protester förrän i efterhand. Förskol
lärarna i de ltidsgrupperna tyckte inte alls att det störde verksamheten och 
Fredrika reagerade inte heller. Själv ger Folke följande version om vad 
som hände: 

Folke: Det har blivit diskussioner och vi har väl gjort ett litet misstag 
från vår sida när vi tog fram det här ärendet med att flytta ut deltids
förskolan. Vi hade inte tid ordentligt att prata med skolan. Men gjort 
är gjort. Det går inte att göra annat. 
I: Har skolan reagerat? 
Folke: Ja med lite tidningsskriverier och saker. Det lustiga i samman
hanget, och det är ungefär ett bevis på hur stort det här var, att det 
var ingen som upplyste mig om att det hade funnits det här projektet. 
Att man höll på med det här stora samarbetet. Någon borde ha slagit 
larm när det kom fram ett förslag att flytta ut deltidsförskolan. De re
aktionerna kom i stället i ett senare skede. 
I: Var det ingen av assistenterna som reagerade? 
Folke: Nej och inte heller förrän efteråt då föreståndaren på XX slog 
larm. 



97 

Enligt både Fredrika och förskollärarna har inget intresse visats av över
ordnade. Men med tanke på den stora genomströmningen av personal 
bland de överordnade kan man också ställa frågan hur pass informerade 
dessa var. Vad F olke beträffar så säger ju ha n sig inte alls ha varit infor
merad om projektverksamheten. Vid ett samtal med barnomsorgsas
sistenten medger hon att hon inte vet så mycket om vad som händer på 
skolan. Hon är dock kritisk till den uppläggning projektet hade. 
Fanny ansåg dock inte att fly ttningen skulle störa samverkan med skolan. 
Deltidsgruppernas nya lokaler ligger endast 800 meter från skolan: 

Jag tycker att med de erfarenheter jag ha r så bygger inte samverkan 
på att man är under samma tak utan det bygger på de människor som 
finns i jobbet. Jag tycker vi har nu så bra kontakt med varandra vi 
förskollärare på deltids och de här lågstadielärarna så jag tror inte 
alls det är något hinder för att vi ska samverka precis som vi gör nu. 
Det är jättebra kommunikationer mellan oss. Bussarna går precis 
utanför så på tre minuter är man hos varandra. Jag tycker inte att 
samverkan står och faller med att man inte är under samma tak. 
(Fanny) 

Fanny får medhåll av en av lågstadielärarna: 

I: Har du tänkt på vad du skall göra till hösten? 
Fia: Det finns inga förskolor här då. De flyttar härifrån. 
I: Hur ser du på det då? 
Fia: Ja mig personligen gör det ingenting 
I: Varför inte det? 
Fia: Ja, jag tycker inte att det spelar någon roll om de är här eller 
inte. 
I: Du tror inte det inverkar på den samverkan som finns i dag? 
Fia: Jo, på så sätt att vi kommer inte att samtala med varandra, vi 
träffas nere i matsalen och pratar lite si och så men jag tror inte det är 
någon större nackdel ändå. 

De övriga lågstadielärarna anser att det är ett felaktigt beslut att låta del
tidsgrupperna flytta från skolans lokaler. Så ser även Fredrik och Fred
rika på s aken. 

I detta sammanhang kan man reflektera över hur pass viktigt det är att 
de båda verksamheterna finns under samma tak för att samverkan dem 
emellan skall kunna bedrivas. Det nya underlättas naturligtvis för de bli
vande lågstadiebarnen om de redan är bekanta med lokalerna, om de re
dan sett sina blivande lärare dagligen och om de redan lärt känna de äl
dre skolbarnen. Detsamma gäller för lärargrupperna som i detta projekt 
äter lunch gemensamt i skolans matsal. Men om man bortser från dessa 
aspekter och tittar på innehållet i själva samverkan. Berikas det av att 
verksamheterna ligger under samma tak? Eller styrs det av andra meka
nismer? I flera av de försök som gjordes under 70-talet kring integrerad 
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samverkan visade det sig just att de gemensamma lokalerna var av u nder
ordnad betydelse. Utvärderingar av försöken på Öckerö och i Skintebo 
(Göteborgs kommun) visar t ex att samverkan i stället handlar mycket 
om gemensamma värderingar och synsätt på barn och undervisning 
mellan lärargrupperna (Brodén & Hamberger, 1979). 

Frida, Florence och Fia har till skillnad från lågstadielärarna i övriga 
redovisade projekt inte fått någon extra uppmärksamhet i form av studi
ebesök från andra intresserade kollegor. De har heller inte haft möjlig
het att sprida sina erfarenheter på studiedagar eller liknande i kommu
nen. Det är framför allt Fredrik som har informerat om projektet i olika 
sammanhang och då främst på skolledarträffar och i skolstyrelsen. 
Projektet presenterades på skolmässan "Lgr-80 i praktiken" i Stockholm. 
Vid detta tillfälle deltog två lågstadielärare. Att spridning och informa
tion till socialförvaltningen varit bristfällig har tidigare nämnts. Frågan är 
på vilket sätt förskollärare och lågstadielärare hade gynnats om det fun
nits ett samarbete även mellan förvaltningarna? 

Inför framtiden vill Frida fortsätta det arbete som påbörjats genom 
projektet. Men hon är också "nyfiken på hur det skulle fungera med års
kurslöst". Florence säger att hon skulle vilja ha mer tid till a tt ägna sig åt 
de sociala problem som eleverna har. Fia och Fanny fortsätter sitt arbete 
som vanligt utan några speciella planer för framtiden. 

Sammanfattning och reflektion 
Projektet bedrevs på en skola som var nybyggd. Förskola och särskola 
delade där lokaler med grundskolans låg- och mellanstadium. Förvänt
ningarna på att en samverkan skulle bedrivas mellan de olika enheterna 
var stora. Inför lågstadiesatsningens tillkomst skrevs en ansökan om sam
verkan mellan förskola och lågstadium. Projektledare var rektor tillsam
mans med förskolans föreståndare. Projektpengar erhölls under två läsår. 

Projektet var av organisatorisk karaktär och den resurskrävande upp
byggnaden kunde ej behållas när projektmedlen upphörde. Den samver
kan som därefter bedrevs utfördes efter traditionella metoder och innebar 
att förskolebarnen besökte förskolan. Samverkan bygger numera helt på 
personliga kontakter. Därutöver uppstod ett spontant samarbete mellan 
några av lågstadielärarna utifrån deras behov, ett samarbete som fortgår 
trots att pengar saknas. 

Projektet kan ses som något tillfälligt där varken arbetssätt eller lärar
roll i någon större utsträckning påverkats eller utvecklats. Några av lä
rarna talar om att de genom projektet uppmärksammat arbetslagets för
delar och att de påbörjat ett samarbete sins emellan. Förskolläraren 
Fanny, är den enda som anser att hon breddat sin kunskap genom det 
samarbete som funnits. Hon tycker också att många fördomar försvunnit 
och hinder kunnat överbryggas. 

Projektet visar att det är av vikt för ett projekts fortlevnad att de delta
gande dels utgår från egna behov, dels har stöd från skolledningen 
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(Fredriksson, 1985; Gatel, 1988). Att få stöd både av skolledning och av 
kollegor för de idéer som man vill genomföra är av stor betydelse för 
den egna trivseln på skolan (Nias, 1989a; Pollard, 1987). 
Den utveckling projektet fick kan jämföras med hur beslutsfattare ti
digare sökte sprida centralt fattade beslut. Utvecklingsarbetet blir en or
ganisatorisk och kostsam process som inte bygger på de inblandades in
tressen och behov. Resultaten visar sig bli temporära där det mesta för
svinner när pengarna är slut. Carlgren (1986, s 83) diskuterar tre typer av 
utvecklingsarbete. Det kunskapsinriktade, det praktikinriktade och det 
spridningsinriktade. Projekt F kan på sätt och vis ses som ett exempel på 
ett praktikinriktat projekt. Det är rektorn som initierat projektet men det 
drivs av lärarna. 

Projekt G - Samverkan på lika villkor 

Beskrivningen bygger på intervjuer gjorda våren 1988 med rektor 
Göran, barnomsorgsasistent Gerd, projektledarna Gunilla (lågstadielä
rare) och Gisela (förskollärare), lågstadielärarna Gudrun, Gunnel och 
Gun samt förskollärarna Gurli och Göta. Vid mina tidigare besök har jag 
intervjuat Göran, Gerd, Gunilla, Gisela och Gudrun. 

Projektets bakgrund 
Projekt G genomfördes i en skola som är belägen i vä stsverige ett par mil 
utanför Göteborg. Skolans låg- och mellanstadium togs i bruk i början 
av 1970-talet medan byggnaden för högstadiet uppfördes tio år senare. 
Skolan är femparallellig. En klass på varje stadium har endast finskta
lande barn. Skolan är belägen i ett hyreshusområde med stor in- och ut
flyttning. 

Projektet syftade till ett ökat samarbete med förskolan. Mer precist av
sågs en samordning inför skolstarten för de sexåringar som hade plats 
inom kommunens barnomsorg. Förskolan omfattade tre daghem med 
sammanlagt elva avdelningar samt fem deltidsgrupper. Inom deltids
grupperna var företrädesvis sexåringar placerade, medan det på daghem
men fanns barn i åldrarna 1-6 år. På daghemmen samlade man sex
åringarna i särskilda 6-årsgrupper, som samarbetade med deltidsgrupp
erna inför skolstarten. Förskolorna bestod dels av fristående byggnader i 
bostadsområdet, dels av lägenheter i samma område. 

Projektets inriktning, "samverkan förskola - lågstadium", var ett priori
terat område i länet.23 Även ekonomiskt var projektet prioriterat. Det 
tilldelades pengar under tre år och varje år låg tilldelningen över det ge
nomsnittliga beloppet, både i länet och landet, som ett projekt fick.24 

23 Schelin (1984, sid XI, tabell 3 ) visaratt 38% av projekten i länet var inriktade mot samverkan 
förskola-lågstadium. 

24 Under läsåret 1983/84 tilldelades projektet 40 000 kronor, 1984/85 55 000 kronor och för läsåret 
1985/86 60 000 kronor. I genomsnitt tilldelades ett projekt i länet mede l för dessa år motsvarande 
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Totalt erhöll projektet ca 155 000 kronor under de tre åren. Pengarna 
användes till att avlöna den förskollärare som tjänstgjorde pä lågstadiet. 

Lågstadielärarna hade under många år brottats med problem vid skol
starten. Inskolningstiden kunde pågå under en hel termin. Flera olika sätt 
prövades för att förbättra situationen, bl a anställdes olika personalkate
gorier såsom förskollärare och psykolog. Lågstadielärarna fann snart att 
en förskollärare med sina erfarenheter kunde berika diskussionerna och 
tillföra idéer om förändringar. Göran, rektor på skolan, bad förskollärare 
och lågstadielärare att ge konkreta förslag till förändringar. Göran sam
manfattade dessa förslag från lärarna i en skrivelse till skoldirektören. 
Våren 1981 behandlades ärendet i kommunfullmäktige, och beslut fatta
des om att ett gemensamt handlingsprogram för samverkan mellan för
skola-lågstadium skulle utarbetas av skoldirektören och socialchefen till
sammans. Detta resulterade i: 

"att lågstadielärare, som läsåret 1981/82 skall arbeta i årskurs 1, lägger en 
del av sin tjänstgöring i försko lan innevarande vårtermin. Det är inte 
fråga om enstaka besök utan kontinuerligt arbete under flera veckor. 
Under höstterminen 1981 fullgör en eller ett par lågstadielärare en 
del av s in tjänst i förskolan, 

att inom förskolan diskutera hur man skall knyta sexåringar på dag
hemmen till deltidsgrupperna - klasserna och vilka konsekvenser det 
får för daghemsverksamheten, 

att den förskollärare, som i år vikarierar i nu varande årskurs 1 nästa läsår 
erbjudes fortsatt tjänstgöring i skolan, men då som förskollärare i 
årskurs 1 och 

att skolpsykologen ses som en gemensam resurs med ansvar för samord
ningen mellan skola-förskola i området."25 

Vårterminen avslutades med att de förskollärare och lågstadielärare som 
var intresserade av att arbeta utifrån intentionerna i handlingsprogram
met, gjorde en gemensam studieresa till Danmark. Resan medförde bl a 
att de båda lärarkategorierna lärde känna varandra bättre. För samverkan 
innebar detta att ett nytt utgångsläge hade skapats inför höstens arbete. 

Hösten 1981 påbörjades en samverkan både kring innehåll och orga
nisation. Gisela, som var den förskollärare som tidigare vikarierat på låg
stadiet, anställdes nu som förskollärare på lågstadiet. Hennes uppgift var 
dels att vara en länk mellan förskola och skola, dels arbeta gruppvis med 
vissa elever på lågstadiet kring olika teman. Vidare bildades en samver
kansgrupp med skolpsykologen som sammankallande. Gruppen bestod 

35.135; 24.643 och 18.158 kronor. Motsvaran de siffror för ett projekt i landet var: 34.956; 27.757 
och 24.324. Se Schelin (1984, 1985, 1986, sid VII, tabe ll 1). 

25 Utdrag ur p rotokoll från AU 1981 03 i den berörda kommunen. 
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av en lågstadielärare från varje årskurs, en förskollärare från respektive 
daghem och deltidsförskola samt en fritidspedagog. Gruppen träffades 
en gång i månaden och drog upp riktlinjerna för samverkan mellan för
skola och lågstadium. För den enskilda lågstadieläraren och förskollära
ren innebar det att arbeta på varandras arbetsplatser för att lära känna va
randras arbetssätt. Klassammansättningen gjordes med deltidsgruppen 
som grund och kompletterades med daghemsbarn så att en hel skolklass 
bildades. Detta förfaringssätt innebar att ett samarbete mellan förskollä
rare i deltidsgrupp och förskollärare på daghem inleddes. Förskolebarn
en gjorde skolbesök och lågstadieläraren besökte sina blivande elever i 
förskolan. Även årskurs-tre eleverna besökte förskolan där de läste sagor 
för barnen. Dessa elever blev faddrar för de blivande skolbarnen. 

Under våren 1982 bedrevs en viss studieverksamhet bland lärargrup
perna. Skolpsykologen ledde en studiecirkel om barns motoriska ut
veckling.26 Både förskollärare och de lågstadielärare som skulle ta emot 
årskurs ett deltog. Under våren påbörjade också en stor grupp lågstadie
lärare (20 st) och förskollärare (10 st) samt rektorn (Göran) en kurs i 
"läsning ur barn- och vuxenperspektiv".27 Kursen slutfördes under höst
terminen. 

Påföljande läsår arbetade lågstadielärarna och förskollärarna efter de 
riktlinjer som dragits upp för samverkan. S am arbetsgruppen fortsatte 
sina månatliga träffar. Förskollärare deltog i klassrummet under den för
sta inskolningsveckan. Klassammansättningen för nästa läsår gjordes i 
början av höstterminen så att förskollärarna från daghem respektive del
tidsgrupp kunde påbörja sitt samarbete. De blivande årskurs ett-lärarna 
gjorde ett första besök på förskolan i slutet av höstterminen och i febru
ari arbetade de tre dagar i förskolan. Syftet var att få insikt i förskolans 
arbetssätt, innehåll och metoder. Lågstadielärarna intervjuade under vå
ren de blivande skolbarnen. Intervjuerna syftade till att lärarna skulle få 
en uppfattning om barnens tankar inför skolstarten. De blivande skolbar
nen besökte även skolan vid ett flertal tillfällen. 

Under detta första läsår utvidgades vissa delar av samverkan. Dels ar
betade förskolebarn och elever i årskurs ett tillsammans i givna teman, 
dels genomfördes en större satsning på föräldrarna. Föräldrarna kallades 
till tre möten under våren - varje tillfälle hade sitt tema. Syftet med tr äf
farna var att föräldrarna skulle få tillfälle att lära känna varandra, skolan, 
personalen och det arbetssätt som skolan arbetade efter. 

När lågstadiesatsningen kom 1983 sökte lågstadielärarna tillsammans 
med rektorn projektpengar för att utveckla den redan påbörjade verk
samheten. Två projektledare utsågs. Det var Gisela (förskollärare) och 
Gunilla (lågstadielärare). De ansåg båda att organisationen var tillfreds

26 Studiecirkeln utgick från boken "Barns motoriska utveckling" ( Holle,1978). 
27 Kursen motsvarade 8 poäng och gavs av pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet. 
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ställande och ville fortsätta utveckla innehållet inom områdena motorik, 
språk, matematik och kultur. 

Huvudaktörerna i projektet var Gisela och Gunilla som fick stort stöd 
av Göran och skolpsykologen. De personifierade samverkan mellan för
skolan och lågstadiet genom att de även ansvarade för den organisato
riska samverkan i form av scheman och ledde samverkansgruppen. De 
utformade till viss del innehållet. 

Den organisatoriska delen av samverkan utvecklades och var upplagd 
efter följande schema: 

augusti 

okt-nov 

jan-febr 

febr-mars 

april-maj 

Inskolning av å rskurs 1 (två veckor). Förskollärare 
arbetar i årskurs ett. 
Förskollärare arbetar i åk 1. Föräldrainformation till 
blivande årskurs ett-föräldrar om barns utveckling 
(skolpsykolog). 
Årskurs tre-lärare arbetar i förskolan. 
Föräldrainformation om samverkan förskola
lågstadium. 
Förskolebarnen besöker skolan i små grupper. 
Barnen får äta i bamba (matsalen). 
Årskurs tre-lärarna arbetar med si n blivande klass och in 
tervjuar sina blivande elever i förskolan. 
Fadderverksamhet åk 3 barn-förskola. 
Föräldrainformation på förskolan inför skolstarten 
(rektor, blivande åk 1-lärare).28 

Innehållet i samverkan utvecklades under projekttiden och var framför 
allt inriktat på motorisk och språklig träning i både förskolan och på 
lågstadiet. För den motoriska och språkliga träningen sammanställde 
Gisela ett träninsgprogram som de andra förskollärarna genomförde i 
sexårsgrupperna. Gisela följde själv upp den träningen på lågstadiet. 
Barnen var då indelade i små grupper och träningen återkom kontinuer
ligt. Dessutom genomfördes ett temaarbete där förskole- och lågstadie
barn deltog tillsammans. Temaarbetet gjordes under vårterminen med 
elever ur årskurs ett och förskolebarn. Samarbetet skedde med den för
skollärare som tidigare hade haft de blivande skoleleverna. Arbetet resul
terade i en utställning, film, drama eller i annan form. 

För att stimulera de båda lärarkategorierna infördes gemensamma 
studiedagar i kommunen. Lågstadielärare och förskollärare hade ungefär 
två gemensamma studiedagar per år som bl a behandlade montessoripe-
dagogik, skapande pedagogik, rörelse, språk och lästräning. 

Både Lgr-80 (Skolöverstyrelsen, 1980) och det pedagogiska program
met för förskolan betonar vikten av erfarenhetsutbyte och gemensamma 

28 De båda projektledarna har sammanfattat den samverkan som bedrivs i en informationsskrift 
med titeln Samverkan förskola-skola i XX i XX kommun. 
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studiedagar för förskollärare och lågstadielärare. I den studie om 
samverkan jag tidigare refererat till (Rönnerman, 1989a) berörde en av 
frågorna gemensamma studiedagar. Det visade sig vara vanligare med 
gemensamma studiedagar om ett projekt var direkt inriktat mot sam
verkan. I tv å tredjedelar av de projekt som besvarade frågan hade man en 
eller en halv studiedag gemensamt medan den återstående tredjedelen 
hade två eller tre gemensamma studiedagar. Det vanligaste innehållet i 
studiedagarna var motorik, samverkan och språkutveckling (a a, s 17). 
Att lågstadielärare och förskollärare i den aktuella kommunen hade två 
gemensamma studiedagar kan vara ett resultat av att skolan och barnom
sorgen var underställda en kommundelsnämnd, där beslut och ekonomi 
ligger närmare verksamheten och kan därför vara enklare att realisera. 
En annan orsak kan vara att det fanns ett politiskt beslut på att samverkan 
skulle genomföras och därför prioriterades även studiedagar för 
förskollärare. 

Efter de tre projektåren ansåg både lågstadielärare och förskollärare 
att deras huvudsakligaste mål för samverkan var nådda. Den struktur som 
fastlagts för samverkan var bra och fungerade i det praktiska arbetet. 
Inskolningstiden för eleverna hade förkortats och omfattade nu cirka två 
veckor mot tidigare en termin. Den långa inskolningstiden var som 
nämnts en av orsakerna till varför projektet startades. Innehållsmässigt 
ansåg dock de inblandade att mer kunde utvecklas och förfinas. 

Tre år senare 
Vid mitt återbesök våren 1988 hade en del förändringar inträffat. Gisela 
var tjänstledig, skolpsykologen och de förskollärare jag tidigare träffat 
hade slutat. En stor omorganisation av barnomsorgen var på gång. I 
korthet innebar omorganisationen att deltidsgrupperna skulle läggas ner 
och sexåringarna integreras på daghemmen ett visst antal timmar dagli
gen. På daghemmen indelades barngrupperna i åldrarna 1-4 år samt 4-7 
år. Sexåringarna integrerades i den senare åldersgruppen. I och med vår
terminens slut skulle även Gerd sluta sin tjänstgöring i kommunen. 

I intervjuerna framkom, att projektet trots dessa förändringar levde 
kvar oförändrat. En förskollärare vikarierade på Giselas tjänst. Numera 
fanns dock inga extra projektpengar utan det som tidigare var externt fi
nansierat ingick som en naturlig del i den reguljära verksamheten: 

Projektet har blivit en självklarhet tror jag. Idén den finns fortfarande 
kvar men det har blivit en rutin här. (Gun) 

Även Guns kollega lågstadieläraren Gudrun ser projektet som en del av 
den reguljära verksamheten: 

Det är ju rätt naturligt att man har det här. Det är inget man ifråga
sätter att man har den här kontakten med förskolan. Sen kan man nog 
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diskutera om man ska ha fem dagar eller tre dagar. Det är stressigt på 
vårterminen i trean med intervjuer. Vi har kanske lite olika ambitioner 
men annars så ligger det i våra arbetsuppgifter. (Gudrun) 

En av förskollärarna har en liknande uppfattning: 

Jag tycker att projektet har fortsatt i samma utsträckning som förut. 
Det har inte minskat utan vi har fortfarande samarbete på liknande 
sätt. (Gurli) 

Vi skall uppehålla oss lite kring det som hämtats från intervjun med 
Gudrun där hon i slutet pekar på en punkt i samverkan som hon menar 
är "stressig". Det är en omfattande kontakt som lågstadieläraren i årskurs 
tre tar med förskolan. Flera av de andra lågstadielärarna pekar också på 
detta förhållande: 

Först var jag nere i januari och bara hälsade på och satt ner och var 
med i arbetet där och sa att jag kom från skolan. Sen i februari, det 
var inte klart då vilka som skulle ha klasserna, då började jag ta emot 
den här gruppen uppe i det klassrum som de har idag. Då tog jag 
emot halva klassen i taget fram till maj-juni. Så jag träffade varje 
grupp sju gånger på skolbesök med lektionsinslag som förskolläraren 
och jag planerade ihop. (Gunnel) 

Lågstadielärarna menar dock att de har vunnit mycket med detta arbete 
när de möter sin klass vid skolstarten. Underförstått i den stress, som 
Gudrun talar om, ligger det faktum att de egna eleverna (i åk 3) skall 
börja på mellanstadiet, vilket också kräver viss samverkan för att den 
övergången skall gå smidigt. Gudrun uttrycker detta i en annan del av 
inte vj un: 

Man kan vara splittrad då man står mellan både förskola och mellan
stadiet. Att man är väldigt mån om de treor man har för att man ska 
kunna lämna över dem till mellanstadiet och samtidigt vara nere på 
förskolan. (Gudrun) 

Samtliga lågstadielärare menar att de positiva effekterna överväger i den 
samverkan mellan förskola och lågstadium som bedrivs. Ingen av dem 
talar om att förändra arbetet. Däremot vill de utöka sina erfarenheter och 
har sökt projektpengar från mellanstadiesatsningen. Ett projekt med in
riktning mot samverkan mellan låg- och mellanstadiet har påbörjats där 
Gudrun är projektledare. Tanken är att ha ett liknande arbetssätt mellan 
låg- och mellanstadiet som mellan förskolan och lågstadiet. Årskurs sex-
läraren går till lågstadiet och sin blivande klass medan årskurs tre-läraren 
går till förskolan och sin blivande klass. Temaarbete mellan åk ett och åk 
fyra finns också inlagt. Ett samarbete som Gunnel menar får en effekt 
för barnen 
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Ja, nu när jag har lämnat över en trea till fyran så tycker jag a tt de 
barnen inte har haft så lätt att börja fyran som t ex Gudruns barn som 
samarbetat med mellanstadiet. Det har nog varit lättare. (Gunnel) 

Lågstadielärarna och förskollärarna var ense om att projektet har gett 
ökad insikt och förståelse om respektive verksamheter. Liksom lågstadie
lärarna i projekt E menar de också att projektet påverkat deras syn på 
undervisningen och på lärarrollen. 

Undervisningssituationen 
När det gäller projektets inverkan på undervisningen är det framför allt 
tre områden som lyfts fram. De är "gemensam grundsyn" med barnet i 
fokus, "individualisering" samt användningen av "motoriska och språk
liga övningar". Dessa områden tas här upp vart och ett för sig i den mån 
de går att särskilja. 

En gemensam grundsyn för förskollärare och lågstadielärare är något 
som länge funnits med i debatten kring samverkan mellan förskola och 
lågstadium.29 För att nå denna grundsyn menar t ex förskola-skola 
kommiltéen att en identisk målbeskrivning behövs för, "att markera sam
hällets syn att förskola och skola utgör på varandra följande led i sam
hällets insatser för barnens utveckling" (SOU, 1985:22, s 194). 
Kommittén ger förslag till en gemensam målformulering för förskola re-
spektiva grundskola med följande formulering: 

Förskolan och skolan ska tillsammans och var för sig skapa förhål
landen som ger var och en möjligheter 

att som ett led i ett livslångt lärande och i samspel med andra, fullt ut
veckla sina resurser, 

att medvetandegöra och frigöra den emotionella, intellektuella och 
sociala kapacitet som leder till självförverkligande och social ge
menskap, 

att självständigt ta ställning och handla, samt utveckla en personlig 
livsuppfattning, kreativitet och kulturell medvetenhet, 

att växa in i ökat ansvar och med tilltro till sig själv och med förstå
else och respekt för andra lära sig lev a i ett demokratiskt samhälle 
och att aktivt tillsammans med andra utveckla detta samhälle. (A a, 
s 194) 

När det gäller den gemensamma grundsyn, som förskollärarna och låg
stadielärarna i projektet eftersträvar, genomsyras den av synen på barnet 
och hur barnet bemöts i respektive verksamhet. Det man eftersträvar är 
en helhetssyn på barnet där man tar hänsyn till flera aspekter: 

29 Se t ex Ljungblad (1980), Gran (1982), Kärrby (1982) och Wiechel (1981). Samtliga diskuterar 
målen för för skola respektive grundskola i termer av vad som är överensstämmande och vad 
som inte är det utifrån olika utgångspunkter eller grundsynsätt. 
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Gudrun:/«# tycker det har varit väldigt viktigt just att vi har försökt få 
en gemensam helhetssyn på barnen 
I: Vilken tänker du på? 
Gudrun: Den här helhetssynen på barnen att det inte bara är kunska
per som gäller och att vi får ta större ansvar för den sociala biten, den 
psykologiska biten, att man inte bortser från den. 

Helhetssynen på barnet kräver ökad förståelse av barnets hela situation 
och förutsätter också ett gott samarbete mellan lågstadielärare och för
skollärare, något lärarna inom projektet strävar efter. Helhetssynen inver
kar på hur lärarna bemöter barnen 

Det är väl att man lyssnar mera på barnen på ett öppnare sätt, på ett 
ödmjukare sätt, på ett för barnen riktigt sätt. Det är en övning det här 
hur man ska prata med barn. Hur man får fram det så att de öppnar 
sig på rätt sätt, så att det inte blir pajaskonster och sånt i stället när 
man inte kan, utan att man verkligen på ett riktigt sätt försöker att 
samtala med dem så att de förstår att man vill hjälpa dem. (Gunilla) 

Om undervisningssituationen säger Gun: 

Jag tycker att jag mer a går uti från barnen nu i min undervisning. Om 
man tittar på svenska t ex och läsinlärning så försöker jag nog att ta 
reda på vilka barn som kan någonting om läsning och vilka barn som 
kan läsa och vilka barn som är ointresserade av läsning och inte alls 
fattar varför de skall läsa. Det är det jag försöker göra med de här 
intervjuerna när jag träffar barnen på vårkanten. Det betyder då att 
jag försöker lägga upp läsinlärningen efter det. Den här klassen jag 
har haft nu var ganska jämn i det hänseendet men i klassen dessförin
nan hade jag fyra barn som var så omogna i sin syn på l äsningen att 
de inte började med läsinlärning förrän efter jul. (Gun) 

De metoder Gun talar om är den intervjumetodik de tillägnade sig i kur
sen "läsning ur barn- och vuxenperspektiv". Metoden är en tillämpning 
av den fenomenografiska forskningsansats som bedrivs vid pedagogiska 
institutionen vid Göteborgs universitet under ledning av Ference Marton. 
Syftet är att genom att läraren tar reda på barnets uppfattningar om t ex 
läsning så kan läraren bemöta barnet på ett sätt som gagnar barnets läsut-
veckling.30 Med detta arbetssätt sätts individen i fokus vilket är förut
sättningen för den individualiserade undervisningen. Lågstadielärarna 
menar att de nu i s törre utsträckning individualiserar undervisningen. 

I detta projekt liksom i projekt E kan noteras att lågstadielärarna och 
även förskollärarna vänt sig till montessoripedagogiken för att utveckla 

ori 
- Den skrift som behandlar barns syn på läsning är skriven av Dahlgren & Olsson (198 5). Se 

även Pramling (1988); Doverborg, Pramling & Qvarsell (1987) som samtliga behandlar inlärning 
ur ett barn perspektiv utifrån en fenomenografisk ansats. 
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sitt individualiserade arbetssätt. Framför allt gäller det inom områdena 
svenska och matematik. 

Skall man tala om något ytterligare kunskapstillskott för lärarna i 
projektet handlar det om ökad insikt i betydelsen av motorisk och språk
lig träning, vilket Gunnel och Gunilla uttrycker på följande sätt: 

Vad jag jobbat mycket mer med sen jag ko m hit det är alltså just den 
motoriska träningen. Jag gick en kurs på vårterminen. (Gunnel) 

Ja ,inom barns språkutveckling, inom barns motoriska utveckling. Ja, 
om den lilla människan tycker jag. (Gunilla) 

Även en av förskollärarna talar om motorikens utvidgade plats i arbetet: 

Det är väl det här då med att man har lagt mer vikt vid rörelse och så
dant, att det fått mera plats. (Gurli) 

I samverkansprojektet inrättades medveten träning inom det motoriska 
och språkliga området för såväl förskolebarn som för skolbarn. 
Huvudansvaret för denna verksamhet har Gisela. Hon utarbetar pro
gram31 som förskollärarna arbetar efter i respektive förskola. Själv utför 
Gisela viss träning med barn som hade speciella svårigheter från både 
förskolan och skolan. Hon har ingen egen klass på lågstadiet utan har 
grupper av barn från olika klasser och följer upp den träning som påbör
jas under förskoleåret. Både lågstadielärare och förskollärare har tidigare 
gått kurser i motorisk träning och språklig medvetenhet. Dessa kurser 
menar man har lagt grunden för detta arbete. När nu Gisela är tjänstledig 
vikarierar en annan förskollärare på lågstadiet. Gunilla har även 5 vecko
timmar förlagda till förskolan. 

Vid en jämförelse med det arbetssätt (motorik, musik, drama, språk) 
som genomfördes i projekt C finner man att Gisela väljer ett liknande ar
betssätt när hon samlar vissa barn för motorisk och språklig träning. 
Gisela begränsar sig dock till motoriska och språkliga övningar där me
toderna är överensstämmande. För att få eleverna att naturligt röra sig 
mer under lektionstid placeras böcker och arbetshäften på en hylla i ena 
änden av klassrummet. Ett liknande arrangemang iakttog jag i projekt D. 

Både förskollärare och lågstadielärare menar att det förändrade ar
betssättet inverkar på barnen. Barnen blir bekanta med både lärare, bli
vande klasskamrater och lokaler. Lågstadielärarna pekar även på att bar
nen inte är rädda för skolan. De är nu lugnare och mera färdiga för 
denna. När jag frågade hur eleverna dragit fördel av projektverksamhe
ten svarar Gunnel: 

Träningsprogrammet finns samlat i en stencil som Gisela har sammanställt för skolan. 
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De (eleverna) har varit mycket mer färdiga för skolan när de kom hit. 
Sådana saker som jag har tränat tidigare i ettan, det var liksom redan 
klart. De kunde mera, de var mer samlade i grupp, kunde läsa bättre. 
Det har varit lättare att få ihop dem. De har lärt sig läsa mycket snab
bare. Det kan vara en grej som beror på a tt detta är en speciell sam
mansättning. De kände mig, de var nog mycket tryggare och hade 
varit i detta klassrum många gånger innnan. Det var inget nytt. 
(Gunnel) 

Hur skall ovanstående citat förstås? Är det så att förskolan skall vara mer 
strukturerad och direkt skolförberedande? Gerd har iakttagit att det är 
skillnad mellan förskollärare i deltidsgrupp och på daghem: 

Förskollärare på deltidsförskola har närmat sig skolan mer tycker jag, 
samtidigt som lågstadielärarna har närmat sig förskolan mer. Men jag 
tror inte att närmandet har skett på samma sätt när det gäller daghem 
och skola. Där är det annorlunda. ... Jag tror att man har närmat sig 
och att daghemspersonalen mer tar över det här med 6-års och över
lappningar än man gjorde tid igare. Lite mer av struktur när det gäller 
just den här typen. Det är inte en händelse att de börjar skolan utan 
det är något man planerar för. (Gerd) 

Lärarrollen 
Med ett förändrat synsätt på barn och inlärning följer också en förändrad 
lärarroll. Det som är mest framträdande i denna process är att lärarna 
framhåller att de förändras från att vara kunskapsförmedlare till med
människor. Elin i projekt E uttryckte det som en förändring från "korv-
stoppare" till "handledare". På liknande sätt menar Gunilla att hon: 

... står mer på barnens sida på något sätt. Man har kommit ner på 
golvet med barnen, sitter inte i katederstolen längre. Det är inte den 
här fröken som styr och bestämmer utan vi gör det tillsammans. 
Klassråd till exempel som man inte hade förr utan det var skolans re
gler som alla skulle följa. Det är en mjukare lärarroll fast ändå tror 
jag det är väldigt viktigt att man känner att man är pedagogen, att 
man inte glömmer bort det. Jag tycker också att jag som lärare fram
häver mig själv som en viktig person för barnen inför föräldrarna. Det 
gjorde jag inte förut. Jag har märkt att jag får en väldig fin respons 
från föräldrarna. (Gunilla) 

Gunilla har tjänstgjort som lågstadielärare i 25 år och har således många 
års verksamhet att jämföra med. En annan av låg stadielärarna, som också 
tjänstgjort länge bekräftar vad Gunilla sagt: 

I: På vilket sätt tycker du att du har förändrat dig som lärare? 
Gun: Att jag har närmat mig barnen. 
I: Är de t någon skillnad i att vara lärare nu än tidigare? 
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Gun: Ja, det är det. Jag har varit lärare i 22 år nu och det är stor 
skillnad på det. De första åren ute var jag lä rare helt enkelt. Att lära 
barn saker medan jag nu tycker att jag är mycket mer lärare, mamma, 
mormor och lekkamrat och har en helt annan roll. 

