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Abstract 

In this article we will present results from our ongoing evaluation of the central 
government program “The Knowledge Promotion Reform – from word to 
deed”. The aim of the program is to develop schools as organisations with the 
purpose of improving the learning environment in order to increase students’ 
social and intellectual development.  Schools apply to the program on their own 
initiative (open application) or after encouragement and guidance according to 
needs (guided application).    

 
An important feature of the programme is the reliance of a cooperation model 
that involves three parties: one or more schools, school owners and external 
competence partners. On the basis of qualitative interviews with teachers, 
headmasters, school owners and external competence partners in two case 
projects involving several schools, we present findings of the effect of the 
program on schools improvement capacity and project targets. The schools’ 
initial improvement capacity and the kind of development support they receive 
are central groups of factors that influence the outcomes. For concepts and 
identification of relevant factors, we rely on the school development literature 
(for e.g. Ekholm, 1989; Hopkins, 2009; Miles, 1965a). Furthermore we use our 
qualitative interviews to distinguish between various forms/roles of external 
support and develop concepts that may increase our understanding of how 
external support affect the school, particularly the role of the external 
competence partners. Tentatively we argue that goal-directed strategies intended 
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to change activities directly related to pupils’ learning may lead to better results 
than means-directed strategies where the link to pupil-related activities is less 
clear.  

 

Bakgrund 

I internationella utvärderingar av skolan, PISA och TIMMS, har de norska 

skolorna visat sämre resultat än andra nordiska länder. Den socioekonomiska 

faktorn har också visat sig har större betydelsen för de norska elevernas 

framgångar i skolan än för elever i övriga nordiska länder (Hølleland, 2007). 

Liksom i Sverige har dessa utvärderingar skapat en bild av en skola i kris. I 

Norge har bland annat detta lett till fram reformen ”Kunnskapsløftet”, som 

syftar till att höja kvalitén i den norska skolan genom att genomföra både 

strukturella och innehållsmässiga förändringar. Reformen innebär bland annat 

en satsning på grundläggande färdigheter och tilpasset opplæring1, nya 

läroplaner i alla ämnen och en ny ämnes- och timfördelning, en tydligare lokal 

valfrihet vad gäller arbetssätt och arbetsformer, införande av nya 

värderingsmetoder av elevers skolprestationer samt införande av ett nationellt 

kvalitetsvärderingssystem. Efter att ha satt in ”Kunnskapsløftet” i ett 

utbildningshistoriskt perspektiv konstaterar Oftendal Telhaug (2007) att 

reformen ligger väl i linje med de nyliberalistisk styrningsreformer som ligger till 

grund för de förändringar som vi ser i skolpolitiken i hela västvärlden; 

decentralisering, målstyrning, kvalitetskontroll genom nationella prov, fritt val av 

skolor med åtföljande konkurrens mellan skolor och morötter till skolpersonal i 

form av till exempel lönetillägg. 

 

Inom Kunnskapsløftet har det gjorts en särskild skolutvecklingssatsning. Denna 

initierades 2005 under namnet ”Program for skoleutvikling” och utvidgades 

2007 och ändrade då också namn till ”Kunnskapsløftet - fra ord till handling”. 

Sammanlagt har Kunnskapsdepartementet satsat ca. 155 miljoner Nkr för 

perioden 2006-2008 (Utdanningsdirektoratet, 2009). För 2009 och 2010 

kommer satsningen att bli runt 60 miljoner. Projektet beräknas avslutat 2010. 

 

Programmet ska göra skolor framgångsrikare när der gäller att förbättra 

verksamheten i samklang med de förändringar som genomförs inom 

Kunnskapsløftet. Huvudsyftet med skolutvecklingssatsningen är att sätta skolor 

i stånd att skapa en bättre lärmiljö för eleverna och att utveckla skolors 
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organisation och därmed öka måluppfyllelsen när det gäller elevernas sociala och 

kunskapsmässiga utveckling. 

