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ABSTRACT 
 

This paper aims to shed light to what extent a financier have learnt about sustainable 

organizational change, through development projects taking part in the Swedish knowledge 

Foundations program, ICT in Teacher’s training. Some questions asked were: Has the 

Swedish Knowledge Foundation learnt by researchers’ and self evaluation’s “stirring up” of 

ongoing projects? What type of learning process has been going on? Has new, mutual, 

knowledge been constructed or has already existing knowledge been transferred?  

The study consists of one participating observation and three interviews. They show 

how the financed projects have been “stirred up” so that a developmental learning process has 

started within their organization. The project, together with the researchers have then “stirred 

up” individuals in the financier’s organization and signs, indicating that an individual 

developmental learning process has been initiated, can be seen. 

In order to analyze the result, a model showing how sustainable organizational change 

can be seen as a product of steering, support and stirring up, is used. Dewey’s theories on how 

new knowledge is constructed are central. His thoughts, on how learning, in the sense of 

constructing new knowledge, needs some kind of obstacle or disturbance to be initiated are 

central. In addition to this, Ellström’s (2001) thoughts on developmental learning as well as 

strategies for project governance (Svensson & von Otter, 2001) are discussed. Also added are 

thoughts on interactive research and formative evaluations. 
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1 Inledning 
 
 
Efter flera år som lärare inom den kommunala skolan hade jag deltagit i många 

utvecklingsprojekt i verksamheten och i kommunen. Det jag har sett i form projekt var jag 

varit mycket kritisk mot. De ledde sällan till något bestående utan rann ofta ut i sanden. Under 

mitt arbete som lärare började jag att fundera hur man kan få lärdomar av projekt eller annat 

utvecklingsarbete att spridas i en organisation. Vad är det för typ av lärande i organisationen 

som ska till och hur gör man då? Frågan var diffus för mig och jag fann aldrig några bra svar.   

 

När erbjudandet kom om att få ingå i en forskargrupp, med en professor som hade studerat 

detta med hållbar verksamhetsutveckling genom utvecklingsprojekt, tändes mitt intresse igen 

för hur man får utvecklingsarbete att fungera i en organisation. Mycket snabbt upptäckte jag 

att det är ett komplext område. Det handlar om individ, organisation och system. När man 

studerar hållbar verksamhetsutveckling går det bara att studera en liten bit i taget. Sedan får 

bitarna sättas ihop, men det går aldrig att förstå sig på allt och det kommer att växla över tid 

och beroende på sammanhang/kontext. Det gör, menar jag, att det också blir svårt att bilda 

generell kunskap som kan användas som ”recept” för hur man får till en hållbar 

verksamhetsutveckling. Ju mer komplex kontext, desto svårare blir det att komma med dessa 

recept utifrån. Därmed inte sagt att det inte går att lära från pågående och avslutade projekt. 

Denna uppsats kommer att handla om en finansiärs lärande. 

 

1.1 Bakgrund 

 

KK-stiftelsens (Kunskaps och kompetensstiftelsens) uppdrag är att stödja kunskaps- och 

kompetensutbyte mellan näringsliv och universitet, högskolor och institut.  De ska också 

stödja forskning inom särskilda profilområden vid de nya universiteten och högskolorna. De 

har även i uppdrag att främja informationsteknologi i samhället. Allt detta görs för att stärka 

Sveriges konkurrenskraft. Genom åren har KK-stiftelsen haft flera satsningar för att stärka 

den digitala kompetensen1 inom skolan (www.kks.se).   

                                                 
1 Begreppet digital kompetens diskuteras. I skrivandets stund arbetar skolverket tillsammans med KK-stiftelsen 
och Myndigheten för skolutveckling på ett förslag hur digital kompetens ska definieras (www.kollegiet.se). 
Digital kompetens handlar om kunskaper i och om informations- och kommunikationsteknologi (IKT).   
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1.1.1 KK-stiftelsens satsning på IT i lärarutbildni ngarna 

 

KK-stiftelsen satsar inom en tioårsperiod 100 miljoner kronor på lärarutbildningar som vill 

förbättra lärarstudenternas digitala kompetens så att de i sin kommande yrkesgärning kan 

använda IT för att stärka elevernas lärande (www.kks.se ). Sammanlagt kommer 200 miljoner 

att satsas under perioden genom de motfinansieringskrav som KK-stiftelsen ställer. Den första 

utlysningen för att söka medel i satsningen IT i Lärarutbildningen var under 2005. Det är 

tänkt att den ska följas av två till, 2007 och 2009. Tre projekt fick medel 2005. De har alla 

samma syfte; att höja lärarstudenternas digitala kompetens. Ett krav är att projekten i arbetet 

med detta samarbetar med andra. Det kan vara andra lärosäten eller annan typ av extern 

verksamhet. Trots att alla projekt har samma syfte har de valt olika metoder för att nå dit. 

 

1.1.2 Studie om hållbarheten i IT i Lärarutbildning ssatsningen  

 

Under vintern 2006/2007 har jag i egenskap av forskningsassistent ingått i en forskargrupp2 

som har fått i uppdrag av KK-stiftelsen att följa de tre utvecklingsprojekt inom ramen för 

satsningen IT i Lärarutbildningen. De tre utvecklingsprojektens syfte är att höja 

lärarstudenternas digitala kompetens. 

 

Bakgrunden till uppdraget för forskargruppen ligger i KK-stiftelsens önskan att lära mer om 

vad omfattande projektsatsningar leder till och vilka förutsättningar som krävs för att 

utvecklingsarbeten med hjälp av projekt ska bli hållbara. Med hållbarhet menas här att 

resultat, metoder och lärdomar tas tillvara både internt och externt. Att det som en gång var ett 

projekt också lever kvar i någon form inom organisationen efter det att de externa medlen är 

borta och att idéer och modeller som utarbetades under projekttiden fortsättar att utvecklas. 

Detta kan också uttryckas som effekter. Allt som oftast har projektorganisationen levt sitt eget 

liv, vid sidan om den ordinarie verksamheten. Detta har många av de utvärderingar som har 

gjorts av större utvecklingsprojekt visat. Även de utvecklingsprojekt som har uppnått goda 

kortsiktiga resultat uppnår, i många fall, inte långsiktiga effekter och blir på så sätt inte 

hållbara i den mening som avses här (Svensson m fl. 2007).  

                                                 
2 Forskargruppen kommer från APeL FoU, som är ett nationellt forsknings- och utvecklingscentrum i 
Lindesberg. Gruppen består av en forskningsledare, professor Lennart Svensson och två forskningsassistenter, 
varav den ena är författare till denna uppsats.  
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Eriksson-Zetterquist m fl. (2006) har studerat vad som blev av IT-satsningar i skolan som 

KK-stiftelsen har genomfört. De har bland annat ställt frågor för att ta reda på vilken effekt 

IT-satsningarna har haft i Ett möte med förhinder – om IT-satsningar i skolan. Eriksson-

Zetterquists ”allmänna intryck är att skolans verksamhet pågår relativt opåverkad av 

projekten” (Eriksson-Zetterquist, s. 208. 2006).  Detta visar på svårigheten för finansiärer att 

utifrån syfte och mål i en projektansökan bedöma om ett utvecklingsprojekt kommer att bidra 

till hållbar verksamhetsutveckling eller inte.   

 

Ett sätt, att bedöma ett projekts potential för att bli hållbart, är att titta på organisering, 

styrning, ägarskap och integrering i verksamheten (Svensson m fl. 2007). Projektledaren har 

traditionellt sett varit den som har stått i centrum för forskning om projekt. Det har då visat 

sig att en stark och drivande projektledare är av stor betydelse för att projekt ska åstadkomma 

resultat (Svensson &Von Otter, 2001) Forskargruppen som bedriver forskning om 

hållbarheten i lärarutbildningssatsningen har istället ansatsen att studera projektens 

projektorganisation. Projektledaren är förvisso betydelsefull för resultaten, men hur man 

organiserar sig är viktigt för att få effekter på lite längre sikt i Lärarutbildningssatsningen. I en 

första fas, studerade därför forskargruppen hur de tre utvecklingsprojektens organisering med 

fokus just på hur ägarskapet och styrningen såg ut i de tre projekten. 

 

Forskningen som bedrivs har en interaktiv ansats, vilket innebär att resultat kontinuerligt förs 

tillbaka till projekten och finansiären. Analysen av resultaten görs tillsammans med dem som 

är involverade i projekten. Först sker en gemensam analys med respektive projekt och sedan 

med alla projekt och finansiär vid ett senare tillfälle. Forskningen bedrivs alltså tillsammans 

med och inte på de utvecklingsprojekt som ingår. Det innebär att de tre utvecklingsprojekten 

får ta del av något om den senaste forskningen om hållbarhet genom utvecklingsprojekt. Att 

en interaktiv ansats, på så sätt, kan ge forskarstöd för fortsatta strategier, och omvärderingar 

under pågående projekttid, är något som har prövats vid flertalet tillfällen och i olika 

sammanhang. Det är på intet sätt nytt (Svensson m fl, 2002). Den interaktiva ansatsen 

används även vid rena utvärderingsuppdrag i så kallade formativa utvärderingar3. Det har 

däremot inte varit vanligt att koppla finansiären till analysarbetet och på så sätt ge dem en 

                                                 
3 Jämför avsnitt 3.3 
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insyn i var svårigheten med att organisera för hållbar utveckling genom utvecklingsprojekt 

ligger.  

 

En konsult arbetar tillsammans med utvärderingsansvarig på KK-stiftelsen med en 

självvärderingshjälp. Syftet med självvärderingshjälpen är att hjälpa respektive projekt i 

lärarutbildningssatsningen att värdera sig själva. Självvärderingen ersätter till viss del en 

traditionell utvärdering. Under besök, som konsult och utvärderingsansvarig gör, ges 

utvecklingsprojekten själva möjlighet att reflektera över sina styrkor och svagheter. 

Likheterna med en så kallad formativ utvärdering, som externa utvärderare brukar göra, är 

stor. En formativ utvärdering är en processutvärdering. Självvärderingshjälpen har även de 

tagit upp organiseringen av projekten och hjälpt projekten att själva se styrkor eventuella 

problem. Arbetsrapporter som forskargruppen har skrivit har då diskuterats.  