Lågstadielärarna talar om att de påverkats av att samverka med förskolan. 
De menar att de omfattas av en helhetssyn på barnet och att de på ett an
nat sätt utgår från vad eleverna kan när de börjar skolan. Genom samver
kan har båda lärarkategorierna fått större inblick i varandras arbetssätt. 
Det har också lett till ett metodutbyte. Gun berättar att hon försöker än
dra på s ig själv och ta till sig de arbetsformer som förskollärarna använ
der sig av. Det handlar om att fortsätta på något som påbörjas under för
skoletiden. Även Gunnel talar om förskolans inverkan: 

Jag tycker ändå att man arbetar lite annorlunda nu. Både att man 
försöker att ta tag i förskolans arbetssätt väldigt mycket med språk
träning och man pratar om rörelseträning. (Gunnel) 

Varken lågstadielärarna eller förskollärarna talar om att projektet gett en 
social effekt i den meningen som lågstadielärarna gjorde i bl a projekt E. 
Att de inte ger explicita uttryck för detta, som en utomstående trots allt 
uppfattar som påtagligt, kan bero på att utbyte och idéer har pågått under 
nästan tio år. Det är inget nytt för dessa lågstadielärare. De har ju t ex en 
fungerande samverkansgrupp som träffas vaije månad. I de intervjuer jag 
gjorde våren 1985 fann jag att lågstadielärarna relaterar ett bra projekt 
till att det skapar mening och utbyte (Rönnerman, 1986, s 14 ff). I detta 
fall har förskollärarna en annan syn och menar att ett bra projekt skall 
vara problemlösande. Skillnaden kan bero på att förskollärare på dag
hem arbetar alltid som en del av ett arbetslag med gemensam planering. I 
detta avseende skiljer sig Fanny troligen beroende på att hon alltid arbe
tat på deltidsförskola, där villkoren stämmer mer överens med lågstadiets 
än med daghemmets. Dessutom har ju förskollärarna i detta specifika 
projekt fått stort gehör för arbetssätt och innehåll som traditionellt tillhör 
förskolan. 

Både lågstadielärare och förskollärare talar om att projektet har stärkt 
dem i respektive lärarroll. Genom erfarenhetsutbyte har synen på den 
andras verksamhet förändrats och den egna lärarrollen framträtt. Lärarna 
talar också om att de utvecklas och att arbetet är roligare än tidigare. 
Genom nya kontakter har samarbetet utvidgats och lärarna har lärt sig 
hur respektive verksamheten fungerar och misstron har därmed för
svunnit. Förskollärarna talar om att de har en större flexibilitet i arbetet 
nu än tidigare, men att de också bedriver en mer planerad verksamhet. 
Förskolläraren Gurli får sammanfatta: 

Ja, jag tycker att man har fått större och mer inblick i hur lärarna och 
deras arbetssituation och deras arbete ser ut och att man har närmat 
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sig varandra. Att man har den här förståelsen för varandra, att man 
jobbar för samma sak för barnens bästa. (Gurli) 

En bidragande faktor till den stärkta lärarroll som lägstadielärare och 
förskollärare menar att projektet givit, kan vara det stöd lärarna fått. I 
första hand har lägstadielärarna ett stort stöd av rektor Göran både eko
nomiskt och socialt. Genom omprioriteringar har Göran gjort det möjligt 
att anställa en förskollärare på lågstadiet. Vidare har det blivit möjligt för 
lågstadielärarna att delta i för skolans arbete. På motsvarande sätt har för
skollärarna kunnat medverka i skolan. Göran har också positivt stöttat de 
idéer som funnits. Han har också deltagit på föräldramöten, studiedagar, i 
fortbildningskurserna samt i annan utåtriktad verksamhet för att sprida 
projektidéerna tillsammans med Gunilla och Gisela. Gisela uttrycker sig 
på följande sätt om Göran: 

Jag tycker att Göran verkligen har stöttat och hjälpt oss i det här ar
betet. Verkligen ställt upp och satt sig in i väldigt mycket från början. 
Han har ställt upp på alla sätt både med pengar och ingenting har 
varit omöjligt. (Gisela) 

Lärarnas positiva erfarenheter av projektverksamheten gör att ingen tviv
lar på att fortsätta den verksamhet som nu har påbörjats. Gun vill arbeta 
mer undersökande och Gunnel efterlyser mer samarbete mellan klas
serna, vilket dock är svårt då årskurserna är i olika byggnader. Göta vill 
sudda ut gränsen för skolstarten och ha flexibel intagning. Gunilla är 
inne på samma linje: 

Jag skulle vilja arbeta ihop med förskollärare och starta med barnen 
som 5-åringar och arbeta vidare med dem kanske tills de kommer upp 
i högstadiet. Jag tror inte vi skulle tröttna på varandra. (Gunilla) 

Lågstadiesatsningen var en satsning för utveckling av lågstadiet men pa
rallellt fanns som tidigare nämnts en satsning från socialdepartementet 
för utveckling av barnomsorgen. Man kan ju tänka sig att tjänstemännen 
samverkar i en kommun och söker bidrag från båda satsningarna. Då 
kunde ett jämbördigt stöd till de inblandade eventuellt ha uppnåtts. 
Kärrby (1982) pekar, i si n översikt av samverkansforskning, på att intres
set för samverkan på skolsidan främst legat hos skolledningen, medan det 
är förskollärarna som haft det största intresset inom förskolesidan. Det 
faktum att ledningen inom barnomsorgen visar mindre intresse för vad 
som sker vid planering och genomförande gör att förskollärarna får lite 
stöd i den verksamhet de utför. Detta i s in tur kan leda till att de blir mer 
beroende av lågstadielärarna och deras ledning, vilket i sin tur kan med
föra att samverkan i h ögre grad sker på skolans villkor. Detta förhållande 
framkommer mer tydligt i projekt F än i projekt G. I projekt F var t ex 
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förskolan tvungen att anpassa sig tidsmässigt till skolans tider för att en 
samverkan dem emellan skulle vara möjlig. 

Spridning av och stöd till projektet 
Projektet är efterfrågat i länet. Gunilla och Gisela anlitas som föreläsare 
på lärarhögskolan och på studiedagar i olika kommuner. Gisela var un
der ett halvår även anställd på länsskolnämnden med uppgift att sprida 
erfarenheter av projektverksamheten. Lågstadielärarna tar emot många 
besök på skolan. Framför allt studiebesök från andra skolor men även 
från lärarhögskolan. Göran sprider också erfarenheterna: 

Jag har pratat för andra skolledare. Jag föreläser på högskolans kur
ser och dessutom här i våras i en pandeldiskussion där Göteborg och 
Bohuslän hade en temaföreläsning. Det möter ofta stort intresse 
därför att det fortfarande är så att många är så överraskade över vad 
man får göra, att ingen säger att så där får du inte göra. Jag kan få 
frågor som: men hur klarade ni att lågstadielärare arbetar på 
förskolan. Det går ju inte. Det går ju naturligtvis om man vill. (Göran) 

Lågstadielärarna själva sprider också sina erfarenheter till kollegor på 
andra skolor: 

Jag tycker att det här projektet är väldigt positivt och när jag träffar 
bekanta som kanske jobbar inom barnomsorgen eller skolan så pratar 
vi ofta om detta. Jag tycker det är ett positivt sätt att arbeta och få 
dem att tänka i samma banor. (Gun) 

En av orsakerna till att projektet lever vidare med så starkt stöd av skol
ledningen beror till stor del på Görans positiva inställning. Han har till
sammans med barnomsorgsassistenten avsatt medel så att de kan ha en 
förskollärare knuten till lågstadiet. Hon fungerar också som en medlare, 
när förändringar sker i någon av verksamheterna. 

Vi har inga extra medel nu, men det här har blivit ett så pass bra re
sultat så att vi kan säga att vi i vår budget har en tjänst, som en för
skollärare nu innehar, som arbetar inom skolan och barnomsorgen. 
Hon är inte fast knuten till någon grupp utan är en extra resurs. Hon 
är egentligen en av nyckelpersonerna Hon är då bryggan mellan 
verksamheterna. (Göran) 

Stöd från barnomsorgsassistenten upplevs också positivt, även om d et inte 
är lika omfattande. Gerd deltar i samverkansgruppen i mån av tid och 
gör det möjligt för förskollärarna att delta i de gemensamma studieda
garna. Att detta varit möjligt beror mycket på att kommunen ligger i en 
frikommun, där Gerd kan fatta egna beslut. På min fråga om stödet varit 
lika stort från barnomsorgssidan svarar Gisela följande: 
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Ja, kanske inte riktigt på samma sätt. Det var ju sko lan som bekostade 
väldigt mycket från början bl a min tjänst. Jag tycker inte de har varit 
omöjliga. (Gisela) 

Projektet har även gett en överspridning på den egna skolan. Som jag ti
digare nämnde ansvarar Gudrun för ett projekt med inriktning mot sam
verkan låg-mellanstadiet. Idéerna är liknande de som finns mellan för
skolan och lågstadiet. Dessvärre anser hon sig inte nu få samma upmärk-
samhet och stöd som personalen i det förra projektet fick. Hon tror också 
att hon fick pengarna till detta projekt därför att det tidigare projektet 
uppmärksammades så mycket.32 

Även lärarna på högstadiet är intresserade av den utveckling som sker 
på lågstadiet, säger de som är engagerade: 

Det är ett högstadium under förändring. Det är mycket möjligt att det 
också har en förankring i vårt projekt för det är många lärare från 
högstadiet som är väldigt intresserade av hur vi jobbar och som kom
mer ner här på svenskalektionen och är intresserad av Montessori el
ler tekniken. Och det håller i sig. Jag tycker att högstadiet också för
söker att förändra sig på ett positivt sätt, så att det ska närma sig låg-
och mellanstadiet. (Gunilla) 

Samverkansprojektet, som bedrivits på skolan, har alltså fått mycket 
uppmärksamhet. Förutom direkta studiebesök och lärarnas medverkan 
vid studiedagar har ortstidningarna skrivit flera artiklar om utvecklingen 
på skolan. Lågstadielärarna talar också om att skolan har fått ett bättre 
rykte och att föräldrar gärna vill ha sina barn kvar i skolan. Trots denna 
intensiva spridning av sam verkan mellan förskolan och lågstadiet har inte 
antalet projekt med inriktning mot samverkan ökat varken i länet eller i 
landet. Som jag visade tidigare har i stället siffrorna sjunkit drastiskt. 
Man kan tänka sig att effekten av den information lärarna spridit har 
blivit ett ökat engagemang och att andra lärare startar utvecklingsarbete 
kring samverkan utan projektmedel eller lokalt stöd. 

En av svårigheterna med ett utvecklingsarbete är att få det självgående 
efter projekttidens slut. Sandström och Ekholm (1984) resonerar kring 
varför resultatet oftare blir stabilitet än innovation i skolan som en följd 
av e tt förändringsarbete. Två av de aspekter som d e anser orsaka stabilitet 
är att "den lokala organisationen är för otydlig för skolans medlemmar" 
och att "autonomin i lärarnas yrkesroll är ett hinder för välutvecklat 
samarbete" (a a, s 117). I projekt G skulle man i dessa termer kunna 
beteckna projektet som en vidare utveckling. Projektet startade i ett upp

32 Detta resonemang stämmer med vad jag fick ta del av vid en sammankomst med handläggarna 
från länsskolnämndema. De ansåg själva att mellanstadiesatsningen inte alls fick samma upp
märksamhet som lågstadiesatsningen fått. I en enkät som jag skickat till samtliga handläggare 
framkommer bland svaren att handläggarna prioriterade personliga besök på skolorna i högre 
grad under lågstadiesatsningen än under mellanstadiesatsningen (Rönnerman, 1989b) 
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levt problem både bland lärare och skolledare. En inventering påbörjades 
av vad man skulle kunna göra åt det. Först sedan förändringsprocessen 
inletts formulerades en projektansökan. Man vidtog vissa åtgärder för att 
förändra organisationen, och denna gäller numera för den reguljära 
verksamheten: 

När vi började hade vi kanske 60% av barnen på deltidsförskolan, 
idag har vi 70% inom daghemmen och till hösten kommer alla att 
vara inom den gemensamma allmänna förskolan. De har hela tiden 
ändrat de organsiatoriska förutsättningarna men att projektet trots det 
har överlevt tror jag beror på att de här idéerna är väl förankrade 
och idébärarna fortfarande entusiastiska. (Göran) 

Lågstadielärarna gav också i detta projekt upp den traditionella ensam
lärarrollen och samarbetade inte bara inom arbetslaget utan även med 
förskollärarna. Med detta har man nått en säkrare yrkesroll och ett gla
dare arbetslag. 

Jennifer Nias (1987) har beskrivit hur viktigt det är för lärare att till
höra en grupp för att de skall trivas på skolan. En grupp som vill förän
dra något har enligt henne vissa karakteristika. Gruppen måste vara till
räckligt stor för att rymma olika synsätt men tillräckligt liten så att alla 
blir hörda. Medlemmarna måste ömsesidigt ge varandra stöd men även 
uppmuntra och tåla meningsskiljaktigheter, acceptera ansvar för egna 
idéer och arbeta igenom förändringar om det behövs. Relationen mellan 
dem måste vara jämlik och gruppen måste existera tillräckligt länge och 
mötas ofta för att utmaningar och förändringar skall uppstå (a a, s 142). 
Nias menar att dessa egenskaper i normalfal let varken stöds av lärare eller 
av skolan. I projekt G finns stöd och lärargruppen har de kännetecken 
Nias anger samtidigt som den även har ett stort stöd från skolledning, 
skolpsykolog och barnomsorgsassistent. 

Sammanfattning och reflektion 
Projekt G var inriktat mot samverkan förskola-lågstadium. Olika metoder 
för att förbättra övergången mellan förskola och lågstadiet prövades re
dan under slutet av 70-talet då man, efter politiskt beslut, anställde en för
skollärare på lågstadiet. I samband med lågstadiesatsningen söktes 
pengar för att vidareutveckla innehållet och de former som prövats för 
samverkan mellan förskola och lågstadium. Lärarna fick pengar under 
tre år. Projektledare var förskolläraren på lågstadiet tillsammans med en 
lågstadielärare. Projektet har efter tre år fortsatt i samma omfattning utan 
särskilda medel och ingår numera som en del i den reguljära verksamhe
ten. 

Innehållsmässigt koncentrerade man sig på framför allt områdena 
språk och motorik, inom vilka lärarna och förskollärarna har utvecklat 
metoder för att rätt möta de oroliga eleverna. Inom området språk har lä-
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rama och förskollärarna haft kontakt med forskare vid universitet i 
Göteborg. Genom en kurs har de tillägnat sig teorier som de sedan för
sökt omsätta i pedagogisk praktik. Denna kurs innebar studier inom om
rådet läsning och skrivning. Genom att både förskollärare och lågstadie
lärare deltog har också den gemensamma grundsynen på barn och in
lärning kunnat diskuteras. Vad gäller det andra området -motorik- har 
lärargruppen i detta projekt, liksom i övriga, hämtat inspiration från ge
mensamma studiedagar och kursdagar (jfr resonemang i projekten A och 
C). 

På flera områden närmade sig förskolans och lågstadiets verksamhet 
varandra. Barnen mötte liknande arbetssätt och innehåll och ibland även 
samma personer, vilket bidrog till en "mjukare" övergång mellan stadi
erna. Från förskolans håll kan man tala om en strukturerad skolförbere-
delse men också om att utveckla och genomföra aktiviteter som traditio
nellt hört till förskolan. Med en förskollärare anställd på lågstadiet kunde 
också detta arbetssätt inledas i samma form på lågstadiet genom att spe
cialläraren alternativt förskolläraren genomförde det. 

För lågstadiets del innebar arbetssättet att lågstadielärarna får "hjälp 
med" vissa elever och mottar barn som är tämligen inskolade så att den 
traditionella inskolningstiden kunnat förkortas avsevärt. Genom lågsta
dielärarnas besök och intervjuer med elever under våren är de också väl 
förberedda på den grupp elever de skall ta emot på höstterminen. 

Lärargruppen i detta projekt betonade inte att arbetet bidragit till so
cial sammanhållning och samarbete. Jag har redan nämnt att samarbetet 
pågått under flera år innan projektet startade. En annan tänkbar förkla
ring är att denna skola är mycket större än de övriga och att samarbetet 
följer väl utarbetade rutiner. Det övergripande ansvaret ligger fortfarande 
hos förskolläraren som arbetar både med förskole- och lågstadiebarnen 
samt organiserar arbetet för förskollärare och lågstadielärare. 

I den tidigare refererade undersökningen, som redovisats av Sveriges 
Lärarförbund (1981), framkom att det är övergången mellan förskola
lågstadium som upplevs problematisk av lågstadielärama. I projekt G har 
lågstadielärarna tillsammans med förskollärarna sökt olika vägar för att 
överbrygga övergången mellan förskola och lågstadium i syfte att för
korta inskolningsperioden. Inskolningen visade sig vara en företeelse 
som tidigare sträckte sig över en hel termin. En följd av projektet var att 
inskolningsperioden avsevärt kunde förkortas. 

Projekt G kan till synes vara exempel på en ideal samverkan mellan 
förskola och lågstadium. Både förskollärare och lågstadielärare arbetade 
viss tid i varandras verksamheter, vilket gav dem insikt i respektives ar
betssätt samt kunskaper om den andras lärarjobb vad beträffar planering, 
uppläggning och genomförande. Metodiskt fanns möjligheter till utbyte. 

Båda lärarkategorierna hade också gemensamma studiedagar och gick 
kurser gemensamt där de kunde diskutera olika pedagogiska frågor. 
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Detta gav möjlighet att penetrera synen på barn och barns situation vid 
inlärning. 

Barnen hade under förskoletiden regelbundna träffar med sina bli
vande klasskamrater i små grupper. En viss skolförberedelse skedde i 
form av motoriska och språkliga övningar. Under våren gjordes besök i 
skolan och ett samarbete upprättades med skolelever. Eleverna fick träffa 
sin blivande lärare både i sin egen miljö i förskolan och i lärarens miljö 
på skolan. För både lärare och elever var det m a o en inskolningstid för 
att lära känna varandra och varandras miljöer. 



Kapitel 7 

Språkstimulering 

Inom kategorin språkstimulering ingår projekt som på ett medvetet sätt 
använder språket i undervisningen. Variationen är stor mellan de olika 
projekten. Exempelvis kan projekt inom denna kategori handla om olika 
språkmässiga övningar som kan vara allt från språklekar i form av rim 
och ramsor till utökad lästräning. Projekten kan också handla om att ut
arbeta läromedel, test av olika slag eller, som i det exempel som nedan 
presenteras, gälla samverkan med b ildämnet. 

Det aktuella projektet var ett av 130 stycken med inriktning mot 
språkstimulering. Denna kategori omfattade 12% av det totala projektan
talet i l andet.1 Projekt med denna inriktning var representerade i alla län 
förutom i tre men frekvensen var störst i sydligaste Sverige med ca 40 %. 
Vid satsningens sista år fanns projekt med denna inriktning i samtliga län 
och någon koncentration till sydligaste Sverige var ej påfallande. Antalet 
projekt i denna kategori ökade succesivt och utgjorde läsåret 1986/87 
14.6% - den näst största kategorin (Nitzler, 1987, s XV). 

Projekt H - Med bilden som utgångspunkt 

I projekt H söker lärarna integrera bildämnet i svenskundervisningen. I 
beskrivningen får vi möta rektor Hans, bildläraren Hanna, som var pro
jektledare, samt två lågstadielärare Helen och Harriet. Alla ha r intervjuats 
vid tidigare besök samt vid uppföljningsstudien. 

Projektets bakgrund 
Projektet startade med medel från lågstadiesatsningens andra år, läsåret 
1984/85. Projektet tilldelades medel under tre år med sammanlagt 53 
000 kronor.2 Beloppet var varje år lägre än vad ett genomsnittligt projekt 
erhöll i landet men något högre än genomsnittet i det egna länet.3 

Pengarna användes i första hand till ersättning åt den bildlärare som var 

1 Schelin (1985, s XII, tabell 5). Andelen projekt hade ökat sedan föregående läsår då denna kate-
gori utgjorde 10.4%. 

2 Förår 1984/85 21 000 kronor (Schelin, 1985); 1985/86 17000 kronor (Schelin, 1986); 1986/87 15 
000 kronor (Nitzler, 1987). 

3 Det genomsnittliga projektet erhöll medel motsvarande 27 713 kronor för år 1984/85 (Schelin, 
1985); 24 344 för år 1985/86 (Schelin, 1986); 22164 för år 1986/87 (Nitzler, 1987). För det aktu
ella länet var motsvarande siffror 16 875 krono r (Schelin, 1985, s VII, tabell 1); 13 700 kronor 
Schelin, 1986, s VII, tabell 1); 16 363 kronor (Nitzler, 1987, s VII, tabell 1). 
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projektledare. En viss del avsattes också till litteratur-och materialan
skaffning. 

Den aktuella skolan var uppdelad i två byggnader. I huvudbyggnaden 
var mellan- och högstadiet inrymt. Lågstadiedelen hade tillkommit se
nare och var belägen en bit från huvudbyggnaden. Det var en låg bygg
nad som för tillfället inrymde sex klasser. Upptagningsområdet var av 
höghuskaraktär och präglades av stor in- och utflyttning. Vid ett tillfälle 
berättade dåvarande rektor att omflyttningen av elever i en klass kunde 
vara 75% under ett år. Skolan var känd som en aktiv och progressiv 
skola. Dess förste rektor drev en verksamhet som präglades av projekt-
och utvecklingsarbete. 

Kring 1980-talets början uppmärksammade man att eleverna preste
rade dåligt och skolan tilldelades extra medel för att starta projekt som 
gällde färdigheter i baskunskaperna. Dåvarande studierektor initierade 
projekt i varje årskurs. Projekten hade olika inriktning men handlade i 
stor utsträckning om integrering av flera ämnen som Oä-slöjd, bild-sven
ska. Det startades även projekt i drama. 

Bildläraren, Hanna, som arbetade på högstadiet, tjänstgjorde en tid 
som fortbildningskonsulent i länet. Under denna tid kom hon i kontakt 
med lågstadiet och tyckte att bildämnet var eftersatt och att det material 
som fanns att tillgå på skolorna var bristfälligt. Eftersom hon själv vär
nade om bildämnet och såg möjligheter att integrera ämnet bild med 
ämnet svenska skrev Hanna tillsammans med studierektorn en plan för 
hur ett projekt skulle kunna stärka elevernas basfärdigheter. I samband 
med skolans ökade anslag för projektverksamhet startade ett försök läså
ret 1982/83 i de två klasserna i årskurs två. Projektet pågick i två år. 
Försöket föll väl ut och de övriga lågstadielärarna efterfrågade ett lik
nande projekt. 

Hanna sökte då pengar från lågstadiesatsningen. Medel beviljades in
för läsåret 1984/85. Tillsammans med lågstadielärarna Helen och Harriet, 
som undervisade i åskurs två, bedrevs projektet i deras respektive klasser. 
Syftet med projektet var att med hjälp av bilden utveckla elevernas kom
munikationsförmåga såväl i tal som i skrift. Detta skedde genom att ele
verna muntligt berättade eller skrev berättelser till sina bilder. Varje vecka 
medverkade Hanna 60 minuter i vardera klassen tillsammans med Helen 
och Harriet. Inför nästa vecka följde de upp och gjorde klart påbörjat ar
bete. 

Projektet fortsatte även påföljande år i Helens och Harriets klasser. 
Hanna följde på det viset klasserna även i årskurs tre. Som tidigare påpe
kats beviljades skolan medel från lågstadiesatsningen för ett tredje år. 
Detta år påbörjade Hanna samarbete med de lågstadielärare som ännu 
inte deltagit i projektet. På det sättet hade samtliga lågstadielärare fått ta 
del av Hannas kunskaper och eleverna medverkat i en projektverksamhet 
i två år under vilket svenska och bild integrerades. 
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Men Helen och Harriet ville ha ut mer av samarbetet. Tillsammans 
med Hanna sökte de och erhöll nya pengar från kultursatsningen. 
Projektansökan innehöll nu en kulturell aspekt och projektet var mer in
riktat på bilden som uttrycksmedel. Vid mitt uppföljningsbesök berättade 
Hanna att de bl a besökte muséer och studerade konst. Detta kan tolkas 
som att lågstadielärarna gärna ville ha en projektverksamhet men kände 
sig själva osäkra och ville ha hjälp av en "expert", samtidigt som de insåg 
att de själva fick en bra fortbildning. 

Tre år senare 
Vid mitt återbesök anländer jag till projektskolan en riktigt varm vårdag. 
Jag träffar genast lågstadielärarna Helen och Harriet i lärarrummet på 
lågstadiet. Hanna, projektledaren, är upptagen med undervisning på 
högstadiet, där hon har sin tjänst i bild. Både Hanna och Hans, rektor på 
skolan, kunde jag intervjua senare på dagen. 

Arbetet på skolan är sig likt och den ursprungliga projektidén har bitit 
sig fast på lågstadiet. Idén härstammade, som tidigare nämnts, från 1980-
talets början då en intensiv projektverksamhet bedrevs på skolan i syfte 
att träna basfärdigheterna. I ett av de projekt som genomfördes integre
rades bild- och svenskämnet i årskurs två på lågstadiet. 

Att integrera ämnen med varandra kännetecknar många av de projekt 
som haft medel från lågstadiesatsningen. Vanligast är integrering mellan 
orienteringämnet (OÄ) och slöjd, vilket i sig inte är så konstigt då OÄ på 
lågstadiet omfattar det mesta medan det på högstadiet är uppdelat i NO 
(fysik, kemi, biologi och teknik) och SO (historia, samhällskunskap, re
ligion och geografi). Tanken bakom är att de olika ämnena skall ses i ett 
sammanhang och som en helhet. På samma sätt resonerar Hanna, när hon 
vill ha in mer av bildämnet på lågstadiet. Hon anser att bildämnet utgör 
för liten del på lågstadiet, vilket hon upptäckte när hon arbetade som 
konsulent. Genom att integrera bilden med svenska och i vissa fall med 
matematik görs ämnet mer användbart och avskräcker inte lågstadielära
ren, tror Hanna. 

I det nya projektet med stöd från kultursatsningen har Hanna, Helen 
och Harriet integrerat ytterligare ämnen som historia, konst och kultur: 

Lite annorlunda har det blivit i och med att vi har försökt få in lite 
kultur och så där och få dem intresserade av konst. Vi har varit inne 
på muséet. De hade en utställning från islamska länder. Vi har en del 
flyktingar från Iran här och då var vi inne och tittade på saker där
ifrån så vi fick lite av deras kultur. (Helen) 

Men trots förändringar och utvidgningar menar Hanna att grundidén 
finns kvar "att bilden skall komma in på ett meningsfullt sätt på lågsta
diet" medan både Helen och Harriet mera betonar, att det nu finns en yt
terligare vinkling mot kultur och historia. Däremot är alla tre överens om 
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att arbetssättet i s tort sett är detsamma som i det tidigare projektet. Helen 
berättar "att de ritar och målar och skriver om det" och Harriet talar om 
att bilden i sig får större utrymme nu än tidigare: 

Vi sysslar mer med bilden som språk jämfört med språket svenska. 
(Harriet) 

Undervisningssituationen 
Båda lågstadielärarna är mycket nöjda med projektet och anser att det 
främst ger dem själva ett stort kunskapstillskott i undervisningen när 
Hanna kommer. Eleverna tillförs kunskap som de inte annars skulle få 
genom att de har til lgång till en "expert". I pro jektet får eleverna ta del av 
bilden som medium och även lära sig att uttrycka sig i bild. I många fall 
kompletterar de bildens uttryck med texter så att en naturlig integrering 
med svenskämnet sker (jfr projekt C där lärarna också integrerar ämnen 
med varandra). Helen och Harriet har tillägnat sig ett nytt förhållningssätt 
när det gäller bildämnet i skolan: 

J,a för det första har jag fått en massa idéer och inspiration. Har man 
jobbat några år och man tycker att vad ska jag nu hitta på då blir 
man ganska renons till sist. Genom Hanna har jag fått massor med 
idéer och jag ha r lärt mig och sett att jag kan ställa lite mer krav än 
jag vågat förr. Under många år så var det så att man inte skulle på
verka barnen. Det var inte fint för då hindrade man dem i deras ut
veckling och jag har alltid tyckt tvärtom. Och det ser jag nu att det är 
tvärtom De får en puff framåt genom att man ställer krav på dem och 
visar hur de ska göra. Jag tycker jag har stor nytta och stor glädje av 
det och jag tycker det är roligt också. (Helen) 

Den nya kunskapen gäller ämnet bild. Lågstadielärarna har fått hjälp 
med att använda ämnet i sin undervisning (jfr projekt B, där Berit fick 
"experthjälp" av musiklärarna). Både Harriet och Helen menar att som 
lågstadielärare skall de spänna över så många områden som de inte be
härskar till fullo, och båda två anser att ämnet bild är svårt. Men genom 
arbetssättet inom projektet har de tillägnat sig nya förfaringssätt och lärt 
sig mycket. Harriet anser att hon "behöver någon som vägleder". En 
fråga är hur länge behöver hon sådan vägledning? 

Helen betonar att det är bildämnet som förändrats och framhåller att 
övrig undervisning sker som tidigare: 

Jag bedriver min undervisning ungefär likadant. Man ändrar sig na
turligtvis alltid men om det beror på projektet det tror jag inte riktigt. 
Det kan nog hända att jag ser möjligheter som jag inte såg förut efter
som jag har jobbat på det här sättet ett antal år. Där kan det nog 
hända men annars är det mest att bildämnet för min del har fått ett 
helt annat innehåll. (Helen) 
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Genom det tillskott av kunskap, som projektet givit, har det också tillfört 
dem en metodisk aspekt. Helen och Harriet talar om att de fått inspiration 
och idéer som gör att de kan arbeta med främst bildämnet på ett annat 
sätt. De anser att det är lättare att komma på andra uppgifter och variera 
undervisningen. Hanna bekräftar detta och framhåller att hon tycker sig 
se att lärarna på lågstadiet tillämpar vad hon tillfört dem: 

Jag förstår också av saker som de sätter upp som de gjort i andra 
sammanhang, att de gärna jobbar likartat även när inte jag är in
kopplad. Jag tror att de har tagit till sig d et. (Hanna) 

Till skillnad från Eva, Elin och Emma i projekt E anser Helen och Harriet 
att de tillförs direkt kunskap inom projektet. Medan Eva och hennes 
kolleger lade större vikt vid integrering av flera ämnen (musik, rörelse 
och drama) har Helen och Harriet inriktat sig mot att införa bildämnet 
och integrera detta inom ramen för ett 60-minuterspass i veckan. Till 
skillnad från projekt E kan en klar rollfördelning utläsas mellan de tre lä
rarna i projekt H. Hanna är inte en av lågstadielärarna utan är ämneslä
rare som kommer på fastställda tider. Projektet blir i större omfattning en 
form av fortbildning för lågstadielärarna än den utveckling av lågstadiet 
som Eva, Elin och Emma syftade till. Men det är en fortbildning med ett 
bestämt innehåll och som är kontinuerlig och inte punktmässig. Här är 
det Hanna som har kunskap och Helen och Harriet som tar del av den. I 
praktiken kommer Hanna till klasserna på lågstadiet och leder en lektion 
i vilken respektive lågstadielärare deltar. Helen och Harriet tar till sig 
kunskaper som gäller arbetet med bildämnet. På sikt bidrar det troligen 
till att eleverna får en bättre undervisning i bild tror Harriet: 

Harriet: Jag hoppas att den gången jag blir lämnad ensam utan 
Hanna ska jag kunna jobba så som jag tycker hon har lärt mig. 
I: På vilket sätt förändrar det din lärarroll? 
Harriet: Det är svårt att säga. Jag hoppas att jag kan vara bättre 
bildlärare än jag var tidigare. 

Men även Hanna anser att hon tillförts kunskap genom sitt arbete på låg
stadiet. Framför allt har hon bättre förståelse för barn och deras beteende 
i senare åldrar, när hon haft kontakt med dem redan på lågstadiet: 

Jag tror att man har lättare att förstå de svagare eleverna när man ser 
att de har varit svaga sen ettan. Det är inte alls beroende på att de är 
lata eller dumma i huvudet utan de har i regel haft det svårt ända sen 
de började skolan. Vet man det så förstår man att det är inte mitt fel 
om de plötsligt inte sitter och ritar här i årskurs 7. Det är väldigt lätt 
att ta på sig allting själv. Man tror att det är ens eget fel när en unge 
inte fungerar. (Hanna) 
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Hanna menar vidare att erfarenhet från flera åldrar ger henne en bredare 
bas att stå på i det pedagogiska arbetet: 

När man pratar om pedagogik så har man större bas att stå på när 
man har erfarenhet av låg- och mellanstadiet. (Hanna) 

Men Hanna betonar också vikten av den kunskap hon erhållit av att fos
tra egna barn:4 

Nu tycker jag att jag lärde mig allra mest när jag hade barn själv i 
den åldern. När mina barn började sjuan då började jag förstå sju
orna bättre och sen när man har haft barn själv i perioder så förstår 
man eleverna bättre. (Hanna) 

Lärarrollen 
En aspekt som framkommer är den sociala: att projektet bidrar till en ge
menskap. Framför allt talar Harriet och Helen om betydelsen av det sam
arbete som uppstått. "Det är roligt att ha kontakt med en annan lärare", 
säger Helen i intervjun och likartade uttalanden görs av Harriet. 
Samarbete och kontakt med andra gör att de inte känner sig så ensamma 
i arbetet. Det finns fler som är berörda av verksamheten. Även Hanna 
uppskattar det samarbete som projektet bidragit till: 

Som bildlärare jobbar jag ensam men i och med att man har lågsta
dielärarna att arbeta tillsammans med så är man inte ensam. (Hanna) 

Samarbetet mellan lärarna i projekt H skiljer sig från merparten av det 
samarbete som framkommit i de övriga beskrivningarna. För lågstadielä
rarnas del har projektet inneburit en förändring i undervisningen efter
som Hanna har kommit till dem. Helen vill gärna fortsätta med denna ar
betsform i framtiden. Harriet vill helst sluta sin lärargärning men hon till
ägger: "Om jag sk all vara kvar i skolan så vill jag undervisa, för det gör 
jag inte idag". Harriet ser framtiden an som lärare och vill fortsätta med 
olika typer av projektverksamhet, vilket hon motiverar med att: 

Ska man vara lärare så får man försöka göra det bästa av det. Har 
man bara ett ämne som jag, då gäller det att variera det så mycket 
som möjligt och försöka tänja på det och se det ur olika infallsvinklar. 
(Harriet) 

Spridning av och stöd till projektet 
Spridningen har främst gällt lågstadiet inom den egna skolan och samt
liga lågstadielärare har nu de ltagit i verksamheten. Hanna berättade också 

4 Huberman (1989, 52f) fann också att infomanterna refererade till erfarenheter från fostran av egna 
barn. 
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att eleverna i den första gruppen hon hade i projekt på lågstadiet nu hade 
krävt en bättre lärare i bild på mellanstadiet. De var inte nöjda med sin 
klasslärares kunskaper. Det kunde lösas på skolan genom att en annan lä
rare tog klasslärarens timmar i bild. Någon efterfrågan av projektidéerna 
utanför skolan har inte förekommit under de hittills fem år* projektet 
och dess fortsättning pågått. Inför höstterminen har Hanna ombetts leda 
studiedagar för lärare på låg- och mellanstadiet. Där kan hon föra ut sina 
idéer om bildens möjlighet i skolan. Hans, rektorn, har stor tilltro till 
Hanna som han menar är en tillgång för skolan då hon i positiv anda dri
ver utvecklingsarbeten. Hon har därför fått uppgiften som studieledare. 