 

Programmets uppläggning är grundad i skolutvecklingsforskning som visar att 

det finns en koppling mellan elevers skolresultat och utveckling av skolan som 

organisation (se t.ex. Blossing, 2004; Ekholm, 1989; Miles, 1965b). En tydlig 

ledning, flexibel organisation, höga krav och förväntningar på elevers lärande, 

ett gott samarbete i lärarkollegiet och ett system för skolans kvalitetsarbete är 

förhållanden vilka har en positiv påverkan på elevers lärande och utveckling i 

skolan. I beskrivningar av programmet används ”lärande organisation” som ett 

begrepp för att beskriva den förändring av skolors organisation som eftersträvas 

(Utdannings- & forskningsdepartementet, 2005; Utdanningsdirektoratet, 2007a, 

2007b). 

 

Med det övergripande målet att stärka skolors förmåga att på egen hand 

utveckla verkningsfulla strategier för att förbättra elevernas sociala och 

kunskapsmässiga utveckling följer en rad delmål. Dessa är att utveckla rektorers, 

lärares förmåga till systematisk utvärdering av den egna praktiken och uppnådda 

resultat, utveckla deras förmåga att genomföra utvecklingsprojekt i samarbete 

med externa kompetensmiljöer, bidra till att bygga upp kompetensmiljöer med 

kompetens att driva praktisk skolutveckling samt att bidra till att utveckla en 

”verktygslåda” för skolutveckling som kan vara till hjälp för alla skolor i Norge.  

   

Det har ställts en rad krav på skolor som ansökt om projektmedel. I anslutning 

till ansökan har skolorna genomfört omfattande analyser av sin organisation och 

sin lärmiljö. Resultatet av dessa skulle utgöra grunden för det planerade 

förbättringsarbetet. Till projektet skulle en eller flera externa kompetensmiljöer 

kopplas med uppgift att stärka projektets genomförande. Kompetensmiljöerna 

skulle också ansvara för dokumentationen. Dessutom skulle aktörer på 

kommunnivå (skoleeiere2) med ansvar för skolan ta aktiv del i och ansvara för 

de ansökande skolornas projektarbete. 

 

Skolor har haft möjlighet att söka projektmedel i en öppen utlysning eller i en så 

kallad ”vägledande runda”. I den öppna utlysningen har skolor sökt på eget 

initiativ och i den vägledande rundan har skolor uppmanats av skolansvariga på 

kommunnivå att söka och dessa skolor har också fått vägledning i 

ansökningsförfarandet genom återkommande respons från 

Utdanningsdirektoratet (norska Skolverket). Genom den vägledande rundan 
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gavs skolor som inte hade samma vana att skriva projektansökningar eller som 

själva inte hade kontakter som kunde vara behjälpliga med detta en möjlighet att 

konkurrera om projektmedlen. Mellan 2006 och 2008 har 437 ansökningar om 

medel för utveckling kommit in. och cirka 98 projekt som sammanlagt omfattar 

cirka 270 skolor och 40 förskolor har fått projektmedel. 

Utvärderingen 

Utvärdering av programmet ”Kunnskapsløftet - fra ord till handling” utgår från 

programmets grundantaganden; att det finns en koppling mellan elevers 

skolresultat och utvecklingen av skolor som lärande organisationer och att 

utvecklingen gynnas av ett samarbete mellan skolor, skolägare och externa 

kompetensmiljöer. Detta innebär att utvärderingsuppdraget har två huvudsyften: 

 

- Utvärderingen ska värdera sluteffekter i ett urval utvecklingsprojekt och sätta 

dessa i relation till de övergripande målen i programmet  

- Utvärderingen ska visa om och i så fall hur ett samarbete mellan skolägare, 

skolor och kompetensmiljöer fungerar som ett medel för att realisera målen i 

skolornas projekt och därmed också i programmet som helhet. 