 

1.1.3 Tankarna bakom forskningen tillsammans med pr ojekten 

 

Det forskargruppen har studerat hittills i KK-studien handlar om utvecklingsprojektens 

ägarskap och styrning – hur ser det ut i projekten och vad kan det få för konsekvenser för 

hållbar verksamhetsutveckling? APeLs4 forskning har visat att om det inte finns ett aktivt 

ägarskap och en professionell styrning i och omkring ett utvecklingsprojekt så är det mycket 

svårt att få några bestående effekter, att något blir kvar i verksamheten när de externa medlen 

upphör. Så som figur 2.1 visar menas med aktivt ägarskap att det finns någon eller några (till 

exempel en rektor) som sätter ramar, aktivt följer utvecklingen och implementerar resultat i 

organisationen. Det är ägarna som kan ta vara på resultat och införliva det i den övergripande 

strategin. Med professionell styrning menas att de för verksamheten och organisationen 

viktiga strategiska besluten tas i samspel med ägarna. Man kan se styrningen som en länk 

mellan ägare och projektledning (Svensson, 2007). 

                                                 
4 Forskargruppen kommer från APeL FoU, som är ett nationellt forsknings- och utvecklingscentrum i 
Lindesberg. APeL fokuserar på arbetsplatslärande på individ-, organisations- och systemnivå 
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Aktivt
ägarskap

Professionell
styrning

Kompetent
ledning

Engagerade
deltagare

•Sätta ramar
•Följa utveckling
•Implementera resultat

Strategiska beslut
i samspel med 
ägarna

•Organisera nätverk
•Engagera
•Motivera
•Föra dialog

•Pröva idéer
•Genomföra förändringar  

Figur 1.1 APeLs modell: Organisation för hållbar verksamhetsutveckling (från rapporterna 

om ägarskap och styrning som gjordes av forskargruppen). 

 

När forskargruppen kommer in för att studera förutsättningarna för hållbar 

verksamhetsutveckling genom utvecklingsprojekt har de med sig detta, att hur man 

organiserar med avseende på ägarskap och styrning är viktigt för att skapa effekter av ett 

projekt. Gruppen kan ändå aldrig veta hur en specifik verksamhet bör organisera sig, eftersom 

det är unikt för varje organisation. Ny kunskap måste därför bildas. Teorietiska kunskaper om 

ägarskap och styrning måste på något sätt integreras med hur det faktiskt ser ut och vad som 

är möjligt att genomföra i en organisation.  

 

För att organisera processer där ny kunskap om ägarskap och styrning, i relation till den egna 

verksamheten, bildas har forskargruppen använt sig av den interaktiva ansatsen, som beskrevs 

ovan. Det har inneburit bland annat intervjuer av personer på olika nivåer och med olika 

funktioner vid de lärosäten som berörs av respektive projekt. För att läsaren ska få exempel på 

vad finansiären kan lära följer nedan en beskrivning av vad som gjordes i ett av projekten, här 

kallat WeloveIT. Liknande processer har pågått i alla tre projekt som ingår i satsningen IT i 

Lärarutbildningen. Samtidigt har självvärderingsprocessen, tillsammans med KK-stiftelsens 

utvärderingsansvariga och en konsult, pågått för projekten. Den har letts av en extern konsult 

som tillsammans med utvärderingsansvarig på KK-stiftelsen har varit ute hos projekten två 

gånger. De har då också berört ägarskap och styrning vid sina möten med projektet. 

 

1.1.3.1 Gemensam analys med projektet WeloveIT 
 

Efter ett inledande möte med rektor, projektledning, och representanter från lärarutbildningen 

och två institutioner, beslutades att intervjuer skulle genomföras hos WeloveIT. 13 personer 
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med olika befattningar och funktioner på olika nivåer berördes. Dessa hade valts ut med hjälp 

av projektledningen. De ansågs vara de som bäst kunde beskriva problem och möjligheter 

med den organiseringen som fanns vid lärosätet och i projektet. Intervjuerna och det 

inledande mötet fick sedan utgöra underlag för en arbetsrapport. Arbetsrapporten fungerade 

sedan som ett underlag för ett analysseminarium där elva personer, varav tre från 

forskargruppen, deltog. Deltagarna från lärosätet var lärarutbildare, projektledning, ansvarig 

för lärarutbildningen, enhetsledare och/eller ingick i projektets operativa projektgrupp. Ett 

analysseminarium är ett möte där forskargrupp och berörda av projektet tillsammans försöker 

analysera de resultat som intervjuerna (eller annat material) visar.  

 

Arbetsrapporten som var underlaget för analysseminariet visade att det bland de intervjuade 

rådde stor förvirring vad gällde ägarskapet. Det fanns förslag på ett antal olika ägare av 

projektet, men ingen visste riktigt vem som egentligen var ägare. Det framkom att man hade 

haft mycket stora problem med allokering av medel, eftersom ingen riktigt ville släppa några 

pengar för den av KK-stiftelsen krävda medfinansieringen av projektet. Projektledaren hade 

inte mandat för att ordna det själv och den styrgrupp som kunde ha fungerat som länk mellan 

projektledning och ägare hade i praktiken aldrig träffats. 

 

Vid analysseminariet diskuterades och analyserades resultatet. Alla närvarande deltog i 

analysen och bidrog med sina perspektiv. Ny kunskap bildades på så sätt både hos personer 

från lärosätet och hos forskargruppen om hur ägarskap och styrning fungerade/inte fungerade 

i den specifika kontext som WeloveIT befinner sig i.  

 

Några veckor efter analysseminariet fortsatte representanter från projektet WeLoveIT att 

tillsammans med de andra projekten i satsningen, forskargruppen, självvärderingskonsulten 

och personer från KK-stiftelsen att analysera och lära av varandras problem och framgångar. 

De träffades på KK-stiftelsen under två dagar – de så kallade KK-dagarna. Ägarskap och 

styrning var ett av de områden som diskuterades. 

 

Ytterligare någon månad efter det började lärosätet där WeloveIT finns att se över både 

ägarskap och styrning. Idag har man en tydligare organisation.  
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1.1.4 Mer om bakgrunden till studien 
 

Vid APeLs tidigare forskning har olika modeller för att förklara lärande, i meningen bildande 

av ny kunskap i en organisation tagits fram. De bygger på Deweys tankar om att ny kunskap 

och nya insikter kan fås först om ett problem definieras och sedan analyseras. För att ett 

problem ska definieras krävs att det uppstår ett hinder eller en svårighet (Dewey, 1999). 

Under de månader som studien om hur de tre utvecklingsprojekten i KK-stiftelsens satsning 

på IT i Lärarutbildningen är organiserade har ännu en modell börjat växa fram. Den modellen 

visar hur styrning, stöd och störning alla behövs för att det ska bli en hållbar 

verksamhetsutveckling. Denna störning kan jämföras med vad Dewey säger om att det är 

först när hinder eller svårigheter uppstår som ny kunskap kan genereras.  Modellen 

presenteras i nästa avsnitt. 

 

1.2 Modell för hållbar verksamhetsutveckling 

 
Modellen nedan är en utveckling av en hållbarhetstriangel som togs fram i SOU:2007:15.   

Arbetet med att utveckla modellen kommer att fortsätta.  

 

Figur 1.2. ApeLs modell: Hållbart utvecklingsarbete 

 

Modellen visar hur hållbart utvecklingsarbete på organisations- eller institutionsnivå är 

beroende av styrning, stöd och störning. För att det ska bli utveckling i en verksamhet eller 

stöd styrning 

störning 

Hållbart 
utvecklingsarbete 
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organisation krävs styrning. För att styrningen ska fungera tillfredställande krävs stöd. Både 

stödet och styrningen behöver störas för att nya vanemönster5 ska uppträda.  

 

Med styrning menas i modellen kontroll och koordinering av utvecklingsprojektet och/eller 

hela verksamheten. Styrningen inkluderar också de strukturer, regler och system som finns. I 

denna box hos modellen ligger frågorna om aktivt ägarskap och professionell styrning.  

 

Stödet kan vara externt eller internt i form av mentorer, nätverkande med andra organisationer 

eller i form av en konsult som kommer utifrån. Stödet kan även vara utbildningar av olika 

slag. Stödet är riktat mot dem som har att genomföra själva förändringsarbetet - deltagarna. 

Stödet kan sägas vara ett sätt att öka delaktigheten i utvecklingsarbete för personer med olika 

funktioner och inom olika nivåer i en organisation.   

 

Forskning med en interaktiv ansats6 eller en formativ utvärdering7 skulle kunna fungera som 

den tänkta störningen. Gemensamma lärprocesser organiseras tillsammans med dem som styr 

ett projekt och deltagarna i ett projekt eller annan verksamhetsutveckling. Olika metoder kan 

användas för att samla material används för störningen. Det kan röra sig om intervjuer, 

enkäter – både kvalitativa och kvantitativa eller observationer. Den störning som denna studie 

fokuserar kan symboliseras med dubbelpilen som går mellan störningen och styrningen i 

modellen.  

 

De dubbelriktade pilarna visar hur stöd (externt och internt), styrning och störning samspelar. 

Det måste finnas en balans för att det ska bli hållbar utveckling. Störningen kan gå direkt till 

styrningen, som i fallet med frågorna om aktivt ägarskap och professionell styrning från 

forskargruppen i IT för Lärarutbildningen, eller till stödet. 

 

Ytterligare störning är i skrivandets stund på gång i IT i Lärarutbildningssatsningen i form av 

undersökandet av delaktighet hos projektens deltagare. Då är det pilen som går mellan 

störningen och stödet som symboliserar processen. De lärprocesser som startas i en sådan 

störning behöver föras vidare till styrningen, därav dubbelpilen mellan stöd och styrning i 

modellen. 

                                                 
5 Jämför Deweys tankar om att bryta vanemönster i avsnitt 3.1.1 
6 Jämför avsnitt 3.4 om interaktiv ansats 
7 Jämför avsnitt 3.3 om styrning av utvecklingsprojekt och utvärderingens roll 
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2 Syfte, mål och problemformulering 
 

2.1 Syfte och mål 

 

Syftet med denna uppsats är att belysa i vilken utsträckning en finansiär har lärt om hållbar 

verksamhetsutveckling genom störande utvärdering och/eller forskning i projekten i IT i 

Lärarutbildningssatsningen. Målet med arbetet är att bidra med kunskap om gemensamma 

lärprocesser som större finansiärer av utvecklingsprojekt kan använda sig av för att lära 

tillsammans med de projekt de satsar medel på. 

   

2.2 Problemformulering 

 

Har KK-stiftelsen lärt genom att de projekt som ingår i Lärarutbildningssatsningen har störts 

av interaktiv forskning och formativ utvärdering? Vilken typ av lärprocesser har förekommit? 

Har ny gemensam kunskap bildats eller har befintlig kunskap överförts? Hur skiljer sig 

forskargruppen och självvärderingshjälpens arbete från en mer traditionell utvärdering? 