Även om det positiva med projektet överväger finns det en baksida 
och det är den vikarie Hannas elever får, när hon är borta. Själv säger 
hon följande: 

Om jag fick som jag ville skulle jag vilja att det kom ytterligare någon 
bildlärare och tog de timmarna jag inte kan ha beroende på att jag är 
på lågstadiet. I och med at det inte är så många timmar så kan man 
aldrig räkna med att det kommer någon behörig och tar de timmarna. 
Samtidigt som jag tycker att jag ger någonting till lågstadiet så upp
fattar jag det som att eleverna inte får ha bild på högstadiet. De kan 
få en helt obehörig lärare som inte ger dem lika mycket som jag kun
nat ge ele verna. Det skulle alltså kunna lösas om det fanns bildlärare 
men det finns det inte. (Hanna) 

Hans håller med: 

Något negativt kan jag inte se. Det enda negativa det har inte med 
projektet som sådant att göra. Det är att jag tvingas plocka Hanna 
från hennes undervisning i bild. Men det är inte projektets fel. (Hans) 

Helen och Harriet beklagar dock att pengarna endast räcker till ett besök 
var 14:e dag, men hävdar ändå: 

Jag har fått mer känsla för ämnet. Jag har fått inspiration och idéer 
tycker jag. Och så då samarbetet med en annan lärare är roligt och 
inspirerande. (Helen) 

Rektorns stöd till verksamheten har varit begränsad: 

Jag har nog i så fall varit en dålig stöttare. Jag har så länge projektet 
pågick varit uppe och följt de tillfällen Hanna var i klassen. Om det är 
stöttning så är det den stöttning jag har gett. (Hans) 

Hans medger att han själv varit dålig på att sprida idéerna: 

5 Två år hade bildläraren pengar från det ökade anslag för projektverksamhet som skolan hade. 
Två år hade hon pengar från lågstadiesatsningen och ett år från kultursatsningen. 
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Det (att sprida projektet) har jag nog varit dålig på i alla fall utanför 
skolan. (Hans) 

Lärarna upplevde dock inte brister i stödet från sin rektor, vilket kan bero 
på att lärarna vant sig vid att det förekommer mycket projektverksamhet i 
skolan. Harriet framhåller: 

Vi har väldigt många projekt här på skolan så det här är ett i mäng
den så om detta har betytt något mer än något annat det tror jag in te. 
(Harriet) 

Sammanfattning och reflektion 
Projekt H uppstod som en följd av ett utvecklingsarbete som året innan 
pågått på skolan. Högstadiets bildlärare var projektledare som tillsam
mans med två lågstadielärare genomförde projektet i dessa lärares re
spektive klasser. Projektet hade medel från lågstadiesatsningen under två 
läsår. Därefter sökte man ytterligare medel från kultursatsningen, från 
vilken man beviljades medel under ännu ett år. 

Projekt H genomfördes vid en särskild tidpunkt under veckan då pro
jektledaren kom till klasserna. Med den uppläggning och inriktning 
projektet hade, där lågstadielärarna deltog vid projekttillfällena, har kun
skap utbytts ömsesidigt mellan lågstadieläraren och bildläraren. För låg
stadielärarnas del är det främst kunskapstillskott i bildämnet som fram
hålls. För bildlärarens del innebar projektet att tidigare möta de elever 
hon skall undervisa men också att få samarbeta med andra lärare. 

Projektet kan å ena sidan ses som att lågstadielärarna fått en gedigen 
fortbildning i ämnet bild, som inneburit integrering av flera ämnen. En 
fortbildning vilken utgått från det behov lärarna sagt sig ha och där 
uppläggningen också motsvarat detta. Å andra sidan kan det ses som att 
lågstadieläraren avlastats från ansvaret för bildämnet under en tid (jfr 
diskussion i projekt B, där Berit har kompanjonlärare i musik). 



Kapitel 8 

Spår i de åtta utvecklingsarbetena -
en sammanfattning 

I detta kapitel sammanfattas de åtta utvecklingsarbetena. Samman
fattningen utgår från de beskrivningar som redovisats och syftar till att 
peka på vad som kännetecknar det lokala utvecklingsarbete jag studerat 
och vilka spår som finns kvar sedan projekten formellt avslutats. Jag 
återvänder med andra ord till de empiriska frågeställningar som väglett 
mitt arbete. 

Studien visar att lågstadiesatsningen i sig sannolikt inte var upphov till 
den projektverksamhet som sattes igång på lågstadiet, även om arbetet 
intensifierades genom denna satsning. I de flesta skolor hade redan dis
kussioner mellan lärarna om förändring av något slag påbörjats och i 
dessa fall utgjorde lågstadiesatsningen det som fick lärarna att utveckla 
sina idéer på al lvar. Det vanligaste motivet för att s tarta ett utvecklingsar
bete var sökandet efter nya metoder för att bemöta elevers oro i klass
rummet. Initiativ till projektverksamheten togs i merparten skolor av lä
rarna själva och i flera fall med stöd av rektor eller studierektor. 

Inte heller kan fältstudien stödja tanken om att verksamheten avslutats 
sedan medlen från lågstadiesatsningen upphört. Men det finns inget en
hetligt mönster för hur en fortsättning ser ut. I projekten A, C, D, E och G 
fortsätter lågstadielärarna att utveckla verksamheten i samma riktning 
som den påbörjats genom lågstadiesatsningen. I projekten B, F och H 
sker detta inte i samma omfattning. Lågstadielärarna i dessa projekt fort
sätter en begränsad verksamhet, som i projekt F, börjar något nytt, som i 
projekt B el ler söker nya pengar för en annan vinkling, som i projekt H. 

En fortsättning är i vissa fall beroende av nya ekonomiska medel, vil
ket speciellt gäller den sorts verksamhet där lärarna samarbetar med en 
"expert". I anslutning till lågstadiesatsningen tillkom andra möjligheter 
för lärarna att söka pengar. En sådan var, för skolans del, 
kultursatsningen. Andra möjligheter var kommunala LUV A-medel, vilka 
eventuellt medverkade till att öka intresset för lokalt utvecklingsarbete 
redan innan lågstadiesatsningen. En effekt av att lärarna deltog i utveck
lingsarbete finansierat av lågstadiesatsningen är att de lärt sig hur de skall 
söka pengar och vart de skall vända sig i dessa frågor. Flera av lärarna i 
de studerade projekten har senare sökt pengar från annat håll för att 
fortsätta att utveckla sin verksamhet. Även om det, i de flesta fall, handlat 
om tämligen lite medel lärarna förfogar över tycks det vara betydelsefullt 
att ha även en begränsad ekonomisk frihet i sin verksamhet. Lärarna får 
på detta sätt möjlighet att skaffa sig den extra kunskap de är i behov av. 
Detta sker antingen genom köp av litteratur, extra planeringstid eller 
genom att inbjuda en "expert" inom något område. 
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Om ett utvecklingsprojekt fortsätter sin verksamhet eller inte tycks 
följa det enskilda projektets logik och beror på en rad faktorer. 

En faktor är lärarnas behov av stöd för sin verksamhet. Lågstadie
satsningens organisation, med den handläggning och uppföljning av det 
enskilda utvecklingsarbetet, som förlagts till länsskolnämnderna, är 
betydelsefull för arbetets fortskridande. Länsskolnämndernas hand
läggare ger, med sin uppsökande verksamhet, lärarna stöd i arbetet sam
tidigt som dessa stimuleras att ställa nya frågor och se andra områden för 
utveckling. Även rektorernas stöd är viktigt. Men det räcker inte att det 
uttalas i olika sammanhang utan lärarna efterfrågar ett synligt stöd i form 
av a tt rektorn visar sig och ser vad lärarna gör. Att ha stöd av likasinnade 
lärare för de idéer man vill genomföra i undervisningen är också bety
delsefullt. Dessa lärare behöver dock inte finnas på den egna skolan. 

Stöd och uppmuntran visar sig också ha betydelse för i vilken mån er
farenheterna sprids eller ej. Spridningen handlar i merparten av projekten 
om att den egna skolan tar emot studiebesök samt att de inblandade låg
stadielärarna deltar på studiedagar där de förmedlar sina erfarenheter av 
verksamheten. Information delges också skolstyrelser, skolledare etc. I 
några fall anlitades lågstadielärarna av en närliggande lärarhögskola 
(projket C och G). 

Genom att utvecklingsarbetet ingick i lågstadiesatsningen presentera
des verksamheten på länsskolnämndernas sammankomster samt i projekt
rapporter. Det lokala utvecklingsarbetet tycks vara lokalt och tillhörande 
de inblandade lärarna. Idéerna visar sig svåra att förflytta men om någon 
av lärarna som varit delaktiga i ett utvecklingsarbete flyttar visar det sig 
att de ibland påbörjar en liknande verksamhet på sin nya arbetsplats. 

En annan faktor gäller lärarnas efterfrågan av adekvat fortbildning. 
Lågstadielärama kan själva påverka sin fortbildning genom att efterfråga 
kunskap inom de områden de vill utveckla. I några projekt söker lågsta
dielärarna själva kunskap genom att starta studiecirklar inom vilka de lä
ser litteratur som sedan omsätts i p raktiskt arbete. Lärarna tvingas på detta 
sätt att diskutera sin egen kompetens genom att ventilera olika undervis
ningsmetoder med varandra. Dessa diskussioner kan ses som en effekt av 
utvecklingsarbetet och är ett led i att öka den egna kompetensen. 

En tredje faktor kan sägas vara det samarbete som utvecklingsarbetet 
ger upphov till, något som idag ses som nyckeln till förändring. 
Arbetslagstanken inom den svenska grundskolan har diskuterats sedan 
mitten av 70-talet, men haft svårigheter att vinna gehör i praktiken. 
Denna studie visar att utvecklingsarbetets art kräver i de flesta fall samar
bete med flera lärare inom lågstadiet men också med förskollärare eller 
lärare inom praktiskt estetiska ämnen (musik, bild och drama). 

Samarbetet lärare emellan är den effekt av utvecklingsarbetet som till
talat lågstadielärarna mest. Samarbetet mellan lärarna medför diskussio
ner i lärarrummet och en öppenhet avseeende både elever och problem 
som kan finnas inom klassrummets väggar. I de fall förskollärare inter
vjuats ger de inte uttryck för samma erfarenheter av projektverksamheten, 
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vilket kan förstås utifrån att de vanligtvis arbetar i arbetslag. En jämfö
relse mellan förskolan och skolan blir här intressant. 

För en förskollärare (på daghem) är det svårt att inom den organisato
riska ramen undvika samverkan. Dilemmat blir i s tället att man aldrig får 
vara ensam med barnen. På lågstadiet är läraren däremot av tradition en
sam med eleverna. Studien visar att projektarbetet leder till att den gängse 
arbetsfördelningen i skolan överskrids. Det är möjligt och rimligt att ar
beta kollektivt men det är också möjligt och rimligt att arbeta individuellt 
på lågstadiet. Hela registret finns tillgängligt om man vågar pröva. Denna 
aspekt diskuteras sällan av personalen, men lärarna i denna studie har pe
kat på samarbetsaspekten på olika sätt och utifrån deras utsagor ser jag 
det som ett viktigt område att lyfta fram för förståelsen av lo kalt utveck
lingsarbete på lågstadiet. 

Vad har då förändrats genom utvecklingsarbetet? Sammanfattningsvis 
kan en förändring utläsas i den pågående verksamheten, och när arbetet 
väl satts igång tycks också aktörerna, dvs lärarna påverkas. Studien av de 
åtta projekten visar att verksamheten präglas av en mångfald idéer som i 
många fall är svåra att härleda till den ursprungliga problemformule
ringen. Det tycks som om en förskjutning ofta har skett under projektets 
gång. Lösningen på de problem som anges vara orsak till varför en pro
jektverksamhet startas har i vissa fall endast en indirekt relation till pro
blemet i fråga. Efter hand tar själva verksamheten över och ursprungs
problemen förbises. 

Utvecklingsarbetena handlar i stora delar om att integrera praktiskt-
estetiska ämnen (musik, bild, drama) i undervisningen, med en betoning 
på språklig och motorisk träning. Uppläggningen varierar från att olika 
ämnen integreras vid enstaka tillfällen till en verksamhet som präglas av 
ämnesintegrering. Den förändring som återkommer, oavsett vilken in
riktning och uppläggning arbetet har, tycks vara en i högre utsträckning 
barncentrerad undervisning där tonvikten läggs på individualisering. 

När väl projekten påbörjats "glöms" delvis orsaken till att denna verk
samhet över huvud taget påbörjades bort. I stället är det just den nya 
verksamheten som kommer i fokus. Om den nya verksamheten är fram
gångsrik eller ej bedöms inte i första hand med utgångspunkt i om den 
löst de ursprungliga problemen (t ex att minska problem med okoncen
trerade barn) utan i stället med utgångspunkt i om man lyckats genom
föra den nya verksamheten eller ej. 

Lågstadielärarna söker samarbete med andra lärarkategorier och 
försöker integrera ämnen i den vanliga undervisningen. Specialläraren är 
i dessa sammanhang en central person eftersom hon inte är bunden till en 
egen klass utan kan tämligen fritt, tillsammans med lågstadielärarna, 
planera andra inslag och gruppsammansättningar inom specialunder
visningens ram. I t ex utvecklingsprojekten A och C ifrågasätts den 
gängse speciallärarundervisningen, som lärarna i flera fall ersätter med t 
ex motoriska övningar, språklig träning etc. Vid dessa tillfällen 
medverkar även andra lärarkategorier. Man kan diskutera detta i termer 
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av att lärarna böljar ifrågasätta den arbetsfördelning som skolan utveck
lats mot, men också se det utifrån att lärarna önskar integrera olika äm
nen i skolans verksamhet. 

Barncentrerad undervisning är nära sammanknippad med individuali-
sering. I dessa sammanhang är det vanligt att lågstadielärarna söker inspi
ration från alternativa pedagogiker, främst montessoripedagogiken, som 
mött en renässans i Sverige under 1980-talet. Detta är intressant med hän
syn till att individualisering inom klassens ram har varit ett av de områden 
som varit aktuell i svensk skoldebatt under 50 år. Lärarnas motiv för att 
individualisera i klassrummet är kunskapsbredden bland eleverna. Några 
lärare har sökt lösa denna problematik genom att i utvecklingsarbetet in
rikta sig mot ett årskursintegrerat arbetssätt. Andra har utvecklat samarbe
tet med förskolan så att de på ett tidigt stadium lärt känna eleverna. 

Av beskrivningarna framkommer att utvecklingsarbetet bidragit till att 
lärarna känner sig säkrare i sin yrkesutövning genom att lärarrollen och 
den egna personen delvis smält samman. Detta uttrycks i termer av att lä
rarna mer är sig själva i skolan när de jämför med att de tidigare upp
levde sig som katederlärare och förmedlare. Lärarna bejakar den barn-
centrerade undervisningen och samarbetet med kollegorna. Lärarna an
tyder också att de nu använder sig mer av egna erfarenheter i undervis
ningen. Förändringen speglar att lärarna genom att ändra sitt arbetssätt 
också får en annan syn på undervisning och sin egen lärargärning. 

Om det är så att utvecklingsarbetet ger lärarna en chans att söka efter 
något annat kan det innebära en risk att okritiskt välja en annan pedago
gisk riktning eller en utprövad metod. I många av projekten tycks valen 
vara svar på att det finns ett arbetssätt. För att utveckla ett professionellt 
arbetssätt handlar det om att skaffa sig en rik flora av dessa som man kan 
förhålla sig till och välja mellan, något som lågstadielärarna också för
sökt. Synligast är det genom den fortbildning de själva påverkat innehål
let av. Men frågan hur medvetna val lärarna gör återstår. 

Arbetet i utvecklingsprojekten för de inblandade lärarna innebär 
ökade kunskaper om skolan som organisation, om verksamhetsutveckling 
samt en personlig utveckling. I ovanstående sammanfattning har jag pe
kat på vad som kännetecknar det lokala utvecklingsarbetet, jag studerat 
och vilka spår dessa avsatt. Studien visar dock att för att förstå lärarledda 
utvecklingsarbeten krävs det att man i detalj studerar det enskilda projek
tet och dess faktiska verksamhet liksom de personer som bedriver detta. I 
sammanfattningen har jag pekat på gemensamma drag där slutsatsen lig
ger på en allmän nivå. För att ge en rättvis bild och i den de särskiljande 
dragen bör därför varje utvecklingsarbete ses för sig, vilket jag sökt göra 
möjligt genom en beskrivning av varje enskilt utvecklingsarbete. De en
skilda projekten är egentligen inte uttryck för lågstadiesatsningens inten
tioner såsom den beskrivs i regeringspropositionen. De kan bäst förstås 
just som utvecklingsverksamhet på lågstadiet. 

1 de två avslutande kapitlen vill jag därför diskutera materialet ytterli
gare i förhållande till mitt syfte att bidra till ökad förståelse för lärarledd 
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försöksverksamhet. Inledningsvis gör jag detta i relation till lokalt ut
vecklingsarbete och skolutveckling mer allmänt. Jag kommer där att an
vända mig av annan forskning och teoribildning. Men det räcker enligt 
min mening inte med att endast se lokalt utvecklingsarbete som en verk
samhet i skolan. För att öka förståelsen måste även lågstadielärarna inbe
gripas. Lågstadielärarna är som grupp dominerad av kvinnor; de stannar 
oftast kvar i yrket och utvecklar sin skolpraxis och ett könsteoretiskt per
spektiv kan därför vara till hjälp för att synliggöra det arbete som lärarna 
gör och öka förståelsen för vad det innebär för dem som utför 
verksamheten, dvs aktörerna. 



Kapitel 9 

Lokal skolutveckling i ett verksamhets
perspektiv 

De åtta utvecklingsarbeten som beskrivits kan ses som exempel på hur lä
rare på olika sätt försöker utveckla det inre arbetet på lågstadiet. I detta 
kapitel kommer jag att diskutera den projektverksamhet, som jag tidigare 
beskrivit, främst i förhållande till svensk forskning om lokalt utvecklings
arbete men också i f örhållande till teorier om skolutveckling. Inlednings
vis kommer jag att föra ett resonemang kring den kategorisering som 
gjordes utifrån lärarnas projektansökningar och värdet av denna. Under 
nästa rubrik, lokalt utvecklingsarbete, diskuterar jag gränserna för det lo
kala utvecklingsarbetet och förhållandet till personalfortbildning och 
spridning. Avslutningsvis fokuseras frågan om det lokala utvecklingsar
betet leder till utveckling av lågstadiet. 

Utvecklingsarbetenas kategorisering 

Inriktningen på enskilda utvecklingsarbeten inom lågstadiesatsningen var 
tämligen likartad under den fyraårsperiod satsningen pågick. De katego
rier, som skapades under satsningens första år i syfte att erhålla en bild av 
de problemområden som länsskolnämnderna beviljat medel till, har kun
nat behållas.1 Antalet projekt inom de olika kategorierna har dock skiftat 
mellan åren. Inom kategorierna "utveckling av arbetssätt", "språkstimule-
ring" och "motorisk-kreativ stimulering" har antalet projekt ökat, medan 
projekt inom kategorierna "samverkan förskola-lågstadium", "fortbild
ning", "årskursintegrering" och "föräldrasatsningar" minskat i antal 
(Nitzler, 1987, s XV). Den kategorisering som tillämpades för att spegla 
utvecklingsprojektens huvudinriktning (inom lågstadiesatsningens ram) 
blir överskådlig och tämligen förenklad. Som beskrivningarna visar (och 
som tidigare påpekats) döljer sig i det enskilda projektet en mångfald av 
inslag. De olika projekten skiljer sig också åt såväl genom innehållsliga 
aspekter som genom uppläggning och genomförande av verksamheten. 
Det är med andra ord inte tillräckligt att beskriva det lokala utvecklings
arbetets inriktning genom en kategorisering utifrån projektansökning
arna. Den faktiska verksamhet som bedrivs i skolan blir då inte synlig. 

1 Schelin (1984) beskriver hur kategoriseringen gjordes. Ett tillägg till de nio kategorierna gjordes 
1985/86. Tilläggskategorin benämndes "samverkan låg-mellanstadium" därför att detta år angavs 
i direktiven att en samverkan med mellanstadiet var önskvärd. 
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Detta kan å ena sidan ses som ett empiriskt resultat av denna studie och å 
andra sidan som ett forskningsmetodiskt problem. De projekt jag följer 
upp är inte desamma som de var när verksamheten påbörjades (och jag 
inledde min studie). 

En kategori räcker inte! 
Jag vill ett ögonblick hålla fast vid de kategorier som utarbetades inom 
utvärderingen av lågstadiesatsningen och diskutera värdet av denna. Jag 
kommer att göra en ny kategori se ring av de åtta projekten efter tre års 
verksamhet, för att belysa om en förändring skett. Det visar sig att den 
kategori ett utvecklingsprojekt tilldelades utifrån projektansökan efter tre 
år har blivit mindre giltig för vissa projekt och för andra stabiliserats. För 
hälften av projekten sammanfaller den nya kategoriseringen med den 
första, för övriga har en förändring skett (se figur 2). 

Kategori 

Projekt T 2 3 4 5" 6 7 fö 

A X Y 
B X Y 
C Y X 
D XY 
E XY 
F XY 
G X Y 
H XY 

Figur 2. Projektens ursprungliga kategorisering (X) och kategorisering 
efter tre år (Y). 

Kategoriförklaring: 
1-samverkan förskola-lågstadium 2-fortbildning 
3-årskursintegrering 4-föräldrasatsningar 
5-utveckling av arbetssätt 6-språkstimulering 
7-motorisk-kreativ stimulering 10-samverkan låg-mellanstadium 

När det gäller den projektverksamhet som tilldelats en ny kategori har 
antingen en avgränsning eller vidgning av inriktningen skett. Projekt A 
och B kategoriserades båda utifrån projektansökan som "utveckling av 
arbetssätt", vilket i sig är en vid kategori som kan rymma många olika 
inslag. Efter hand har verksamheten i dessa projekt mer centrerats till rö
relse av något slag. Motorisk träning i p rojekt A och dans i projekt B har 
blivit den inriktning som dominerar tre år senare. Motsatt mönster hittas 
när det gäller projekt C. Kategoriseringen utifrån projektansökan var 
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"motorisk-kreativ stimulering" men under projektåren har lärarna i större 
utsträckning införlivat nya idéer i undervisningen och vidgat (projekt-) 
verksamheten så att inriktningen mer stämmer överens med kategorin 
"utveckling av arbetssätt". Samma resonemang gäller projekt G. De 
utvecklingsarbeten som bedömts ha kvar sin kategoritilldelning präglas i 
högre utsträckning av en fördjupad uppläggning av verksamheten (t ex 
årskursintegrering). De har hållit fast vid sina ursprungliga idéer vad 
gäller uppläggningen men har även tillfört nya inslag inom verk
samheten utan att för den skull förändra ursprungsidén. 

Ett sätt att peka på bristerna med ett kategoriseringssystem är att visa 
på den mångfald av innehåll som de olika utvecklingsarbetena känne
tecknas av. Genom att använda samtliga kategorier på de åtta projekt som 
ingår i de nna studie kan de olika projektens faktiska verksamhet speglas. 
Det visar sig då att varje projekt kan beskrivas med mer än en kategori 
och att samma kategori används för att spegla verksamheten i flera pro
jekt. Kategorin "motorisk-kreativ stimulering" kan t ex användas för flera 
relativt olikartade projekt. Projekt A do mineras av motoriska inslag i un
dervisningen där specialläraren Ann har infört diagnostiska test av de bli
vande eleverna, innan de börjar skolan, för att kunna konstruera ett åt
gärdsprogram. I projekten B, C, F och G däremot återkommer motoriska 
övningar som ett av flera inslag inom projektens ram. Tittar man närmare 
på kategorin "samverkan förskola-lågstadium" är det två projekt (F och 
G) som kategoriserats som sådana. Inslag av samverkan i olika utform
ning och intensitet återfinns emellertid i nästan samtliga projekt. Det är 
med andra ord inte enkelt att benämna ett utvecklingsarbete med en ka
tegori. Verksamheten i klassrummet tycks i stället präglas av en mångfald 
idéer. I figur 3 har jag gjort en sammanställning över hur de olika kate
gorierna kan tillämpas på de åtta projekten.2 

2 Kategorierna "barn med särskilda behov" (8) och "övrigf (9) är inte medtagna i figuren då inget av 
projekten klassificerats som tillhörande dessa kategorier. 
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Kategori 

Projekt T 2 3 4 5 6 7 FÖ 

A XX X X 
B X X X 
C X X X  X  X  X 
D X  X  X X  X  X  
E X X  X  
F X X  X  X  X  
G  X x x x x x x x  
H X  X  X 

Figur 3. Tillämpning av samtliga kategorier på de åtta projekten. (Varje 
projekts ursprungliga kategori är markerat med fetstilt stort 
kryss). 

Kategoriförklaring: 
1-samverkan förskola-lågstadium 2-fortbildning 
3-årskursintegrering 4-föräldrasatsningar 
5-utveckling av arbetssätt 6-språkstimulering 
7-motorisk-kreativ stimulering 1 O-samverkan låg-mellanstadium 

Av figur 3 framgår att flera av de kategorier som använts för att klassifi
cera projekten inom lågstadiesatsningen är tillämpbara på det enskilda 
projektet, undantaget "föräldrasatsningar". "Utveckling av arbetssätt" är t 
ex en sådan kategori. Den kan tillämpas på all projektverksamhet efter
som lärarnas strävan just är att utveckla eller förändra det arbetssätt man 
har. Av figur 3 framgår också att i fem av de åtta projekten blandas ele
ver från olika årskurser i den undervisning som bedrivs. Likaså visar det 
sig att samverkan mellan förskolan och lågstadiet är vanlig i det dagliga 
arbetet. Tre av de åtta projekten har påbörjat en samverkan med mellan
stadiet. Två av dessa (D och E) är projekt som hela tiden haft målet att 
årskursintegrering också skulle införas på mellanstadiet. 

Få projekt inom lågstadiesatsningen har förts till kategorin "fortbild
ning" (Nitzler, 1987, s XV). Tyngdpunkten i projektansökningarna har 
varit verksamhetsutveckling och inte fortbildning. Vad som dock fram
kommer i granskningen av de åtta projekten är att lärarna genomgående 
har sökt sig ny eller fördjupad kunskap inom ett eller flera områden. 
Sättet att ta till sig ny kunskap har skiftat mellan projekten. Vissa pro
jektgrupper har via studiecirklar och enstaka kurser tillägnat sig kunskap 
(t ex inom projekten A, C och G) medan andra gjort det genom att till
kalla en expert inom ett specifikt område (t ex projekten B och H). 
Experten har i dessa fall fungerat som en slags fortbildningsledare och 
lågstadielärarna har tillägnat sig kunskap genom aktivt deltagande 
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(projekt H).3 Båda tillvägagångssätten har dock syftat till att lågstadielä-
rararna själva på sikt skall behärska det nya området och integrera det i 
undervisningen. 

Resonemanget ovan pekar på att varje projekt följer sin egen inre lo
gik. Det är med andra ord tveksamt att sätta alltför stark tilltro till en ka
tegori sering som utgår från den projektplan som lärarna skrev vid an
sökningstillfället och som syftar till att spegla den projektverksamhet som 
bedrivs. Snarare kan det vara så att den styrning som regering och riks
dag utövar genom att i beslutet ange områden4 för utveckling styr lä
rarna när de skriver sina ansökningar. Lärarna får genom detta förfa
rande en inkörsport till de extra pengar som finns att fördela. Men för 
den skull är det inte säkert att projektverksamheten utvecklas i enlighet 
med vad som anges i ansökan. I och med att lågstadiesatsningen pågick 
under flera år kan vi notera att länsskolnämnderna med tiden beviljar 
medel till mer sinsemellan olikartade projekt än under det första året.5 

Genom den ursprungliga kategoriseringen av utvecklingsarbeten ser det 
på ytan ut som att verksamheten i skolan bedrivs i enlighet med statens 
önskemål. Men vid en närmare granskning visar det sig att projektverk
samheten också bedrivs utifrån lärarnas behov av förändring i klassrum-
met oavsett om dessa behov sammanfaller med statliga intentioner eller 
ej. Av detta kan vi dra slutsatsen att tilldelade medel snarast sätter igång 
en process och att de statliga direktiven inte förmår styra det inre arbetet. 
De beskrivna projekten visar också att lärarna kommer igång med en ut
veckling i klassrummet som över tid stabiliseras eller förändras i någon 
riktning (figur 2). 

Initiering och omfattning av projektverksamheten 
En annan brist med ett ytligt kategoriseringssystem är att kategorierna 
inte berör vem som initierat projektverksamheten eller i vilken omfatt
ning den utförs. Dessa faktorer visar sig vara av värde för projektens fort
satta verksamhet, vilket jag kommer att behandla närmare i detta avsnitt. 

Den vanligaste uttryckta orsaken till varför lärarna påbörjar en pro
jektverksamhet är en önskan om ett förändrat arbetssätt. I flera av projek
ten har lärarna, i ett initialskede, sökt efter modeller för uppläggningen 
av verksamheten. Några lärare har gjort studiebesök på andra skolor med 
en liknande verksamhet, för att finna förebilder. Andra lärare har in
bjudit en "expert" till en studiedag som gett sin syn på hur den tänkta 

^ Jag återkommer till kopplingen mellan lokalt utvecklingsarbete och personalfortbildning längre 
fram i detta kapitel. Det presenteras då under en egen rubrik. 

4 De områden som nämns i propositi onen är: att pröva persona lförstärkning på lågstadiet, att 
utveckla samverkan mellan förskola och lågstadium, att satsa på föräldrasamarbete, att 
förutsättningslöst pröva årskursintegrering (Prop, 1982/83:100, s 212). 

5 Vi kan också notera hur medelstilldelningen styrs av rikt linjerna. När tillägget kom, att medel 
också kunde beviljas till projekt som syftade till samverkan med mellanstadiet under 
lågstadiesatsningens sista år, ökade den kategorin från 1% till drygt 8% (se Nitzler, 1987, s XV). 
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verksamheten kan läggas upp. Även om olika förebilder har funnits 
tycks det som om den egna erfarenheten och kunnandet efter hand allt 
mera fått styra uppläggningen. Bland de åtta projekten är det i två fall 
(projekten B och F) rektorn som tagit initiativ till projektverksamheten. I 
de övriga är det lärarna själva som initierat och arbetat fram vilken verk
samhet man vill utveckla. Detta förhållande avspeglas också vid gransk
ning av det större urval av projekt som ingick i enkätstudie 1 (Rönner-
man, 1988). I det materialet visar det sig också att knappt hälften av 
projektledarna redan tidigare varit involverade i projektverksamhet på 
skolan. Detta skulle kunna vara en indikation på att man gärna fortsätter 
med projektverksamhet om man en gång börjat. 

Projektverksamheten kan initieras och styras utifrån (av andra aktörer 
än lågstadielärarna) eller inifrån (av lågstadielärarna själva). Projekt F 
initierades av rektorn i samband med lågstadiesatsningens tillkomst. 
Rektorn var också projektledare och ansvarade för uppläggningen och 
den information som spreds om projektverksamheten. Lärarna upplevde 
inte att projektet utgick från eller var förankrat i den verksamhet som de 
ville bedriva. Detta projekt fick också svårigheter att leva kvar och lärarna 
kände inget djupare ansvar för att fortsätta verksamheten. Projekten A, C 
och G däremot initierades av lärarna själva. Utifrån upplevda problem 
ville de förändra sitt arbetssätt och prövade sig fram för att efter några år 
hitta den uppläggning som passade dem bäst. Verksamheten lades då 
mer eller mindre fast och arbetet har fortsatt i samm a riktning. 

En annan skillnad mellan projekten gäller hur pass omfattande pro
jektverksamheten varit i förhållande till den reguljära undervisningen. 
Bland de åtta presenterade projekten finns dels exempel på hur projektet 
integrerats i den vanliga undervisningen, dels på hur projektverksamhet 
genomförts vid enstaka tillfällen varje vecka. Årskursintegrerade projekt 
är exempel på när undervisningen förändras helt medan projekt H kan 
exemplifiera när en projektverksamhet innebär enstaka inslag i under
visningen. I detta projekt hade högstadiets bildlärare en lektion vid ett 
tillfälle i veckan på lågstadiet. Går vi utöver de åtta studerade projekten 
och tittar på hur omfattande projektverksamheten är i ett större urval 
(enkät 1), visar sig drygt hälften av projektledarna svarat att de har en 
omfattning som genomsyrar all verksamhet medan en tredjedel av pro
jektledarna menar sig ha inslag i undervisningen varje vecka. 

I figur 4 illustreras det sagda för de åtta här presenterade projekten. 
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Initiering Omfattning 
Projekt I/U Hel/Del 

Tillf I Tillf II 

A I D H 
B U D -

C I H H 
D I D H 
E I H H 
F u D -

G I H H 
H I D D 

Figur 4. Sammanställning av projektens initiering utifrån (U) eller ini
från (I) samt verksamhetens omfattning i termerna hel/del (H/D) 
vid starttillfället (tillf I) och tre år senare (tillf II). 

Av figur 4 framgår att i de projekt som initierats utifrån berör projektet 
delar av undervisningen. Dessa avslutades efter projekttiden. Projekt F st
artade med en tämligen komplicerad uppläggning där samtliga klasser på 
lågstadiet och förskolan ingick. Det rörde sig om 70-talet barn vilka 
träffades vid ett tillfälle i veckan. Innehållet var fastställt till musik och 
rörelse som genomfördes av musikskolans personal. Lågstadielärarna var 
del av en struktur de inte själva rådde över. Projektet kunde inte fortsätta 
eller bli självgående på grund av den organisation som byggts upp och 
som dessutom krävde särskilda medel för att kunna genomföras. Projekt 
B som också var initierat utifrån (av musikskolan) upphörde likaså. 
Förutom initiering utifrån var de personer som drev projektet eldsjälar 
som flyttade från orten. Även om dessa ersattes av andra musiklärare var 
inte projektet tillräckligt förankrat hos klassläraren för att verksamheten 
skulle fortsätta. 

De projekt som initierats inifrån och som börjat i en liten omfattning 
har efter hand utvecklats för att tre år senare omfatta hela verksamheten. 
Ett av projekten avviker från detta mönster. Det är projekt H, där lågsta
dielärarna tagit initiativ till den verksamhet som bildläraren genomför i 
deras klasser. Lågstadielärarna i detta projekt har ingen önskan om eller 
strävan mot att öka omfattningen i klassen utan ser det som en kontinu
erlig fortbildning. Däremot har det spridits till flera klasser på lågstadiet 
och på det sättet ökat i omfattning. 

I d e fall där projektverksamheten har ökat i om fattning utformas verk
samheten utifrån projektets faktiska inriktning. I projekt A som efter tre 
år kategoriseras som "motorisk-kreativ stimulering", betyder det att pro
jektverksamheten blir alltmer ett naturligt inslag i skolan. Lärarna ge
nomför t ex motoriska inslag i undervisningen, testar elever och ger de 
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elever med speciella problem extra träning. På detta sätt har lärarna ersatt 
tidigare inslag i undervisningen med nya som bättre passar de elever som 
finns i skolan. 