 

Två delrapporter har publicerats med resultat från utvärderingen (Blossing et al., 

2007; Blossing et al., 2008). Slutrapporten publiceras i december 2009. I denna 

artikel redovisas resultat och reflektioner från den första delstudien. I denna 

delstudie står två utvärderingsobjekt i fokus 1) projektet och det därmed 

sammanhängande trepartssamarbetet mellan skolägare, skolor och 

kompetensmiljöer, 2) de lokala skolornas förbättringskapacitet samt 3) resultat 

av projekten på de enskilda skolorna i relation till programmets övergripande 

mål, att skapa en bättre inlärningsmiljö för eleverna och bidra till en större 

måluppfyllelse. Delstudie 1 har endast genomförts i projekt som sökt och fått 

medel i den öppna ansökningsrundan.   

Utvärderingsdesign 

De två första delstudierna designades som en kvalitativ studie av ett urval av 

projekt från den första ansökningsomgången 2006. Med utgångspunkt från 

forskning om skolors förbättringskapacitet och om samspelet mellan externa 

kompetensmiljöer och skolor i arbetet med att utveckla verksamheten skapades 

ett urvalsinstrument som kan beskrivas med följande modell:  
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Figur 1. Modell för urval av projekt 

 

Syftet med modellen var att skapa ett urval med variation inom två dimensioner 

av huvudintresse för utvärderingen; skolornas förbättringskapacitet och 

kompetensmiljöernas roll. Skolors förbättringskapacitet har operationaliserats till 

att gälla: 

 

- i vilken grad skolor visar på en tydlig och effektiv struktur för att driva 

förbättringsarbeten  

- i vilken utsträckning det på skolor finns särskilda roller med uppgift att ta ett 

långsiktigt ansvar för förbättringsarbeten 

- skolors förmåga att planera och genomföra ett kollektivt förbättringsarbete  

i vilken grad skolor präglas av en framgångsrik förbättringstradition. 

 

Underlaget för att bedöma skolors förbättringskapacitet utgjordes av 

projektbeskrivningarna samt de organisations- och situationsanalyser3 som 

genomfördes på varje skola i anslutning till ansökan. En skola med svag 

förbättringskapacitet karaktäriseras som en skola med otydlig organisatorisk 

struktur, en ineffektiv kommunikation mellan olika aktörer, en individualistisk 

arbetskultur och en otydlig ledning. En skola med stark förbättringskapacitet har 

en tydlig organisatorisk struktur, en effektiv kommunikation, 

utvecklingsorienterande lärare och en stabil och stödjande ledning.   
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Kompetensmiljöerna kan ha olika roller och i modellen görs det en åtskillnad 

mellan miljöer som å ena sidan intar en mer vägledande roll och å andra sidan 

de som tar en mer förmedlande roll. Underlag för värderingen av 

kompetensmiljöns roll som vägledande och/eller förmedlande utgjordes av 

projektbeskrivningarna, en enkät om kompetensmiljöernas roll som 

genomfördes 2007 samt information från kompetensmiljöernas egna webbsidor.  

 

Med utgångspunkt från modellen gjordes ett urval av två projekt. Projekt Öst 

med sju deltagande skolor (varav fyra ingår i utvärderingen) valdes som exempel 

på ett projekt där kompetensmiljön ansågs ha en vägledande roll och där 

skolornas förbättringskapacitet värderades som relativt hög. Projekt Nord med 

fyra deltagande skolor (varav tre ingår i utvärderingen) valdes som exempel på 

ett projekt där kompetensmiljöns roll ansågs ha en mer förmedlande roll och 

där förbättringskapaciteten värderades som något lägre än i projekt öst.  

Genomförande 

Intervjuer genomfördes med informanter på de utvalda skolorna (skolledare, 

projektledare/projektgrupp, lärare och elever), representanter för 

kompetensmiljöerna samt skolägare. Skolledare intervjuades enskilt eller 

tillsammans med projektledare. Intervjun med kompetensmiljöer och skolägare 

genomfördes i de flesta fall som enskilda intervjuer. Intervjuerna med lärare och 

elever genomfördes som gruppintervjuer. Varje skola sammanställdes som ett 

delfall av det projektfall i vilket skolan ingick. Därefter gjordes en jämförande 

analys4. 