 

2.3  Avgränsning  

 
Jag avser inte att testa störning som metod för att starta lärande. Modellen finns där för att 

bringa reda i hur forskargruppen har tänkt om det arbete som har bedrivits i den interaktiva 

forskningen och självvärderingen. Det finns många orsaker till att lärande uppstår.  

 

Det finns många typer av lärande och många teorier och perspektiv som har med lärande att 

göra. Jag begränsar mig till att titta på det som jag har tagit upp i teoridelen, det vill säga 

anpassningsinriktat eller utvecklingsinriktat (Ellström, 2002) och individuellt eller 

organisatoriskt (Aronsson m fl, 1995). 

 

I diskussioner om utvecklings- och lärandeprocesser kommer själva starten av lärprocesser att 

lyftas fram. De andra delarna berörs i mindre utsträckning. 
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De exempel på störning som ges är från forskargruppens arbete. Det finns störningsmoment i 

självvärderingshjälpen också. De berörs i mindre utsträckning och har inte undersökts 

närmare. 

 

2.4 Begreppsdefinition 
 

Begrepp kommer att definieras löpande i texten. I analysdelen finns istället fotnoter som 

hänvisar till relevant teoridel. Ett av de begrepp som används är centralt och jag väljer därför 

att definiera det här:  

 

I denna studie har jag sett en organisation som en enhet där personer ingår och där personerna 

styrs av ramar och regler – både formella och informella.  När ordet organisation används, 

syftar det till det kollektiv som personer som arbetar där ingår i. På liknande sätt används 

ibland ordet projekt som en synonym för de personer som deltar eller leder ett projekt.  
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3 Teorikapitel 
 
Teoriavsnittet nedan bygger till stor del på den forskning som Lennart Svensson, professor 

vid Linköpings universitet, har bedrivit sedan mitten av sjuttiotalet. En av de böcker som 

refereras är Hållbart arbetsliv – projekt som gästspel eller strategi i långsiktig utveckling. 

Boken är under tryckning på Gleerups förlag. Den beräknas komma ut under 2007. 

Sidhänvisningar kan därför komma att vara fel, efter det att boken är tryckt.  

 

Teoriavsnitten har valts ut för att det är de teorier och begrepp som vi i forskargruppen ofta 

använder oss av för att beskriva vad vi gör. Tanken var att se om de passade in i den modell 

om hållbar verksamhetsutveckling som presenterades i avsnittet ovan och på sättet att tänka 

om hur en finansiär kan lära i ett ”andra steg”, efter det att projekten har lärt. 

 

Sist i teoridelen följer ett avsnitt om interaktiv forskning. Det finns i teoridelen av två 

anledningar. Dels för att ge läsaren en inblick i vad den interaktiva ansatsen i forskningen för 

KK-stiftelsen är. Dels för att visa att en interaktiv forskningsansats ligger nära i de 

arbetsformer och utgångspunkter som en formativ utvärdering har. Anledningen till att de inte 

ligger i metodavsnittet är att det egentligen inte berör denna uppsats metod. Studien som 

beskrivs i denna uppsats har inte genomförts med en interaktiv ansats. 

 

3.1 Lärteorier 
 

3.1.1 Lärande som Dewey ser det  

 
Dewey säger att lärande är baserat på problemlösning. Han analyserade begreppet lärande 

som en process i olika steg eller faser. I den processen är handling och reflektion 

sammanvävda. Handlande, rent vanemässigt, är inte lärande, menade Dewey. Det är först när 

störningar, i form av hinder, problem, svårigheter, tveksamheter, motstånd, otydlighet, 

osäkerhet eller obeslutsamhet uppstår som lärande inträffar (Dewey, 1999). ”Den 

reflekterande erfarenheten utvecklas alltså ur brister och motsättningar i ett rutinstyrt 

handlande. Det är därför som överraskningar är viktiga inslag i en lärprocess. Ett handlande 

som leder till ”fel” dvs. - ett inte förväntat – resultat visar på nödvändigheten att tänka och 

handla på ett nytt sätt” (Svensson & Åberg, 2001, s.79). Svensson och Åberg (2001) refererar 
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Dewey och säger att störningen/överraskningen oftast inte uppstår hos en enskild individ. Det 

uppstår istället i ett bristande samspel mellan individen och omgivningen. Det är detta som får 

en lärprocess att sätta igång, att ett vanemönster bryts, men det krävs mer för att den ska 

fortlöpa. Dewey menar att det också krävs en definiering av problemet som innebär ett 

prövande och sökande. Det krävs sedan att situationen studeras närmare av den som lär och 

att det görs en ”arbetshypotes”. Sedan genomförs ett resonemang om vilka samband som kan 

finnas mellan de olika delarna. Det blir som en sorts syntes. Efter det prövas 

”arbetshypotesen” i praktiken. Genom detta har inte bara ett nytt handlande kommit till stånd, 

utan också en ny förståelse av problemet – ett lärande (Svensson & Åberg, 2001). 

 

3.1.2 Lärande i utvecklingsprocesser 

 
Spiralen i figuren nedan bygger på Deweys resonemang8 om hur lärande går till genom 

praktisk handling och reflektion (se ovan i 3.1.3). Till skillnad från Deweys tankar utgår den 

från organisatoriskt lärande – i detta fall i nätverksform. Modellen är framtagen av APeL9, 

genom flera års studier i olika forsknings- och utvärderingsuppdrag. Uppdragen har gällt 

arbetsplatslärande i enskilda organisationer, lärande i nätverk och lärande i partnerskap10  

 

För att en utvecklingsprocess ska kunna ske visar forskning att det behövs förutsättningar i 

form av tillit, tid och resurser, jämlika relationer och ett externt stöd. Det kan sägas vara basen 

för att en utvecklingsprocess ska leda framåt (Svensson & Jakobsson & Åberg, 2001; 

Jakobsson, 2007).  

 

 

                                                 
8 Miettinen, Bourdieu och Kolb har utvecklat liknande modeller 
9 APeL är ett nationellt centrum för forskning och utveckling i arbetsplatslärande. APeL:s forsknings- och 
utvecklingsverksamhet bygger på en gemensam kunskapsbildning tillsammans med arbetslivets olika aktörer. 
Forskningen fungerar som ett stöd i de olika utvecklingsprocesser som pågår.     
10 Nätverk, partnerskap och innovationssystem definieras i avsnitt 3.2 
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Figur 3.1. hållbart utvecklingsarbete med hjälp av nätverk (APeL: s modell) 

 

Själva utvecklingsprocessen handlar om att bryta vanemönster, att definiera ett problem för att 

sedan analysera det i förhållande till helheten. Detta ska sedan leda till handling – att man 

prövar idén och sedan utvärderar den. Utvecklingen fortsätter sedan, som en tänkt spiral, där 

faserna upprepas gång på gång. Denna fortlöpande process leder till resultat och effekter. 

Tanken är att både resultat och effekter blir bättre, ju bättre förutsättningar det finns och ju 

bättre lärspiralen fungerar. 

 

3.1.3 Skillnaden mellan anpassningsinriktat och utv ecklingsinriktat 

lärande 

 
I dagens slimmade organisationer tar ofta själva driften överhand och mindre energi kan 

läggas på utveckling. Om allt för lite kraft läggs på utveckling kommer så småningom driften 

att fungera sämre och en kvalitetssänkning av produkten kan bli följden (Svensson & von 

Otter, 2001). I lärarutbildningen kan utbildningen av blivande lärare ses som en produkt. För 

att få produktionen smidig krävs att själva driften fungerar väl. Det krävs med andra ord både 

en driftsorganisation och en utvecklingsorganisation i lärarutbildningar, såväl som i andra 

organisationer. Denna balans, mellan drift och utveckling, har visat sig svår att hitta. Med för 
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mycket fokus på driften, avstannar utvecklingen och med för mycket fokus på utveckling blir 

det inte ro nog att producera. Det har studier i bland annat skolor visat (Svensson & von Otter, 

2001).  

 

Per-Erik Ellström (2001) beskriver fenomenet med drift- och utvecklingsorganisation genom 

att använda begreppen produktionslogik och utvecklingslogik. Han menar att lärande för 

produktion skiljer sig från lärande för utveckling. När man lär för produktionen, är det ett 

anpassningsinriktat lärande som ger bäst resultat. Det anpassningsinriktade lärandet syftar till 

att lära sig något som andra tidigare har gjort och som gör att driften fungerar utan att för 

mycket resurser förbrukas. Nya medarbetare lär på så sätt hur verksamheten drivs, eller bör 

drivas – en överföring av kunskap. Det anpassningsinriktade lärandet är en förutsättning för 

att driften ska fungera och vara stabil. För att ett lärande som främjar utveckling ska uppstå 

behövs en annan typ av lärande. Ellström (2001) kallar detta för utvecklingsinriktat lärande. 

Han menar att den typen av lärande kräver reflektion och handlingsutrymme för 

experimenterande och prövande av nya lösningar. Dessa begrepp kan också jämföras med det 

som Svensson & Åberg (2001) säger om skillnaden mellan lärande och inlärning. Inlärning 

”utgår från något på förhand givet, ett antal fakta. Lärande, däremot, förutsätter en aktiv 

bearbetning – en konstruktion av kunskap” (Svensson & Åberg, 2001, s. 70). 

 

Om lärandet i ett projekt blir anpassningsinriktat eller utvecklingsinriktat påverkas av hur 

projektorganisationen ser ut. Det anpassningsinriktade lärandet premieras när det finns tydliga 

mål och en fokusering på uppgiften. Det utvecklingsinriktade lärandet premieras när mål och 

medel ifrågasätts och kritiskt granskas (Svensson m fl. 2007).   

 

3.1.4 Förändringskompetens och utvecklingskompetens  

 
Vad är förändringskompetens? Det är inte något som enkelt går att förklara. Det hänger ihop 

med identitet, medvetenhet, självförtroende, värderingar, anspråk och framtidstro hos 

individen. Hos en grupp hänger det ihop med vilka samarbetsformer den har, hur den leds och 

samordnas, lärande i arbetet och gruppklimatet. Starka individer och grupper med hög 

förändringskompetens borgar inte för förändring i hela organisationen. Olika viljor kan 

komma i konflikt och ledning måste kontinuerligt arbete för att alla i organisationen ska ha 
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samma målbild och dra åt samma håll. Sker inte detta finns en risk att starka krafter slår ut de 

svagare och att alla inte ”kommer med på tåget” (Aronsson m fl, 1995). 