Det empiriska materialet i denna studie talar för att projekt som initie
rats av lärarna själva på ett naturligt sätt utgår från de problem och behov 
som lärarna menar finns och integreras i den vardagliga verksamheten i 
skolan. Lärarna har en kunskap som de prövar i liten omfattning för att 
sedan utöka för att till sist kunna byta ut den existerande praktiken mot 
en ny. Även i de fall där projektet initierats utifrån har lärarna efter pro
jektets avslutande fortsatt viss utveckling i klassrummet, men då utifrån 
egna behov av förändring. Av det tidigare resonemanget om de åtta pro
jekten framkommer att det inte finns ett sätt att bedriva utvecklingsarbete 
på. Det finns med andra ord inte en modell för hur utvecklingsarbetet 
skall bli framgångsrikt. I stället tycks det vara betydelsefullt att lärarna 
själva initierar en projektidé utifrån de förändringsbehov de anser sig ha. 
Erfarenheterna från denna studie visar att med de förutsättningarna har 
de nya idéerna en möjlighet att på sikt utvecklas och påverka hela verk
samheten. 

Lokalt utvecklingsarbete 

Lärarnas projektverksamhet, vilken jag tidigare beskrivit, kan knappast 
ses som systematiska försök att lösa de problem som existerar i skolan. 
Däremot kan den betraktas som ett resultat av att lärarna känt sig 
otillfredsställda med sin arbetssituation och kommit till en punkt där de 
anser att något måste göras. Detta strider i viss mening mot de riktlinjer 
som finns för sk lokalt utvecklingsarbete (LUVA), där just problem
inventeringen ingår som en del.6 I prop 1980/81:97 sägs följande: 

Lokalt utvecklingsarbete inom grundskolan, gymnasieskolan och vux
enutbildningen är det arbete med försök till förändringar av verksam
heten i den egna skolan, som den enskilda och grupper, personal, ele
ver och föräldrar själva tar initiativ till, driver och följer upp. Lokalt 
utvecklingsarbete syftar således inte i första hand till att få fram gene
rella lösningar, modeller och erfarenheter med avsikt att förmedla dem 
till andra. Det är enligt min mening viktigt att det lokala utvecklings
arbetet får sin kraft och inriktning utifrån de behov och problem som 
man har i den enskilda skolan. ...(LUVA) måste ske i den riktning som 
läroplanen och målen i övrigt anger. (A a, s 31) 

® När staten erbjuder en pott pengar för utvecklingsarbete, svarar lärarna med ansökningar med en 
viss inriktning. Dessa behöver inte grunda sig på att lärarna gjort en probleminventering utan 
snarare tycks det handla om att de söker pengar för något de vill göra. Ansökningarna stämmer 
inte heller alltid överens med den faktiska verksamhet som senare utförs. 
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Friheten inom det lokala utvecklingsarbetet7 kan sägas innebära att lä
rarna har möjligheter att utforma verksamheten utifrån de behov som 
finns i den enskilda skolan. Det lokala utvecklingsarbetet i denna studie 
pekar på att en stor variation finns avseende verksamhetens inriktning 
och utformning. Denna variation gör det möjligt att just se det lokala ut
vecklingsarbetet som lokalt. Men när man jämför innehållet inom de åtta 
projekten som beskrivits i denna studie finner man att likartade verksam
heter bedrivs på olika skolor i landet men med olika etiketter (se fig 3). 
Variationen är kanske inte fullt så omfattande som kan tyckas i förstone. 
Det verkar som om idéerna till utvecklingsarbetet är tämligen likartade 
även om de tar sig lite olika uttryck. Friheten att utforma utvecklingsar
betet lokalt visar sig inte vara så lokal som man kanske förväntade sig. 
Att det är så kan bl a tänkas bero på den historia och tradition som finns i 
skolväsendet och kring lokalt utvecklingsarbete. Detta var tidigare mer 
eller mindre centralstyrt och riktade sig till lärarna som generella lös
ningar för att genomföra läroplanen. En vanlig beteckning var pedago
giskt utvecklingsarbete som förekom i olika former.8 Det faktum att det 
finns riktlinjer och central styrning kring det lokala utvecklingsarbetet 
påverkar självfallet också utrymmet för lokal frihet och variation. I föl
jande avsnitt kommer jag att beröra frågan om gränser för det lokala ut
vecklingsarbetet samt diskutera utvecklingsarbete som personalfortbild
ning, liksom värdet av att sprida information mm om lokalt utförda pro
jekt. 

Gränser för det lokala utvecklingsarbetet 
Lokalt utvecklingsarbete (LUVA) är en centralt beslutad åtgärd.9 Genom 
den decentralisering som skett av den svenska grundskolan, har riksda
gen förlagt beslut om bl a skolutveckling till den lokala nivån. Gränserna 
markeras genom att skolutvecklingen skall ske inom ramen för ett enhet

7 ' Lågstadiesatsningen är en särskild form av LUVA där ett stadium (lågstadiet) angavs för försöks
verksamhet och pengarna fördelades av länsskolnämnderna. Det är inga principiella skillnader 
mellan projekt inom lågstadiesatsningen och annan lokal projektverksamhet vad gäller de 
aspekterjag kommer att diskutera. Däremot kan man diskutera om LUVA på lågstadiet är lättare 
att genomföra än på högstadiet pga klasslärarsystemet. Bernstein (1971, s 53f) talar om två typer 
av integrerad kod. Den första anger att läraren själv integrerar olika ämnen i undervisningen. Den 
andra innebär att lärare samverkar i undervisningen. Här menar Bernstein att olika grad av 
integration kan finnas beroende på hur många lärare som ingår. Han menar också att denna form 
av integration är svårare att introducera. Den första typen kan användas för att beskriva 
högstadieläraren som kan integrera olika ämnen i s in undervisning och med det samverka med 
sig själv. För lågstadieläraren gäller den andra typen. Hon måste samverka med andra lärare för 
att kunna integrera olika ämnen i undervisningen. 

8 Pedagogiskt utvecklingsarbete benämndes ofta FoU-arbete. Det bedrevs under olika former av 
centrala myndigheter och var ofta förlagt till pedagogiska forskningsinstitutioner. Pedagogiskt ut
vecklingsarbete finns redovisat i Estmer (1976); SOU (1980:2). Översikter över det pedagogiska 
utvecklingsarbetet och förändring mot ett lokalt utvecklingsarbete finns hos Carlgren (1986) ; 
Lindblad och Wallin (1980); Wallin (1982). Lindblad (1980) presenterar en analys av 
utbildningpolitik och pedagogiskt utvecklingsarbete och den följs av en utvärdering av de peda
gogiska utvecklingsblocken (Lindblad, 1982) 

9 Beslutet togs i riksdagen den 12 februari 1981 enligt proposition 1980/81:97 om skolforskning och 
personalutveckling. 
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ligt skolsystem och med bibehållande av en likvärdig utbildningsstan
dard. Genom att dessa gränser är satta är det knappast lärarnas uppgift att 
förändra de yttre betingelserna för skolutvecklingen. För att åstadkomma 
den förändringen krävs politiska beslut. Snarare handlar lärarnas förän
dring om att utveckla arbetet inom de yttre betingelserna och gränserna 
för detta sätts inte minst av lärarna själva. 

Lärarna har frihet att inom vida ramar själva planera och utforma un
dervisningen. Verksamheten inom skolan bedrivs i direkt kontakt med 
eleverna, och förutsätter professionellt kunnande. Sådana yrkesgrupper 
som arbetar direkt med människor (sjukvården, socialtjänsten etc) är där
för svåra att styra och kontrollera. De får i arbetet en handlingsfrihet som 
i sig inte innebär att de inte handlar efter formella rutiner.10 I många fall 
kan det i stä llet vara svårt att utnyttja de möjligheter som finns. Detta blir 
synligare genom den decentralisering som skett där skolans utveckling 
blivit mera beroende av lokala beslut och där även verksamhetsnivån får 
ökat inflytande över utformningen av verksamheten. 

Berg & Wallin (1986) benämner det utrymme som finns mellan de 
yttre gränserna och skolans faktiska verksamhet för handlingsutrymmet 
och menar att det existerar som en följd av det styrsystem som finns i 
skolan (a a, s 66 ff). Lärares handlingar beskrivs i termer av individuell 
autonomi och kollektiv autonomi, där det förstnämnda skall ses som en 
traditionell lärarfunktion i klassrummet (enlärarsystemet), medan det sist
nämnda skapas av samhällets mål- och regelsystem. Genom tolkningarna 
av de statliga direktiven skapas alltså ett frirum som om det utnyttjas kan 
utvidga lärarnas professionalitet: 

Att utnyttja det frirum som den kollektiva autonomin medger innebär 
att man prövar olika pedagogiska handlingar och även handlingar 
av icketraditionell art. Vi menar att en skolas självförnyelseförmåga 
bör definieras utifrån dess vilja och förmåga att utnyttja det befintliga 
handlingsutrymmet. (A a, s 67) 

Det exakta handlingsutrymmet är däremot svårt att fastställa. Berg & 
Wallin (a a) tecknar de yttre gränserna likt en amöba, medan gränsen 
kring skolans faktiska verksamhet blir något tydligare. Utrymmet däre
mellan beskrivs som det outnyttjade handlingsutrymmet (a a, s 70). Det 
är med andra ord otydligt och oprövat, vilket kan medföra en osäkerhet 
för dem som försöker utnyttja det. Om handlingsutrymmet är diffust och 
gränserna okända måste "någon" säga ifrån, när man nått gränsen eller 
när överträdelse skett. Man kan alltså endast utifrån och i efterhand be
döma om lärarna utnyttjar det handlingsutrymme som finns eller inte. 
Berg & Wallin (a a, s 68) föreslår observationer av aktörernas handlingar 
för att få et t mått på handlingsutrymmet. 

^ i den analys som Sannerstedt (1988) gjort av implementering av beslut i grundskolan tillämpar 
han teorin om "street-level bureaucracy" (s 159 ff). 
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Låt oss föra över resonemanget på de åtta projekten, där ju aktörerna 
följts. Har lärarna i dessa använt sig av handlingsutrymmet fullt ut? Ett 
sätt att empiriskt besvara frågan om handlingsutrymmet utnyttjats är om 
någon bromsat initiativen eller om lärarna har stött på hinder som satt 
stopp för fortsatt verksamhet. Man skulle med detta kriterium kunna be
svara frågan med ett nej, eftersom ingen av lärarna säger sig ha upplevt 
hinder som fått dem att upphöra med sin verksamhet. 

Vid intervjun med rektorn i projekt G antydde Göran liknande tanke
gångar. Han menade att han använde sin frihet för att pröva nya idéer i 
skolan. Han anställde t ex en förskollärare och förväntade sig att om det 
inte godtogs skulle någon säga stopp. Vid intervjun med skoldirektören i 
samma kommun lovordade han Göran just för att denne tog initiativ till 
nya idéer i skolan, men antydde också att han ibland snuddade vid grän
sen dock utan att överskrida den. 

Bergs & Wallins resonemang om en strävan mot att nudda gränserna 
för det tillåtna, som ett mått på en god självförnyelseförmåga, ter sig allt
för abstrakt då gränserna inte är synliga och tydliga. Min studie visar att 
lärarna gör det de under omständigheterna menar sig kunna göra. Med 
Bergs & Wallins termer skulle de studerade lärarna sannolikt kunnat göra 
något annat eller mer. Gränserna sätts dock redan på ett tidigt stadium bl 
a genom valet av dem som får sökta medel och av medlens storlek. 

Berg och Wallin (1986, s 70ff) anger att det krävs fördjupade kunska
per inom tre områden för att kunna utforska handlingsutrymmet. Dessa 
gäller läroplansteori, skolan som organisation och lokalt utvecklingsar
bete. Författarna tycks förutsätta någon typ av kunskapsinhämtande 
inom dessa områden för att lärarna skall kunna utvidga sin professiona
lism. 

Data i denna studie pekar på att kunskaper inom dessa områden ökar 
genom lokal projektverksamhet, snarare än att de är en förutsättning för 
sådan verksamhet. Det är något som t ex Cecilia (projekt C) påtalade. 
Lärarna i projekt C ansåg sig motarbetade av rektorn, vilket ledde till att 
de tog saker och ting i egna händer och besökte skolstyrelse och kultur
nämnd. De berättade om projektet och ifrågasatte rektorns hanterande av 
de ekonomiska medel som de blivit beviljade. Cecilia och hennes kolle
gor fick på detta sätt tillgång till pengar och kunde fortsätta att utveckla 
sin verksamhet. Det lokala utvecklingsarbetet medförde tydligen, att de 
inblandade lärde sig mer om skolans organisation och styrning. LUVA 
kan därför i en decentraliserad organisation ses som en möjlighet att ut
veckla nya kunskaper. 

Handlingsfriheten kan också ses som en källa till arbetstillfredsstäl
lelse, yrkesstolthet och kreativitet för den professionelle läraren. Inom en 
professionell organisation menar Sannerstedt (1988) att den horisontella, 
dvs den kollegiala påverkan är av stor betydelse och han påpekar vidare: 
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... att arbetsenheterna erbjuder ett organisatoriskt tillfälle till sådan 
professionell påverkan: här finns möjligheter för lärare att mötas och 
att diskutera undervisningssituation och arbetssätt. (A a, s 163) 

För den pedagogiska praktiken betyder det att lärarna som professionella 
påverkar utvecklingen av skolan när de genom samarbete och diskussio
ner kan påverka varandra. I samtliga beskrivna projekt är detta en aspekt 
som lärarna pekat på. I projekt G t ex träffades representanter från varje 
stadium samt förskolan en gång i månaden. Gunilla och Gisela ledde 
dessa träffar som de förberett med olika frågor. Ibland medverkade även 
rektorn och barnomsorgsinspektören i de ssa diskussioner om verksamhe
ten. 

Lokalt utvecklingsarbete och personalfortbildning 
En av kategorierna, som användes för att kategorisera projektverksamhe
ten inom lågstadiesatsningen, var "fortbildning". Till denna kategori för
des tämligen få projekt under de fyra år satsningen pågick (Nitzler 1987 
s XV), vilket troligen beror på att få projektansökningar dominerades av 
en inriktning mot fortbildning. I merparten av projekten integrerades 
dock fortbildning. Detta är tydligt i de åtta utvalda projekten där perso
nalfortbildning framstår som ett viktigt inslag i den verksamhet som fö
rekommer. I regeringens proposition (Prop 1980/81:97) om skolforskn-
ing och personalutveckling betonas att utvecklingsarbete och personalut
veckling skall ses som en enhet och att planeringen skall ske lokalt. 
Genom en omfördelning av befintliga resurser11 frigjordes medel för 
personalfortbildning och lokalt utvecklingsarbete. 60-80% av statsbidra
gen skulle användas till personalutveckling medan den återstående delen 
avsåg lokalt utvecklingsarbete (a a, s 60 ff). 

När lärarna i de åtta projekten kommit igång med sin projektverksam
het är det framför allt sökandet efter ny eller fördjupad kunskap, som 
gjort att de ordnat egen fortbildning. 

Man blir nyfiken och vill lära sig m er. Jag tycker att det är en följd av 
att du jobbar i projekt. Det framkallar nyfikenhet att lära sig mer i 
samband med att du får inspiration från andra. (Charlotte) 

Jag tror att man känner ett behov av vissa saker, som det här att vi 
har försökt att få till stånd studiedagar gemensamt med förskollä
rarna. Projektet som sådant kräver det ju inte för sitt genomförande, 
men jag tror att det öppnar nya dörrar, att man skulle vilja jobba 
mera med vissa saker. (Gun) 

11 Omfördelningen innebar bl a att de sk B-av dragen ersattes med statliga medel för lokal 
skolutveckling som innefattade personalfortbildning och lokalt utvecklingsarbete. 
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Emma är mycket bestämd vad gäller att det är lärarna själva som måste 
kunna påverka innehållet i fortbildningen så att den passar in på den 
verksamhet som bedrivs i skol an: 

/ många år har vi varit tvugna att ta hänsyn till de andra. Vi har inte 
haft samma mål som de med våran utbildning och jobbet med arbets
planer... Våra arbetsplaner gör vi om hela tiden så att de rättar sig 
efter oss. Då ser vi att många gånger har vi gått på utbildning bara 
för att det är något som majoriteten kräver och då har vi inte fått nå
gon behållning. Så i och med det här projektet har vi krävt att få göra 
andra saker. (Emma) 

Kunskaper man fått berör både undervisningen och skolan i stort. 
Cornelia hävdar t ex att utvecklingsarbetet bidragit till "mer kunskap om 
skolans sätt att arbeta", något som även förskollärarna uppskattar: "Jag 
tycker att man har fått större inblick i hur lärarna och deras arbetssitua
tion är " (Gurli). Att lärarna har tillägnat sig mer och ny kunskap erfar 
Fanny när hon träffar sina kollegor: "Jag tycker jag märker när jag går 
på studiedagar och träffar kollegor att vi har kommit en bra bit på väg". 

I flera projekt har lärarna själva kallat in experter och använt sig av 
studiedagar för den egna fortbildningen.12 I Agneta Gatels analys 
(1988) av projektverksamhetens betydelse som fortbildning utgår hon 
från skrivningen i Prop (1980/81:97, s 59) om att länsskolnämndens och 
skolstyrelsens resurser bör inriktas mot att ge stöd och hjälp till lärarna 
att succesivt öka sin kunskap om utvecklingsprocessens natur. Gatel 
konstaterar att inga projektgrupper i hennes studie har fått något stöd. En 
aspekt, som hon pekar på, är att det saknats "länkpersoner" dvs personer 
som kan hjälpa till vid behov av stöd (Gatel, 1988, s 108). Lindblad 
(1991) ser en fara i att stöd i form av planering och uppföljning till lä
rare inte ökat. Han menar, att om det inte sker ett utbyte mellan lärare så 
sker inte heller någon utveckling (a a, s 128). 

Samtliga projekt inom lågstadiesatsningens ram har haft åtminstone en 
person att vända sig till, nämligen handläggarna på länsskolnämnden. 
Hans/hennes uppgift har, förutom att fördela ekonomiska medel, varit att 
besöka och följa upp den projektverksamhet som beviljats pengar. 
Handläggaren har också sammankallat samtliga projektledare i respektive 
län till konferenser. Vid dessa tillfällen har lärarna tagit del av föreläs
ningar inom något aktuellt ämne och möjligheter har funnits till erfaren
hetsutbyte. Kontakten med länsskolnämndens handläggare har visat sig 

Lindblad (1982) fann i sin studie om lärarledd försöksverksamhet läsåret 1981/82 att ca 18% 
hade anknytning till fortbildning. Löthman (1985, s 20) jämför läsåren 1981/82 och 1983/84 av
seende försök som knutits till fortbildning och finner en svag ökning från 31 till 39% mellan de två 
åren. 
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vara betydelsefull för de enskilda lärarna.13 Cecilia och hennes kollegor i 
projekt C menar att handläggaren var räddningen för deras projekt. 
"Utan henne hade vi aldrig orkat", sade Cecilia och tillade, att handläg
garen varit en supporter under hela projekttiden. Både Gatel och 
Lindblad tycks efterlysa den sortens stöd till lärarna, som handläggarna 
på länsskolnämnderna utgjorde. 

Under reformeringen av den svenska grundskolan blev fortbildning 
en av de viktigaste kanaler som användes för spridning av de modeller 
som skulle garantera en likvärdig och enhetlig grundskola. Man sökte 
generalisera de forskningsresultat som framkom och tänkte sig att lärarna 
skulle anamma dessa i undervisningssammanhang. Det handlade om be
slut på central nivå om vad som var bra metoder för att nå skolans upp
ställda mål (Wallin, 1982). Vi vet idag att dessa åtgärder inte hade den 
positiva effekt som förväntades. En bidragande orsak kanske kan vara att 
delar av forskningsresultaten främst stannade som en diskussion bland 
forskarna, snarare än att de översattes i skolans praktik (Kallös, 1985). 
Idén om spridning av forskningsresultat kan även sägas finnas när det 
gäller lågstadiesatsningen. Länsskolnämndernas sammandragningar hade 
delvis syftet att förmedla aktuell forskning. De ville förutom att ge pro
jektdeltagarna möjligheter till erfarenhetsutbyte även delge de närva
rande aktuell forskning inom områden som ansågs vara viktiga. 
Forskningsresultat tänktes kunna inspirera till fortsatt och utvecklad verk
samhet. 

Fortbildning som utgångspunkt eller resultat av lokalt ut
vecklingsarbete 
Ett lokalt utvecklingsarbete startar med idéer av något slag. Om dessa 
kommer från fortbildningen är svårt att uttala sig om på grundval av 
denna studie.14 Däremot finns andra styrningar, som i efterhand blir 
tydliga. I några fall, t ex inom projekt F, är det uppenbart att projektets 
inriktning påverkas av ett av de förslag till områden för utvecklingsarbete 
som nämndes inför lågstadiesatsningen, nämligen samverkan förskola
skola.15 Hallerström & Kallös (1984) visar på en liknande styrning vid 
tilldelning av LUVA-medel i en kommun. Detta menar författarna kan 
leda till att utvecklingsarbetet drivs av andra intressen och ej med ut
gångspunkt i problem och svårigheter i skolan. Utvecklingsarbetet sker 
då isolerat och bidrar inte till att skolan utvecklas. 

1 Inom ramen för utvärderingen och uppföljningen av lågstadiesatsningen besöktes projekten vid 
flera tillfällen, vilket uppskattades av lärarna. För lärarnas del blev projekten på detta sätt synlig-
gjorda. 

^4 Lindblad (1991, s 122) finner att försöksverksamheten bygger på egna idéer och erfarenheter. I 
vissa fall kan flera källor samverka. Jfr även Hallerstöm & Kallos (1984). 

^ 5 övriga förslag var: pröva de positiva effekterna av personalförstärkning genom t ex fl er lågsta
dielärare eller förskollärare på lågstadiet, förbättra kontakten mellan föräldrar och skola, utveckla 
arbetssättet t ex genom årskursintegrering (Prop. 1982/83. 100, s 212). Se även s 1. 
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Hallerström & Kallós (a a) påpekar även att kriterier som inte uttalats 
vid fördelning av pengar tillämpades för urval. Ett exempel var att pro
jekt som tidigare haft ekonomiskt stöd erhöll fortsatta medel. Detta förfa
rande tycks också gälla projekt G. Rektor Göran uttryckte vid ett tillfälle, 
att de i princip automatiskt fick fortsatta projektmedel trots att de egent
ligen inte behövde pengarna. Hallerström & Kallós (a a) menar att det 
lokala utvecklingsarbetet ger möjligheter att utpröva nya pedagogiska 
strategier i syfte att förverkliga läroplanens intentioner. Deras slutsatser 
är, att för att utvecklingsarbetet skall bidra till en utveckling av det lokala 
skolväsendet mot dess övergripande mål, måste samordning och sampla
nering ske inom arbetsenheterna och inom rektorsområdet (jfr även 
B retell, 1986; Granström, 1990; Odin & Wallin, 1983). 

Lärarna i de åtta projekten använder sig själva av fortbildningsdagar 
för att informera om sin verksamhet. Gisela och Gunilla var flitigt enga
gerade i studiedagar runt om i länet. Så var också Cecilia och hennes 
kollegor. Om deras erfarenheter inspirerade andra att starta ett projekt 
med samma inriktning har ej direkt studerats. Eva trodde, att hon och 
hennes kollegor hade sått ett frö i en grannkommun men riktigt säker 
kunde hon inte vara. 

Någon enkel relation mellan personalfortbildning och lokalt utveck
lingsarbete finns inte. I det sk ALF-projeket16 studerades om det finns ett 
samband mellan den pedagogiska idédebatten och förändringar av sko
lans undervisning. I studien ingick lärare som deltog i två slag av för
söksverksamhet. Det ena området gällde barn och teknik (B&T), som 
haft stöd från skolöverstyrelsen, och där försöksverksamheten bedrivits 
inom ramarna för sk försöksskolor. Det andra området var läsning på 
talets grund (LTG). I LTG-gruppen hade lärarna i stort sett saknat stöd 
från den etablerade skolvärlden (Hasselgren, 1983, s 18). Resultaten pe
kar på att i B&T-försöken uppfattar en majoritet av lärarna att det var 
den pedagogiska idédebatten som givit uppslag till förändringarna 
medan det bland LTG-försöken fanns en motsatt uppfattning. Här var 
den dominerande åsikten bland lärarna att det var försöken som föranlett 
dem att ta del av den pedagogiska idédebatten. Hasselgren förklarar ut
fallet med att B&T-lärarna stimulerades till utvecklingsarbetet medan 
LTG-lärarna själva måste kunna motivera sin verksamhet och därför 
sökte sig till idédebatten (a a, s 26; jfr även Lindblad, 1991, s 233ff). 

Tydligt är att den pedagogiska idédebatten fyller en funktion som in
spirationskälla i arbetet med att utveckla verksamheten. Det tycks vara 
betydelsefullt såväl inför ett utvecklingsarbete som när det redan är 
igång. Specialläraren i projekt A skaffade t ex aktuell litteratur till pro
jektet. Hon gjorde i ordning ett bibliotek som lärarna hade tillgång till. 

^ ALF- projektet (Analys av Lärarledd Försöksverksamhet) pågick under åren 1980-1984 vid pe
dagogiska institutionen, Uppsala universitet. Projektet har givit ut ett flertal rapporter och anteck
ningar av gjorda studier. En preliminär slutrapport föreligger (Lindblad, 1991). 
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Hon uppmanade alla att ta del av li tteraturen och delar av den diskutera
des också vid de träffar som lärarna hade. 

I skolöverstyrelsens granskning av det lokala utvecklingsarbetet 
(Skolöverstyrelsen, 1990, s 55ff) framförs som en slutsats att fortbildning 
skall ses som ett medel för att det lokala utvecklingsarbetet skall bli ett 
instrument för förändring och kompetenshöjning. Skolöverstyrelsen (a a, 
s 40ff) finner i sin granskning att fortbildning i 22 av 49 utvecklingsar
beten varit endera utgångspunkt för utvecklingsarbetet eller ett resultat av 
utvecklingsarbetet. I denna studie har lärarna i fl era projekt använt sig av 
studiedagar eller studiecirkelverksamhet för att förkovra sig inom det 
område de valt att utveckla. En fortbildning som antingen varit en start
punkt för ett utvecklingsarbete eller en följd av detsamma. 

De presenterade projekten i denna studie visar att kopplingarna till 
fortbildning existerar men framför allt att lärarna vill ha egen fortbild
ning och inte studiedagar med ett av andra på förhand givet innehåll. 
Inom projekt A använde man sig t ex av studiedagarna för att fördjupa 
sig i ämnet motorik och dess tillämpning i skolan (Rönnerman, 1986, s 
12). Det finns all anledning att hävda att nya former för fortbildning 
måste till för att lärarna skall kunna utvidga sin professionella kunskap 
(Lander och Odhagen, 1991, s 106ff). Viktigast är att enskilda lärare och 
lärarlags önskemål om kompetenshöjning tillgodoses och räknas in i det 
kommunala fortbildningsprogrammet. 

Personalfortbildning kan alltså antingen vara en förutsättning för eller 
ett resultat av ett lokalt utvecklingsarbete. Det är naturligtvis också möj
ligt att se själva projektverksamheten som fortbildande i sig, även om 
inga formellt arrangerade utbildningstillfällen ingår i arbetet. All förän
dringsverksamhet innebär självfallet i någon mening att de involverade 
förvärvar ny kunskap. 

Lärare, som följt en kurs inom den kommunala personalfortbild
ningen på skolans område, kan inspireras till att starta ett lokalt utveck
lingsarbete och många kurser har sannolikt som ett delsyfte att just med
verka till förändringsverksamhet. I den studie som presenterats här hade 
merparten av lärarna idéer om vad de vill göra. Om dessa idéer ur
sprungligen kom från någon fortbildningsdag är svårt att besvara. I tre 
projekt (projekt D, E och G) fanns någon typ av studieverksamhet innan 
lärarna sökte pengar för en projektverksamhet. I flera fanns en diskus
sion om vad man skulle vilja göra. Egentligen var det bara projekt B som 
planerades i samband med lågstadiesatsningens tillkomst. Studien visar 
däremot att det är vanligt att projektverksamheten leder till behov av 
kompletterande fortbildning som deltagarna initierar själva. Slutligen kan 
noteras att projektverksamheten också kan leda till att de inblandade 
medverkar i personalfortbildning för att sprida information och erfaren
heter från sin verksamhet, för att inspirera andra till utvecklingsverksam
het. Personalfortbildning kan i sådana fall också ses som instrument för 
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att sprida det lokala utvecklingsarbetet, vilket jag närmare behandlar i 
följande avsnitt. 

Spridning av lokalt utvecklingsarbete 
Som tidigare nämnts användes centralt styrd fortbildning som ett medel, 
när det gällde att sprida modeller för grundskolans utveckling. Det kom 
med tiden att visa sig att denna form för spridning inte gav de resultat 
som förväntats. Carlgren (1986, s 85 ff) anger just spridningsproblemet 
som en av avsikterna med LUVA-reformen. Det lokala utvecklingsarbetet 
skulle medföra att flertalet lärare deltog och med det skulle det vara 
lättare att omsätta forskningens resultat och anpassa dem efter lokala 
problem och behov. 

Lärarna i de åtta projekten har främst spridit information om sin verk
samhet genom att de medverkat på de sammankomster länsskolnämn-
derna arrangerat då samtliga projektledare träffats och haft möjlighet att 
utbyta erfarenheter. Länsskolnämndema har också varje år sammanställt 
rapporter över bedriven projektverksamhet i länet. Dessa rapporter har 
spridits till rektorerna. Skolöverstyrelsen har sammanställt utvecklingsar
beten i bokform i syfte att sprida information om den lokala verksamhe
ten (t ex Berg m fl, 1980; Andrae Thelin m fl, 1987), samt om olika 
forskningsprojekt (t ex Burholm m fl, 1990). Inom utvärderingen av 
lågstadiesatsningen har ett antal rapporter producerats (Schelin, 1984, 
1985, 1986; Nitzler, 1987; Rönnerman, 1986, 1988, 1989a; Åhman, 
1984). Lärarna har dessutom spridit sina erfarenheter genom att de an
svarat för studiedagar, tagit emot studiebesök, själva gjort studiebesök etc. 

Edström (1986) har inom det ovan nämnda ALF-projektet analyserat 
ett antal frågor om spridning. I hans studie visade det sig att de tillfrå
gade lärarna uppgav att samtal eller samarbete förutom egna erfarenheter 
och idéer är den viktigaste kanalen till förändringsarbete. På frågan om 
hur de själva vill sprida sina erfarenheter svarar de tillfrågade lärarna att 
det bör ske muntligt eller skriftligt i t ex lärarpress. Den muntliga kom
munikationen visade sig vara den som lärarna föredrog både när de 
själva tog till sig information och när de ville sprida information (jfr även 
Gatel, 1988). 

Resultaten är intressanta bl a mot bakgrund av att länsskolnämndema 
och skolstyrelserna sammanställer rapporter över bedriven försöksverk
samhet i kommunerna. Tydligen är inte rapportformen en bra form för 
spridning av projektverksamhet. Under mina besök var det ingen lärare 
som nämnde eller visade någon rapport som inspirationskälla. Däremot 
kände de väl till olika projektverksamheter som bedrevs vid olika skolor i 
närheten. De visade stort intresse av att vilja besöka dessa eller be någon 
lärare komma till dem och berätta. Ett problem är troligen att rappor
terna blir liggande hos någon och ett annat lärarnas ovana att skriva rap
porter. 
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Det ankom på lärarna, som hade medel från lågstadiesatsningen, att 
utvärdera projektverksamheten och rapportera den till länsskolnämn-
derna. Denna rapportering var av mycket olika karaktär.17 Rektorn i 
projekt F uppdrog åt en av skolpsykologerna att utvärdera och samman
ställa verksamheten, vilket resulterade i en omfattande rapport, där samt
liga lärare intervjuats angående den pågående verksamheten. Intervjuer 
gjordes även med föräldrar och barn. I projekt B genomförde lärarna 
själva en utvärdering av sin verksamhet. Utvärderingen innebar att lärarna 
själva skrev en sida om hur de upplevt verksamheten. Denna form av ut
värdering var vanlig bland de projekt jag studerade. Lärarnas utvärde
ringar är huvudsakligen av beskrivande karaktär och behandlar hur verk
samheten var upplagd, vad de gör och vad de vill förändra och tycks 
tjäna som ett slags "bevis" för att de ufört något under den tid de erhållit 
medel. Utvärderingarna är i flertalet fall tillkomna därför att det fanns en 
rapportskyldighet, vilket i sin tur kan ses som en del av länsskolnämn-
dernas kontroll av projektverksamheten. 

Några av lärarna har i viss mån spridit sina utvärderingsrapporter, när 
de varit ute och berättat om sin verksamhet. Det är framför allt lärarna i 
projekten D, F och G som använt sina rapporter för detta ändamål. I v il
ken mån spridningen av dokumenten har lett till att andra startat en lik
nande verksamhet är svår att uttala sig om. Man kan också ställa sig frå
gan vilken tillgänglighet dessa rapporter om utvecklingsarbeten har och 
vilka åtgärder som vidtas för att öka deras läsvärde? 

Lärarna har dåliga förebilder när det gäller att rapportera sin verk
samhet, vilket också gäller skrivandet av projektansökningar. De formu
lär de erhåller är oftast uppbyggda efter "den vetenskapliga modellen" 
syfte-metod-resultat (SMR). Men väldigt få av de projekt som genomförs 
har en verksamhet som utgår från relationen mål-resultat. De handlar i 
stället om att förändra och/eller utveckla den inre verksamheten, vilket 
inte är enkelt att beskriva på det sätt som modellen anger. Man kan också 
säga att läramas utvärderingar och rapporter visar att lärarna inte behär
skar den modell de skriver sina projektplaner efter. Carlgren (1986, s 
163) fann i sin studie att endast fem av 26 projekt var av karaktären re-
sultatstyrda, och menar att SMR-modellen måste kompletteras med andra 
modeller som tar hänsyn till det lokala utvecklingsarbetets inre verksam
het. 

Om det lokala utvecklingsarbetet skall vara lokalt och knutet till de 
inblandade aktörerna, kan det inte främst vara projektidén eller projek
tresultaten som skall spridas. I de åtta projekt som presenterats i denna 
studie har ingen av lärarna sagt sig ha någon direkt förebild utan de har 
skaffat sig inspiration genom studiebesök, litteraturläsning, studiedagar 
etc. För att frigöra sig från tron på att det finns en förebild för projekt
verksamheten måste spridningen vara av en annan karaktär. 

^ ^ Se bilaga 2. Jag kommer även i kapitel 10 att diskutera lärarnas utvärderingar. 
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Vad är det då som skall spridas? Enligt min mening är det framför allt 
erfarenheter av utvecklingsarbetet som sådant, dvs erfarenheter av m ödor, 
tveksamheter och arbete som ligger bakom en projektidé, samt hur den 
kan förverkligas, genomföras och hur något nytt på sikt kan ingå i den 
reguljära verksamheten. Det är tankarna bakom och själva processen som 
är av intresse att sprida och inte några färdiga modeller som kan fungera 
som förebilder. Det handlar också om information om hinder och hur 
dessa kan överbryggas inom utvecklingsverksamheten. Sådan informa
tion kan vara skriftlig och/eller muntlig. I sammanhanget kan det vara av 
intresse att erinra sig, att det är de i någon mening framgångsrika projek
ten som redovisas och sprids, vilket får till följd att negativa lärdomar ej 
lyfts fram, något Kallös (1985) påpekar. I d enna studie kan vi också tala 
om att det är framgångsrika projekt som presenteras. 