Resultat 

Först ges en kort beskrivning av de två projektfallen. Därefter följer en 

bedömning av fallen i relation till målen i skolutvecklingsprogrammet 

”Kunnskapsløftet - fra ord till handling”.  

Beskrivning av fall Nord 

Skolägarna inbjöd kommunens skolor till en samling där en rad 

kompetensmiljöer presenterade sig själva och vilket samarbete de kunde erbjuda. 

Tillsammans med kommunens skolor ansökte skolägaren om ett övergripande 

projekt som skulle utbilda skolpersonalen i aktionslärande med syfte att utveckla 

ett bättre kollegialt samarbete inom skolorna. Detta syftade i sin tur till att 
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främja lärarnas upplevelse av att klara av sitt arbete och reducera stressen och 

arbetsbelastningen bland personalen för att genom detta öka eleverna lärande.  

 

I fall Nord undersöktes tre skolor. Projektet valdes utifrån antagandet att 

kompetensmiljön skulle inta en förmedlande eller kunskapsöverförande roll och 

att skolorna hade en förhållandevis hög förbättringskapacitet. Trots att skolorna 

ingick i samma projekt visade de stor skillnad både i relation till 

kompetensmiljön och vad gäller förbättringskapaciteten. Samtliga skolor hade 

vid inledningen av projektperioden engagerat två olika högskolor som 

kompetensmiljöer. Samarbetet mellan skolorna och kompetensmiljöerna 

utvecklades under projektperioden på olika sätt. Bedömningen av 

kompetensmiljöernas roll som förmedlare visade sig därför inte helt stämma. De 

valda kompetensmiljöerna har på en av skolorna haft en vägledande roll med 

fokus på lärares undervisningspraktik. På de två andra skolorna har 

kompetensmiljöerna haft en kombination av förmedling och vägledning. En av 

dessa skolor knöt under projektperioden till sig en ny kompetensmiljö som mer 

kunde tillgodose de behov som växte fram på skolan.  

 

Resultaten som uppnåtts i projektet varierar också mycket mellan de tre 

skolorna. I en skola genomfördes en rad konkreta förändringar i lärares sätt att 

skapa struktur och ordning under skoldagen. Både elever och lärare ansåg att 

detta gav mer tid och ro under lektionerna, vilket i sin tur såg ut att ha främjat 

elevernas lärande. Av de tre undersökta skolorna i projekt Nord var detta den 

enda skola där de intervjuade kunde visa på en koppling mellan projektet och 

elevernas lärande. På en annan av skolorna bedömde vi att det genom projektet 

utvecklades en mer kollektiv lärarkultur där den gemensamma planeringstiden 

utnyttjades till ett ökat undervisningssamarbete och samtal om pedagogiska 

frågor. I den tredje skolan bedömde vi likaså att en förbättring av den interna 

kommunikationen hade kommit till stånd. I de båda senare skolorna kunde vi 

inte dra slutsatsen att det förelåg en tydlig koppling mellan de förändringar som 

skett inom skolan som organisation och elevernas lärande.  

 

Både kompetensmiljöerna och skolägaren verkar ha haft ett stort inflytande på 

projektets uppläggning. Redan innan programmet ”Kunnskapsløftet - fra ord till 

handling” har det funnits en plan för utvecklingen av kommunens skolor. I 

samarbete med de valda kompetensmiljöerna har det arbetats vidare på denna 

plan. Behovet av förändringar fanns hos de tre studerade skolorna, men 

utformningen av de insatser som erbjöds hade inte formulerats av personalen på 
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skolorna. Genom att projektet inleddes med en kurs i aktionslärande öppnades 

ändå möjligheten för personalen att ha inflytande på projektets utformning. På 

en av skolorna ledde det till att man sökte en egen kompetensmiljö som bättre 

passade de förbättringskrav som fanns på skolan. Detta byte av 

samarbetspartner ledde till problem i relationen mellan den ursprungliga 

kompetensmiljön och skolan då det ligger både prestige och pengar i 

samarbetet.  