 

I en organisation kan det finnas hög förändringskompetens hos individer och de kanske också 

har stöd av sin arbetsgrupp, som också kan ha hög förändringskompetens. Det i sig, gör inte 

ett utvecklingsprojekt lyckat. Ett förändringsarbete måste genomsyra alla nivåer i en 

verksamhet. Det måste finnas en helhetssyn (Aronsson m fl, 1995). 

 

Begreppet förändringskompetens kan också kallas utvecklingskompetens. Det begreppet 

använder Ellström när han talar om drift och utveckling (se rubrik ovan). Ellström (2001) 

menar alltså att utvecklingskompetens är en förmåga att arbeta med utveckling. I denna 

kompetens ligger att kunna upptäcka och analysera problem, uppgift och situation, att prova 

olika lösningar och att utvärdera samt att redovisa resultaten på ett systematiskt sätt. Även 

Ellström anser att utvecklingskompetens kan finnas hos individer, arbetsgrupper eller hela 

organisationer (Ellström, 2001). Ett utvecklingsinriktat lärande kan ge utvecklingskompetens 

(Svensson & Åberg, 2001). 

 

3.2 Strategier för projektledning 

 
Det finns olika strategier för att leda projekt beroende på vad som eftersträvas, d.v.s. om 

projektet är resultat- eller utvecklingsinriktat. I utvecklingsinriktade projekt eftersträvar man 

både resultat och effekter. Med resultat menas de mätbara aktiviteter och förändringar som 

kommer i direkt anslutning till ett utvecklingsprojekt. Resultat kan vara att ”x antal 

lärarutbildare har gått x antal kurser i Power Point” eller att ”x antal kursplaner har ändrats”. 

Med effekter menas här mer långsiktiga resultat, som också håller över tid. Inte på ett statiskt 

sätt, utan så att effekterna ger avtryck i organisationer och bidrar till nya utvecklingsprocesser 

och/eller till att driftorganisationen förbättras. Detta är vad som menas med hållbar 

verksamhetsutveckling med stöd av projekt (Svensson & von Otter, 2001). 

 

Traditionellt har planeringsstrategi varit den ledningen har använt sig av. Ledningen planerar 

helt enkelt vad som ska göras och sätter upp mål för resultat (top-down). Under projekttiden 
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stäms det sedan av mot dessa fastställda mål som korrigeras när man upptäcker en avvikelse. I 

denna typ av projekt kan det vara svårt att skapa delaktighet hos deltagarna. Målen går inte att 

påverka och planeringen är fastlagd. Det är en strategi som har visat sig bra om man till 

exempel vill bygga ett hus eller en bro, men visat sig mindre bra om man exempelvis vill 

fånga upp nya idéer hos anställda. Forskning har visat att utvecklingsprojekt som drivs ’top-

down’ sällan får något genomslag i hela organisationen och att de på grund av detta blir 

kortlivade (Svensson & von Otter, 2001). 

 

I projekt kan också en aktiveringsstrategi användas (bottom-up). Här växer ett projekt, dess 

mål och medel fram ”underifrån” med en hög delaktighet från deltagarna. Det kan sägas vara 

en motreaktion på de traditionella projekten med planeringsstrategi. Ofta är dessa projekt 

framburna av eldsjälar. Efter hand har det visat sig att projekt med en aktiveringsstrategi, har 

haft svårt att nå långsiktiga effekter. Detta har delvis berott på att det har varit svårt att 

förankra sådana projekt uppåt i organisationen. Det har också berott på att några av de 

förutsättningar som är nödvändiga för utveckling har saknats. Det har då rört sig om att tid 

och resurser har varit knappa och/eller att man har saknat externt stöd (se figur 3.1) (von Otter 

& Svensson, 1998).   

 

För att undvika de problem som både projekt med planeringsstrategi och aktiveringsstrategi 

har haft med att skapa effekter, har en nätverksstrategi vuxit fram för ledning av 

utvecklingsprojekt. Projektledning samverkar i nätverk med deltagare och andra intressenter. 

Alla som ingår i nätverket är där på jämlika villkor och ser på nätverkandet utifrån sitt 

perspektiv. Deltagandet är efterfrågestyrt och utgår från att deltagaren vill samverka. 

Samverkan kan också ske i form av partnerskap eller innovationssystem. Med nätverk menas 

att personer (eller organisationer) som har gemensamma intressen träffas för att reflektera 

över gemensamma problem på en jämlik basis. Partnerskap kan sägas vara ett nätverk som är 

mer formaliserat och där alla parter har åtagit sig att driva utvecklingen framåt och att tillföra 

resurser för detta. Innovationssystem är ett nätverk där forskare, samhälle och 

organisationer/företag samverkar för att hitta nya lösningar (von Otter & Svensson, 1998).   
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3.3 Styrning av utvecklingsprojekt och utvärderinge ns roll 

 
Planeringsstyrda projekt brukar kritiseras för bristen på reflektion och utvecklingsinriktat 

lärande. Det lärande som förekommer är ofta anpassningsinriktat. I mer nätverksbetonade 

projekt betonas snarare ett mer utvecklingsinriktat lärande (Svensson m fl, 2007).  

 

Utvärderingar kan göras för att passa ett, i grunden, planeringsstyrt projekt eller ett mer 

nätverksbetonat projekt med en utvecklingsstrategi. Utvärderingsmodellerna blir då antingen 

utifrån en planeringsstrategi eller utifrån en utvecklingsstrategi. Utvärdering som har en 

planeringsstrategi som grund är mer inriktad på resultat – en så kallad summativ utvärdering. 

Målet med en sådan utvärdering är att mäta eller kontrollera för att se att projektet är på rätt 

väg, eller ligger enligt plan. Rapporteringen är skriftlig och de är skrivna med ett 

uppifrånperspektiv. Utvärderarna har en objektsyn på deltagarna i projektet och utvärderarnas 

förhållningssätt är distanserat. Förutsättningarna för utvärderingen är förutsägbara, man vet 

från start vad projektet har för mål att uppnå. Kommunikationen från utvärderare till deltagare 

är envägs och det lärande som sker är anpassningsinriktat. Eventuella effekter från ett projekt 

med planeringsstrategi ska bekantgöras, informeras om. En sådan typ av utvärdering liknar en 

revision och handlar i egentlig mening inte om en värdering. Man diskuterar i en sådan 

utvärdering inte förutsättningarna, eller om målsättningarna i projektet var realistiska eller 

inte (Svensson m. fl. 2007).  

 

I ett projekt som är nätverksbetonat (även nätverksbetonade projekt har ett visst mått av 

planeringsstyrning i sig) finns en utvecklingsstrategi. Till sådana projekt passar en annan typ 

av utvärdering. Utvärdering i sådana projekt bör bli mer processinriktat (formativ). Målet med 

utvärderingsmodellen som har utvecklingsstrategin som grund är att förstå sig på och lära. 

Rapporteringen är både muntlig (i dialogform) och skriftlig och den ges från ett integrerat, 

nerifrån- och uppifrånperspektiv. Utvärderarna har subjektsyn på projektets deltagare och 

kommunikationen är tvåvägs. Utvärderarens förhållningssätt är nära. Man ser på 

förutsättningarna för projektet som öppet och oförutsägbart och inte som något i förväg 

bestämt. Det lärande som äger rum är utvecklingsinriktat. (Svensson m. fl. 2007). Nedan finns 

en bild som visar skillnaden mellan en strikt summativ utvärdering och en strikt formativ 

utvärdering. 
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Utvärderingsmodeller 
 Utvärdering vid planeringsstrategi Utvärdering vid utvecklingsstrategi 

Inriktning Resultat (summativt) Process (formativ) 

Mål Mätning/kontroll Lärande/förståelse 

Effekter Bekantgöra Nyttiggöra 

Rapportering Skriftlig Muntlig och skriftlig 

Perspektiv Uppifrån Integrerad nerifrån och uppifrån 

Kommunikation Envägs Tvåvägs 

Syn på de berörda Objektsyn Subjektsyn 

Förhållningssätt Distanserat Närhet 

Förutsättningar Slutet, förutsägbart Öppet, oförutsägbart 

Lärande Anpassningsinriktat Utvecklingsinriktat 

 

Figur 3.2 Utvärderingsmodeller (APeL:s modell som även finns i Svensson m fl 2007) 

 

I en formativ utvärdering är utvärderingen viktig i det fortlöpande arbetet med projektet. Den 

ska ”ge fördjupad förståelse av både mål och metoder. Avsikten är att utvärderingen ska 

komma till nytta i själva utvecklingsarbetet – dvs. nyttiggöras, både av de berörda och av 

utomstående” (Svensson m fl, 2007, s.56). 

 

Utvecklingsprojekt har både ett visst mått av planeringsstrategi och ett visst mått av 

utvecklingsstrategi i sig. I sådana projekt måste planering av aktiviteter förekomma, men 

också utveckling av själva projektet och den verksamhet det tillhör. ”I stället för att se de två 

synsätten som motsatta och alternativa, ska de ses som komplementära. Hur de ska 

kombineras kan endast avgöras i det enskilda fallet. En utvärdering som fokuserar på effekter 

kommer därför att innehålla både planerings- och utvecklingsinslag (Svensson m. fl. 2007, s. 

56). 

  

3.4 Interaktiv forskningsansats 

 
Interaktiv forskning är en gemensam kunskapsbildning. Man forskar inte på utan med de 

berörda. Frågeställningar identifieras, metoder diskuteras och analyser sker tillsammans med 

personer som arbetar i den miljö, eller på annat sätt är knutna till den organisation, som 

forskaren studerar. (Svensson m fl. red. 2002). ”Interactive research stresses the joint 

learning that goes on between the participants and the researchers throughout the entire 

research process – from the definition of the problems to the analyses and the dissemination 

of the results” (Aagaard & Svensson red. 2006, s. 14).  
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Den interaktiva forskningen syftar både till förändring av praxis för praktikerna och till ny 

teoribildning för forskarna. Interaktiv forskning är närbesläktat med aktionsforskning. Den 

interaktiva forskaren är inte den person som ska driva utvecklingen framåt för praktikerna, 

snarare hjälpa till att visa på problemens art och bidra med teoretisk kunskap om dessa. 

Aktionsforskning har ofta ett syfte, vill föra utvecklingen i en viss riktning. (Aagaard & 

Svensson red. 2006).  

 

Jag menar att paralleller kan dras mellan den formativa utvärderingen som nämns under 

rubrik 3.3 och forskning med en interaktiv ansats. Även en interaktiv forskning med 

gemensam kunskapsbildning kan bidra till utvecklingsinriktat lärande.   