Man kan inte heller bortse från de personliga och psykologiska inter-
aktioner och den dynamik som sker mellan individer i skolan för att 
kunna bedöma vilken informations- och spridningsstrategi som är mest 
effektiv. Samspelet mellan olika faktorer är komplext och om det lokala 
utvecklingsarbetet skall lyckas måste det baseras på professionell utveck
ling inom skolan (jfr Fullan, 1985). 

Förändring eller utveckling? 

Centrala begrepp för detta kapitel och för avhandlingen i dess helhet är 
förändring och/eller utveckling. Båda begreppen anger en riktning. 
Förändring kan vara på både gott och ont, medan utveckling avser en 
förändring till det bättre (jfr Kallös, 1987). För att förstå skolutveckling 
måste dessa begrepp också kopplas samman med de yttre ramar som 
omger den svenska skolan då dessa anger vilken utveckling som är önsk
värd och även sätter gränser för vad som är möjligt. I detta avsnitt avser 
jag att di skutera såväl lokalt utvecklingsarbete som skolutveckling i stort. 

Ur de data som ligger till grund för studien framkommer att motivet 
för lärarna att utveckla sin verksamhet i de flesta fall varit att förbättra 
situationen för eleverna. Lärarna anger problem som okoncentrerade 
elever, inskolningstiden för elever i årskurs ett, elevernas övergång mellan 
olika stadier etc. De åtgärder, som lärarna väljer för problemen i fråga, 
framstår dock som indirekta i f örhållande till de svårigheter som påtalats. 
T ex koncentrerar sig lärarna på motoriska övningar, musik och drama 
för barn med lässvårigheter eller koncentrationsproblem, snarare än att 
pröva nya läsinlärningsmetoder. 

Utifrån den typ av åtgärder, som lärarna vidtagit i sina utvecklingsar
beten, är det svårt att veta hur eleverna direkt påverkats utöver att de del
tar i en "ny" verksamhet. Säkerligen har de identifierade problemen lösts 
för några elever, samtidigt som man kanske skapat nya problem för an
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dra. När lärarna talar om att utvecklingsarbetet lett till förbättringar 
handlar det oftast om utveckling av och för dem själva. 

Det är sannolikt lärarna som främst kunnat dra fördel av utvecklings
arbetet. Lärarna har hittat olika sätt att samarbeta, gjort gemensamma 
planeringar, utbytt erfarenheter etc. Förbättringarna för lärarna har i sin 
tur varit av olika karaktär. Vissa har varit nöjda med att kunna göra det 
de vill medan andra uttryckt att de känner större trivsel. En ökad trivsel 
och en förbättrad arbetssituation ses då som en förutsättning för att un
dervisningen skall bli bättre. 

Carlgren (1986, s 97) analyserar utvecklingsarbete i termer av hori
sontell respektive vertikal förändring. Den förstnämnda anger en 
kvalitativ ny form av praktik, dvs en förändring från gammal till ny 
praktik, medan den vertikala förändringen antyder en förbättring av 
existerande praktik. En horisontell förändring kan överensstämma med 
centrala riktlinjer t ex läroplanen och bygger då ofta på forskning, men 
ses inte alltid som en förbättring i lärarperspektiv. I den vertikala för
ändringen ersätts delar av den gamla praktiken av en ny och ses nästan 
alltid som en förbättring ur lärarperspektiv, men kan i ett reform
perspektiv ses som en stagnation. 

Vad som skiljer LUVA från tidigare modeller är, att förutom att läro
planens intentioner skall förverkligas, dvs en horisontell förändring skall 
ske, skall LUVA leda till lokala förbättringar, dvs en vertikal förändring. 
Om LUVA skulle lyckas kommer alltså en horisontell förändring att 
framstå som en vertikal förändring, enligt Carlgren. Det skulle betyda att 
lärarna har utvecklat skolan i enlighet med läroplanens intentioner och 
det ses som en förbättring ur lärarperspektiv. Carlgren menar dock att 
LUVA-ideologin inte alls gynnar lokalt tänkande utan det handlar just 
om att genomföra vad som tänkts centralt: 

Det lokala utvecklingsarbetet framställs som att lärarna nu får kontroll 
över utvecklingen av skolans verksamhet. Men lösningarna finns re
dan. Det lokala utvecklingsarbetet blir närmast ett sätt för lärarna att 
komma ikapp den centrala utvecklingen. Ansvaret överlåtes till lä
rarna men problemanalysen och problemlösningen är redan gjord. (A 
a, s 219) 

Carlgren efterlyser ett medvetet handlande och en reflektion över ut
vecklingsarbetet bland lärarna. Låt oss stanna upp och återerinra oss vad 
som framkommit i beskrivningarna av projekten i min undersökning. De 
lågstadielärare, som deltagit i projektverksamheten är tämligen överens 
om att utvecklingsarbetet bidragit till reflektion över verksamheten. De 
har sökt sig ny kunskap genom egen anordnad fortbildning och de talar 
om förändring av såväl arbetssätt som yrkesfunktion, områden som båda 
är grundläggande för att kunna bedriva en god undervisning. De inter
vjuade lärarna är också till viss del överens om att det är de lokala beho
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ven och lärarna som individer som är avgörande för om en förändring 
sker. I en av frågorna vid uppföljningen tillfrågades lärarna om det är de 
som skall utveckla skolan. Samtliga besvarade frågan jakande, någon 
med emfas: 

Ja, vem annars ska göra det (utveckla skolan). Inte gubbarna på SÖ 
som sitter i Stockholm och inte skolstyrelsen. Det är lärarna som är 
proffsen. Det är lärarna själva som får utbilda sig på sin fritid och lä
ser och läser. Fortbildningen är ju urusel... (Eva) 

Av tidigare resonemang framgår att lärarna knappast avser att arbeta po
litiskt och förändra de yttre ramarna, utan det är genom sin lärargärning 
de vill utveckla det inre arbetet i skolan. Det är inom skolan man kan 
förvänta sig förändring och eventuellt utveckling. Det handlar alltså om 
lågstadielärarnas undervisningssituation och yrkesfunktion, som kan ut
vecklas genom det lokala utvecklingsarbetet. Det är med andra ord så, att 
lärarna menar att de genom det lokala utvecklingsarbete de varit in
dragna i haft möjlighet att självständigt förändra och tom utveckla såväl 
arbetssätt och arbetsformer som sin egen yrkesfunktion.18 Det är möjligt 
att de då tillämpat redan givna lösningar och endast haft en skenbar 
kontroll över verksamheten, dvs agerat som Carlgren anger i citatet ovan. 

Jag menar dock att mina data tyder på att så är inte fallet. Även om lä
rarna accepterat något av de områden som föreslagits från centralt håll,19 

har de i merparten av projekten utgått från att en förändring måste ske av 
existerande praktik. Självfallet har t ex årskursintegrerad undervisning 
inte upptäckts inom projekten D och E, men lärarna har självständigt valt 
att dels söka medel för att bedriva en verksamhet, dels självständigt valt 
att pröva detta arbetssätt utifrån egna erfarenheter i sin verksamhet. 
Lärarna har genom tillvägagångssättet tillförts ny erfarenhet och kunskap 
som reflekterats mot den gamla. 

Carlgren diskuterar inte det faktum att det på olika sätt kan finnas en 
överensstämmelse mellan en central inriktning och lärarnas intentioner. 
En sådan överensstämmelse kan bero på att centrala önskemål och lokala 
lärarbehov sammanfaller, att lärarna mer eller mindre medvetet formule
rar behov av att kunna uppfylla centrala önskemål och därigenom gör 
dem till sina egna etc. Vad som aktualiseras är egentligen lärarnas upp
gift som verkställare av statliga riktlinjer och direktiv och hur lärare inom 
sådana ramar kan och bör vara autonoma. Detta innebär att motsätt
ningar knappast främst går mellan central styrning och lokal skolutveck
ling, utan i stället gäller den form och det innehåll den centrala styr
ningen har. Den centrala styrning, som kännetecknar lågstadiet (genom 

1 ® Utvecklingen av yrkesrollen och även den personliga utvecklingen berör jag närmare i nästa ka-
piteL 

19 Angående detta förfarande har jag tidigare visat på att vad som angivits i projektansökan sällan 
stämmer överens med vad som faktiskt utförs i verksamheten. 
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lågstadiesatsningen), tycks i väsentliga stycken ha sammanfallit med lo
kalt uttryckta behov och önskemål från lärarkåren, vilket i så fall med 
stor sannolikhet varit en bidragande faktor till att projektverksamheten 
bedömts så positivt av de lärare jag studerat. 

Ett genomgående problem under efterkrigstidens reformering av den 
svenska grundskolan har varit att realisera centralt fastlagda mål. 
Lindensjö och Lundgren (1986, s 41f) analyserar denna fråga på vad de 
benämner fomuleringsarenan, dvs den arena där politiska mål formuleras 
och på realiseringsarenan, där målen förverkligas. Klyftan mellan dessa 
arenor har under första generationens reformer20 uppfattats som möjlig 
att överbrygga genom rationellt motiverade och centralt beslutade åtgär
der. För att inte denna klyfta skall öka i den decentralisering av skolvä
sendet som pågår i Sverige, menar Lindensjö och Lundgren att styr
ningen av reformer måste ske så att vida ramar ges där också hänsyn tas 
till de specifika problem som finns inom varje skola. Här menar förfat
tarna att utvärdering i form av beskrivningar "inifrån" kan vara ett medel. 
Om reformer ska vinna gehör i en decentralisering (andra generationens 
reformer) krävs, menar författarna, att motiven för en reform också över
sätts lokalt: 

Den kräver t ex att den lokala skoladministrationen inte bara repro
ducerar den centrala administrationen utan blir en aktiv del av decen
traliseringen i den bemärkelsen att den bidrar till att tolka motiv och 
avsikter med offentligt beslutade reformer. Detta accentuerar skolleda
rens ansvar men också lokala skolpolitikers och - inte minst - lärares 
ansvar visavi statligt fattade beslut. (A a, s 77f) 

Vad beträffar aktörerna på realiseringsarenan, dvs bl a lärarna, menar 
Lindensjö och Lundgren (a a), att deras professionella legitimitet måste 
accepteras. Verksamheten som bedrivs i skolan utövas av personer med 
en lång och adekvat utbildning som av tradition har rätt att själva bedöma 
och avgöra hur undervisningen skall bedrivas. Lärarnas professionalism 
bidrar i själva verket till svårigheten att styra dem genom centralt fattade 
politiska beslut (Sannerstedt, 1988). Sannerstedt menar att det är lättare 
att styra organisationer än verksamheter och när det gäller skolan är det 
också de uppgifter skolan har som gör den svårstyrd: 

Politiker saknar den professionella kompetensen, och de kan inte 
hantera den situation som kräver ständiga prioriteringar och ständiga 
individuella hänsynstaganden. Politikerna har också svårt att kontrol
lera verksamheten som inte finns dokumenterad, och där sambanden 

20 Lindensjö och Lundgren (1986) talar om första och andra generationen reformer där den första 
sträcker sig från 1940 års skolutredning till 1975 års proposition om en förändrad högskola. 
Perioden kännetecknas av en sammanhållen utbildningssektor där de olika delarna är kopplade 
till varandra. D en andra generationen reformer med utgångspunkt i SIA och grundskolans 
läroplan (Lgr-80) kännetecknas av att försöka förverkliga en decentraliserad skola (a a,s 17 f). 
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mellan bedriven verksamhet och uppnådda resultat är diffusa. (A a, s 
160). 

80-talets reformering av skolan ingår i andra generationens reformering, 
för att tala i Li ndensjös och Lundgrens termer, och kännetecknas av ökad 
decentralisering. En del i reformen är lokalt utvecklingsarbete (LUVA) 
som tillsammans med personalutveckling åligger kommunen att verk
ställa. Denna reform kan ses som e tt försök från centrala beslutsfattare att 
få till stånd förändring och utveckling i skolan utifrån lokala behov i en
lighet med en centralt fastställd inriktning. 

Lokalt utvecklingsarbete utvecklar lågstadiet 

Det lokala utvecklingsarbetet handlar på sätt och vis inte om något annat 
än att en eller flera lärare går samman och gör något för att förbättra 
skolsituationen. Detta är inte någon ny företeelse utan lärare har alltid 
sökt utveckla och förändra sin undervisningssituation (jfr Hermansson, 
1974; Lindblad, 1982; Löthman, 1985). I jämförelse med LUVA har så
dant arbete benämnts spontant eller icke styrt utvecklingsarbete. 
Skillnaden före och efter 1980-talet ligger i att lärare nu kan söka pengar 
för sin utvecklingsverksamhet något som möjliggjorts genom regering
ens beslut om en ny organisation för lokal skol- och personalutveckling 
(Prop 1980/81:97), vilket i sig är ett led i de n decentralisering av sko lvä
sendet som pågår i Sverige. Förutom utvecklingsarbete, som bedrivits på 
lärarnas egna initiativ, har pedagogiskt utvecklingsarbete i olika former 
funnits under reformeringen av skolan (se not 8 i detta kapitel). 

Jag har tidigare berört att de olika former av pedagogiskt utvecklings
arbete, som använts i syfte att genomföra centralt fattade beslut, inte har 
nått önskade resultat, något som Sandströms och Ekholms (1984) studie 
om innovationsprocessen i sko lan också pekar mot. De drog slutsatsen att 
lärare är ovilliga att förändra arbetssättet,21 vilket de menar leder till en 
stabilisering av skolan. Författarnas slutsatser kan ses som ett belägg för 
att reformer är svårgenomförbara och läroplaner och fortbildning otill
räckliga som styrinstrument för att förändra arbetssätt mm i skolan, men 
är lärarna ovilliga till förändring utifrån egna villkor? Eftersom forskarna 
redovisat sitt empiriska material noggrant kan flera intressanta iakttagel
ser lyftas fram. Lärarna är tämligen skeptiska till skolmyndigheternas 
förändringssträvan (a a, s 85). Lärarna har andra önskemål och andra 
behov. På en av frågorna kategoriserade forskarna svaren i tre områden, 
som lärarna anser sig ha förändringsbehov inom, nämligen samarbete 

Ekholm (1992a) belägger detta ytterligare i en studie av ämneslärare och elever på högstadiet 
som vid tre tillfällen 1969,1979 och 1991 fick besvara frågor om hur de använde olika arbetssätt i 
skolan. Svarsmönstret var mycket stabilt över de 22 åren trots att, som Ekholm säger, lärarna 
haft fortbildning i 110 dagar om just olika arbetssätt (a a, s 26 ff). 
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mellan lärare, arbete utifrån eleverna och den egna förändringen (a a, s 
79). Trots att dessa behov finns söker inte lärarna medvetet nya former 
för sitt arbete, så att behoven kan tillfredsställas. De centrala insatser som 
genomfördes för att stimulera till förändring (t ex personalfortbildning), 
hade uppenbarligen inte heller någon effekt (jfr Ekholm, 1992a). 
Lärarnas svar kan däremot sägas peka på att lokalt lärarstyrt utvecklings
arbete skulle kunna vara en passande form, vilket denna studie kan sägas 
ge belägg för. I en redovisning av lokalt utvecklingsarbete finner skolö
verstyrelsen (Skolöverstyrelsen, 1990) att utvecklingsarbete kan vara ett 
instrument för förändring i det vardagliga arbetet liksom att det kan vara 
kompetenshöj ande för lärarna. Denna studie pekar i samma riktning. 

En central fråga när det gäller LUVA är projektverksamhetens varak
tighet. När kommer utvecklingsarbetet att övergå i och ingå i var
dagspraktiken? Dvs när införlivas de nya idéerna i en befintlig verksam
het och utvecklar denna? En kritisk gräns här är när de extra medel som 
tilldelats upphör. Har då utvecklingsarbetet varit utformat så att lärarna 
varit beroende av extra resurser för att överhuvudtaget kunna genomföra 
den förändrade verksamheten finns det troligen ingen naturlig fortsätt
ning när de extra medlen tagit slut (jfr Kallös, 1985). Detta hände t ex 
med projekt F, vars organisation var hårt knuten till de extra medel sko
lan tilldelats. Gatel (1988) visar i si n studie att nio av 2 7 startade projekt 
fanns kvar efter det att den extra medelstilldelningen upphört. Av dessa 
nio var det fyra som hade påbörjat sitt arbete redan innan de erhöll me
del och troligen skulle ha fortsatt på samma sätt även utan medel. I före
liggande studie fortsatte lärarna sin utvecklingsverksamhet i en eller an
nan form. Sex av de åtta kan sägas ha fortsatt med samma idéer och ut
vecklat dessa än mer. Alla har dock inte fortsatt helt utan extra medel. 
Lärarna har sökt nya medel från olika håll, men verksamheten har san
nolikt inte varit avhängig av om den beviljats medel eller ej. Två av pro
jekten (projekt B och F) har avslutat den verksamhet de beviljades medel 
för. I dessa fall har lågstadiesatsningen trots allt sannolikt inneburit att lä
rarnas benägenhet att bedriva utvecklingsverksamhet påverkats positivt. 
Lärarna har på båda skolorna nämligen sökt medel för nya utvecklings
arbeten. 

I den redovisning av lokalt utvecklingsarbete som skolöverstyrelsen 
lämnat till regeringen framkommer, att utvecklingsarbeten från lågstadie
satsningen anses som de mest framgångsrika av länsskolnämnderna. De 
faktorer som lärare och skolledare framhåller för att ett projekt skall vara 
framgångsrikt är: 

...att det funnits särskilda medel; att det funnits (en) eldsjäl(ar); att 
skolledningen givit sitt stöd. (Skolöverstyrelsen, 1990, s 21) 

Skiljer sig då projekt inom lågstadiesatsningen från annan LUVA-verk-
samhet? Flera faktorer samverkar troligtvis när det gäller det positiva 
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gensvaret för lågstadiesatsningen. Lågstadiesatsningen var den första i en 
rad av denna typ av specialinriktade åtgärder och fick tämligen stor 
uppmärksamhet i facklig press. Även skolöverstyrelsen spred informa
tion genom skriften Läroplansdebatt (1984).22 På länsskolnämnderna 
utgjorde lågstadiesatsningen ett särskilt inslag genom att speciella hand
läggare utsågs för fördelning av medel men också för att bedriva en upp
sökande verksamhet och hålla kontakt med dem som beviljats medel23 

Genom den kontinuerliga kontakten har handläggarna kunnat påverka 
inriktningen på verksamheten och lärarna har, som nämnts tidigare, haft 
ett personligt stöd i utövandet av projektverksamheten. 

Skolöverstyrelsens (1990, s 3) svar på regeringsuppdraget att "redo
visa en analys av erfarenheterna från tiden 1982183 va d gäller det ut
vecklingsarbete som bedrivs lokalt" är att regionala och centrala ställ
ningstaganden ger upphov till lokalt utvecklingsarbete, vilket skulle 
stödja Carlgrens (1986) tankar om att LUVA är centralstyrt och inte en
bart kan utgå från lokala behov. Men även om LUVA är en centralt be
slutad reform visar denna studie att lokalt utvecklingsarbete utformas i 
hög grad utifrån de ingående aktörerna och deras behov. Om då lärarna 
är omedvetet styrda eller det är så att deras behov överensstämmer med 
de centrala styrningsdokumenten är ganska ointressant. Men att gå så 
långt som Carlgren och utropa "decentralisera förnuftet!" är jag tveksam 
till. Av s törre intresse är att diskutera i vilken utsträckning det lokala ut
vecklingsarbetet kan innebära reflektion och medvetet handlande hos lä
rarna så att de kan påverka centrala beslut. Det finns exempel på att det 
går. När läsinlärning på talets grund (LTG) började användas mer fre-
kvent i skolan var stödet från centralt håll litet, men genom den genom
slagskraft som fanns på lokal nivå ökade intresset så småningom centralt 
där to m LTG-konsulenter tillsattes (Lindblad, 1991, s 146). 

Vilka kanaler behöver då upprättas för att beslutsfattare skall kunna ta 
del av den praktiska erfarenheten? De kanaler som finns upprättade gäl
ler främst utvärdering men hittills har mycket av den utvärdering som 
bedrivits utgått från ett centralt perspektiv där kontrollfunktionen domi
nerar och där SMR-modellens (syfte-metod-resultat) perspektiv styr be
dömningen av vad som är framgångsrikt eller ej (Carlgren, 1986). I en 
decentraliserad skolorganisation där ansvaret är fördelat på olika nivåer 
blir utvärdering ett instrument för att kontrollera det varje nivå är ålagd 
att utföra. Detta innebär att utvärdering används frekvent men också att 

22 Spridning av projektverksamheten som bedrevs inom lågstadiesatsningen pågick på många sätt. 
Förutom information om satsningen gav skolöverstyrelsen ut en bok om lågstadiebarn (Wahrby 
& Östmar, 1984). Den centrala utvärderingen i sig m edförde säkerligen att satsningen 
uppmärksammades och de rapporter som producerades spreds vidare till länsskolnämnder och 
skolor. Skolöverstyrelsen sammanfattade viss projektverksamhet senare i en bok (Andrae-
Thelin, 1991). po 
Handläggarna uppger själva att en väsentlig skillnad uppstod när mellanstadiesatsningen kom. 
Det satsades inte lika mycket resurser och dessa projekt blev inte heller kontaktade i den 
utsträckning som projekt inom lågstadiesatsningen blivit. (Rönnerman, 1989b). 
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den får olika innebörder. Innebörden kan variera från att bedöma en
skilda elevers prestationer till mer omfattande undersökningar av fackpe
dagoger. Lindensjö och Lundgren (1986) efterlyser en förnyelse av ut
värderingsforskningen där moment med beskrivningar och analyser av 
faktiska problem ingår. En utvärdering som inriktas på att beskriva "un
derifrån" skulle också kunna användas för upplysning till beslutsfattare. 

Begreppet utvärdering förefaller här vara problematiskt då det är 
sammankopplat med granskning och kontroll. Flera forskare har också 
uppmärksammat detta och vill införa termen uppföljning, som avser en 
fortlöpande prövning av verksamheten (jfr Ekholm, 1992a, Öquist, 
1992). Öquist (1992) skiljer mellan utvärdering på nationell nivå som 
har mer karaktär av inhämtning av långsiktig kunskap om systemet och 
utvärdering på lokal nivå, där det är mer befogat att tala om uppföljning 
och feed-back.24 Om utvärdering skall vara användbar i en utvecklings
process måste lärarna i ett första led själva se ett behov av och ges möj
lighet till utvärdering. De måste i initialskedet kunna få stöd för ett sådant 
arbete. I ett andra led måste också lärarna bli varse skillnaden mellan ut
värdering som utgår från kontrollbehov och utvärdering som underlag 
för utveckling.25 Den förra kan knappast ses som utvecklande för lärar
nas inre arbete. 

Utvärdering som syftar till att ligga till grund för utveckling har mer 
karaktären av att granska och beskriva den egna verksamheten. Beskriv
ningen kan sedan bilda underlag för vilken utvecklingsinriktning lärarna 
bestämmer sig för.26 Denna form av utvärdering medför att lärarna är 
aktiva och deltar i en process där utvärderingen tar sin utgångspunkt i 
frågor som är adekvata för dem. Genom detta förfarande reflekterar de 
över sin egen verksamhet, vilket bidrar till en utveckling av den egna 
professionen (jfr Alexandersson, 1992, Andersson, 1991, 1993a). 

Det lokala utvecklingsarbetet uppfattas utbildningspolitiskt som en 
strategi för skolutveckling knuten till begrepp som decentralisering och 
målstyrning men samtidigt utgående från centralt fattade beslut och rikt
linjer. I denna studie har lokalt utvecklingsarbete studerats genom låg
stadiesatsningen. Sammanfattningsvis kan sägas att de centrala direktiven 
för lokalt utvecklingsarbete har uppfyllts i de projekt som studerats. 
Projekten har i huvudsak bedrivits inom de områden som centralt angavs 
som angelägna att utveckla (Prop 1982/83:100). Det bör dock påpekas 

Gustafsson (1992) betonar att utvärderingens olika innebörd på olika nivåer förändrar fackpedago-
gens roll och efterlyser mer forskningslika utvärderingar. 
Franke-Wikberg (1992) talar om "horisontell utvärdering" som är frikopplad från kontrol l, till 
skillnad från "vertikal utvärdering 1 " (uppifrån-ner) och "vertikal utvärdering 2" (nerifrån-upp). 
Franke-Wikberg (1990) sammankopplar utvärdering och utveckling i "Umeå modellen- en stra
tegi för utvärdering och lokal utv eckling av utbildni ngskvalitet". Modellen har tre steg: själv
värdering, kollegors bedömning och uppföljning. Holmlund och Rönnerman (1992) har omarbetat 
modellen att gälla förskolan och prövat clen med positivt resultat. Andersson (1991) talar om 
utvärdering som ett instrument för pedagogisk reflektion och professionell reflektion. En 
utveckling görs i Andersson (1993a). Jfr även Ekholm (1992a,b), Alexandersson (1992). 
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att projektområdena var så pass oprecist angivna att man knappast kan 
tala om en målstyrning. Jag har tidigare visat att den verksamhet som be
drevs i praktiken innehöll en mångfald inslag som väl inrymdes i de an
givna områdena. Det är troligen rimligare att hävda att den centrala in
tention som främst uppfylldes, var att stimulera till förnyelse genom ut
vecklingsarbete snarare än en satsning på bestämda innehållsliga områ
den. Det är tydligen svårt att centralt ange precisa områden för skolut
veckling och avgränsa vad ett utvecklingsarbete bör vara. 

Den centrala styrningen - främst utövad av länsskolnämnderna 
(medelstilldelning och uppföljning) - har i de studerade projekten inte 
heller förhindrat merparten av lärarna att utgå från egna erfarenheter och 
behov i sin projektverksamhet.27 Arbetet har sedan följt sin egen logik 
utifrån de behov som funnits och har efter hand utvecklats och hade vid 
uppföljningsstudien blivit en del av den ordinarie verksamheten. Lärarna 
har genom studier och egen fortbildning ökat sin egen kunskap och på
verkat sin praktik. Genom detta förfarande blir förändring av verksamhe
ten en del av vardagsarbetet och inte som tidigare varit fallet att tillämp
ningen av e n centralt utformad modell ansågs vara den "bästa" lösningen 
för skolans utveckling. 

Tron på att skolan kan utvecklas genom en rationell linjär strategi har 
länge varit förhärskande.28 I mötet med den praktiska verkligheten har 
det visat sig omöjligt att genomföra dessa centralt uttänkta lösningar, 
även om de efter hand förfinats. Praktiken i skolan visar sig vara dyna
misk och komplex där flertalet problem måste lösas när de infaller och 
en förändringsinriktning utgå från de behov som identifierats av lärarna i 
skolan. 

Skolutveckling är svår att styra, vilket Nias m fl (1992) visade i en 
studie av fem lågstadieskolor i England. Skolomas utveckling följde var
ken en viss ordning eller var rationell i en linjär mening. Sannerstedt 
(1988) pekar på svårigheter att styra de grupper i samhället som arbetar i 
verksamheter som består av individer. Denna studie pekar också på att 
det utvecklingsarbete som studerats inte skett efter en fastlagd mall. 
Lärarna har efter hand och behov sökt ny kunskap för att driva utveck
lingen vidare som också efter hand omfattat störe delar av skolverksam
heten. 

I sin studie av lokala utvecklingsblock pekar Lindblad (1982, s109ff) på att utvecklingsarbetet blev 
ett mål i sig där centrum var starkare än perifierin. Intresset för inriktning av verksamheten var i 
det närmaste obefintlig. 

28 Strategin föreskriver att förändring av verksamheten i skolan som en målstyrbar organisation 
sker genom tillämpning av en rationell modell innefattande probleminventering, målformulering, 
val av metoder och arbetssätt i verksamheten och resultatkontroll (utvärdering). Hallerström 
(1989) behandlar olika perspektiv på förändring inom svensk pedagogisk forskning. Utifrån 
hennes analys företräder t ex Berg & Wallin (1986) ett perspektiv där vikt läggs vid 
organisationen och målens utformning medan t e x Carlgren (1986) företräder ett perspektiv med 
utgångspunkt i aktörerna och verkligheten (a a, s 49ff). 
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Detta skulle kunna ses som ett stöd för de tankegångar, som utvecklas 
i ett nyutkommet arbete av Fullan (1993). Han menar att ett linjärt tän
kande kring skolans utveckling måste ändras. Målet för en utvecklings
process är dynamiken och komplexiteten i sk olan. Han sammanfattar vad 
han talar om som ett "nytt paradigm" och anger åtta "läxor" som måste 
läras och som var och en är en paradox i förhållande till vårt "normala" 
tänkande om skolutveckling: 

"Lesson 1: You Can't Mandate What Matters 
Lesson 2: Change is a Journey, Not a Blueprint 
Lesson 3: Problems are our Friends 
Lesson 4: Visions and Strategic Planning Come Later 
Lesson 5: Individualism and Collectivism Must Have Equal Power 
Lesson 6: Neither Centralization or Decentralization Works 
Lesson 7: Connection with the Wider Environment is Critical 
Lesson 8: Every Person is a Change Agent" (A a, s 21ff) 

Fullan betonar att de åtta "läxorna" skall ses som en helhet där vaije en
skild "läxa" bygger på lärdomar från inhämtandet av de övriga. De data 
jag redovisat stämmer väl överens med Fullans diskussion och jag menar 
också att ett konventionellt tänkande om hur skolan kan utvecklas genom 
lokalt utvecklingsarbete måste förändras. 

Det är sålunda sannolikt omöjligt att tvinga lärare till deltagande och 
genomförande av utvecklingsarbete. En antydan härom fanns t ex bland 
lärarna inom projekt F. Dessa kände sig inte delaktiga i projektet och 
verksamheten fortsatte ej sedan medlen upphört. 

Förändring kan inte fastställas i förväg. Lärare slutar, som i projekt B 
och den utstakade vägen kan inte följas. Problem dyker upp under arbe
tets gång och måste lösas när och där de uppträder, vilket t ex lärarna i 
projekt C erfor. De undrade var pengarna tog vägen för projektverksam
heten och ifrågasatte medelshanteringen. Problemen ledde till nya initia
tiv från lärarna. Nya erfarenheter tas tillvara och påverkar projektinrikt
ning och projektutformning (t ex projekt D). 

För att kunna formulera visioner kring en utveckling krävs i ett första 
steg att man reflekterar över sina erfarenheter, i ett andra steg måste de
lade visioner ha tid för att kunna utvecklas. Viktigt är hur de skapas uti
från den komplexitet som råder kring skolverksamheten. Lärarna i 
nästan samtliga projekt har börjat sina utvecklingsarbeten i li ten skala för 
att sedan utvidga sina planer. I projekt D hade t ex lärarna i början av 
projektet alltför höga visioner. Efter tre års verksamhet var de också 
tvungna att överge delar av det som planerats från början och fortsatte på 
en måhända mera realistisk nivå. 

I samtliga projekt har vikten av både individuellt och kollektivt arbete 
blivit synlig. Enskilda lärare har utvecklat en speciell kompetens (t ex 
specialläraren i projekt A) som sedan används i undervisningen. 
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Samarbetet har trots allt varit det som lovordats under tiden studien ut
förts, vilket troligen varit det tillskott som betytt mest för lärarnas utveck
ling. Men detta samarbete måste bygga på att alla deltagande lärare verk
ligen är delaktiga. Projekt där någon enskild får ett alltför stort infly
tande i förhållande till de övriga riskerar att stå och falla just med en en
skild deltagare (t ex projekt B). 

Samspelet mellan central och lokal nivå fungerar först när en tvåvägs
kommunikation för lokal skolutveckling skapas. I flera projekt betonas t 
ex betydelsen av samverkan mellan projektgruppen och den centrala 
skolledningen. I andra fall (som t ex i projekt C) poängteras betydelsen 
av samverkan mellan den lokala skolan och den centrala kommunled
ningen. Länsskolnämndens betydelse för projektutveckling underströks 
av flera lärare. Slutligen kan nämnas att de statliga centrala direktiven 
och reglerna för medelstilldelning uppenbarligen var så utformade att 
lokala (decentraliserade) initiativ snarare uppmuntrades än hämmades. 

Det räcker inte att lärarna endast arbetar med att utveckla undervis
ningen i det egna klassrummet. Parallellt måste de se sig själva som en 
del i e n större helhet inom skolan och samhället där varje individ är vik
tig. Ansvar för utveckling kan inte delegeras till andra. Var och en måste 
ta ett eget ansvar. Detta framgår tydligt inom vart och ett av de studerade 
projekten. 

Skolans utvecklingsprocess är alltså komplex där både individer, 
grupper och samhället agerar. Att utveckla undervisningen är i högre ut
sträckning en kollektiv handling än en individuell. Nias m fl (1992, s 
246ff)) fann i sin studie av skolutveckling hur samarbetet gav trygghet, 
säkerhet och öppenhet mellan lärarna, men också hur betydelsefullt det 
individuella kunskapsinhämtandet var. Fullan (1993, s 138ff) pekar 
också på vikten av att lärarna både utvecklas personligt och individuellt 
liksom att samarbete och relationer med andra utvecklas inom skolan. I 
en förändringprocess är det nödvändigt att kunna komma med egna 
idéer, att vara förändringsagent när andra inte orkar, liksom det är viktigt 
att samarbeta med andra för att hela skolan skall utvecklas. 

I denna studie har lärarna utvecklat sin praktik avgränsat till klassen 
eller lågstadiet. I projekt C, D och G har också försök påbörjats där mel
lanstadiet deltar. För att dessa förändringsströmmar skall kunna fortsätta 
att utvecklas till att omfatta hela skolan är det troligen viktigt att synen på 
hur utveckling sker förändras hos de inblandade såväl lokalt som cen
tralt. En aspekt som framkommit i denna studie är betydelsen av lä rarnas 
egen utveckling och det samarbete som utvecklas dem emellan, något 
som jag kommer att redogöra utförligare för i det sista kapitlet. 



Kapitel 10 
Lokalt utvecklingsarbete - lärarinnornas 

källa till ökad kunskap 

Det lär väl knappast ha undgått någon att samtliga lågstadielärare som 
medverkat i de redovisade projekten varit kvinnor. I de fall män har 
nämnts har de haft en annan position, nämligen som rektor eller i vissa 
fall studierektor. Bilden som framträtt är den verklighet som existerar i 
den svenska grundskolan där tjänstgörande lågstadielärare till drygt 98 
% utgörs av kvinnor (SCB, 1988).1 På motsvarande sätt utgörs rektorerna 
i grundskolan i nästan lika hög utsträckning av män (85.2%). Däremot är 
andelen kvinnliga studierektorer större.2 Kön blir därför betydelsefullt 
för att vi ska förstå vad som h änder i klassrummet, i lärarrummet och hos 
enskilda aktörer. Det blir också viktigt att beakta könsaspekten, när man 
ser till skolan i dess helhetssammanhang. 

De lågstadielärare jag studerat har inte passivt deltagit i ett utveck
lingsarbete utan har själva aktivt sökt medel för att påverka sin praktik. 
Lärarna har genom detta förfarande själva utvecklats och genom samar
bete med sina kollegor sökt ny kunskap. 