Beskrivning av fall Öst 

Initiativet att söka projektpengar kom från skolägaren och det var också en 

centralt placerad projektledare som skrev projektansökan. Av kommunens elva 

skolor anslöt sig fyra till projektet. Dessa deltog också i utvärderingen. 

Kommunen hade under flera år haft ”tillpasset opplæring” som ett 

utvecklingsområde, vilket konkret kommit till uttryck i en satsning på 

inlärningsstilar, inlärningsstrategier och portföljmetodik. Kommunen sökte 

projektpengar för att vidareutveckla detta område med tillägget att också 

utveckla en lärande skolkultur. Till projektet knöts två kompetensmiljöer som 

arbetar på konsultbasis och med kompetens inom organisations- och 

skolutveckling.  

 

Projektet valdes utifrån antagandet att kompetensmiljön skulle inta en 

handledande roll och att skolorna hade en hög förbättringskapacitet. 

Kompetensmiljöerna hade under projektet en handledare roll i relation till 

skolledare och projektledarna. De tog också på sig ett organisatoriskt ansvar för 

några personalmöten liksom att planera och genomföra utvärderingar av 

projektet.  

 

Liksom i projekt Nord visade det sig att de fyra skolor som ingick i projekt Öst 

hade mycket olika förutsättningar. Utvärderingen pekade på att 

förbättringskapaciteten på en av de två barnskolorna kan karaktäriseras som 

stark. På båda skolorna arbetade man redan innan projektet med olika konkreta 

pedagogiska verktyg för en ”tillpasset opplæring” som till exempel 

portföljmetodik och metoder för att göra elever och föräldrar medvetna om 

undervisningsmål och relationen mellan dessa och elevernas individuella 

prestationer. Dessa skolor satsade i projektet på att utveckla elevers och 

föräldrars inflytande över elevernas skolarbete. Den väsentligaste skillnaden var 

att man på en av skolorna följde en väl utarbetad utvecklingsplan där målen för 

skolans förbättringsarbete var tydligt beskrivet. På skolan fanns en 
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koncentration på en handfull utvecklingsprojekt. Målen och ansvarfördelningen 

för varje projekt fanns angivna i utvecklingsplanen och genom uppföljningar 

och utvärderingar reviderades planen årligen. På den andra barnskolan fanns en 

stark vilja att förbättra verksamheten men skolledningen sade sig inte riktigt 

mäkta med att följa upp alla de utvecklingsarbeten som bedrevs.    

 

På båda ungdomsskolorna fanns en utpräglad individualistisk arbetskultur. 

Förbättringskapaciteten vid projektstarten bedömdes som svag. Dessa skolor 

utgick, liksom de båda barnskolorna, från redan påbörjade utvecklingsarbeten. 

En av skolorna ville utveckla ”elevens bok”, en loggbok som varje elev förde 

över sitt skolarbete, till att utgöra ett verktyg för ”tillpasset opplæring” och ökat 

elev- och föräldrainflytande över elevernas lärande. Den andra högstadieskolan 

brottades med större problem än de övriga tre skolorna bland annat på grund av 

många skolledarbyten och ett upptagningsområde med större sociala problem. 

Här satsades på att utveckla samarbetet vid stadieövergångar och att organisera 

meningsfulla aktiviteter för eleverna under rasterna.  

Sammanfattning och reflektion 

Projektets påverkan på skolornas förbättringskapacitet 

Den ursprungliga bedömning av att de skolor som valdes ut hade relativt hög 

förbättringskapacitet visade sig inte stämma för var och en av de skolor som 

ingick i de två projekten. I en OECD-undersökning om att skapa effektiv 

undervisning och lärande (OECD, 2009) beskriver norska lärare och skolledare 

skolkulturen på högstadieskolor som starkt individualistisk och 

kompetensutvecklingen som ett individuellt ansvar. Denna individualistiska 

kultur är påtaglig också i flera av de skolor som ingick i första delen av vår 

utvärdering. Speciellt gäller detta högstadieskolorna där förbättringsarbeten ofta 

utgått från någon eller några ”eldsjälar” som inte på ett systematiskt sätt också 