 

Interaktiv forskning är utvecklingsinriktad forskning. Svensson (2002) menar att 

omvandlingen i arbetslivet, som går allt snabbare, ställer krav på forskning att den kan 

fungera som utvecklingsstödjande och att den ska vara interaktiv. Samtidigt ska den 

interaktiva forskningen bidra till teoriutveckling. Forskaren ska pendla mellan närhet och 

distans.   

 

Vad har praktiker att vinna på att delta i interaktiv forskning? De har en kunskap om sitt 

område men riskerar att bli ”hemmablinda” och de kan vara allt för involverade för att se hur 

ett problem ska kunna lösas. Forskare kan tillföra neutralitet i dessa problem och relevanta 

teorier. Forskningen bidrar på så sätt med verktyg för att lösa problem i den kontext 

praktikerna vistas i – och inte, som i traditionell forskning på ett mer generellt sätt (Svensson 

2002).  

 

Vad kan forskaren vinna på att delta i interaktiv forskning? Forskaren får närheten till det han 

eller hon söker. Forskaren får också den deltagandes perspektiv – och inte ett 

utifrånperspektiv. Det kommer in många olika perspektiv och syn på aktuella problem och 

möten med praktiker är inte sällan kreativa. Det är just närheten och deltagandet i 

gemensamma lärprocesser tillsammans med praktiker som gör att forskaren får tillgång till 

förklaringar till underliggande mekanismer. Den gemensamma analysen av materialet blir en 

”collaborative inquiry” (jfr. Argyris m fl 1985). Både praktiker och forskare söker en 

förståelse, där målsättningen är att söka ny praktisk kunskap som också är teoretiskt 

användbar (Svensson, 2002). 
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4 Undersökningens design 
 

För att läsaren ska kunna följa med i undersökningens alla delar följer här ett schema över 

vilka delar den har, materialets karaktär och anledningen till att de finns med:  

 
Metod Materialets karaktär Finns under rubrikerna: Materialet avser:   

Deltagande observation KK-dagarna där alla tre 
projekt och representanter 
från KK-stiftelsen, 
forskargrupp och 
självutvärderingshjälp hade 
en gemensam lärprocess 
med fokus på att lära av 
andra och för   

6.1 Deltagande observation Att undersöka det 
gemensamma lärtillfället, 
var det utvecklingsinriktat 
eller anpassningsinriktat 
lärande – individuellt eller 
organisatoriskt?  

Intervjuer med två 
representanter från KK-
stiftelsen  

Anteckningar från intervjuer 
med fem frågeområden:  
• Traditionellt 

utvärderingsarbete i 
KK-stiftelsen 

• Tanken med 
utvärderingen och den 
interaktiva forskningen 
i satsningen IT i 
Lärarutbildningen? 

• Tar KK-stiftelsen 
tillvara på de lärdom 
man har dragit i 
samband med 
utvärderingar och 
studier av IT i 
Lärarutbildningen? 

• Kommer lärandet att 
betyda något inför 
fortsatt utlysningar och 
nya satsningar inom 
KK-stiftelsen? 

• Tankar om modellen, 
styrning, stöd och 
störning 

6.2 Intervjuer 
 
 

Att få en beskrivning av 
självvärderingshjälpen (är ej 
med i resultatdel, se bilaga 
3) 
 
Att få en beskrivning av om 
KK-stiftelsens syn på 
utvärderingar har ändrats 
genom åren 
 
Att få en beskrivning av om 
och i sådana fall vad 
finansiären har lärt 
 
Se om det eventuella 
lärandet får konsekvenser för 
fortsatta utlysningar 
 
Att få en beskrivning av KK-
stiftelsens syn på den 
eventuella nyttan av störning 
från självvärderingshjälpen 
eller forskargrupp   
 
 
 
 
 
 
  

Intervju med konsult för 
projektens 
självvärderingshjälp 

• Tanken med 
utvärderingen och den 
interaktiva forskningen 
i satsningen IT i 
Lärarutbildningen? 

• Tar KK-stiftelsen 
tillvara på de lärdom 
man har dragit i 
samband med 
utvärderingar och 
studier av IT i 
Lärarutbildningen? 

• Tankar om modellen, 
styrning, stöd och 
störning 

  

6.2 Intervjuer Att få en beskrivning av 
självvärderingshjälpen (se 
ovan) 
 
Att få en beskrivning av om 
och i sådana fall vad 
finansiären har lärt 
 
Att få en beskrivning av 
konsultens syn på den 
eventuella nyttan av störning 
från självvärderingshjälpen 
eller forskargrupp   
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5 Metod och konsekvenser av metodval 
 
 

5.1 Vetenskapssyn 
 

Jag tror att det går att beskriva en bild av verkligheten med hjälp av modeller och teorier, men 

att dessa modeller och teorier hela tiden måste utvecklas när ”verkligheten” ständigt ändras. 

Det finns ingen absolut sanning, men det går att beskriva verkligheten så att den känns igen av 

flera aktörer. Det finns strukturer och mekanismer som förklarar vissa företeelser i samhället. 

De finns där oavsett om de är ”upptäckta” eller inte. Därför kan teorier och modeller vara ett 

hjälpmedel att förstå sig på verkligheten och de mekanismer som styr. I denna uppsats handlar 

det om externt finansierade utvecklingsprojekt och de strukturer och mekanismer som gör att 

projekten blir mer eller mindre bidragande till verksamhetsutveckling, det vill säga ger 

långsiktiga effekter. Ovanstående liknar Poppers verklighetssyn som han beskriver den 

(Popper i David Millers urval, 1997) 

 

Alla mekanismer fungerar inte på samma sätt, i alla utvecklingsprojekt. Olika mekanismer 

samverkar med varandra på olika sätt i skilda utvecklingsprojekt och andra mekanismer 

uteblir helt, medan nya kommer till. Därför bildar teorier och modeller på så sätt en karta som 

bringar reda i ”snacket” om utvecklingsprojektet, men det kan inte fungera som en mall – ”så 

här gör man för att lyckas”. Sättet att resonera liknar ett kritiskt realistiskt förhållningssätt. I 

ett kritiskt realistiskt perspektiv syftar inte teorier ”till att klassificera eller förutsäga något, 

utan fungerar istället som något som skapar sammanhang” (Svensson m fl, 2002, s. 179). 

Svensson (2002) menar att teorier därigenom kan skapa en förståelse som kan vara användbar 

för en praktiker, till exempel de som driver ett utvecklingsprojekt eller de som finansierar det 

samma.   

 

Den karta jag har för att orientera mig i mitt arbete med att belysa hur en finansiär har lärt är 

de teorier som vi inom forskargruppen ofta talar om och relaterar till. Det blev på så sätt ett 

naturligt val av litteratur. Samtidigt gör det att flera andra tolkningsalternativ försvinner. Vad 

hade till exempel hänt om min karta hade byggt på kognitiva teorier? Både resultat och analys 

hade blivit annorlunda. 
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Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning. Det innebär också att jag har en 

verklighetssyn, människosyn och kunskapssyn som ligger i linje med det. Verkligheten, för 

mig, består av både materia och ande. Människosynen består i att människan är, åtminstone 

delvis, unik. Vi skiljer oss från materia och djur. Därför anser jag att specifika metoder 

behövs för att förstå sig på mänskliga företeelser. Kunskapssynen är en kombination av 

empirism och rationalism. Det betyder att människan anses inte enbart kunna få kunskap 

genom sina fem sinnen (empirism) utan att hon också måste använda förnuft (rationalism) 

(Barbarosa i Starrin och Svensson, 1994).   

 

5.2 Hermeneutik med inslag av interaktiv ansats 
 

Detta arbete har en hermeneutisk ansats. Hermeneutik är att pröva tolkningar. Att pröva 

tolkningar tills man kommer fram till det som verkar mest riktigt. Hermeneutiken har sitt 

ursprung i teologin och betyder där, tolkning av texter. Det är människans världs betydelse 

eller mening som söks genom hermeneutiken. Det är ett sökande efter ”den 

sammanhangsbestämda kunskapen”(Lantz, 1993, s. 26). De tolkningar som har gjorts i detta 

arbete har varit med utgångs punkt från den teoridel som uppsatsen innehåller. Andra 

tolkningar hade säkerligen gjorts om en annan referensram hade använts. Tolkningarna skulle 

ha kunnat prövas, analyserats, med berörda, så som görs i den interaktiva forskningsansatsen, 

som jag har beskrivit i teorikapitlet. Det hade ökat validiteten för arbetet.  

 

Även om inte arbetet med uppsatsen har haft interaktiva inslag så har den interaktiva ansatsen 

forskargruppen bedriver i Lärarutbildningssatsningen haft stort inflytande på resultatet. Det är 

självklart så att påverkan av processen sker när forskning bedrivs med och inte på personer. 

Lägg till detta, det faktum att forskargruppen tillför ett teoretiskt perspektiv i den 

gemensamma lärprocess som forskargrupp, projekt och finansiär har. Det är det som är 

dilemmat med den interaktiva forskningen – står forskaren tillräckligt långt ifrån för att kunna 

göra en oberoende analys eller är han eller hon för involverad i processen? Samtidigt så får 

traditionell forskning kritik för att de står för långt ifrån den verksamhet de forskar på – kan 

de verkligen förstå kontexten så mycket att de kan tolka rätt? Jag har varit medveten om dessa 

risker och har till exempel tänkt på det vid strukturering inför intervjuerna. Om jag inte hade 

varit involverad i processen, skulle det å andra sidan ha varit mycket svårt att få åtkomst till 

de diskussioner som förts vid gemensamma träffar.  
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5.3 Beskrivning av materialinsamlingsmetod och dess  
konsekvenser för reliabilitet och validitet 

 
 
Två materialinsamlingsmetoder har använts. En deltagande observation och tre enskilda 

intervjuer har gjorts. Syftet med att göra en deltagande observation var att göra mer 

detaljerade anteckningar än vad som annars hade blivit från mötet som beskrivs nedan, för att 

kunna använda i denna uppsats. Detta var ett tvådagarsmöte som jag ändå skulle vara med att 

arrangera.  

5.3.1 Deltagande observation 
 
De tre projekten, personer från KK-stiftelsen, självvärderingshjälpen och vår forskargrupp 

träffades för att lära av varandra och för varandra. Anteckningarna fördes med hjälp av dator 

direkt under dagarna. De renskrevs dagen efter mötet. De tolv sidor långa anteckningarna från 

mötesdagarna har också fungerat som dokumentation av mötet och har skickats ut till träffens 

samtliga deltagare.   