I detta kapitel kommer jag inledningsvis att resonera kring lärarnas 
egen utveckling och det samarbete som utvecklats i lärarlaget. För att 
synliggöra och förstå lärarnas arbete betraktar jag det som karriär inom 
yrket. Jag skiljer detta från den gängse definitionen av karriär som inne
bär en stegvis framgång uppåt i hierarkin. De kvinnor som ingår i d enna 
studie tycks föredra att bli duktiga lärare och har inga funderingar på att 
byta yrke. 

Lärarinnornas utveckling genom lokalt utveck
lingsarbete 

I beskrivningarna (del 2) framträder den ena lågstadieläraren efter den 
andra och uttrycker sin tillfredsställelse med arbetet under och efter pro

* Detta förhållande gör att jag genomgående kommer att beteckna lågstadieläraren som hon. 
2 Acker (1987) visar en liknande bild av andelen lågstadielärare i England. A ndelen kvinnliga rek

torer är däremot mycket högre i England för de lägre skolåldrarna (a a, s 92). Strober och Tyack 
(1980) visar historiskt hur kvinnor ersatt männen vid undervisning av de små barnen på 
sommarlovet på landsbygden. Under samma tid arbetade männen extra inom jordbruket. När 
undervisning blev ett primärt arbete var lönen och statusen låg. Männen sökte sig då till andra 
viktiga positioner och fick med det kontakt med maktstrukturen i samhä llet genom olika klubbar 
som dominerades av män. Förutom den ekonomiska aspekten bidrog samhällets syn på en 
ledare. Han skulle vara man, lång, medelålders, vit och helst medlem i någon kyrka. P å det sättet 
kom inte skolans ledare att skiljas från andra institutioner i det amer ikanska samhället. 
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jektåren. Hur skall detta tolkas? Det kan handla om att man som lärare 
gett upp hoppet om en befordran eller högre tjänst och därför satsar på 
att utveckla arbetet i klassrummet (Sikes et al, 1985). Men av vad som 
framkommit genom beskrivningarna torde inte den tolkningen vara så 
relevant för lågstadielärarna i denna studie. En rimligare tolkning är att 
utvecklingsarbetet har bidragit till en utveckling både på det individuella 
planet och i lärargruppen. 

Hos den enskilde läraren tycks det vara viktigt att uppnå en förening 
av personlighet och yrkesfunktion. En sådan förening bidrar till att lära
ren känner sig hel och är sig själv i yrket, något som jag inledningsvis 
kommer att resonera kring. Därefter övergår jag till att diskutera det 
samarbete som utvecklats mellan lärarna genom projektarbetet och vilken 
betydelse det haft i sökandet efter kunskap. 

Förening av personlighet och yrkesfunktion 
I sin klassiska studie av läraryrket fann Lortie (1975) att den personliga 
utvecklingen är avgörande för att socialiseras till lärare.3 Lortie menar att 
genom detta skiljer sig läraryrket från andra yrken där socialiseringen 
sker utifrån en kollektiv, teknisk kunskap som baseras på vetenskap. Han 
fann i sin studie att personligheten var avgörande på två sätt. För det för
sta måste de metoder som läraren ska anamma vara förenliga med per
sonligheten och dennas arbetssätt. Tekniken är då inte verksam för alla 
då dess värde relateras till personligheten. För det andra är värdet av en 
metod okänt tills läraren har prövat den i klassrummet och sett att den 
fungerar. Praktiken måste m a o fungera för den enskilde läraren. Det är 
erfarenheterna som är det viktiga (a a, s 77f). Lortie pekar på det egna 
klassrummet som den främsta källan till kunskap och att lärare inte byg
ger upp någon delad gemensam kunskap utan att det handlar om en 
självsocialisering till yrket. Lorties studie har kritiserats av många4 men 
torde i förhållande till lokalt utvecklingsarbete vara fruktbar till vissa de
lar. 

I det lokala utvecklingsarbetet är det lärarna själva som väljer inrikt
ning och genomför arbetet. Det sammankopplas i många fall med att de 
söker ny kunskap som kan omvandlas till metoder i klassrummet, vilket 
illustreras i fle ra av de beskrivna projekten (t ex projekten C, G, H). Vad 
som skiljer sig från Lorties tes om den individuella utvecklingen är att det 
lokala utvecklingsarbetet även bidragit till att lärarna samarbetar på olika 
sätt såväl i sökandet efter en gemensam kunskapsbas som i utarbetandet 
av nya metoder. 

3 Se också Johansson (1992) som diskuterar metodiklärares socialisering i förhållande till Lorties 
teser. Jfr även Berge (1992) som studerat textil- och trä&metallslöjdlärares socialisering till 
lärare. Hon för en annan diskussion och använder begreppen mästare-lärling för att illustrera 
processen. 

4 Främst har kritiken riktat sig mot Lorties diskussion om lärare som professionella. 
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Jennifer Nias (1986, 1989a) talar om ett nödvändigt samband mellan 
personligheten och utvecklingen till lärare. Hon menar att den egna per
sonen och läraruppgiften måste smälta samman, först då är man lärare. I 
inledningen till sin bok (Nias, 1986, s 3) illustrerar hon skillnaden genom 
en studerandes uttalanden om "att bli lärare" {"to become a teacher") 
och "att uppleva mig själv som lärare" ("to find myself as a teacher"). 
Det är det sistnämnda tillståndet hon menar att läraren måste uppnå för 
att hon skall fortsätta att undervisa och trivas med yrket: 

To "feel like a teacher" is to feel you can be yourself in the classroom; 
to be yourself is to feel whole, to act naturally; to act naturally is to 
enter into a relationship with children, a relationship in which control 
makes possible the exercise of responsibility and the expression of 
concern; together, these states enable you to "be yourself in the 
classroom and therefore to "feel like a teacher". (Nias, 1989a, s 191) 

Läraryrket ger rika möjligheter att låta andra delar av livet och fritiden 
ingå i yrkesutövningen. Det blir snarare en svårighet att separera yrket 
från personen. Många av de intervjuade lärarna påpekade att en utveck
ling även skett av dem som personer. Dagny säger till exempel att: 

Jag har utvecklats väldigt mycket som människa, 

medan Emma är av en annan åsikt: 

Om jag förändrats som människa, det tvivlar jag på. Sådana här tan
kar och idéer det är sån 't man har, 

vilket i sin tur kan tyda på att hon själv redan "upplever sig som lärare". 
En annan aspekt som många lärare påpekar är att yrkesfunktionen 

och personligheten har närmat sig varandra genom att de själva utveck
lats. Flera av lärarna påtalar, att de nu i högre grad känner sig som hela 
människor Charlotte säger t ex 

Jag är ingen lärare längre, jag är mig själv... jag är närmare mig 
själv i vardagen, 

och Frida säger att: 

Jag är mindre fröken, mera människa. 

Charlotte och Frida framhåller att identifikationen som lärare inneburit 
att de närmat sig den egna personen. De har i sin praktiska yrkesfunktion 
låtit personen och yrkesfunktionen sammansmälta. En tolkning här kan 
vara att utvecklingsarbetet har bidragit till att de kan tillåta sin personlig
het att medverka i större utsträckning i arbet et. 
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Möjligheten att identifiera sig som lärare finner Nias (1989a) i hög 
grad bero på hur mötet mellan läraren och skolan gestaltar sig. För att 
identifikationen som lärare skall förenas med personen är det viktigt att 
egna ideal och värderingar får gehör av andra på skolan. Därför menar 
Nias att läraren föredrar att arbeta i en miljö där hon accepteras som per
son. För att bli accepterad söker sig läraren till likasinnade på skolan. 
Finner hon inte stöd på den egna skolan söker hon sig till grupper utan
för skolan för att få stöd för sina idéer. Om hon inte hittat några suppor
ters överger hon till slut yrket och söker sig något annat (a a, s 43ff). De 
lärare, som hittat någon likasinnad på skolan, stannar inom yrket och 
finner ro. De uttrycker hög grad av arbetstillfredsställelse och eftersträvar 
att nå högsta professionella standard på undervisningen dvs gör karriär 
inom yrket (a a, s 18f). Pollard (1987) uttrycker en likartad uppfattning 
som Nias vad gäller betydelsen av personligheten för lärarnas utveckling. 
Han är däremot tveksam till om det har så stor betydelse för den enskilde 
läraren att få stöd för sina värderingar och ideal. Han menar i stället att 
lärargruppen är konstlat sammansatt och att lärarna behöver varandra 
som stöd i allehanda frågor men för den skull behöver de inte dela vär
deringar. Genom det lokala utvecklingsarbetet tycks de lärare jag stude
rat stärkt sina personliga egenskaper och låtit dem framträda i lärarlaget. 
På det sättet har lärarna i högre utsträckning synliggjort sina värderingar 
och ideal, vilket många lärare uppfattat som en positiv utveckling. 
Uttalanden som "vi känner varandra bättre", "vi är mer av en enhet nu" 
har varit vanliga i intervjuerna. Det kan ge stöd till Nias tes om vikten av 
likasinnade på en skola för ökad trivsel och för att lärarna skall stanna 
kvar i yrket. Det är uppenbart att det är svårt att skilja ut personen från 
läraryrket. För att öka förståelsen av lä rares utveckling är det därför vik
tigt att inte bortse från personen ifråga. Raymond m fl (1992) påpekar 
också att lärarnas livshistorier, deras tidiga erfarenheter och personliga 
utveckling påverkar vem de är och vilken typ av lärare de blir. 

Samarbete mellan lärarna 
Verksamheten i klassrummet har genom tiderna varit ett ensamjobb, där 
läraren ensam utformat och utövat undervisning. Undervisningen har 
oftast skett inom klassrummets väggar med stängd dörr, varför lärare sins 
emellan haft liten inblick i varandras arbete. Själva skolbyggnaden har 
med sin arkitektoniska utformning bidragit till autonomin med klassrum 
efter klassrum längs en korridor med stängda dörrar. Fönstren har place
rats åt andra hållet, mot skolgården och då symboliskt mot friheten. 

Den historia och starka tradition som ensamläraren har i den svenska 
skolan får ett brott på 80-talet genom att läroplanen (Lgr-80) föreskriver 
arbetsenheter i grundskolan.5 Arbetsenheterna har främst karaktären av 

5 Kallos (1985) redovisar bakgrunden till och innebörden av de beslut som ledde till inrättandet av 
arbetsenheter i grundskolan. 
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en organisatorisk indelning för planering och konferenser. Även om en 
koppling till samarbete mellan lärarna finns (a a, s 43f) är inrättandet av 
arbetslag inte föreskrivet, vilket Bretell (1986) och Kallös (1985) menar 
vara en förutsättning för att arbetet i arbetsenheterna skall fungera. 
Genom att förespråka arbetsenheter blir också samarbetet knutet till an
dra organisatoriska frågor som t ex upprättandet av en lokal arbetsplan. 

En förändring i riktning mot ett ökat samarbete mellan lärare i peda
gogiska frågor kommer knappast till stånd genom formuleringar i läro
planen utan handlar snarare om personliga insikter och ett byte av arbets-
inriktning.6 Granström (1990) har studerat fyra arbetsenheter och finner 
att arbetet i hög grad påverkas av rektorsområdets organisatoriska ut
formning. Variabler som hierarki, lagarbete och tydlighet i organisatio
nen används som analysredskap. Gemensam pedagogisk planering finner 
han främst i organisationer som präglas av tydligt lagarbete. I en sådan 
organisation tycks även arbetslaget tillgodose sociala behov (a a, s 102). 
Hargreaves (1992, s 226) visar att samarbetet mellan lärare i skolan 
utformas utifrån de individer som finns där och kan därför inte alltid ske 
på avsatta tider utan måste ibland ske spontant på luncher, raster, efter 
skolan etc. Läroplanens formulering om önskvärt samarbete har inte den 
förankringen i praktiken utan ter sig snarare som ett uttryck för ett hie
rarkiskt tänkande. Andra än de direkt berörda beslutar om hur arbetet 
skall utföras. 

Min studie visar att samverkan mellan lågstadielärarna vuxit fram och 
blivit nödvändig för den verksamhet man velat skapa. Lärarna visar i sitt 
lokala utvecklingsarbete att de genom den befogenhet de haft att ut
veckla ett visst område använder sig av egna erfarenheter, utvecklar sig 
sjäva och söker samarbete med kollegorna, långt över vad som anges i lä
roplanen. I den presenterade studien har mycket av samarbetet skett på 
icke-planerad tid. Lärarna har träffats på kvällarna för att planera arbetet 
eller deltagit i studiecirklar i något ämne.7 En av lärarna i projekt C be
rättade t ex att hennes man klagade på att hon ägnade så mycket tid åt 
arbetet. 

Om man tidigare förespråkat ensamläraren så menar Hargreaves 
(1991, s 48), att samarbete i dag ses som nyckeln till förändring.8 

6 Hargreaves & Da we (1990) varnar för det påtvingade samarbetet då det ökar administrativ 
kontroll och undergräver inslag som förtroende, support, öppenhet och informell information. Se 
även Smyth (1991). 

7 ' Nias (1989b) talar om fyra sätt genom vilka de vuxna kan påverka varandras pedagogiska prak
tik utan att delta i själva undervis ningen. För det första genom huvudläraren, för det andra genom 
informella möten efter skolan, för det tredje på korta möten under skoltid (raster etc) och för det 
fjärde genom "skolsamlinaen" (school assamblies). Samtliga punkter Nias för fram sker 
spontant i de projekt jag studerat. 

8 Rosenholtz & Kyle (1984) framför i en artikel att ensamlärarens sökande av modeller för 
undervisning faller tillbaka på minnen från d en egna skoltiden. De menar att först i sam arbete 
med andra kan en professionell dialog föras som bidrar ti ll lära res säkerhet och utveckling i 
undervisning. Warren Little (1987) fann att fördelen av samarbetet, som erfarna lärare beskrev 
det, var att slippa isolering i klassrumm et. 
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Samarbete mellan kollegor har uppmärksammats på senare år och får 
stort utrymme när det gäller att forma utvecklingen i skolan. Carlgren 
(1986) och Gatel (1988) nämner båda att samarbete bland lärarna fram
stått som ett positivt resultat av de n projektverksamhet de studerat i sko
lan. Nias (1989a) och Pollard (1987) diskuterar vikten av det sociala 
klimatet i skolan för lågstadielärarnas trivsel och kvarvarande i yrket.9 

Ingen av dem berör dock könsaspekten.10 Det gör däremot Jane Martin 
(1982) och Sara Freedman (1987), som båda menar att kvinnors sätt att 
arbeta inte får stöd och uppmuntran i den värld skolan ingår i. De syftar 
på att kvinnors kunskap bygger på erfarenheter av omvårdnad och ut
vecklas i praktiskt arbete med människor. Kunskap, som bygger på erfa
renheter och utvecklas i de yrken vars mål är att skapa en hög grad av 
fysiskt och psykiskt välbefinnande för berörda personer, benämner Ve 
(1990, 1991) ansvarsrationalitet. Inom utbildningen är målet att skapa en 
atmosfär av tillit och gemenskap i sy fte att utveckla elevernas självförtro
ende och stimulera dem att använda sina kunskaper för att utveckla både 
oberoende mot och solidaritet med kamraterna (Ve, 1991, s 55). Som 
motpol till denna praxiskunskap sätter Ve kunskap som utvecklas inom 
en tekniskt begränsad rationalitet.11 Kunskap inom denna rationalitet 
kännetecknas av förutsägbarhet och är kontrollerbar. 

I skolan förmedlas genom läroplanen ett rationellt tänkande genom att 
det framhålls att det är inom arbetsenheterna, som det lokala arbetsplane
arbetet skall utföras. När samarbete nämns avser det planering och inte
grering av ämnen i undervisningen. Det centralstyrda synsättet strider 
mot det arbetssätt som lärarna utvecklar i sitt arbete med eleverna. 
Lågstadielärarnas praktiska kunskap bygger på lyhördhet för eleverna 
och syftar till att göra undervisningen bättre anpassad till deras behov. I 
detta arbete har de studerade lågstadielärarna tagit intryck och stöd av va
randra, vilket lett till ett samarbete dem emellan. I det redovisade inter
vjumaterialet framkommer att samarbetet mellan lärarna inte endast rör 
delar av undervisningen som planering eller utformandet av lokala ar

9 Även Huberman (1992) ser samarbetet mellan lärare som en av fyra viktiga punkter i ett åtgärd-
spaket för att lärare skall trivas i sitt arbete. Övriga punkter är skapandet av nätverk, 
decentralisering samt utvecklingsarbete (aas 136 ff). 
Nias, Southworth och Yeomans (1989, ss 70ff) medger att kön är en viktig faktor när det sociala 
klimatet studeras men menar att det inte är kön utan uppgiften (a rbete med barn och omvårdnad) 
som kräver samarbete och sociala relationer. De säger vidare att i de pedagogiska 
diskussionerna visade sig inte kön vara avgörande. Både män och kvinnor uttryckte sina åsikter 
och drev frågor. 
Tekniskt begränsad rationalitet kännetecknas av att ha effektivitet som grundläggande mål. Det 
gäller att få fram största möjliga förtjänst genom minsta möjliga insats. Människor och deras 
relationer förtingliaas. Vad beträffar ansvarsrationalitet kännetecknas människor av att varje 
människa är ett mä i sig själv. Ansvarsrationalitet utvecklas i arbete t med och för andra som inte 
kan klara sig själva t ex barn, sjuka, äldre (Elgqvist-Saltzman & Ve 1987, Ve 1990, 1991). I 
vardagspraktiken existerar troligen inga rena former av tekniskt begränsad rationalitet och 
ansvarsrationalitet. Berge (1992) ser dem som idealtyper som kan "ses som poler i ett kraftfält, 
där element från den ena polen finns som strimmmor i den andra polen i faktisk praktik" (s 29). 
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betsplaner utan gäller flera olika aspekter i lärarens totala arbetssitua
tion.12 

En första aspekt gäller betydelsen av att inte vara ensam om ansvaret 
för eleverna. Lärarna talar om tryggheten av att de andra lärarna känner 
till de problem och svårigheter, som döljer sig inom klassrummets fyra 
väggar och att de genom samverkan kan få hjälp med både föräldrakon-
takten och undervisningen utan att känna sig misslyckade. Ansvaret för 
alla eleverna delas av de samarbetande lärarna. Agneta talar om att sam
arbetet lett till att de inblandade lärarna mer känner sig som en enhet och 
kan hjälpa varandra när svårigheter uppstår. I projekten A, D, E, F och G 
framför lärarna att den relation som utvecklats mellan dem har bidragit 
till att de ger varandra stöd i undervisningssituationen. De vågar ge och ta 
av varandra och öppna dörren till klassrummet. 

En andra aspekt är att samarbete bidrar till pedagogiska diskussioner. 
Ann säger t ex: 

Vi lärde oss väldigt mycket genom att diskutera pedagogiska frågor, 
något som vi inte hade gjort tidigare i lärarrummet" 

Dagny säger att hon aldrig mer vill stänga dörren utan fortsättningsvis 
vill kunna rådgöra med sina kollegor i olika frågor. Hon välkomnar den 
öppenhet som påbörjats mellan kollegorna. Kollegorna betyder mycket 
som bollplank när lärarna vill pröva nya idéer i undervisningssamman
hang, men har också stor betydelse som idéspridare. Agneta, Ann och 
deras kollegor i projekt A systematiserade diskussionerna genom att re
gelbundet läsa litteratur och diskutera den. Vid diskussionerna försökte 
de anpassa vad de läst till praktiska övningar, som de sedan prövade i un
dervisningen. På liknande sätt samarbetade lågstadielärarna Helen och 
Harriet med bildläraren Hanna där kunskapsutbytet fokuserades (jfr även 
projekten B o ch C). Denna inriktning visar på hur lärarna själva påverkar 
sin egen kunskapsuppbyggnad, utbyter erfarenheter mellan olika pro
fessioner och tar intryck av varandra. Det är tydligt att lärarna på den 
egna skolan kan bryta den professionella isolering som existerar och 
skapa möjligheter för ömsesidig påverkan och inlärning. Emma får 
sammanfatta och visa på resultatet av diskussioner när det gäller att ut
veckla ett gemensamt synsätt: 

Jag jobbar i ett arbetslag på et t helt annat sätt. Om jag s kall jämföra 
med hur jag jobbade tidigare så jobbar jag med de andra lärarna nu 
... vi har samma grundsyn på saker och ting och det gör det lätt för 
oss att arbeta ihop. (Emma) 

12 Frågan är om ett utvecklat samarbete främst är ett resultat av att det är lågstadielärare som 
ingått i studien. Motsvarande studie har inte gjorts av mellanstadiesatsningen. Däremot vet vi att 
dessa projekt var mera ämnesanknutna (t ex matematik, svenska) och mycket väl kan utföras av 
den enskilde läraren i klassr ummet (se Nitzler, 1989). 
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Utifrån de pedagogiska diskussionerna kan en tredje aspekt lyftas fram. 
Diskussionerna leder till behov av ökade kunskaper som lärarna skaffar 
sig på olika sätt (se kapitel 9). Att själva kunna påverka fortbildningens 
innehåll är ett led i den lokala bestämmanderätt som finns idag. På min 
fråga om projektverksamheten skulle kunna leda till att skolor blir olika 
svarade lärarna, att det inte oroade dem, utan de såg positivt på utveck
lingen om den höll sig inom ramen för läroplanen. De menade att man 
måste profilera sig och att ett utvecklingsarbete i många fall leder till en 
specifik inriktning på, i bästa fall, hela skolan. Som grupp betraktad är 
lågstadielärarna jag intervjuat eniga om att lågstadiesatsningen varit bra 
för detta syfte. 

Samarbete bland de lärare jag studerat ter sig tämligen informellt och 
utvecklas när behov finns. Det rör frågor av mer mellanmänsklig art som 
också tycks stärka dem i yrkesfunktionen. Genom samarbete tar lärarna 
del av varandras problem med en skilda elever i klassen och stöttar varan
dra i föräldraarbetet. Samarbete visar sig även leda till öppnare diskus
sioner om det pedagogiska arbetet, som i sin tur medverkar till att lärarna 
söker ny kunskap bl a genom att påverka fortbildningsutbudet.13 Ett 
gemensamt projekt där olika erfarenheter kan stråla samman tycks vara 
en god grund för att samarbete mellan lärare utvecklas och då ett samar
bete som får utvecklas inom och av den lärarkultur som finns på sko
lan.14 

Samarbete som en källa till gemensam kunskap 
Den utveckling som lärarna menar sig ha genomgått under projektarbe
tet, har stärkt dem som individer men också som kollektiv. De sociala re
lationerna mellan lärarna har utgjort en plattform för ökat samarbete 
samtidigt som lärarna varit ett stöd för varandra i utprovningen av nya 
metoder i klassrummet. Lärarna har, som nämnts, sökt fördjupad kun
skap genom att själva påverka bl a fortbildningsutbudet. De kurser, som 
lärarna har deltagit i, har de antingen sökt sig till eller i vissa fall själva 
anordnat genom att inbjuda föreläsare. Lärarna har inte ansett den fort
bildning som erbjudits centralt svara mot de behov de hade för att driva 
projektet vidare.15 I projekt A använde lärarna studiedagar och frilufts
dagar samt kvällsträffar för att gemensamt diskutera nya erfarenheter. 

Lärare anklagas ofta för att de inte har begrepp för sin verksamhet. I 
forskningssammanhang talar man inte sällan om att de besitter "tyst kun
skap" - en praxiserfarenhet som inte är uttryckt och inte heller dokumen

13 Warren Little (1987) berör frågan om hur nyutexaminerade lärare kan inskolas i ett lärarlag där 
gemensamt språk och kunskapsuppbyggnad utgör en stor del, vilket kan te sig svårt i början för 
nya att assimilera. 

14 Begreppet lärarkultur används av Nias, Southworth och Yeomans (1989). I Sv erige kan 
Arfwedson och Lundmans (1984) begrepp skolkod åtminstone delvis vara jämförbart. 

15 I Rönnerman (1986) finns utförligt beskrivet hur lärarna i inledningsskedet tillskapade 
studietillfällen som skulle motsvara behoven Se t ex ss 12-14; 33; 46-47; 71 ; 90-95. 
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terad. Yrkesgrupper som sägs ha denna kunskap kopplas ofta ihop med 
uppgifter som rör kvinnors liv och erfarenheter i t ex vårdområdet, 
barnomsorgen och lågstadiet. Därför kanske begreppet "tystad kunskap" 
bättre skulle beskriva den kunskap som kvinnor besitter (Molloy, 1992, s 
154). Ett steg mot en gemensam kunskapsbas är att kunna beskriva sin 
verksamhet och reflektera över den i syfte att förstå verksamheten och 
kunna utveckla den. Genom att använda begreppet "tyst kunskap" om lä
rarnas praxiserfarenhet har inte lärarnas erferenheter lyfts fram i ljuset 
utan förblivit "tystad". I denna studie framhåller dock lågstadielärarna att 
de genom utvecklingsarbetet tillägnat sig nya begrepp om verksamheten: 

Man fick ord för saker på ett annat sätt när man hade hållit på m ed 
det här. (Ann) 

Eva håller med: 

Ska man beskriva det här så kan man använda mer pedagogiska ut
tryck så lärare förstår. (Eva) 

Charlotte uttrycker att det har varit ovant och inte alltid så lätt: 

Det har varit ett jättesvårt jobb tycker jag. Vi har varit ute och pratat 
om det här arbetet lite grann. Det är ett helt annat jobb än att jobba i 
klassrummet med barnen. (Charlotte) 

Flera av lärarna har hållit i studiedagar eller förmedlat erfarenheterna 
från projektet på konferenser av olika slag: 

Vi har varit på högskolan nästan varje termin ... Då har projektet 
varit en del där och vi har visat och berättat... (Charlotte) 

Gisela och Gunilla var flitiga föreläsare i olika sammanhang. Gisela fick 
dessutom en tids förordnande på länsskolnämnden i syfte att hjälpa till 
med utvecklingsarbeten i länet. Genom att tala om sin verksamhet och 
reflektera över densamma menar Gun att den egna professionen stärks: 

Jag tror de flesta lärare som deltar i sådana här projekt tvingas tänka 
efter vad de syss lar med. Jag tror att det bidrar till att göra vår roll lite 
mer professionell. (Gun) 

I de diskussioner lärarna för med varandra och genom de frågor de får 
när de berättar om sin verksamhet på studiedagar tvingas de reflektera 
över sin undervisning.16 För att reflektionen skall bidra till generering av 

16 Begreppet reflektera används inom ett omfattande forskningsområde som benämns "reflective 
teaching". Ett annat forskningsområde som tangerar "reflective teaching" är "teacher thinking". 
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ny kunskap krävs en utvecklad gemensam kunskapsbas. För detta ända
mål anser Andersson (1993a) "täta" beskrivningar från det praktiska ar
betet vara användbara. Carlgren (1990) menar likaså att forskningen bör 
komplettera studier av skolpraktiken med etnografiska beskrivningar av 
verksamheten. Med utgångspunkt i sådana menar Carlgren att lärarna 
kan medvetandegöra sin bakgrundskunskap och en möjlighet öppnas till 
andra sätt att tänka om och handla i förhållande till inlärning och under
visning.17 Att beskriva verksamheten kan dock inte enbart vara forsk
ningens uppgift. Risken är att utifrån-inifrån perspektivet fasthålls.18 

Lärarna själva torde kunna utveckla skrivandet som ett led i det egna ar
betet. En början kan vara att utveckla de utvärderingar som lågstadielä
rarna skrev i anslutning till sitt utvecklingsarbete. Utvärderingarna var fö
reträdesvis av beskrivande karaktär. Det som faktiskt hade gjorts ned
tecknades. I några fall förekom också svar på frågorna vad har varit bra 
respektive dåligt samt vad vill du förändra? Utvärderingarna tycks dock 
endast tjänat som ett slags bevis för att lärarna utfört något under pro
jekttiden. Mindre tycks de tjäna som underlag för att teoretiskt kunna 
reflektera över verksamheten (se projektdeltagarnas egna utvärderingar i 
bilaga 2). 

Exemplen på att de i studien ingående lärarna dock har reflekterat 
över sin praktik är flerfaldiga. Merparten av de projekt som startade ut
gick ifrån en diskussion bland lärarna om den undervisningssituation de 
befann sig i. I de flesta fall upplevde lärarna den ohållbar och att någon 
förändring krävdes. I beskrivningarna visar jag hur lärarna på olika sätt 
prövar nya metoder i undervisningssituationen och diskuterar sina erfa
renheter med kollegorna, hur lärarna väljer fortbildning för att den skall 
bidra till ny kunskap, hur lärarna anlitas till studiedagar för att berätta om 
sin verksamhet, hur lärarna är med i det lokala arbetsplanearbetet. All 
denna verksamhet bidrar till att skapa en professionell skola enligt 
Lieberman och Miller (1990). Grundläggande för detta menar förfat-
tama är, att initiativen och utvecklingen kommer från lärarna och inte 
som en pålaga utifrån. Lawn (1989, s 155) påtalar t ex att skickligheten 
utvecklas inom klassrummet, men definieras utanför av andra, något 
Lytle och Cochran-Smith (1992) också håller med om. De menar att lä
rarna i stället känner till sammanhangen och att de genom egna studier 
kan generera kunskap om undervisning och inlärning både för dem 

Inom detta berörs framför allt frågor om tanke och handling. Se Naeslund (1991, s 28ff) för en 
sammanfattning av denna forskninginriktning och hur den har utvecklats. 
Carlgren och Lindblad (1991) framför att dessa beskrivningar bör vara teoretiskt anknutna så att 
lärarnas sammanhang (kontext) kan förstås och bli hanterbart. Det skulle medföra att lärarna 
kontrollerar praktiken i stäl let för att vara kontrollerade. Andersson (1993a, s 7) talar om att 
fallstudier av praktiken bör kompletteras med andra texter som gör det möjligt för t ex "studenter 
att förvärva teoretiska begrepp och modeller som kan tjäna som intellektuella verktyg för analys 
Utan en teoretisk kunskapsbas kan inte ny kunskap produceras, menar hon. 
Elbaz (1991 ) diskuterar risken med att lärarens kunskap blir forskarens när forskaren skall ge 
"röst" åt lärarens erfarenheter. Hon menar att det inte räcker att berätta lärarens historia utan 
lärare måste också involveras i forskn ingsstudien. 
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själva och för andra. Men det är inte en generell kunskapsbas som upp
rättas, utan den utgår från och ur den lärarkultur den utvecklats inom (a 
a, s 468ff). 

I dagsläget ställs delvis förändrade krav på fördjupade lärarkunskaper. 
Den nya lärarutbildningen betonar ämneskunskaper i djupare mening 
och i samband med kommunaliseringen har lärarna ålagts nya uppgifter 
och större ansvar. Sammantaget kan detta sägas peka bl a mot en önskan 
om en ökad professionalism inom lärarkåren, vilket också uttrycks i re
geringens Proposition 1990/91:18 

Lärare och skolledare är de som närmast skall ansvara för att verk
samheten i skolan genomförs enligt läroplanerna och att utbildningen 
bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
(A a, s 21) 

Än klarare blir det i det aktuella förslaget till ny läroplan "Skola för 
bildning" (SOU 1992:94). I detta ges begreppen professionalitet och re
flektion en officiell förankring 

I det utvecklingsarbete, som under 1980-talet drivits med Lgr 80 som 
bas, har stora framsteg gjorts vad gäller utvecklingen av arbetsformer 
och arbetssätt. Detta har skapat en beredskap för fördjupade kun
skapsdiskussioner på skolorna. Med andra ord finns nu en praktik 
kring arbetsformer som kan relateras till en mer fördjupad diskussion 
om kunskapens struktur och form. När nu skolväsendet är under om
vandling till ett mer målstyrt system, där de pedagogiskt professionella 
har ansvar för utvecklingen av verksamheten i skolan, blir diskussio
nen om de kunskaps- och inlärningsteoretiska grunderna för denna 
verksamhet än viktigare. En professionell lärarverksamhet innebär 
ställningstagande till såväl kunskap, lärande och undervisning som 
till hur dessa omsätts i verkligheten. En sådan verksamhet kan inte sty
ras genom föreskrifter om dess utformning. I stället är det samspelet 
mellan lärarnas teoretiska föreställningar och verksamhetens praktiska 
utformning som bör göras till grund för en alltmer reflekterad praktik. 
(A a, s 62) 

Vad som framkommit i beskrivningarna och även i detta avsnitt tycks 
vara tecken på att det som nu föreskrivs redan påbörjats, åtminstone inom 
de skolor på lågstadiet som här studerats. 

Den osynliga karriären 

I den avslutande delen av diskussionen vill jag synliggöra lågstadielärar
nas arbete genom att se det som karriär inom yrket. 
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Lärarinnan 
Att kvinnor varit och fortfarande är en så dominerande grupp när det 
gäller undervisning av små barn har sin historia. Genom industrialismen 
flyttades mycket av det produktiva arbetet ut från hemmen och barnen 
behövdes inte i lika stor utsträckning som hjälp. Den allmänna skolplik
ten medförde att utbildning för kvinnor ökade även om de under en lång 
tid utestängdes från flera yrkesområden. Läraryrket var förutom sjukskö
terskeyrket ett av de få områden kvinnor fick tillträde till när de trädde in 
på den offentliga arenan. Christina Florin (1987) visar hur riksdagen ge
nom olika beslut i mitten av 1800-talet kom fram till att småskolläraren 
skall vara en kvinna. Bl a fördes en debatt om kvinnors lämplighet och i 
1887 års normalplan benämndes den lärargrupp som skulle arbeta i små
skolan för lärarinna (a a, s 40). Ögren (1988, s 3If) visar vid en jämfö
relse mellan lärarinnor utbildade på 20-, 40- och 60-talet att alternativa 
utbildningsval med ett bredare spektrum var vanligare på 60-talet, än på 
20-talet då just sjukvården var det enda alternativ som framkom bland 
svaren. En aspekt som motiverade läraryrket var kvinnors lämplighet 
("natur") att ta hand om små barn och läraryrket sågs också som en för
beredelse inför äktenskapet och bildandet av den egna familjen. Att 
kvinnor fick tillträde berodde dock sannolikt främst på att de var en bil
lig arbetskraft och kunde användas för att sprida småskolereformen på 
landsbygden.19 

I historien finns många exempel på att modern20 varit förebild som 
fostrare av små barn. Pedagoger som Friedrich Fröbel och hans läromäs
tare Johann Heinrich Pestalozzi förde fram modern och hennes metoder i 
fostransammanhang.21 Carolyn Steedman (1985) finner däremot, utifrån 
brittiska förhållanden, att det inte är modern utan barnflickan/guvernant
en som har stått modell för lärarskapet på lågstadiet. Klassrummet er
sätter barnkammaren och blir det utrymme där den "betalda" modern 
kan fullända sin relation med barnet.22 

Även om praktiken bevisar att det är modern som varit förebild för 
fostraren visar Jane Roland Martin (1982) att detta förhållande ignorerats 
i den utbildningsfilosofiska historieskrivningen. På detta sätt förmedlas 

19 Florin (1987) visar i s in avhandling att detta främst gällde småskollärarinnorna som i e tt 
skolsystem i ekonomisk och pedagogisk kris hämtades från allmogen. Beträffande 
folkskollärarinnan var mönstret ett annat. De härstammade från medelklassen och kom inte att 
bli en underställd kår som småskollärarinnorna. Folkskolläraren och folkskollärarinnan blev 
likställda där kvinnorna drev en kamp om fältet. Se även Ekwall (1987) som studerat den tidiga 
småskollärarutbildningen. 