gavs möjlighet att påverka kolleger med sina förbättringsinitiativ. Orsaken till 

detta står till viss del att finna i skolornas infrastruktur vilket inte fungerat 

stödjande när det gällt att driva ett gemensamt förbättringsarbete. Bland annat 

har kommunikationskanalerna mellan olika personalgrupper på skolorna varit 

bristfällig, vilket bland annat lett till att lärare inte haft något reellt inflytande på 

innehållet i de gemensamma utvecklingsinsatserna. Systemen för uppföljning 

och utvärdering av verksamheten har också varit bristfälliga. Speciellt på 

högstadieskolorna är skolledning och lärarna ovana vid att nyttja arbetslag för 

att öka lärarnas inflytande över skolans förbättringsarbete. 
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Två av de undersökta barnskolorna visade sig ha en större vana vid att 

genomföra utvecklingsprojekt som involverade hela personalgruppen. På en av 

dessa skolor fanns en tydlig organisationsstruktur, ett effektivt 

kommunikationssystem och en skolledning som arbetade systematiskt och 

långsiktigt för att stödja det gemensamma förbättringsarbetet. På en annan skola 

fanns en lärarkår som var utvecklingsorienterad och som i detta hade stöd av en 

stabil skolledning i betydelsen att de hållit fast vid en fastställd 

utvecklingsstrategi.  

 

Visar utvärderingen att skolorna har förbättrat förmågan att fungera som 

lärande organisationer? Vi har bedömt att samtliga sju undersökta skolor har 

utvecklat sin förbättringskapacitet och därmed tagit viktiga steg att fungera som 

lärande organisationer. Två av skolorna bedömdes redan vid ingången i 

projektet ha en stark förbättringskapacitet, vilken de har behållit. Två av 

skolorna gick från en svag till en stark förbättringskapacitet. På dessa skolor 

infördes till exempel system för planering och uppföljning av projektet och nya 

roller för förbättringsarbetet kopplat till tydliga mandat. Tre av skolorna 

bedömdes ha gått från en svag till en måttlig kapacitet att på egen hand driva ett 

förbättringsarbete. På dessa skolor har projektens strävan att skapa struktur för 

förbättringsarbetet hindrats av en individualistisk skolkultur.  

 

Utvärderingen kan naturligtvis inte ge besked om stabiliteten i förändringarna i 

skolornas förbättringskapacitet. I båda kommunerna har initiativet till att söka 

medel i programmet tagits av skolägarna. Förankringen bland lärarpersonalen 

har i båda fallen varit bristfällig. Många studier visar att utvecklingsprojekt som 

initieras ”topdown” bara är livskraftiga under själva projektperioden när pengar 

och intresse riktas mot projektet (se t.ex. Elmore, 2005). Initiativtagarna till 

projekten har försökt kompensera den bristande förankringen genom att lägga 

de konkreta målen för projekten på de enskilda skolorna så nära det 

utvecklingsarbete redan drivs. Trots att båda projekten hade mål för det 

konkreta förbättringsarbete som låg väl i linje med det skolorna redan jobbade 

med, så väckte projekten på flera skolor motstånd bland lärarna. Många av 

lärarna såg projektet som ännu ett krav som initierat uppifrån och som tog 

mycket tid från den dagliga undervisningsplaneringen.   

 

Mycket av ansvaret för arbetet med att driva projektarbetet på de enskilda 

skolorna ligger hos en projektledare och eller en projektgrupp. En del av 
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projektpengarna har använts för att inrätta denna funktion. En central fråga blir 

vad som händer med dessa projektledare när projektmedlen är slut.  

Projektens påverkan på elevernas lärmiljö 

Det övergripande syftet med både Kunnskapsløftet och ”Kunnskapsløftet - fra 

ord till handling” är att förbättra elevernas sociala och kunskapsmässiga 

utveckling. Vid en granskning av de utvärderade skolornas projektplaneringar 

visar det sig att där inte finns formulerade mål som syftar till åtgärder som direkt 

griper in i och påverkar elevernas lärmiljö. De målformuleringar som återfinns 

ser ut att utgå från antaganden som inte direkt griper in i 

undervisningspraktiken, men som i förlängningen är tänkta att förbättra denna. 