 

Gemensamma reflektioner om hur dagarna hade fungerat gjordes av utvärderingsansvarig på 

KK-stiftelsen, forskargruppen och självvärderingshjälpen i direkt anslutning till mötet, på 

kvällen efter den första dagen. Reflektionerna kommer med stor sannolikhet att färga 

tolkningen av det material som ligger till grund för detta arbete. Det fördes inga anteckningar 

under reflektionstillfällena. 

 

Anteckningarna följer i stort sett den dialog och de samtal som skedde i plenum. Inget urval 

av ”viktig” eller ”oviktig” information gjordes när anteckningarna skrevs. Detta torde öka 

validiteten – eftersom inget av det som skrevs, skrevs med avsikt att avslöja något eller att leta 

efter något speciellt. De citat som är markerade med personens titel eller funktion har samtliga 

blivit godkända i efterhand av respektive person.  
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5.3.2 Intervjuer 
 

Utvärderingsansvarig på KK-stiftelsen och en person som har varit profilansvarig för 

forskningssystem på KK-stiftelsen har intervjuats. Dessa båda intervjuer ägde rum i KK-

stiftelsens lokaler. Dessutom har den konsult som tillsammans med utvärderingsansvarig har 

hjälpt projekten med självutvärdering intervjuats per telefon. Sammanlagt har alltså tre 

intervjuer gjorts. De som intervjuades ska ses mer som informanter, än som respondenter. En 

informant är en väl initierad person som kan ge upplysningar. 

 

Öppna frågor ställdes under tre rubriker för konsulten och fem rubriker, eller frågeområden, 

för KK-anställda (se bilaga 1 och 2). I de intervjuguider som användes finns rubriker. De 

punkter som följer under rubrikerna ska snarare ses som komihågmarkeringar till mig än som 

följdfrågor. Följdfrågorna skiljde sig något åt beroende på vilka personer intervjuerna avsedde 

och överensstämmer inte med de punkter som står i intervjumallen. (Se avsnitt 6, 

undersökningens design).  

 

Samtalet under intervjun styrdes mot de områden som skulle undersökas, men informanten 

fick själv utveckla det hon ville. Ibland avstods från följdfrågor och ibland behövdes de. I 

största möjliga mån fick informanten tala fritt, med fokus på respektive område. Följdfrågorna 

var få. Den information som behövdes kom fram ändå. Någon informant har svarat fylligare 

än andra under någon rubrik.  

 

Eftersom två av informanterna var bekanta med mig som intervjuade, genom arbete – inte 

personligen, riskerade intervjun att bli för samtalslik. För att undvika det tydliggjordes, i 

början av intervjun, vad intervjun syftade till och var fokus skulle ligga.   

 

Anteckningar fördes direkt på dator under samtliga intervjuer. En intervju spelades in. En 

informant avböjde inspelning och för telefonintervjun fanns inga tekniska möjligheter för 

inspelning. För att säkerställa att inget hade missuppfattats skickades de redigerade 

anteckningarna tillbaka till respektive informant och de ombads att kommentera, revidera 

eller lägga till om de så önskade. Utskicken av anteckningarna skedde inom en vecka efter 

respektive intervju. Ljudfilen är sparad. Den informant som hade avböjt inspelning, svarade 

inom en vecka. Hon hade gjort några, smärre, ändringar. En annan informant hade inte tid att 

läsa igenom och hon fick istället se de citat som faktiskt används i uppsatsen för att ändra eller 



 29 

förtydliga något. Samma överenskommelse gjordes med den tredje informanten. Några citat 

ändrades, rent språkligt, men inte innehållsmässigt. Två citat ströks. Båda dessa revideringar 

gjordes per telefon, men citaten hade först mailats ut. 

 

Informanterna fick alltså i efterhand se vad de hade sagt och hade också möjlighet att stryka, 

ändra eller lägga till material i efterhand. Alla de citat som återges är genom detta förfarande 

godkända. Att två av informanterna, istället för att ta ställning till de fullständiga anteckningar 

från intervjun, granskade enskilda citat gör att reliabiliteten som helhet minskar. Jag har 

därför undvikit att använda det som kan uppfattas som kontroversiellt eller som är otydligt i 

mina tolkningar. 

 

Det finns en brist i att bara två av informanter som intervjuades representerar KK-stiftelsen. 

Ytterligare kunskap skulle ha kunnat tillföras om exempelvis programansvarig för IT i 

Lärarutbildningssatsningen hade intervjuats. Valet att inte göra det kommer sig av den 

beroendeställning som forskargruppen har till programansvarig.  

 

Det hade kanske varit möjligt att få fler personer inom KK-stiftelsen att låta sig intervjuas. 

Det hade stärkt reliabiliteten. En kvantifierbar enkät hade i det närmaste varit omöjlig att 

skicka ut. Dessutom hade en enkät inte kunnat ge så initierad information som informanterna 

gav.  

 

Istället intervjuades den externa konsult, som nära samarbetar med utvärderingsansvarig i 

självvärderingsprocessen med projekten. Det innebar att inte samma frågor kunde ställas. 

Konsulten kan inte svara ingående på frågor om KK-stiftelsens interna arbeten, men väl om 

frågor om självvärderingen och om hur modellen för hållbar verksamhetsutveckling kan ses i 

förhållande till det eventuella lärande som har skett hos projekt och finansiär.  

 

5.4 Annat som har betydelse för reliabilitet och va liditet 

 
Den kritik som kvalitativa forskare har fått (främst från forskare som håller sig till 

kvantitativa metoder) är att den kvalitativa forskningen är för subjektiv, att det är svårt att 

göra om undersökningen på liknande sätt, att det finns problem när man ska generalisera samt 

att den inte är tillräckligt transparant (Bryman, 2002). Det beror på att man genom åren har 
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försökt bedöma kvalitativ forskning med samma kriterier som den kvantitativa forskningen, 

menar Staffan Larsson (i Starrin & Svensson, 1994).   

 

Larsson menar att både kvalitetskrav och kraven för reliabilitet och validitet skiljer sig åt, inte 

bara beroende på om undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ, utan också beroende på 

vilket metod och på vilket sätt författaren tolkar sitt material. Larsson sätter upp ett antal 

validitetskriterier, samtidigt som han varnar för att följa dessa slaviskt. De ska vara till stöd i 

bedömning av validitet, men de får aldrig bli en mall som kan prickas av ifrån (Staffan 

Larsson i Starrin & Svensson, 1994). 

 

Larsson nämner fem kriterier för att undersöka ett arbetes validitet; diskurskriteriet, det 

heuristiska värdet, empirisk förankring, konsistens och det pragmatiska kriteriet (Staffan 

Larsson i Starrin & Svensson, 1994). Det är alltså inte bara metodvalet som avgör ett 

kvalitativt arbetes reliabilitet och validitet.  

 

Diskurskriteriet kan på ett enkelt sätt uttryckas som argumentationens kvalitet. ”Detta 

kriterium är upphängt på huruvida påståenden och argument klarar sig vid en prövning mot 

alla andra alternativa påståenden och argument, som kan anföras om något” (Staffan 

Larsson i Starrin & Svensson, 1994, s.178). Ett sådant kriterium är naturligtvis svårt att testa, 

vad gäller denna uppsats. Det finns inga andra, alternativa påståenden. Det finns inte heller 

många som har inblick i det arbete som har genomförts på KK-stiftelsen och i projekten. Det 

som går att testa är om mina slutsatser går att applicera på andra projekt och finansiärer.  

 

Det heuristiska värdet består i att arbetet ger ny kunskap genom själva gestaltningen av 

materialet. ”Man kan således tala om olika goda gestalter, där de bästa effektivt förmedlar en 

bild av verkligheten, som läsaren övertygas av” (Staffan Larsson i Starrin & Svensson, 1994, 

s. 179).  Uppsatsens syfte har varit att visa i vilken utsträckning en finansiär har lärt om 

hållbar verksamhetsutveckling genom störande utvärdering och/eller forskning. I uppsatsen 

har momentet störning (i hållbarhetstriangeln) fått en central del. Det är möjligen ett nytt sätt 

att förmedla en bild av verkligheten kring hur utvecklingsinriktade lärprocesser kan starta hos 

finansiärer av projekt.  

 

Den empiriska förankringen handlar om överensstämmelse med verkligheten. Ett sätt att 

validera detta är att använda sig av så kallad tekniktriangulering. Det vill säga att använda sig 
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av olika metoder. Man kan också tala om triangulering när flera källor används. 

”Utgångspunkten är sedan att samstämmighet mellan olika källor är tecken på validitet¨ 

(Staffan Larsson i Starrin & Svensson, 1994, s. 181). Detta arbete kan inte sägas vara 

tekniktriangulerat. Det är för få källor, även om två olika tekniker har använts. Vad gäller den 

empiriska förankringen, så kunde den naturligtvis ha gjorts bättre. Den deltagande 

observationens anteckningar skulle ha kunnat täcka även de mera informella delarna av KK-

dagarna och reflektionsanteckningar skulle ha kunnat föras på ett tydligare sätt för att öka den 

empiriska förankringen. Som tidigare nämnts, skulle reliabiliteten på arbetet hade ökat 

väsentligt om fler personer som arbetar på KK-stiftelsen hade kunnat intervjuas.  

 

Ett arbetes konsistens handlar om förhållandet mellan delarna och helheten. ”Hög kvalitet har 

en tolkning där delarna i en text eller tillgängliga data ”tas om hand” på sådant sätt att det 

uppstår så få motsägelser som möjligt mellan tolkningen (helheten) och enskilda data 

(delarna)” (Staffan Larsson i Starrin & Svensson, 1994, s. 184). Anteckningarna från den 

deltagande observationen, som helhet, är inte med som bilaga eftersom de är svåra att 

avidentifiera och ämnen som inte har relevans för denna uppsats, men är av konfidentiell 

karaktär, ingår. Därför valdes att inte lägga dem som bilaga eller på annat sätt redovisa dem. 

Det samma gäller den rapport som delar av bakgrunden syftar på. Detta gör att det heuristiska 

värdet, och därmed validiteten minskar. Hade anteckningar och rapport kunnat användas mer i 

detta arbete hade det varit lättare för läsaren att följa tolkningen av delarna och på så sätt få 

bättre inblick i hela arbetet. 

 

Det Pragmatiska kriteriet kan till exempel syfta till att ”förbättra kommunikationen genom att 

bidra med tolkningar, världsbilder som kan skapa plattformar för förståelse mellan 

människor” (Staffan Larsson i Starrin & Svensson, 1994, s. 185). Validiteten består i att 

tolkningen skapar en grund för samtal (Staffan Larsson i Starrin & Svensson, 1994). Det torde 

främst vara användandet av hållbarhetstriangeln som bidrar till att förbättra möjligheten att 

samtala om hur lärprocesser kan startas hos en finansiär. Den är ett verktyg för att förstå hur 

utvecklingsarbete behöver störas på flera nivåer för att utvecklingsinriktat lärande ska komma 

igång.  