20 Det är egenskaper och uppgifter som ingår i ett moderskap som avses. Modern kan som 
fostrare vara en man men är oftast en kvinna. 

21 Fröbel betonar i sina skrifter att läraren i kindergarten, som kan vara både man och kvinna, skall 
besitta kunskaper om omsorg och vård av barn (Lilley, 19 67, s 117ff). Pestalozzi beskriver mo
dern som lärare i historien om Leinhardt und Gertrud, (se Martin, 1 982). 

99 ̂ Freedman (1987) jämför modem och läraren. Hemmet är moderns rike medan klassrummet är 
lärarens. Till skil lnad från lära ren kan modern visa känslor. Freedman resonerar vidare kring 
hur samhället ser skola - hem som dikotomier liksom läraren-modern och rektorn-läraren. 
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inte de erfarenheter av undervisning och inlärning, som hör till vård och 
omsorg, vilket medför att utbildningens domän definierats av manliga er
farenheter och värderingar (Imsen, 1988).23 

Det faktum att kvinnor i dag dominerar lågstadieläraryrket har således 
en historia som speglar synen på att undervisning av små barn kopplats 
samman med vård, vilket innebär en arbetsdelning som är könsrelate-
rad.24 Kön finns inbyggt i den fördelning av arbete och makt som är rå
dande men existerar också i allmänna attityder och värderingar. Ett ex
empel på en existerande värdering kan vara synen på och uppfattningen 
om begreppet karriär. 

Vid en närmare granskning av begreppet karriär finner man att det i 
gängse betydelse och värdering sammankopplas med män och innefattar 
stegvis framgång uppåt och högre lön i hierarkin.25 En annan innebörd 
borde kunna vara att förkovra sig inom sitt yrke. Som vi skall se är det 
just det som lågstadielärarna gör men utan att det belönas med t ex högre 
lön eller ses som meriterande vid sökande av hög re tjänst. Att kunna göra 
karriär bestäms ytterst av ekonomiska och politiska beslut som styrs av 
den ekonomiska och politiska konjunkturen. Konjunkturen bestämmer t 
ex hur många läkare, rektorer etc som får finnas under en viss period. 
Denna definition gäller för de lärare som söker sig till högre tjänster i 
form av studierektor eller rektor, men för dem som strävar efter att bli 
"duktiga" lärare används inte begreppet karriär i dagligt tal. Denna grupp 
är inte hjälpt av att fler "stegar" reses inom skolsystemet utan ser hellre att 
betingelserna ändras så att kunskaper och erfarenheter som görs får ett 
högre värde och kan nyttjas i yrket.26 

Möjligheterna till karriär är få enligt den gängse definitionen inom lä
raryrket, varför man i stället kan tala om en relativt platt pyramid (jfr 
Ozga, 1988). Studerar man lågstadielärarna utifrån den gängse definitio
nen av karriär blir slutsatsen att merparten av lågstadielärare/kvinnor inte 
gör någon karriär. Däremot kan man tala om en karriär inom läraryrket. 
Denna form av karriär är tämligen osynlig. Det kan också ses som att det 

23 Vetenskapsteoretikern Sandra Harding (1986) kritiserar det traditionella vetenskapssamhället 
med dess förmenta garanti om rationalitet och objektivitet och därmed sanningshalt i de n 
kunskap som uppnås. Hon betonar dock att den feministiska vetenskapskritiken inte 
fortsättningsvis enbart kan reformera etablerade begrepp utan måste söka en kvinnocentrerad 
teoriutveckling, som tar sin utgångspunkt i kvinnors liv och erfarenheter. Se även 
Kvinnovetenskaplig tidskrift (1987). 

24 Ju lägre ner i skolhierarkin man kommer desto fler kvinnor. Således är det fler kvinnliga lågsta
dielärare än mellanstadielärare och fler kvinnliga mellanstadielärare än högstadielärare. När det 
gäller skolmåltidspersonal och lokalvårdare är det uteslutande kvinnor som eleverna möter. 
Även män återfinns längst ner i skolhierarkin men då inom ett område som är mer "tekniskt" 
nämligen vaktmästarens. 

25 jfr begreppet karriärstege. 
26 Det anförda kan också diskuteras i någ ot andra termer som i en rapport till LO-kongressen 

( 1976) "Uppgiften blir inte att skapa stegar för att enskilda ska kunna klättra upp från rollen som 
vanlig löntagare. Uppgiften blir att förändra hela löntagargruppens roll och villkor på 
arbetsplatserna och i produktionen" 
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är kvinnors öde att bli duktigare och duktigare utan att detta värderas 
socialt och/eller ekonomiskt. 

Arbetet i samhällets reproduktiva sfär, som till stor del utförs av kv in
nor, bidrar till erfarenheter och kunskaper som sällan värdesätts på ar
betsmarknaden. När det gäller yrkesarbeten, som berör barn och ung
dom, kan dessa erfarenheter och kunskaper vara till god hjälp för förstå
else och vidare utveckling av t ex undervisningsmetoder/7 När jag frå
gade Hanna vad hon fått för kunskaper genom projektarbetet berättade 
hon följande: 

Jag tror nog att jag har fått större förståelse för barn överhuvudtaget. 
Nu tycker jag att jag lärde mig allra mest när jag hade barn själv i 
den åldern. När mina barn började sjuan då började jag förstå sju
orna bättre och sen när man har haft barn själv i perioder så förstår 
man eleverna bättre. (Hanna) 

Även Gudrun anger att de egna barnen gett henne kunskap: 

Jag har jobbat med barn innan och jag h ar själv barn så det tror jag 
inte (att projektet bidragit till ökad förståelse av problem på skolan). 
(Gudrun) 

Huberman (1989, s 52f), som studerat lärares livscykler, finner liknande 
resonemang bland sina informanter. Ögren (1988, s 30f) visar också att 
intresset för barn är dominerande hos de lärarinnor som utbildade sig på 
20-, 40-, och 60-talen och att de yngre lärarinnorna även i hög grad 
anger att yrket är bra att kombinera med familjelivet och att arbetstiderna 
är fördelaktiga.28 Däremot visar det sig att de kunskaper som kvinnor för 
med sig från den reproduktiva sfären in i yrkeslivet har lågt värde i för
hållande till tjänster som är av administrativ karaktär eller har form av le 
darskap.29 Det direkta arbetet med barn tillhör de lägre värderade i vårt 
samhälle. Det är samhällets värderingar som gör att ett arbete är lågt vär
derat. Oftast sammanfaller dessa med att det är kvinnor som utför arbetet. 

Genom de värderingar som är rådande i samhället tas liten hänsyn till 
lärares erfarenheter i t ex regler och ramar för skolans arbete. Dessa ut
formas ej på verksamhetsnivån utan på den administrativa (statliga) ni
vån.30 Under den svenska grundskolans reformering har initiativ till ut

27 Hargreaves (1984) fann i sina intervjuer att endastde kvinnliga lärarnatrelaterade styrkan i sin 
undervisning till erfarenheter av moderskap och fostran av egna barn. Däremot användes inte 
den erfarenheten på lärarmöten i skoldis kussioner. Han påpekar att det är viktigt att fortbildning 
etc grundar sig på erfarenheter och synliggörs. 

28 En studie gjord av SIFO på uppdrag av SÖ ger liknande resultat (Marklund, 1988 s 59). Se även 
Freedman (1987). 

29 Lönebilden är i de tta sammanhang talande. I korthet gäller för undervisning att ju yn gre barn 
desto lägre lön och status och därmed fler kvinnliga utövare (SCB, 1988, s 6). 

30 Inte bara nivån skiljer sig åt, könsskillnaden (och därmed makten) är också klart separerad. I 
TV-aktuellt (1992-12-15) visades ett reportage från en diskussion om framtidens skola, där 
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veckling och förändring av det inre arbetet kommit från central nivå. I de 
olika reformerna kan man ana en spänning mellan å ena sidan en organi
satorisk förändring och å den andra en pedagogisk. 

När parallellskolesystemet skulle ersättas av enhetsskolan var t ex in-
dividualisering inom klassens ram en av de pedagogiska huvudfrågorna 
men de organisatoriskt/tekniska frågorna kom i förgrunden. I SIA-re-
formen närmar man sig skolans inre arbete mer distinkt. Men även denna 
reform får liten genomslagskraft. I någon mening avspeglar förhållan
dena ett spänningsförhållande när det gäller makt och kontroll och när 
det gäller underordning, där lärarkårens faktiska erfarenheter tycks haft 
liten inverkan på reformen ifråga.31 Lärarna har i stället hamnat i en 
tvångssituation, som Dahllöf (1967, s 260) klart uttrycker, när det gäller 
grundskolereformen 

Även om vi för egen del har svårt att rätt uppskatta det rationella i en 
strategi i utbildningsfrågan som innebär, att man når en förändring 
av undervisningsmetoderna endast genom organisatoriska omlägg
ningar som medvetet sätter lärarna i en pedagogisk tvångssituation, i 
vilken det inte längre går att upprätthålla det gamla undervisnings
mönstret, kan det knappast förnekas att grundskolereformen kommit 
att spela just den rollen på högstadiet. 

I skolutredningar av senare datum understryks att det är lärarna som har 
och skall ha ansvaret för undervisningen, men de förutsättningar som or-
gansiationen skapar styr inte bara handlingarna utan begränsar dem 
också. Eftersom det i huvudsak är män, som innehar de positioner där 
regler och ramar utformas och dessa vanligtvis inte har undervisningser
farenhet från de lägre åldrarna, är det inte egendomligt att kvinnors erfa
renheter och värderingar fått och får begränsat utrymme, något 
Freedman (1987) och Martin (1985) pekar på. De åtgärdsförslag som 
oftast framförs blir förslag på generella lösningar (exempelvis FoU-mo-
dellerna) för utvecklingen av skolan. Dessa förslag utgår varken från den 
vardag som lärarna vistas i eller den kunskap de besitter, vilket kan tänkas 
vara en bidragande orsak till varför det med tiden visat sig tämligen 
omöjligt att förändra skolan på detta sätt.32 Under de decennier som 
grundskolan successivt förändrats har läraren inskolats i att idéerna 
kommer uppifrån, varför också spontant förändringsarbete i viss mån 

förslaget till ny läroplan "Lära för bildning" (SOU 1992:94) diskuterades. Debatten fördes av 
medelålders män ur medelklassen, trots att den verksamhet som diskuterades nästan 
uteslutande utförs av kvinnor. 

Prick (1989, s 364f) refererar i en artikel till ett antal studier gjorda i slut et av 70-talet, som pekar 
på att tillfrågade lärare uppfattar sig ha liten eller ingen påverkan på läroplansarbete eller 
s kol pol icy. 

32 De pedagogiska teorierna om pedagogisk praktik gör ofta anspråk på att också vara teorier för 
praktik. Detta senare anspråk är dock tvivelaktigt. Callewaert (1986, s 170) påpekar att frågan 
gäller hur man kan överbrygga gapet mellan det praktiska förnuft som styr våra handlingar och 
teorin. 
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kommit i skymundan (jfr Richardson, 1976). Detta är troligen en bild 
som måste modifieras med hänsyn tagen till det "spontana" utvecklings
arbete utifrån lärarnas erfarenheter och kunskaper som alltid har funnits 
inom skolan (jfr Hermansson, 1974; Löthman, 1985; Lindblad, 1982). 
Genom LUVA-reformen kan man säga att även det spontana utveck
lingsarbetet har organiserats och med andra ord reglerats och kontrolle
rats. 
Denna studie visar dock att lärarnas uppfinningsrikedom och vilja till ut
veckling inte tillintetgjorts. När lärarna får möjlighet att själva söka 
pengar till utvecklingsarbete visar det sig att lärarnas egna uppslag, idéer 
och erfarenheter får större utrymme och prövas i skolvardagen. Däremot 
begränsas troligen lärarna av de modeller som finns för projektansök
ningar och länsskolnämndens krav på utvärderingar. Dessa modeller 
borde kompletteras med andra som utgår från andra sätt att tänka och 
där lärarnas behov lyfts fram (Carlgren, 1986). 

Att förstå kvinnliga lärares val genom livslinjestudier 
Genom att studera kvinnor utifrån ett livshistoriskt perspektiv tar man 
hänsyn till hela livssituationen och inbegriper alltså den reproducerande 
sfären. Sådana studier synliggör olika val i livet och kan bidra till förstå
elsen för varför kvinnor väljer andra vägar än män i t ex utbildnings
sammanhang.33 Metoden är också användbar för att spegla vilka val 
kvinnor och män gör under sin yrkesverksamma period.34 När val inom 
ett yrke diskuteras i förhållande till att göra karriär är det nödvändigt att 
göra en distinktion mellan å ena sidan karriär i betydelsen avancemang 
och då diskutera på vilket sätt kvinnor kan avancera och å andra sidan, i 
betydelsen förkovran inom tjänsten och hur det då kan värdesättas. 

Lärarkarriär har av tradition en manlig förebild där vägen pekar rakt 
uppåt och bort från klassrummet oftast med en administrativt ledande 
post som mål.35 Det tycks som om kvinnors karriärvägar inte är lika 
förutsägbara. De planerar t ex inte att göra karriär och vanligtvis påver
kar andra delar av livet de val som görs. Acker (1992) visar i en studie att 

33 Elgqvist-Saltzman (1992) talar om att forskningsmetoden är viktig för att kvinnors utbild-
ningsvägar inte skall ses som "grus i maskineriet" utan som "navet i hju let". Hon har själv använt 
sig av livslinjestudier i forsk ning om kvinnor och utbildning (se t ex Elgqvist-Saltzman och Ve, 
1987). 

34 Sikes et al (1985,s 25-56) talar om 5 stadier som är åldersindelade och där män och kvinnor 
skiljer sig åt avseende val för karriären. Sa mmanfattningsvis innebär stadierna följande: Fas 1 
och 2 "upp till 30" känn etecknas av ett ökat intresse för yrket för män, medan det innebär dubbel 
karriär, som kräver val, för kvinnor; i fas 3 "settling down" (30-49) är männen på sin höjdpunkt 
medan kvinnorna låter undervisningen komma i andra hand; unde r fas 4 (40 och 50/55) ser även 
kvinnorna sig om efter ledarbefattningar; och i fas 5 (50/55+) är huvudinriktningen ett förbe
redande för pensioneringen. En inde lning utifrån ålder missgynnar kvinnor då de avviker från 
normen (mannen). Den modell som Sikes et al använder sig av är också utarbetad utifrån enbart 
män (s 25). 
Karriärvägar som inte pekar bort från klassrummet kan vara att lärare vidareutbildar sig till ett 
annat stadium t ex en lågstadielärare vidareutbildar sig till mella nstadielärare, högstadielärare 
osv. 



174 

det inte bara är familjen och samhällets strukturer som påverkar kvinnors 
val av karriär. Hennes studie pekar på att karriärplaner är tillfälliga och 
föränderliga där erfarenheter och förebilder från den egna skolan utgör 
viktiga inslag liksom stöd av rektorn. Eftersom kvinnor utgör den största 
gruppen på lågstadiet och ofta är dubbelarbetande36 påverkar det möj
ligheterna att söka högre tjänster och medför att förebilderna är få. 

För att kvinnor skall kunna avancera till ledande befattningar fann 
Grant (1989 s 47f) i sin studie att en alternativ karriärmodell krävs som 
i större utsträckning tar hänsyn till kvinnors liv. En sådan måste beakta 
att kvinnor inte börjar sin yrkesbana med en planerad karriär i sikte utan 
påverkas av den personliga utvecklingen och därför kan vara växlande.37 

De punkter som Grant för fram för att kvinnor skall kunna avancera 
inom tjänsten tar hänsyn till flera aspekter, vilket om synpunkterna om
vandlas till verklighet kanske också kan leda till att kvinnor i högre ut
sträckning söker högre tjänster. Otillräckliga blir då sådana beslut från 
statligt håll som talar om att en viss procent av rektorstjänsterna skall in
nehas av kvinnor.38 Dessa beslut tar inte någon hänsyn till att det är be
tingelser och förebilder som bör ändras för att en förändring skall kunna 
äga rum.39 Ett beslut om fler kvinnor på administrativa tjänster är svårge-
nomförbart om det inte också kopplas till rektorsskapets innehåll, en an
nan bedömning av meriter etc. Men även om målet med fler kvinnliga 
skolledare uppnås finns det fortfarande lärare som inte vill avancera 
inom yrket utan satsa på att bli "duktiga" lärare. I den fortsatta diskussio
nen kommer jag att uppehålla mig vid d essa lärare. 

I detta sammanhang kan det också vara av intresse att titta närmare på 
hur lågstadielärarna ser på om projektarbetet är meriterande och ger dem 
ökad status och möjlighet till annan tjänst. Cecilia, Camilla, Charlotte, 
Christine och Cornelia liksom Eva, Elin och Emma är överens om att en 
projektverksamhet kan vara meriterande och leda till ökad status för dem 
som lärare. I dessa svar finns inte samma entydiga positiva inställning 
som i d e vilka gällde vem som skall utveckla skolan (se kapitel 9 ). Unge
fär hälften av de intervjuade lärarna anser att arbete med projekt kan vara 
meriterande och ge ökad status. 

3® Acker (1992) talar t om om att kvinnor med små barn trippelarbetar genom yrkesarbete, hemar
bete och arbete med barnen. 

37 Grant (1989) påtalar t ex vikten av att klassrumsarbete och de erfarenheter kvinnor har i sin roll 
som fostrare bör vara meriterande. Vidare behövs stöd, något Agnew ( 1989) visar vara positivt 
genom en kurs där kvinnor hade möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera karriärutveckling. 

OO 
I regeringe ns proposition 1987/88:105 står t ex att "under budgetåret 1992/93 bör minst hälften av 
antalet lediga skolledartjänster inom grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxen
utbildningen inom ramen för sakliga urvalsgrunder tillsättas med kvinnliga sökanden" (aas 85). 
Jfr också Waage (1982) som betonar vikten av att studera kvinnors livssituation för att lättare s e 
strategier i en hieraarkisk organisation som skolan. 

39 Jfr Else-Marie Staberg (1992) vars avhandling berör dessa frågor när det gäller statliga beslut 
om fler flickor i tekniken. 



175 

Däremot är rektorerna mycket klara över att projektarbete är merite
rande i skolsammanhang. Hans nämner i intervjun att Hannas engage
mang i utvecklingsarbetet avgjorde att hon blev studieledare. Fredrik ta
lar också mycket om vikten av att lärare engagerar sig i olika utveck
lingsarbeten för att på det sättet meritera sig till olika befattningar inom 
skolan. 

Här föreligger en skillnad i uppfattning av utvecklingsarbetets värde 
dels mellan positioner, dels mellan kön. Det tycks som om lågstadielä
rarna inte ser sitt arbete i projekten som ett led i en karriär och mot en 
annan befattning, vilket kanske kan bero på att de inte är inriktade mot 
att byta arbete från undervisning till administration. Rektorerna däremot 
tolkar det som ett tydligt steg i en karriär och erbjuder lärarna andra be
fogenheter. 

Mitt empiriska material ger flera exempel på att lärarna hellre vill ut
veckla arbetet i klassrummet. Gunilla hade vid intervjutillfället tjänstgjort 
som lågstadielärare i 25 år, Gun i 22 år och Eva i 30 år. De har samtliga 
uttryckt att det varit problem på lågstadiet men i stället för att lämna 
fältet, har de sökt nya metoder för att utveckla undervisningen så att den 
skulle passa bättre för de barn de möter. Det tycks som om ett antagande 
av utmaningen att bli en duktig lärare är ett väl så viktigt val i yrket som 
att välja en ny position, som i och för sig innebär ökad makt, men också 
ett annat arbete och andra arbetstider och arbetsvillkor. 

Dessa lärare sätter med andra ord högre värde på undervisning än på 
de administrativa uppgifter som åligger rektor eller studierektor (jfr 
Biklen, 1986). Om man fokuserar på undervisningen får begreppet kar
riär m a o en annan innebörd. Biklen (1986) menar därför, att det är be
greppet karriär som måste omdefinieras då det per se utgår från hur 
1900-talets män lever sina arbetsliv skilda från familjelivet. En ny defini
tion måste innefatta såväl mäns som kvinnors arbete. Med en omdefinie-
ring borde utveckling av arbetet i klassrummet ses som en karriär likaväl 
som erövrandet av t ex en skolledartjänst. 

I en av uppföljningsfrågorna frågade jag lärarna vad de tänkte göra i 
framtiden. Harriet var den enda som svarade att hon ville göra något an
nat än undervisa, men for tsatte: 

Om jag ska vara kvar i skolan så vill jag undervisa för det gör jag inte 
idag. Idag är jag m amma och kurator och psykolog och polis och allt 
det här... (Harriet) 

Som framgår av b eskrivningarna i del 2 ansluter sig de flesta lågstadielä
rarna till vad Harriet säger om att de vill undervisa och utveckla sina me
toder som lärare. I detta sammanhang är det fler än Harriet som påtalar 
att lärararbetet innebär så mycket mer än att undervisa. Dels talar de om 
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nya uppgifter som tillkommit,40 dels talar de om att det krävs mer av 
dem i form av mamma eller socialarbetare. Kan det vara så att den gamla 
synen om moderskapet ligger djupt rotad i lågstadieläraryrket men efter
som dessa värderingar inte tas till vara i lä roplaner eller lärarutbildningar 
ställs den färdigutbildade lågstadieläraren i en konflikt med sig själv? Å 
ena sidan skall hon uppfylla kraven på att ta hand om elevernas sociala 
situation, å andra sidan skall hon vara den rationella läraren med effek
tivitet som mål. I detta sammanhang anger, som nämnts, flera av de inter
vjuade lågstadielärarna att de önskar ägna sig mer åt att undervisa än vad 
de gör idag. För att nå detta syfte har projektverksamheten varit ett medel 
som man gärna vill fortsätta att utveckla: 

Jag har faktiskt en dröm. Jag skulle vilja arbeta ihop med förskollä
rare och starta med barnen som 5-åringår och arbeta vidare med dem 
upp till högstadiet. Jag tror inte vi skulle tröttna på varan
dra... (Gunilla) 

Däremot nämner ingen av lärarna att de vill avancera inom yrket för att 
uppnå andra arbetsuppgifter, vilket överensstämmer med de utsagor 
Ögren (1988) fann i den jämförelse mellan olika kullar lärarinnor. 
Ögren fann att ungefär hälften av lärarinnorna i de tre kullarna (20-, 40-
och 60-talen) har innehaft annan tjänst. Dessa tjänster har endast i två fall 
varit skolledare. Vanligast var speciallärare i 40- och 60-talskullarna 
medan 20-tals kullen i större utsträckning innehaft tjänst som seminarie
lärare och fortsättningsledare (a a, s 12f). Det tycks vara av större intresse 
för den enskilde lågstadieläraren att utveckla pedagogiska färdigheter än 
söka sig till administrativa göromål. 

För att nyansera synen på lågstadielärares karriärutveckling inom yr
ket kan med andra ord inte karriärbegreppet enbart användas vertikalt 
utan måste även ges en horisontell innebörd.41 Det måste innefatta vär
deringar som personlig utveckling, samarbete, möjligheter till ökad själv
känsla och informellt inflytande.42 Det är uppenbart detta slags karriär 
som t ex Gunilla, Gun och Eva eftersträvar. De vill inte byta yrke. De har 
genom sitt agerande i utvecklingsarbetet funnit visst utlopp för sin karri-

40 I den studie som gjorts på uppdrag av SÖ (1988) kommer klagomål på ökad arbetsbörda främst 
från lågstadielärarna. Ökad arbetsbörda anges inom områdena nya arbetsuppgifter, för många 
konferenser, ryckighet, trender etc (Marklund, 1 988, s 83-84). Sandra Acker (1987) beskriver 
liknande erfarenheter för lågstadielärare i England. 

41 Jfr Sannerstedt (1988) och det resonemang som förs i kapitel 9. 
42 Nilsen (1992, s 206) anför liknande uppfattning. Nias (1989c) har själv omvärderat sina egna 

tidigare resultat av en intervjustudie med hundratalet lågstadielärare i Englan d. Hon upptäckte 
snart att vid intervjuerna ville lärarna hellre prata o m sin personliga utveckling, vilket ledde till att 
hon gjorde om intervjuformuläret till ett antal huvudfrågor. Vid uppföljni ngen tio år senare fann hon 
att merparten av de lärare hon då intervjuade fortfarande undervisade den åldersgrupp de 
utbildats för. 
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ärsträvan. En karriär som alltså har en horisontell innebörd.43 En rimlig 
utveckling borde vara att ge lärare mer variation i yrket som i viss me
ning då svarar mot mitt resonemang. Den nya lärarutbildningen kan ge 
sådana möjligheter där läraren kan ansvara för fler årskurser och stadier. 
Även i regeringens proposition "Ansvaret för skolan" (Prop 1990/91:18, s 
22 fl) betonas lärarnas professionella ansvar vad gäller att utveckla 
skolan lokalt och sålunda utföra mer varierande uppgifter. 

Denna studie visar att lågstadielärarna trivs i yrket och betonar utveck
ling av den inre verksamheten. Lika viktigt är att den breda erfarenhet av 
undervisning och den kunskap lågstadielärare idag besitter tas tillvara på 
alla nivåer inom skolsystemet. 

Det är min förhoppning att denna avhandling kan bidra till insikten 
om att utveckling av skolan är en komplex verksamhet som är svår att 
styra och där det krävs att erfarenheter och kunskap från de direkt be
rörda tas till vara. 

43 Nilsen (1992, s 224ff) fann i en jämförelse mellan kvinnliga lärare och kvinnliga ingenjörer att 
läraryrket innebär variation över tid, me dan ingenjörsyrket mer innebär rutinarbete över tid och i 
lägre position. Ingenjörerna angav just variation som en orsak till varför d e söker sig vidare. 
Nilsen påpekar att motivationen bakom ett vertikalt och horisontellt mönster är liknande för dessa 
yrkesgrupper. Läraryrket är inte typiskt för en vertikal karriär. Aktiviteterna relateras till kvinnlig 
rationalitet och praktik. Variation och mångfald ingår i spontana situationer varje dag i 
klassrummet. 



Summary 
Background and aim 

The overall aim of this study is to contribute to the understanding of 
local development projects carried out by teachers within the Swedish 9-
year compulsory school. 

Early in the 1980's, the situation at the primary level of the 
compulsory 9-year school was debated in Sweden. It was alleged that the 
pupils were lacking in concentration and that teachers were actually 
fleeing from the schools. At the same time, it was pointed out how 
important the primary level is for children's urge to learn, and for their 
future development. 

In the spring of 1983, the Swedish Parliament (Riksdag) granted 
special funds for development work at the primary level of the 
compulsory school. This special grant was about 30 million SEK per 
annum over a four-year period ending in the 1986/87 fiscal year. A 
minor portion of that money was to be used for a central evaluation of 
the Primary Level Development Scheme. 

The evaluation of the effects of the input of special resources at the 
primary level was put in its wider educational and societal context and 
studied at three different levels, namely the societal level, the regional 
level and the local level. In this thesis, the focus will be on the local level. 
Eight projects were selected and f ollowed. Aspects like development and 
development projects were analysed. The study concentrated on the 
everyday classroom work of the teachers, firstly, when there were extra 
funds to use for the development projects, and secondly, when the 
funding had expired. In this way it could be determined whether the 
activities in the schools were manifestations of the development project, 
as at the beginning of the study, or whether they had become part of the 
ordinary school work. 

Certain questions have directed the collection of data, such as: Why 
do teachers start development projects? How do they carry their ideas 
into effect? What do the teachers mean by a "good" project? Is the 
activity still continued when there is no longer any extra money? In what 
way has the teaching situation been affected? What has the work meant 
to the teachers? Have the ideas spread any further? 

The empirical study 

The study consists of two intensive and two extensive studies. The 
intensive studies are repeated field studies and should be regarded as the 
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main study. The extensive studies are surveys covering a bigger sample 
to illustrate certain questions emanating from the field studies. 

Among 1,070 development projects, eight schools were chosen for the 
field study. The selection was done by asking each of the people in 
charge at the County School Boards to suggest two development projects. 
The reason for this was that we wanted to be sure that there were 
development acitivities taking place at the schools. Out of the 62 
suggestions sent to us, we selected eight development projects dealing 
with "Cooperation between pre-school and school" (2), "Vertical 
integration" (2), "Development of working methods" (2), "Stimulating 
linguistic development" (1), and "Stimulating motor function and 
creativity" (1). 

Each school was visited three times in 1984/85, and the following-up 
was done three years later. Each visit lasted for 2-5 days due to the size 
of the school and the number of teachers involved. During the visits, data 
were collected in various ways. The main data collection was made by 
interviewing people connected with the development work. In each 
school, the concerned teachers, the project leader and the headteacher 
were interviewed. In projects dealing with cooperation between pre
school and school, the preschool teachers and the child-care inspectors 
were interviewed. In each municipality, the Director of education was also 
interviewed. Information about the school was also based on diary notes, 
certain observation studies and weekly notes, written by the project leader 
during a period of about six months. Among the documents studied were 
also the original application for the project and the teachers' own 
evaluation. 

The basic collection of data was made when the teachers still had extra 
money for their development work, but the follow-up study also gave us 
information about the activities when there was no extra funding. 

The data are presented in two parts, focussing on different questions. 
The first part is mainly a description of each of the development projects. 
In the second part, there are issues of a general nature, connected with a 
theoretical framework within which the development projects are related 
to school development at large, and to teacher development in a gender 
perspective. 

The selected development projects - eight descriptions 
Each of the eight development projects are described in a structured way, 
in order to illustrate certain issues. The subheadings are: The background 
of the development project; Three years later; The teaching situation; 
The teacher's role; The support for the development work; The 
dissemination of the results. On the basis of these descriptions, certain 
conclusions can be drawn concerning the development of the school as 
well as of the teachers. 
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The study shows that the Primary Level Development Scheme per se 
did not initiate the development activities in the schools, nor did the 
activities come to an end when the funding ceased. In most schools, the 
teachers had already come together and started discussions about their 
situation. The Primary Level Development Scheme enabled the teachers 
to implement their plans. Once the activities have started, the teachers will 
try to find ways to keep the project going. In five schools, the teachers 
have continued to work in tune with the new ideas, in one school there 
was limited activity, in one school the teachers started a new development 
project with other ideas, and in one school the teachers applied for 
money to continue the activity with a different perspective. 

Whether or not the teachers go on with their projects seems to be due 
to the inner logic of the activity, where some factors seem to be of 
particular importance. One such factor is the teachers' need of support 
for their activities. Those in charge of the projects at the county school 
board seem to be crucial here, and the teachers certainly need their 
encouragement and support. But the teachers need recognition from 
their headteachers as well. The teachers want the headteacher to visit the 
classrooms and look at the activities rather than just talk about the project 
with other headteachers or the local education comittee. The teachers 
want to be seen. 

A second factor is the teachers' chances of influencing the decisions 
concerning in-service training. My study shows that the teachers take 
responsibility for their own in-service training by inviting renowned 
experts to the school, by organizing their own courses or by studying 
relevant literature. After such events, the teachers discuss how they can 
use their new knowledge to change their pedagogical practices and try 
new methods in the classroom. 

A third factor is how the teachers cooperate with each other. The work 
requires cooperation among the primary-school teachers but also with 
teachers of practical and art istic subjects such as music, art, and drama. In 
some projects there was cooperation also between pre-school and 
primary school teachers.Today, cooperation seems to be a key concept 
for development, and all the teachers in our study appreciate this effect 
of the development work. They can now talk openly in the staff room 
about problem pupils and things that may happen in the classrooms. The 
study shows that it is possible to go beyond the division of labour in the 
school system. It is possible to work a lone but it is also possible to work 
together. 

The project activities have impacted both the classrooms and the 
teachers. In each of the the eight projects, the teachers have been trying 
to work with the individual child on its own level of achievement, and to 
integrate the subjects as much as possible. This is shown in the way the 
pupils draw up their own weekly plans, how some pupils with 
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concentration difficulties are given special training in music, drama, art, 
and stimulation of their motor function, creativity and linguistic 
development. Doing this, the teachers have tried to integrate the various 
subjects, and the remedial teacher seems to have a central function. She is 
in charge of planning the activities together with the other teachers, and 
of organizing the pupils in different groups in her teaching. This can be 
seen as a covert criticism of the prevailing division of labour in the 
school system, but also as a wish to integrate the various subjects in the 
educational context. 

My study shows that the teachers now feel more confident than before 
as professionals. They talk about being themselves in the classroom, 
about not playing a role anymore, and they use more of their own 
experiences now in teaching. The teachers are also more knowledgeable 
of different methods in the classroom and of the way the school system 
works. 

To understand these effects of the local development projects, I will 
discuss local development work as school development in general, and as 
a source of knowledge and development for the teachers. 

Local development projects as school development 

The development projects within the Primary Level Development Scheme 
were categorized at an early stage. The purpose of this categorisation was 
to give an overall picture of what the scheme was about. This study 
shows, however, that such categorisation may oversimplify what is really 
going on in the classrooms. 

The projects differ in content as well as in the way they are organized. 
By describing the eight development project, I have shown that a project 
may change direction during the three years of its existence, and that its 
contents may be more complex than can be summarized into one 
category. Each project seems to follow its own inner logic, and it is 
doubtful whether one can rely on a c lassification that takes the teachers' 
original project description at face value. The project plans were 
probably written in accordance with the terms of reference given in 
connection with the application for money. But that does not necessarily 
mean that the teachers will implement their projects in the way they first 
believed they would. My study shows that the underlying motivation is 
the teachers' ambition to change and improve the classroom work. One 
may draw the conclusion that a government grant for development 
purposes will start a process, but the terms of reference cannot control 
how the process will develop in the classroom. 

The local development projects differ with regard to how they were 
initiated. This also had an impact on how they were controled and 
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developed. This study shows that projects initiated by the teachers 
themselves which concerned problems and needs in the classrooms, 
would be integrated in a natural way in the day-to-day work. The 
teachers increased their knowledge and eventually improved their 
pedagogical practices. In other words, there are several models for a 
successful local project. Whether an idea is going to last, seems to be very 
much due to whether the project was initiated by the teachers or not. 

One way of looking at a local development project is to assess how the 
teachers use their freedom of action. Freedom of action is a fairly vague 
concept, and it is not easy to say where the limits are. It is only afterwards 
one can see whether the teachers have used the existing freedom of 
action or not. One can always say it would have been possible to do more 
and to go further. Certain limits are set from the start, since some teachers 
get extra funds and others do not. This study shows that the teachers did 
what they could do under the circumstances. In one of the schools, the 
headteacher told me that he wanted to use his freedom of action by 
hiring pre-school teachers to teach at the primary level. He expected a 
reaction from the local board of education telling him that he had gone 
too far. No such reaction came. The development work made the 
teachers more knowledgeable of the way the school was governed and 
controled. The freedom of action can also be seen as a source of 
satisfaction, professional pride and creativity. This implies that the 
teachers can influence the development of the school by cooperating and 
by d iscussing what can be improved. 

One of the main results of the teachers' project work was the teachers' 
request for more and better in-service training, relevant to their needs. 
In-service training can either be the starting-point or the result of a local 
development project. It is also possible to look at the project activity as a 
kind of in-service training. All development work implies to some extent 
that those involved acquire new knowledge. But that is not enough. In-
service training must be developed also. It is crucial that the individual 
teacher's own wish to improve his/her competence should be considered 
as part of the municipality's general plan for the in-service training in the 
schools. In connection with the local development work, in-service 
training must be adjusted to the local needs and the school plan. 