Fyra av dessa antaganden är viktiga att undersöka och diskutera vidare: 

 

- Antagandet att en förbättring av lärarnas samarbete och sätt att tala om 

undervisning ska förbättra undervisningen. Att skapa en bra kommunikation 

mellan lärarna har visat sig vara en nödvändig förutsättning för att skapa mer 

generella förändringar av undervisningen för eleverna på en skola. Men koppling 

mellan att lärarna lär sig samtala med andra om undervisning och att de 

genomföra förändringar i undervisningen är inte självklar. 

  

- Antagandet att en utveckling av uppföljnings- och planeringsaktiviteter med 

hjälp av till exempel måltabeller och individuella arbetsplaner ska förbättra 

elevernas lärande och utveckling. Denna koppling mellan att öka elevernas och 

föräldrarnas medvetenhet om målen med undervisningen och en ökning av 

elevernas förmåga och motivation att förbättra sina resultat är inte självklar. Inte 

heller att föräldrarna genom detta kan påverka sina barn att prestera mer och 

bättre. 

 

- Antagandet att en ökning av elevers trivsel under skoldagen ska öka deras vilja 

och förmåga att prestera bättre i skolan. Att till exempel ordna trevliga 

aktiviteter under rasterna bidrar inte självklart till att motivationen och trivseln 

under lektionerna ökar. Ska aktiviteterna syfta till att skapa goda relationer 

mellan elever och lärare som i sin tur kan smitta av sig på elevernas vilja och 

förmåga att lära och utvecklas så borde det vara lärarna som engageras i 

rastaktiviteterna i stället för personal från personal från föreningsverksamheten 

vilket fallet har varit på de skolor vi har undersökt. 
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- Antagandet att en satsning på att skapa ordning i och utanför lektionstid ska 

höja elevernas kunskapsresultat. Att vistas i en skola där oordning råder kan 

naturligtvis inte ses som en gynnsam lärmiljö. Samtidigt är det inte självklart att 

en skola med tydliga regler och sanktioner leder till en gynnsam lärmiljö. I en 

verksamhet som ska vila på demokratisk grund är det viktigt att fråga sig vilka 

det är som sätter upp skolans regler och bestämmer sanktionerna. Tydliga regler 

och ett konsekvent sanktioneringssystem kan vara effektivt utan att det lever 

upp till skolans övergripande värden som bland mycket annat handlar om 

elevers rätt till inflytande, möjlighet att utveckla ansvar för sitt eget lärande och 

sitt eget liv och tillit till den egna förmågan (Kirke- et al.). Det finns en nära 

relation mellan inflytande och ansvar (Söderström, 2006). För att barn och unga 

ska utveckla ett ansvartagande som inte bygger på att enbart följa regler som 

andra har ställt upp utan också ett ansvartagande som är grundat i en egen 

övertygelse om vad som är rätt och riktigt, fordras att de kan utöva inflytande 

över sina liv. 

Stöd från kompetensmiljön 

Med utgångspunkt i projektbeskrivningarna, en enkät om kompetensmiljöernas 

roll som genomfördes 2007 samt information från kompetensmiljöernas egna 

webbsidor sammanfattade vi i grova drag två huvudstrategier för 

kompetensmiljöernas arbete inom projekten; en förmedlande och en vägledande 

strategi. Resultatet av utvärderingen visar att detta inte var en helt 

tillfredsställande beskrivning av samarbetet mellan kompetensmiljöer och 

skolor. Två begrepp som vi antar bättre beskriver detta förhållande är 

medelsituerade och målsituerade strategier. Dessa relaterar till samarbetet mellan 

skolorna och kompetensmiljöerna i relation till målet att förbättra elevernas 

lärmiljö och för den delen också målet att utveckla en lärande organisation. En 

målsituerad strategi innebär att kompetensmiljöns insatser görs direkt i 

anslutning till den situation som ska förbättras, i detta fall elevernas lärmiljö. En 

medelsituerad strategi innebär att kompetensmiljöernas insatser görs för att 

förbättra förhållanden som kan antas indirekt ha betydelse för skolans förmåga 

att förbättra elevernas lärmiljö.   