 

Starrin och Svensson (1994) menar att det viktigaste kriteriet på vetenskaplighet är att 

frågeställning, metod och resultat hänger ihop. Man måste veta vad det är man vill veta för att 

kunna välja rätt metod för att få ett relevant resultat. Det finns ingen ”rätt” 
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datainsamlingsmetod inom hermeneutiken. Det hänger på viken frågeställning man har. Det 

finns inga generella riktlinjer för hur länge man ska samla in sitt material och vad det ska 

bestå av. Det viktiga är att man kritiskt granskar sina tolkningar och gör nya tolkningar till 

dess att man är nöjd. Det ursprungliga syftet med denna uppsats kom att ändras något under 

studien. Tanken med studien har dock hela tiden varit att belysa den typ av lärande som 

finansiären deltar i och att sätta det i ett sammanhang. Detta har inte haft någon inverkan på 

val av metod, men möjligen hade frågorna i intervjuerna varit något annorlunda i vissa delar. 

Det har inte haft någon inverkan på valet av genomgången litteratur. Vad detta har gjort för 

reliabiliteten är svårt att avgöra. Validiteten skulle säkert ha kunnat stärkas om syftet hade 

varit tydligare från början.  
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6 Resultat 
 
 

Resultatdelen består av material från observationer vid deltagande i en träff med projekt och 

KK-stiftelsen och intervjuer med två anställda på KK-stiftelsen och den externa konsult som, 

tillsammans med utvärderingsansvaring på KK-stiftelsen, har lett projektens 

självvärderingsprocess. Jag har valt att välja ut relevanta svar och redovisa dem rakt upp och 

ner. Intervjuerna var inte många och de var lättöverskådliga. Anteckningarna från deltagande 

observationen var längre, men med väl rubricerade stycken, vilket gjorde det lätt att hitta 

specifika områden. För att få en överblick av undersökningens design, se kapitel 4. 

  

6.1 Deltagande observation 
 

6.1.1 KK-dagarnas upplägg 
 
Under ett par dagar, några veckor efter respektive projekts analysseminarium, träffades de tre 

projekten, konsult för självvärderingshjälp, finansiären och forskargruppen. Det var ett 

trettiotal personer där. Tvådagarträffens (KK-dagarnas) syfte var att gemensamt lära av 

varandra och för andra. Det var projekten som skulle lära av varandra och KK-stiftelsens 

skulle lära inför det fortsatta arbete med utlysningar i samma satsning. Förutom KK-anställda 

som berördes direkt av lärarutbildningssatsningen bjöds också andra personer från KK-

stiftelsen in. En av dessa personer var KK-stiftelsens VD som deltog under några timmar den 

sista dagen. De andra kom och gick som de ville för att delta och/eller lyssna till 

diskussionerna, när de hade tid mellan sina andra arbetsuppgifter. De ansvariga för IT i 

Lärarutbildningssatsningen var närvarande under hela träffen. 

 

KK-stiftelsens lokaler består av en stor sal som kan delas av med hjälp av skjutväggar. En 

central del av lokalerna är det stora barköket, där gäster kan servera sig själva kaffe och 

tilltugg under dagen. Här serverades också alla måltider. Det var under dagarna ok att dra sig 

undan en stund för att ta ett viktigt telefonsamtal eller för att smyga in i köket för att få att 

exempelvis ta något att dricka. Detta kök fungerar även som en plats där annan personal från 

KK-stiftelsen kan titta in för att ta en fika. Under de två dagarna var hela lokalen öppen och 

inga skjutväggar användes. 
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Syftet med den första dagen var; ”att skapa ett lärande mellan projekten och se hur de 

tillsammans kan bli starkare – finns gemensamma problem”? Dagen var indelad i tre teman 

men inget tidsschema fanns. Det var möjligt att styra om eller lägga till nya saker att 

diskutera. Dagarna planerades och genomfördes gemensamt av konsulten för självvärdering, 

utvärderingsansvarig och forskargruppen. Alla som var med på mötet hade haft möjlighet att 

läsa rapporterna som forskargruppen skrivit om organisering, ägarskap och styrning i 

respektive projekt. Förutom projektens reflektioner, fick alla en kort genomgång av aktuell 

forskning om hållbar organisationsutveckling genom utvecklingsprojekt från 

forskningsledaren. Personer från KK-stiftelsen säger sedan något kort om vad de ser vara 

centrala punkter i satsningen på IT i Lärarutbildningen. Den första dagen avslutades med en 

gemensam middag, där dagens diskussioner fortsatte mer informellt och där inga anteckningar 

fördes. 

 

Den andra dagens syfte var ”att lära för andra”.  En punkt var hur forskningen och 

självvärderingen har varit. En annan punkt var att undersöka KK-stiftelsens roll och de 

önskemål som projekten tog upp.  Det fanns ett gemensamt samtal om det fortsatta lärandet 

mellan projekten. Forskningsledaren gjorde även en summering utifrån diskussioner som förts 

under dagarna. Summeringen berörde tankar omkring en den kommande utlysningen inom IT 

i Lärarutbildningssatsningen som sedan diskuterades.   

 

6.1.2 Diskussioner om ägarskap och styrning fortsät ter 
 

Under KK-dagarna fortsätter projekten att tala om organisering, ägarskap och styrning. 

Projekten menar att de i olika grad har haft problem med organiseringen, men att problemen 

har varit av olika karaktär. Personer från KK-stiftelsen deltar på KK-dagarna och får på så sätt 

tillfälle att lära sig vad som har varit problem i starten av projekten. KK-stiftelsen också har 

läst rapporterna avseende organisering, ägarskap och styrning. 

 

Här följer några av de citat som hade med ägarskap och styrning att göra. Dessa meningar 

yttrades efter det att deltagarna från projekten hade suttit i blandande grupper för att berätta 

för varandra vilka framgångsfaktorer och problem man hade haft så här långt. (Citat är från 

deltagare från alla tre projekt om inget annat anges) 
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”Det är viktigt att det är en tydlig organisation”    

 

”Det finns olika lösningar och att det var lite otydligt på en del håll”. 

 

”… hade man haft en längre förankringsprocess så hade det kunnat vara ännu 

bättre. Tydlighet är också viktigt. Vi trodde att det var fixat när vi skrev ansökan. 

Kanske skulle det ha varit striktare dokumentation vid ansökningsmötena”.   

 

Deltagarna i grupper som var blandade med deltagare från olika projekt fick i uppdrag att, 

med hjälp av stödord på självhäftande lappar, identifiera hur samarbete inom och utanför 

lärosätet hade fungerat. Då kom många stödord fram som hade med organiseringen av 

projektet att göra: 

 
• Styrning 
• Rätt man på rätt plats 
• Tydlig rollfördelning 
• Förankring 
• ge tydliga ramar och inre frihet – projektorganisationen 
• skapa en trygg projektstyrning/organisation med mål, delmål, ramar, tidplan och 

beslutsgång 
• förankring i organisationen 
• aktivt stöd från ledningen 
• legitimitet för projektet inom de samverkande organisationerna 
• förutsättningar skapas genom att projektet är väl förankrat i ledning och 

organisation(erna) 
• gemensam plattform 
• enighet om utgångspunkter, frågeställningar och tillvägagångssätt 
 

Efter det att projektet WeloveIT har suttit ner enskilt för att diskutera vad de anser om 

forskningen och självvärderingshjälpen så här långt nämner de för de andra projekten, under 

den gemensamma efterdiskussionen, att det har varit ”stor fokus på styrning och ägarskap, 

vilket det var ett behov av. Det har varit en god hjälp, ett avstamp, att gå vidare” De fortsätter 

och säger att forskningen och självvärderingshjälpen har ”synliggjort svårigheterna med stor 

text och möjligheterna med liten text”. 

  

I samma efterdiskussion nämner deltagarna från ett annat projekt att: ”Vi är positiva till 

stödinsatserna. Det känns som om man tvingas till självreflektion. Man måste ta tiden till att 

reflektera”. De fortsätter och säger; ”Just att ta tag i frågorna mitt i processen – för att 
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definiera åt vilket håll man ska gå – det blir också en kompetensutveckling”. Deltagare från 

det tredje projektet säger: ”Vi tror på idén att ifrån en neutral position, utifrån att någon, i 

vissa situationer, kommer och hjälper oss att betrakta” 

 

Den person som är ansvarig för Lärarutbildningssatsningen säger efter ovanstående 

diskussion ”Det framträder en bild av att man är beroende av att veta vad KK gör och tänker. 

Vi borde ta initiativet till att ta fram det. Det är en sak att sätta igång ett projekt en annan att 

driva processen. Vi måste teckna bilden av varför KK agerar på den här marknaden” 

(ansvarig för lärarutbildningssatsningen).   

 

Mot slutet av den andra dagen lyfter forskningsledaren, efter att ha lyssnat till vad deltagare 

och KK-stiftelsen har sagt, fram ett förslag som det är fritt att reflektera runt. Förslaget går ut 

på att projekt i den kommande utlysningen inte ska få medel förrän de har visat att de har 

förankrat och konkretiserat sina idéer. Organiseringen av projektet vad gäller ägarskap och 

styrning ska bland annat vara klar. För att klara det ska projekt som söker få ett 

initieringsbidrag och sedan vara garanterade projektpengar om de lyckas med initieringsfasen. 

 

Ansvarig för IT i Lärarutbildningssatsningen svarar: ”Med ett sådant här upplägg, med fas 

noll, skulle man kunna ta det i själva utlysningsförfarandet. Då kan man ta ställning om man 

är beredd att gå in i det här. Hur det i detalj ska göras, hur utlysningen ska utformas, kan vi 

inte säga nu” (ansvarig för IT i Lärarutbildningen).  

 

Dagarna avslutas med att ansvarig för IT i Lärarutbildningen säger ” Tack för ert 

engagemang. En fråga som har kommit upp är att det större ramverket behövs. Vi behöver bli 

tydligare i att kommunicera det. En hel del tankar inför kommande utlysning som vi kan tänka 

omkring” (ansvarig för IT i Lärarutbildningen).  