Previously, in-service training was seen as a major way of making 
research results known among the schoolteachers, with a view to 
developing school work and pedagogical practices. Looking back, it is 
obvious that this channel for research information has not been as 
effective as might have been expected. The Primary Level Development 
Scheme was also reported so as to make the various innovations known. 
However, none of the teachers in my study has referred to these reports 
as a source of information or inspiration. On the other hand they were 
fairly well informed about what was going on in the schools nearby. 
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They were very keen on visiting each others' schools or inviting other 
teachers to talk about their activities. Obviously, research reports are not 
sufficiently circulated among the teachers. Nor are the teachers trained in 
writing their own reports. This lack of routine is detrimental to the inner 
activity of the local development projects. If the local development work 
is to be local and connected with the involved teachers, it cannot be 
mainly the project idea or the project results that should be disseminated. 
In the eight projects covered by this study, none of the teachers has 
referred to any particular model. Instead they have got their inspiration 
from pedagogical literature, visits to other schools, teachers' seminars etc. 
There is not any one model for a development project. What, then, 
should be disseminated? In my opinion it is predominantly the 
experience of development work as such, i.e. the difficulties, the doubts 
and the efforts behind the realization of a project idea, how it can be 
implemented and how it eventually may become part of the regular 
activities in the classroom. It is the ideas behind the project, and the 
realization process that should be made known rather than ready-made 
models that can be copied. The interrrelation between different factors is 
complex, and if the local development project is to be successful, it has to 
be based on professional development within the school. 

One of the main problems of the Swedish school reforms during the 
latter part of the 20th century has been to realize the central goal 
decisions. Recently, reforms have aimed at increased decentralisation. 
One part of this is local development by way of local projects. The 
teachers in this study agree that school development should consider 
local needs and be based on the work of individuals. They believe that by 
way of the development project they have been involved in, they have 
been able to change and develop the teaching as well as the teacher 
situation in their school. The centralized control which is typical of the 
primary level (by way of the Primary Level Development Scheme) seems 
to have been in harmony with the needs and wishes of the teachers, and 
has thus very probably contributed to the positive attitude to the project 
work expressed by the teachers in my study. A central issue is whether 
the activities will continue when the project is finished. When will the 
new ideas be incorporated with the everyday routines? A critical stage 
occurs when the project no longer receives any extra resources. All of the 
projects described in this study continued in one form or another. Six of 
them continued in the same way and developed the ideas even further. 
Some of them also applied for new money from different sources. Two 
of the projects came to an end when the funding ceased. In all these 
cases, however, the project work inspired the teachers in a positive way. 
They want to go on with the work, sometimes with a change of direction. 
Support and attention seem to be crucial if a project is to be continued. 
That the school administration should support and encourage the 
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teachers when they take on such projects is of great importance for the 
survival of the spirit of development. 

To what extent can a local development project be the basis of 
reflection and conscious acting, and thus have an impact on central 
decisions? What channels have to be established for central decision
makers to make use of local experiences? So far, this been done by way 
of evaluations, but the purpose has often mainly been to control, in a 
centralistic perspective. But decentralized school work needs evaluation 
models which develop the school's own activities. Such evaluations will 
allow these activities to become visible, and help the teachers to choose 
new directions for development. 

Local development projects as teacher develop
ment 

In the interviews the teachers underline their satisfaction with the 
development work both when there was extra money, and after. It seems 
that the development work has not only contributed to individual 
development but also stimulated a spirit of partnership among the 
teachers in the school. 

Teaching allows the teacher to integrate other parts of his/her life and 
leisure in the classroom work. It is in fact rather difficult to separate the 
teacher's professional role from his/her personality. Many of the 
interviewed teachers pointed out that they felt they had developed as 
persons in the course of the project work. Some of the teachers say that 
their work has changed because they have changed as persons. Many of 
the teachers talk about not having a specific teacher role any more; the 
teacher identity has come closer to her true personality. They have been 
able to combine their personal and professional competence and 
identities. It seems that the development work has contributed to a 
comprehensive whole. 

For a teacher, it is no doubt difficult to separate the personal self from 
the professional self. In order to be a teacher, you have to be yourself. 
The teacher's life history, experiences and personal development will 
impact who she is and what kind of educator she will become. The 
development work seems to have helped many teachers to increase their 
strength and awareness. This has been a good foundation for the growing 
feeling of loyalty towards the other members of the staff. 

Traditionally, teaching school has been a one-woman-job. What goes 
on behind the classroom door has been a matter between the teacher and 
her class only. This is why teachers have had little insight into one 
another's work situations. Knowing that it is hard to set up rules for the 
way they should work together, the teachers themselves have tried to find 
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ways to cooperate. Cooperation can not always be planned in 
beforehand, and must be allowed to begin spontaneously, whether during 
the lunch break, after school or whenever there is time. The teachers told 
me that the decision to work together often started very informally. But 
there were also evenings when they had meetings to plan the work or 
study a subject. One of the teachers told me that her husband complained 
that she was too committed to her work. 

The teachers point out different aspects of cooperation at work. First, 
it is important not to be the only person responsible for the pupils. The 
teachers feel more secure if they know that their colleagues know about 
the problems behind the classroom doors. By talking openly with each 
other, they can help each other. They also get support when there are 
problems with the parents. In difficult teaching situations they feel less 
exposed if there is somebody ready to help. They talk about a new 
openness among the teachers. They are no longer afraid of giving and 
taking support and advice, and leave the classroom-door open. In short, 
they feel more like a working team. 

Secondly, cooperation leads to discussions about educational issues. 
One of the teachers says she never wants to shut the classroom door 
again. She welcomes the openness between her and her colleagues. They 
are very important to her when she wants to try out new ideas. In one of 
the projects the teachers regularly read and discussed books on 
educational matters. These discussions gave them opportunities to reflect 
on how these reports and accounts could be applied in their classrooms. 
They gave each other "homework" to try out new methods based on the 
discussions. When they met again, they presented their experiences and 
discussed the pros and cons. In another school, the primary-school 
teachers worked together with a teacher of art. She would come to the 
class once a week teaching art and, Swedish or mathematics. The 
primary-school teachers joined in, and the whole situation was carried out 
as an in-service course. It is a fact that teachers can break the traditional 
isolation of one teacher, one classroom, and instead make way for team 
work, shared efforts and mutual teaching/learning. 

Thirdly, the teachers produce their own in-service training courses. 
When discussing educational matters, the teachers become aware of the 
needs for specific knowledge. In most of the schools, the teachers have 
been able to influence the in-service course programme. Some of them 
started adult education classes on a certain subject. Others invited experts 
to lecture on a particular topic that the teachers wanted to know more 
about. In all development projects, the teachers integrated ideas about 
music, movement, art and drama in their teaching, shared experiences 
and discussed what they learnt. 

Collaborative work is not only a matter of teachers sitting down and 
writing a mutually agreed local plan for the school work. My data show 
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that the effects of such work are more far-reaching than that To 
cooperate means to be involved when your colleague finds it difficult to 
cope with certain pupils or has strained parent-school relations. 
Collaborative work means support and encouragement that cannot be 
formalized but become manifest when there is need for it. Another kind 
of cooperation grows from dealing with educational problems where 
joint interests may lead to shared knowledge. My study shows that 
cooperation among the teachers has increased and become a necessary 
prerequisite for the way they work now. The teachers in my study tell me 
how they can use their own experiences, how they grow as persons when 
cooperating with their colleagues in the projects, going beyond the limits 
of what is stated in the curriculum. It seems however that teachers cannot 
be coerced into working in teams. There has to be a cause, a joint project 
where different people are needed because of their different approaches 
or knowledge. When cooperation does develop within the teacher-culture, 
it becomes a wider and deeper matter than just to reach an agreement on 
a local plan for the school activities, as requested in the curriculum guide. 

Teaching as a career 
The concept of "career" is rather male-oriented and implies a step-by-
step upwards mobility on the hierarchy ladder, rewarded by more pay, 
and often also more power. Obviously, it is based on the traditional male 
life-style, where, to a large extent, the husband was the "bread-winner" 
and generally spared the trouble of taking daily care of household and 
children. This general meaning of the concept of career may be applied 
to those teachers whose motivation is to qualify for posts like director of 
studies or headteacher, but it does not apply to the work patterns of the 
teachers I have studied, whose main motivation seems to be to qualify as 
teachers, i.e. to be better at their jobs. These teachers do not benefit from 
an increase of career opportunities in the school system. For them, it is 
far more essential that the conditions of work change so that their 
knowledge and experiences can be made use of, to the benefit of the 
children they teach. 

Career opportunities are few in the present school system - one might 
liken its structure to a flat pyramid. When primary-school teachers are 
studied in the light of the popular meaning of the career concept, it is 
easy to see that only few teachers actually do climb the career ladder. In 
the Swedish school system, there are mostly men at the top. But looking 
at the career concept from the point of view of broadening their 
competence with a view to becoming good educators, women teachers are 
no doubt in the forefront. 

The fact that today the majority of primary school teachers are 
women, reflects the attitude to teaching young children. It is seen as a 
form of child care, which in turn refers to the gender-related division of 
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labour. Women teachers are often mothers themselves, but that does not 
normally give them any credit in the merit rating. Reproductive work, 
done by women, gives the kind of experiences and knowledge that are 
seldom fully appreciated on the labour market. In working with children, 
however, such knowledge and experiences help to understand the 
problems and hence to inspire new ways of teaching. Working with 
children is a low-status job in Sweden. Women's experiences are not fully 
appreciated when it comes to curriculum planning, and the rhetoric of 
curricula and syllabuses tend to soar high above the everyday classroom 
floor. 

Recent government bills have underlined the responsibility of the 
teachers for the teaching and its results. But since those in power who 
work out the rules are mostly men, they lack in direct experience of 
teaching young children. It is no surprise that women's experiences and 
values get only limited attention. The proposals for school development 
are often presented as general solutions (R&D-model) and are hard to fit 
into the teachers' everyday world. Such programs have often failed. For 
decades, teachers have got used to the system whereby new ideas are 
launched by the authorities and gradually seep down to the school floor, 
although it should been the other way round. However, spontanous 
development projects have always also existed. In the Swedish reform 
concerning local development work, implemented in 1982, there is a risk 
that even what used to be spontanous development work will be 
organized in a top-to-bottom way. My study shows however, that when 
teachers are given a chance to apply for money for a development 
project, their ideas will be realized in the classroom even if these ideas are 
not mentioned in the applications. In the development projects it is also 
obvious how female experiences are used. On the other hand, teachers 
are still held back by strict rules that must be followed when applying for 
resources. These rules state that the applicant must have a distinct goal, an 
approved method and an evaluation plan. Local development work has 
taught us, however, that teachers do not always work in such a 
straightforward goal-oriented way. 

Studies of women's life histories may help us to understand why 
women often choose other types of education than men do. But the 
method also helps to elucidate women's and men's choices during their 
working lives. When describing the career of a teacher, for example, a 
male model is traditionally used. A teacher's working life is regarded to 
be successful if the teacher is able to leave the classroom teaching and 
reach a managerial position. Women's careers do not often take that 
course. Women seldom have the same ambitions as men, and their often 
different terms of life impact their choices. It is not only the family that 
matters, but the experiences and role models in their own schools, as well 
as the headteacher's support or lack of support. In primary schools, all 
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the teachers are women, the majority of them also have a family and thus 
work double shifts. There is little variation in the role models around 
them, and the opportunities to do something different are scarce. It seems 
that women's teaching careers are more oriented towards improving as 
teachers, without leaving the post they are holding. 

My empirical material provides many examples of how the teachers 
want to broaden their competence but still remain what they are and 
where they are. Gunilla has been a teacher for 25 years, Gun for 22 years 
and Eva for 30 years. All of them had had occasional difficulties in their 
work as primary school teachers, but instead of trying to get away from 
the classroom situation, they have regarded it a challenge to try to find 
new methods which would improve their work with the children. It seems 
that the wish to become a good teacher is an important professional 
motivation for them, and as strong or stronger than wanting to find a 
higher position. In other words, the teachers in my study generally 
valued good teaching more than administrative work, which is the 
headteacher's main job. 

One question in my study concerned the teachers' plans for the future. 
All of them said they wanted to go on teaching and develop new ideas in 
the classroom. No one said that she wanted to leave the teaching job and 
find some other kind of work. 

The career concept cannot only be understood as upwards mobility, it 
must also have a horizontal extension. It must include deeper insights 
and personal development, cooperation, increased self-esteem and 
informal influence. It is obviously such a horizontal career that Gunilla, 
Gun and Eva are striving for. They do not want to leave their jobs and 
look for something better to do. By carrying out development projects, 
they have found job satisfaction and competence improvement which can 
be described as a horizontal career direction. School development work 
should give teachers more variation and possibilities, but it also has to be 
evaluated. Will the new teacher education and the forthcoming new 
curriculum provide a solution? 
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BILAGOR 

Bilaga la, b 

Bilaga la 

INTERVJUFORMULÄR "LÅG 30" 1988 
(Formuläret avsett för projektledare och lärare/förskollärare) 

Projektet idag 
Du var med om att s tarta projekt med bidrag från lågstadiesatsningen 

- vad finns kvar av projektet idag 
- har ni extra medel att fortsätta verksamheten med, varifrån 
- har ni annan stimulans, vad 
- drivs projektet av samma idé idag som när det startades, vilken 
- har innehållet utvecklats, på vilket sätt 
- har arbetssättet förändrats, på vilket sätt 
- anser du att eleverna gynnas av en projektverksamhet, hur 
- anser du att lärarna påverkats av pr ojektet, hur 
- har projektet påverkat andra att börja projektverksamhet, hur är 

projektet förankrat hos skolledare/skoldirektörer i kommun 
- har det skett någon spridning av projektet, hur 
- vilket intresse har skolledaren visat av att sprida projektidéerna 
- på vilket sätt har projektet avspeglat sig på skolan (status t ex) 
- har synen på skolan förändrats i ko mmunen 
- har ni någon kontakt med Ln, vad innebär kontakten 
- negativt med projektverksamhet 

Lärarrollen 
Hur kom det sig att du ville böija med projektverksamhet? 

- vad anser du att projektet betytt för dig i din lärarroll 
- på vilket sätt har din lärarroll förändrats genom projektet 
- måste man vara en viss person för att starta ett projekt 
- varför tror du inte alla lärare håller på med projektverksamhet 
- har projektet givit dig specifik kunskap, inom vad 
- på vilket sätt använder du den kunskapen 
- har projektet bidragit till att du lättare förstår problem som uppstår 
på skolan, på vilket sätt 
- anser du att du genom projektverksamheten beskriver skolan på ett 
annorlunda sätt, nya begrepp, termer, teorier, "husgudar" 
- har du skrivit något om vad ni g jort, vad, för vilka 
- skulle du vilja skriva om vad ni gjort i projektverksamheten 
- har du betytt något specifikt på skolan, vad 
- har du fått mer uppmärksamhet utifrån nu, från vem/vilka 
- bl ir du efterfrågad/anlitad av andra, vilka, i vilka sammanhang 



- anser du att du fått jobba mycket ensam i projektet, har du känt dig 
utesluten av kollegor, skolledningen då 

Lärarkåren 
Vad anser du att en sådan här projektverksamhet betyder för lärarkåren 
som helhet? 

- ger det ökad status, hur 
-vad innebär det i meriteringshänseende 
- finns det risk att man kan plocka duktiga lärare till vissa tjänster 
- möjliggör projektverksamhet till andra tjänster, vilka, inom vad 
- tänker du söka ny tjänst 
- finns det studieledare på er skola, vad gör en sådan, har ni 
samarbetat, får du stöd därifrån 
- finns det risk att skolor blir olika med projektverksamhet bra/dåligt 
- betyder det att det finns risk för en olikhet i skolsystemet 

Jämförelse 
Om du ser tillbaka till tiden innan projektet startade och jämför din 
undervisning då med den som du bedriver idag 

- hur skiljer den sig åt 
- vad har förändrats 
- hur skulle du vilja undervisa i framtiden 

Satsningar liknande lågstadiesatsningen bedrivs av myndigheter inom 
flera områden 

- varför tror du myndigheterna har dessa satsningar 
- är detta ett bra sätt att åstadkomma förändringar 
- betyder det att det är lärarna som skall förändra skolan 
- hur ser du på projektverksamhet i relation till fortbildning, vilka 
konsekvenser har den haft, bra/dåligt 

Bilaga lb 

INTERVJUFORMULÄR "LÅG 30" 1988 
(Formuläret avsett för skolledare) 

Projektet idag 
- vad finns kvar av p rojektet idag 
- har ni extra medel att fortsätta verksamheten med, varifrån 
- har ni annan stimulans, vad 
- drivs projektet av samma ide idag som när det startades, vilken 
- anser du att eleverna gynnas av en projektverksamhet, hur 
- anser du att lärarna påverkats av projektet, hur 
- har projektet påverkat andra att börja projektverksamhet, hur 
- är projektet förankrat hos skoldirektör/kommun 
- har det skett någon spridning av projektet, hur 



- på vilket sätt har du visat intresse av att sprida projektidéerna 
- på vilket sätt har projektet avspeglat sig på skolan (status t ex) 
- har synen på skolan förändrats i kommunen 
- negativt med projektverksamhet 

Lärarrollen 
- tror du att lärarna har förändrats i sin lärarroll genom 
projektet, på vilket sätt 
- måste man vara en viss person för att starta ett projekt 
-varför tror du inte alla lärare håller på med p rojektverksamhet 
- har projektet givit lärarna specifik kunskap, inom vad 
- på vilket sätt använder de den kunskapen, 
har projektet bidragit till att lärarna diskuterar problem mer som 

uppstår på skolan, i vilka sammanhang 
- har du någon uppfattning om lärarna talar om projektverksamheten 
på något speciellt sätt, nya begrepp, termer, teorier, personer 
- har lärarna skrivit något om vad de gjort, vad, för vilka 
- anser du att det är viktigt att dokumentera projektverksamheten 
- har lärarna betytt något specifikt på skolan, vad 
- har lärarna fått mer uppmärksamhet utifrån nu/från, vem/vilka 
- blir de efterfrågade/anlitade av andra, av vilka, i vilka sammanhang 
- anser du att lärarna fått jobba mycket ensamma i projektet 
- har de blivit uteslutna av kolleger, skolledningens roll 

Lärarkåren 
Vad anser du att en sådan här projektverksamhet betyder för lärarkåren 
som helhet? 

- ger det ökad status, hur 
- vad innebär det i meriteringshänseende 
- finns det risk att man kan plocka duktiga lärare till vissa tjänster 
- möjliggör projektverksamhet till andra tjänster, vilka, inom vad 
- finns det studieledare på er skola, vad gör en sådan, har de 
samarbetat med projektet 
- finns det risk att skolor blir olika med projektverksamhet bra/dåligt 
- betyder det att det finns risk för en olikhet i skolsystemet 

Jämförelse 
Satsningar liknande lågstadiesatsningen bedrivs av myndigheter inom 
flera områden 

- varför tror du myndigheterna har dessa satsningar 
- är detta ett bra sätt att åstadkomma förändringar 
- betyder det att det är lärarna som skall förändra skolan 
- hur ser du på projektverksamhet i relation till fortbildning vilka 
konsekvenser har det haft, bra/dåligt 



Bilaga 2 

Projektbeskrivningar och utvärderingsdokument 

Syfte och mål enligt projektplanen 

Projekt A 
Läsåret 1983/84 
Målsättning: 1. Att göra en inventering av och en utbildning för ovanstående elever 
bättre anpassad metodik 2. Att ej göra en pilotutbildning utan en utbildning 
samtidigt till alla, som sedan i sin egen undervisning skall tillämpa den nya 
metodiken. 3. Att inbjuda förskollärare att deltaga i vissa moment t ex i musik
rytmik-dans och drama 
Projektansökan ej undertecknad, men en ansvarig projektledare finns angiven. 

Läsåret1984/85 
Mål/syfte: Att göra en inventering av och en utbildning i en för okoncentrerade, 
oroliga elever bättre anpassad metodik. Att göra en utbildning samtidigt för alla, 
som sedan i sin undervisning skall tillämpa den nya metodiken. Att inbjuda 
förskollärare att deltaga i vissa moment t ex musik-rytmik-dans-drama 
Projektansökan ej undertecknad, men en ansvarig projektledare finns angiven. 

Projekt B 
Läsåret 1984/85 
Ansökan i form av ett kort brev till bitr skoldirektör, där studierektor säger att det 
finns en klass som är intresserad av försöksverksamhet och tankar på hur det kan 
läggas upp med musiklärarna. Ingen mål- eller syftesbeskrivning. 
Projektansökan undertecknad av studierektor 

Läsåret 1985/86 
Syftet är att eleverna, vid sidan av de musikaliska upplevelserna, genom att arbeta 
tillsammans i olika gruppstorlekar ska träna upp sin koncentration och 
samarbetsförmåga, något som också har effekt på den "vanliga" skolundervisningen. 
Projektansökan undertecknad av lågstadieläraren 

Projekt C 
Läsåret 1983/84 
Projektets bakgrund och syfte: Lågstadiets problem med oroliga, okoncentrerade och 
socialt omogna elever ökar. Genom senare tids forskning har det också framkommit 
att elever inte är mottagliga för inlärning förrän den egna kroppsuppfattningen dvs 
grovmotoriken är helt klar. Vi önskar fortsätta och vidareutveckla den arbetsmodell 
vi haft förmånen att arbeta med innevarande läsår. 
Projektansökan ej undertecknad men som projektansvarig anges rektorn och 
studierektorn. I en bilaga har lärarna berättat om sin verksamhet som de också 
undertecknat 



Läsåret 1984/85 
Vi önskar fortsätta med och vidareutveckla den arbetsmodell vi haft förmånen arbeta 
med under läsåret 1983/84 i syfte att fo rtbilda både lågstadiets och förskolans 
personal inom detta område samtidigt som samverkan och planering för 
verksamheten med barngrupperna utvidgas och fördjupas. Speciellt viktigt anser vi 
det vara, att låta förskolan omfattas av projektet i fråga om musik och rörelse. 
Projektansökan ej undertecknad men som projektansvarig anges rektorn. I en bilaga 
har lärarna berättat om sin verksamhet som de också undertecknat 

Projekt D 
Läsåret 1983/84 
Projektansökan i form av en handlingsplan för flera år framåt. Syfte med 
utvecklingsarbete är: 1 samarbete i arbetslag 2 samarbete och samplanering med 
förskolan 3 årskurslös undervisning på lågstadiet 4 årskurslös undervisning på 
mellanstadiet 
Projektansökan undertecknad av tillsynsläraren (mellanstadielärare) 

Läsåret 1984/85 
En ansökan om fortsatta medel utan syftesprecisering 
Ansökan undertecknad av tillsynsläraren (mellanstadielärare) 

Läsåret 1985/86 
En ansökan om fortsatta medel utan syftesprecisering, men anger att det nu gäller 
mellanstadiet 
Ansökan undertecknad av tillsynsläraren (mellanstadielärare) 

Läsåret 1986/87 
Projektansökan saknas 

Projekt E 
Läsåret 1983/84 
Huvudmål: Att pröva hur årskursintegrering på L påverkar undervisningen. Genom 
att ha årskursintegrerade gruppövningar enligt följande: vid "verkstadsarbete" 
(skapande verksamhet), vid bikupa (läsgrupper), vid "forskning", vid 
gruppmålningar, vid 3U verksamhet (undersöka, upptäcka, uppleva), vid 
gruppövningar i oä, vid övningar i pra ktisk matematik, så att elevernas sociala 
situation förändras så att kunskaper och färdigheter förbättras så att nybörjarna får 
träffa sina blivande klasskamrater och lärare vid fler än tre tillfällen och i mindre 
grupper, Projektansökan undertecknad av projektledare, skolledare, 
skolstyrelseledamot 
Läsåret 1985/86 
Bakgrund: Vi arbetar med årskursintegrerade klasser och det känns nödvändigt att 
införa ett mer undersökande arbetssätt och hitta naturliga tillfällen till integrering 
med övriga ämnen. 
Huvudmål: Att vidga intresset för samhälle och natur genom ett undersökande 
arbetssätt konkretisera elevernas arbete i skolan, i först a hand oä, matematik och 
svenska. 
Projektansökan ej undertecknad men projektledare är en av lärarna 



Projekt F 
Läsåret 1983/84 
Syfte: att i enlighet med arbetsplan för förskolan och läroplan för grundskolan finna 
former för ett närmande mellan förskolan och lågstadiet i fråga om synsätt, innehåll 
och arbetssätt, att undersöka hur en delvis integrerad verksamhet påverkar barns 
mognad och utveckling, att undersöka vilket innehåll som är lämpli gt för en 
integrerad verksamhet, att förbättra kontakten mellan föräldrar och skola, att 
föräldrarnas kunskap om det egna barnet tas tillvara, att föräldrarnas roll och 
möjlighet att ge stöd och trygghet stärks 
Projektansökan undertecknad av rektorn och förskolans föreståndare (båda var 
projektledare) 

Läsåret 1984/85 
Syfte: att i enlighet med arbetsplan för förskolan och läroplan för grundskolan finna 
former för ett närmande mellan förskolan och lågstadiet i fråga om synsätt, innehåll 
och arbetssätt, att undersöka hur en delvis integrerad verksamhet påverkar barns 
mognad och utveckling, att undersöka vilket innehåll som är lämpli gt för en 
integrerad verksamhet, att förbättra kontakten mellan föräldrar och skola, att 
föräldrarnas kunskap om det egna barnet tas tillvara, att föräldrarnas roll och 
möjlighet att ge stöd och trygghet stärks 
Projektansökan undertecknad av rektorn och förskolans föreståndare (båda var 
projektledare) 

Projekt G 
Läsåret 1983/84 
Projektansökan avsåg alla skolor inom rektorsområdet i syfte att åtgärda 
grundskolans lågstadium. För projekt G:s del avsåg man täcka delar av 
förskollärarens tjänst på lågstadiet med de extra medlen. 
Projektansökan undertecknad av skolstyrelserepresentant 

Läsåret 1984/85 
Syftet med vårt samarbete har varit att öka kontinuiteten mellan förskolan och 
skolan. Arbetet skall vara anpassat till barnens utvecklingsnivå både i förskolan och 
skolan. 
Projektansökan undertecknad av rektorn och projektledarna angivna 

Läsåret 1985/86 
Syftet med vårt samarbete har varit att öka kontinuiteten mellan förskolan och 
skolan. Arbetet skall vara anpassat till barnens utvecklingsnivå både i förskolan och 
skolan. 
Projektansökan undertecknad av rektorn och projektledarna angivna 

Projekt H 
Läsåret 1984/85 
Syfte/mål: 
att utveckla elevernas kommunikationsförmåga (tala, lyssna, läsa, skriva) med hjä lp 
av egna och andras bilder, att utveckla elevernas bildseende, att se detaljer, att öka 
elevernas koncentrationsförmåga, att våga tala i större grupp 
Projektansökan undertecknad av rektorn 



Läsåret 1985/86 
att utveckla elevernas kommunikationsförmåga (tala, lyssna, läsa, skriva) med hjälp 
av egna och andras bilder, att utveckla elevernas bildseende 
att se detaljer, att öka elevernas koncentrationsförmåga, att våga tala i större grupp 
Projektansökan undertecknad av rektorn 

Läsåret 1986/87 
att utveckla elevernas kommunikationsförmåga (tala, lyssna, läsa, skriva) med hjälp 
av egna och andras bilder, att utveckla elevernas bildseende 
att se detaljer, att öka elevernas koncentrationsförmåga 
att våga tala i större grupp 
Projektansökan undertecknad av rektorn 

Projektens beviljade medel från lågstadiesatsningen 

Projekt Beviljade medel 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 S:a 

A 72 300 67 000 - - 139 300 

B 35 000 15 000 - 50 000 

C 60 000 40 000 - - 100 000 

D 52 000 48 000 60 000 60 000 220 000 

E 48 000 33 900 30 800 - 112 700 

F 98 300 67 000 - - 165 300 

G 40 000 55 000 60 000 - 155 000 

H 21 000 17 000 15 000 53 000 

Lärarnas egna utvärderingar av projektverksamheten 

Projekt A 
Utvärderingen utgick från följande frågor , hösten 1983 
3. Vad har Du använt i undervisningen 4. Något vi skulle haft mer av? 
5. Vad kan vi förbättra? 

Utvärderingsfrågor, våren 1984 
1. Vad har projektet givit dig som person? 2. Vad har h änt i klassrummet? 

Projekt B 
Utvärdering i form av att lågstadieläraren, rytmikläraren och musiklärarna beskrivit 
verksamheten och med motiv för att få ytterligare pengar. 



Projekt C 
Utvärdering våren 1984. Beskrivning med följande rubriker: 
Så här har vi gjort, Vad har förändrats sedan förra utvärderingen? 
Hur kan vi gå vidare utan Ln:s projektresurser?, Har vi gjort det vi planerade?, Vad 
skulle vi gjort annorlunda?, Vilka framtida effekter tror ni att projektet kommer att 
ge?, Vad har varit bra och vad har varit dåligt?, Lärarnas kommentarer, 
Elevkommentarer 
Förskolans rapport (en halv A4 undertecknad av förskolans personal) 

Projekt D 
Utvärdering våren 1984 
En sammanställning över verksamheten finns i form av en rapp ort. I de nna beskrivs 
hela handlingsförloppet steg för steg från det att idéerna tog form. Förskolan ger på 
egna sidor sin syn på verksamheten . 

Projekt E 
Utvärdering våren 1984 
En enkätstudie till föräldrar, elever och lärare 

Utvärderingsfrågor våren 1985 
Vilka positiva erfarenheter har projektet givit (lärare, elever, skolan)? Vilka 
svårigheter har vi stött på (elever, lärare, skolan)? Borde projektet haft en annan 
uppläggning? 

Projekt F 
Utvärdering a v läsåret 1983/84 gjordes av skolpsykologen i form av en rapport. 
Rapporten ger en bakgrundsbeskrivning samt redovisar intervjuer med lärare, 
förskollärare, musiklärare i januari och i maj, samt barnintervjuer under april-maj. 

Projekt G 
En sammanfattning av den påbörjade veksamheten finns från läsåren 1981/82, 
1982/83. Lärarna har fortlöp ande utvärderat verksamheten genom de kontinuerliga 
träffarna. Under läsåret 1984/85 gjordes en större utvärdering där samtliga inblandade 
(daghemspersonal, deltidsgruppspersonal, lärare i åk 1, lärare i åk 2, lärare i åk 3) 
lämnade sina synpunkter på verksamheten utifrån elever och personal. Frågor att 
utgå från var: språklig-motorisk utveckling, förskollärarnas arbete i skolan, lärarnas 
arbete i förskolan, deltids-dagis, blivande klasser, studiedagar, temaarbete, hur går vi 
vidare?, föräldramöten på förskolan 

Projekt H 
Utvärdering nov 1 984 i form av en beskrivning av pr ojektledaren. Hon har beskriv it 
sitt arbete med eleverna och angivit hur verksamheten fortskridit med hennes 
övningar. 

Sammanfattning 
Lärarna i samtliga åtta p rojekt har gjort någon form av värde ring av sin verksamhet . 
Den vanligaste formen är en beskrivning över vad som gjorts som senare bilagts 
nästa års ansökan. 



Bilaga 3 

Lärarnas utåtriktade verksamhet 
Projekt A 
Studiebesök i montessoriklass 
Studiebesök i klass med integrering av invandrarelever 
Studiebesök i mellanstadieklass med Freinetpedagogik 
Studiedagarna har använts till fortbildning i motorik, rörelse (UGR), 
musikterapi, praktisk musikundervisning, motorik och perception, drama, 
dans. Till studiedagarna har 5 olika föreläsare anlitats. 
Månadsträffarna har använts till att diskutera litteratur och aktuell 
pedagogisk debatt. PM om Pluckrose och PM om montessoripedagogik 
samt artiklar om "skrivprocessen" 
Reportage i DN hösten 1985 

Projekt B 
Projektet beskrivet i lokalpressen 1985 och i Länsskolnämndens 
informationsskrift till skolorna, oktober 1984. 

Projekt C 
Informerat om projektet på studiedag 
Informerat om projektet på lärarhögskolan 
Ett flertal (5) besök av intresserade lärare från andra skolor, hösten 1984 
Reportage i lokaltidningen, våren 1984 
Reportage i lokaltidningen, våren 1984 
Reportage i pedagogiskt magasin (Socialstyrelsen), hösten 1985 
Fortbildning inom områdena, drama, rörelse och musik 

Projekt D 
Studiebesök i montessoriklass 
Studiebesök i waldorfklass 
Studiebesök i årskursblandad klass (våren 1983, våren 1985) 
Studiebesök på andra skolor i Sthlm 
Studiebesök på särskola för att ta del av mater ial 
Studiebesök på skola för att ta del av Maja Wittings läsmetodik för 
ominlärning 
Besök av intresserade lärare från andra skolor (flera gånger) 
Informerat om projektet på studiedag i annan kommun (flera 
Frilagt en halv dag i veckan för gemensam planering 

Projekt E 
Studiebesök på årskursintegrerat lågstadium (våren 1983, hösten 1985) 
Studiebesök på montessoriinspirerat lågstadium 
Studiebesök av skolstyrelsen 
Studiebesök av intresserade lärare från andra skolor (calO tillfällen) 
Studiebesök av sociologstuderande, barnskötarlinjen 
Informerat om projektet på skolledardagar (i länet) 



Informerat om projektet på studiedagar 
Informerat om projektet i andra kommuner (flera tillfällen) 
Informerat om projektet vid Lgr-80 i praktiken (symposium i 
Stockholm) 
Reportage i lokaltidningen (våren, 1984; vintern, 1985) 
Frilagt en halv dag i veckan till gemensam planering 

Projekt F 
Studiebesök i annan kommun om samverkan förskola-skola (läsåret 
1982/83) 
Studiebesök på annan skola som bedriver samverkan (1983/84) 
Kurs om samverkan av Liber (läsåret 1983/84) 
Studiedagar om samverkan som letts av andra lärare med liknande 
arbetssätt 
Informerat om projektet på Lgr-80 i praktiken (symposium i Stockholm) 
Utställning om projektet inför jubilée i kommunen, våren 1985 
Artikel i lo kaltidning, hösten 1983 
Återkommande diskussionsträffar varje månad med lågstadielärare, 
förskollärare, rektor, föreståndare för daghemmet. 

Projekt G 
Studiebesök av intresserade lärare från annan kommun (ca 5 tillfällen 
1984/85) 
Studiebesök från lärarhögskolan (flera tillfällen och olika inriktningar, 
1984/85) 
Informerat om projektet på studiedagar i annan kommun (ca 15 
tillfällen, 1984/85) 
Deltagit i debattkvällar om förskola-skola 
Spridit information via Länsskolnämnden genom tillfällig anställning 
Högskolekurs (8p) som fortbildning för förskollärare, lågstadielärare och 
rektor 1980/81 
Gemensam kurs för förskollärare och lågstadielärare i motorik-
perception ledd av skolpsykologen. 1984 
Gemensam fortbildning (i cirkelform) för förskollärare och 
lågstadielärare om barns språkutveckling, ledd av talpedagogen, våren 
1985 
Reportage i lokaltidningen 
Samarbetsgrupp bestående av representanter från vaije årskurs på 
lågstadiet, förskolans deltidsgrupp och daghem, barnomsorgsinspektören 
samt rektorn träffades varje månad och leddes av projektledarna 

Projekt H 
Bildläraren haft studiedagar i kommunen om arbetssättet i projektet 
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