 

Vid utvärderingen av kompetensmiljöernas insatser var bedömningen att dessa 

på de flesta skolor hade måttlig effekt på skolornas utvecklingsarbete. I de flesta 

fall arbetade kompetensmiljöerna med medlemmarna i skolans projektgrupper 

och/eller med skolledare och centralt placerad projektpersonal. Det var bara på 

två av de sju skolorna som kompetensmiljöerna direkt ha haft i uppdrag att 
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påverkat undervisningspraktiken, alltså arbeta utifrån en målsituerad strategi. På 

en av dessa skolor fick lärarna handledning med utgångspunkt från 

lektionsobservationer. På den andra skolan fick lärarna stöd och hjälp att arbeta 

fram gemensamma skol- och klassrumsregler. Detta stöd planerades att fortsätta 

även efter projektperiodens slut. På de andra skolorna arbetade kompetens 

miljöerna med en medelsituerad strategi som till exempel att öka kompetensen 

att föra reflekterande samtal i kollegiet för att öka den gemensamma förståelsen 

av centrala begrepp inom projektet. 

Stöd från skolägarna 

Vår bedömning är att stödet från skolägarna i fem fall har varit måttligt. I två av 

fallen kan stödet karaktäriseras som starkt. I ett av dessa fall fick skolan problem 

när man ville byta ut den kompetensmiljö som först kopplades till projekt till en 

som bättre svarade mot skolans förändringsbehov. Skolägaren gick då in och 

gav skolan ett aktivt stöd.  

 

Skolägarnas viktigaste insats var annars att initiera och också skriva 

projektansökningarna. I ett av projekten hade skolägarna redan innan projektet 

en långsiktig strategi för utvecklingen av kommunens skolor. 

Projektansökningarna från denna kommun låg i linje med denna strategi och 

kommunen lyckades också få medel till flera olika projekt varav vår utvärdering 

omfattade ett av dem. Den andra kommunen hade inte någon lika tydlig 

långsiktig strategi. Oavsett om kommunen kunde visa upp en långsiktig 

utvecklingsstrategi eller inte reagerade många lärare negativt till att projekten 

lagts på skolorna uppifrån. Detta ledde till att lärare reagerade både med att 

bjuda såväl aktivt som passivt motstånd. Detta ledde i sin tur till att det tog lång 

tid att komma igång med projektarbetet. Den dåliga förankringen förklarades av 

skolägarna bero på tidsbrist och att tiden mellan utlysningen av projektmedlen 

och inlämningen av projektansökan var kort. Den dåliga förankringen kan med 

vår begreppsapparat också förklaras vara ett konkret bevis på att det inom 

kommunerna och också på de enskilda skolorna inte fanns en tillräckligt väl 

utvecklad förbättringskapacitet. Frågan är om de förändringar, om än i flera fall 

små, i riktning mot en lärande organisation som vi kunnat se är tillräckligt stabila 

för att kunna leva vidare efter projekttidens slut. Flera undersökningar visar att 

få förändringar är så livskraftiga att de kan leva kvar också efter att projekttid 

och projektpengar är till ända (se t.ex. Elmore, 2005). 
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Noter: 

1. Kan som begrepp jämföras med det svenska individualisering. För en 
norsk genomgång av begreppet tilpasset opplæring se t.ex. Bachmann 

och Haug (2006). 

2. Motsvaras i Sverige av det organ på kommunal nivå som ansvarar för 
kommunens skolor t.ex. Skolnämnd, Barn- och utbildningsnämnd etc. I 

artikeln används en försvenskning av det norska skoleeiere, skolägare. 

3. En fri översättning av det norska begreppet ståstedsanalys. 
4. För närmare beskrivning av analysmodellen hänvisas till evalueringens 

delrapport 2 sid. 20-21 (Blossing et al., 2008) 
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