 

VD fyller i: ”För oss på KK är det mycket att ta till oss från diskussionen. Det rör inte bara 

det här projektet. Det finns massor som vi ska göra på kammaren. Jag har fått mycket bra 

input (VD för KK-stiftelsen). 
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6.1.3 Sammanfattning av resultat från deltagande ob servation 

 

KK-dagarna var till för att projekten i Lärarutbildningssatsningen skulle få möjlighet att lära 

av, och bilda ny kunskap tillsammans med, varandra och KK-stiftelsen. Under dagarna 

diskuterades mer än ägarskap och styrning. Det som sägs om ägarskap och styrning visar att 

projektet WeloveIT tycker att de har blivit störda och att det har startat en lärprocess hos dem. 

Finansiären, i form av representanter på olika nivåer, får ta del av en öppen diskussion om hur 

problemen har upptäckts och vad det får för konsekvenser.    

 

Forskningsledaren, som har lyssnat till diskussionerna har med dessa som underlag skrivit ett 

förslag som visar hur nya projekt som ska in i satsningen skulle kunna undvika de problem 

som de tre första har haft vad gäller organiseringen. Detta förslag tas upp till debatt. 

 

Ansvarig för Lärarutbildningssatsningen uttrycker att han har fått med sig lärdomar under 

dagarna och VD för KK-stiftelsen, som har varit med del av den sista dagen, säger att den 

input som hon har fått under dagen, inte bara rör just denna satsning. 

 

6.2 Intervjuer 

 

6.2.1 Utvärderingar vid KK-stiftelsen 

 
De två personerna från KK-stiftelsen ger en samstämmig bild av hur utvärderingar och 

forskning i samband med dessa har fungerat på stiftelsen genom åren. De utvärderingar som 

båda tar sina exempel ifrån är ITIS-satsningen11 som tog sin början 1995 och utvärderingar 

som har gjorts av KK-stiftelsens forskarskolor12. De första utvärderingarna som gjordes för 

KK-stiftelsen blev man inte så nöjd med. De var av det mer traditionella slaget och de 

personer som arbetat med satsningarna fann, från KK-stiftelsens synvinkel, brister i sättet som 

utvärderingarna hade gjorts. 

 

                                                 
11 ITIS (IT i skolan) var en satsning som omfattade 1,7 miljarder kronor. Den baserades på kompetensutveckling 
av lärare 
12 KK-stiftelsen satsar på olika forskningsplattformar som ska främja samarbete mellan högskolor och näringsliv 
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Det tog ett tag – sedan kom utvärderingarna av alla våra satsningar inom 

skolområdet, och vi upptäckte att lägga utvärderingar på forskare inte alltid var 

så lätt. Det skulle ha en eller flera doktorander till hjälp och man fick alla resultat 

på slutet. Vi kände att vi vill tappa av projekten under tiden de pågick …det blev 

inte alltid riktigt som vi ville” (profilansvarig). 

 

Med traditionella utvärderingar menar de båda att studier gjordes och rapporter skickades en 

gång om året. Problemet med det anser de att forskarna som gjorde utvärderingarna ville 

forska men KK-stiftelsen ville mer ha underlag för styrning. ”Vi ville att utvärderarna skulle 

prata med KK-stiftelsen. De var bara där ute som en satellit och KK-stiftelsen hade inte rätt 

att ställa frågor eller krav” (utvärderingsansvarig). ”Vi ville kanske styra och forskarna ville 

forska” (profilansvarig). Utvärderingsansvarig säger och syftar då på styrning av själva 

projektet eller forskarskolan: ”Om man tar lärande så är ju det viktigt. Det här med kontroll 

är vi inte så intresserade av. De [projekten eller forskarskolorna] ska jobba själva” 

(utvärderingsansvarig). 

 

Istället för att använda sig av forskare började KK-stiftelsen anlita de stora 

utvärderingsföretag som finns. De flesta större finansiärer använder sig av samma företag. Det 

finns ett fåtal. Alla våra kolleger [andra större finansiärer] använder samma utvärderare” 

(profilansvarig). 

 

Vad är det då KK-stiftelsen vill se i en utvärdering? ”Naturligtvis ett inslag av kontroll men vi 

har hela tiden krävt ordentliga årsrapporter från våra projekt; det är vi bra på men kanske 

också för hårda. Det ska också finnas en kunskaps- och kompetensdel och en lärandedel. 

Dessa delar måste ingå i våra krav på utvärderingen … Vår styrelse måste kunna följa upp 

våra satsningar” (profilansvarig).   

 

Tänkandet om utvärderingar har ändrats under årens lopp menar båda personerna från KK-

stiftelsen. ”Vårt tänkande har ändrats under årens lopp” (profilansvarig) Idag deltar KK-

stiftelsen mer själva i kontakten med forskarskolorna som de båda tar som ett exempel. Från 

att i början ha varit strikta halvtidsutvärderingar och årsrapporter från forskarskolorna som 

delgavs KK-stiftelsen har det blivit ett större deltagande av personer från KK-stiftelsen ute 

bland forskarskolorna. Checklistor för besöken håller på att utarbetas. ”Vi måste ha en 

checklista med rubriker och frågor. Om det till exempel är ett besök i slutskedet, vad är då 
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intressant? … Där de är nästan färdiga har vi funderat att ha en expertgrupp med oss och 

kanske någon från KK-stiftelsens styrelse”(utvärderingsansvarig).  Profilansvarig säger: ”Det 

är klart att det är viktigt att man fångar upp förändringar. Vi lärde oss inte allt från början 

heller. Det är viktigt att efter ett år gå ut och fråga i de längre satsningarna; har ni kommit 

upp på banan? Det räcker inte att bara få en rapport – utan man måste få mer” 

(profilansvarig). 

 

Varför har då KK-stiftelsen syn på utvärderingar ändrats? ”Vi har lärt oss att möten med 

människor ger mer och att det skrivna fyller en annan funktion”(utvärderingsansvarig). Hon 

fortsätter att tala om forskarskolorna; ”Vi är mer intresserade av metoden. Kontrollen av 

metoden försöker vi ha. Hur de bygger upp profilen, äger målsättningen, det vill vi se. 

Styrning, kontroll, utveckling är olika i olika faser. Vi försöker inte tala om hur de ska göra, 

men vill se hur de har gjort” (utvärderingsansvarig). 

 

6.2.2 Om KK-stiftelsens lärande på KK-dagarna, vid 
självvärderingshjälptillfällen och genom den intera ktiva 
forskningen 

 

Profilansvarig säger om KK-dagarna (se avsnitt 8.1) att: ”Det kändes avspänt och positivt. Det 

är svårt ibland när olika forskargrupper möts och man ska lära av varandra. Jag tyckte att 

man hade hittat former för det … Det hör samman med vilka som är där och sättet att hålla 

mötet på. Vi [KK-stiftelsen] lär oss något och vi är välkomna på mötena” (profilansvarig). 

 

När konsulten fick frågan om hon tror att KK-stiftelsen har haft nytta av KK-dagarna blev 

svaret: ”Ja, KK-stiftelsen hade nytta. Ansvarig för satsningen är jag övertygad om hade nytta 

… de fick insikter om projekten men inte hur de [KK-stiftelsen] skulle kunna göra vid framtida 

seminarier för att lära själva” (konsult).   

 

Det är svårt att skilja ut vad KK-stiftelsen har lärt genom självvärderingen, den interaktiva 

forskningen och på KK-dagarna. ”Skilja går inte. Det är hopamojat. Jag tycker att det är en 

styrka - teori och praktik har en viktig roll att fylla tillsammans” (konsult). ”Det är samma 

saker som kommer igen [i självvärderingsarbetet och i forskningen] och det tror jag är en 

styrka. Ni ställer frågor och diskuterar. Jag tror att det är bra att de får bekräftelse och det är 

inte lika lätt att komma undan. Det tror jag är en styrka” (utvärderingsansvarig). På frågan 
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om forskargruppens arbete har hjälpt i självutvärderingsarbetet eller inte svarade 

utvärderingsansvarig: ”Det ger en legitimitet och ni har en lärande roll” 

(Utvärderingsansvarig). Konsulten säger ”Jag tycker det är viktigt … teorier och forskning 

skapar inte görandet, men görandet behöver den teoretiska basen” (konsult)  

 

Vad är det då som KK-stiftelsen har lärt genom hela processen. Från självvärderingshjälpen, 

till rapporter från forskargruppen och genom den gemensamma träffen, de så kallade KK-

dagarna. Utvärderingsansvarig säger, med syfte på brister i ägarskap och styrning först:  

 

”Det här med projektägare måste vi rådda i. Det gick bra för det var rätt personer där. I 

WeloveIT hade de fått dit rätt människor, en prefekt som har fått ansvaret för det. Det 

hade de fixat” (utvärderingsansvarig).   

 

”Vi har lärt oss om processtöd. Vi har lärt oss hur det går till … Sedan tycker jag att vi 

har lärt oss att vi kräver en rapport där vi i vår uppföljning frågar efter en massa som vi 

inte bryr oss i. Det är ett slags kontrollmani. Det läser man och sedan glömmer … Vi har 

kommit fram till att man på ett lättare sätt kan rapportera in det kvantitativa. När man 

gör processutvärdering får man reda på det man behöver veta” (utvärderingsansvarig).   

 

”Vi ska vara mycket tuffare i ansökningstillfället. De skulle kunna få x kronor för att få 

jobba med det här [förankring och organisering], klarar de det får de pengar till sitt 

projekt. Det har rönt mycket diskussioner hur vi ska göra från början. De [projekten] har 

haft det knöligt. De egentliga aktiviteterna blir förskjutna. Kan vi underlätta det på något 

vis? Om vi vet det ska vi tackla det” (utvärderingsansvarig).



Profilansvarig säger om KK-dagarna att: ”Det kändes avspänt och positivt. Det är svårt 

ibland när olika forskargrupper möts och man ska lära av varandra. Jag tyckte att man hade 

hittat former för det … Det hör samman med vilka som är där och sättet att hålla mötet på. Vi 

[KK-stiftelsen] lär oss något och vi är välkomna på mötena” (profilansvarig). 

 

När konsulten fick frågan om hon tror att KK-stiftelsen har haft nytta av KK-dagarna blev 

svaret: ”Ja, KK-stiftelsen hade nytta. Ansvarig för satsningen är jag övertygad om hade nytta 

… de fick insikter om projekten men inte hur de [KK-stiftelsen] skulle kunna göra vid framtida 

seminarier för att lära själva” (konsult).   

 

Det är svårt att skilja ut vad KK-stiftelsen har lärt genom självvärderingen, den interaktiva 

forskningen och på KK-dagarna. ”Skilja går inte. Det är hopamojat. Jag tycker att det är en 

styrka - teori och praktik har en viktig roll att fylla tillsammans” (konsult). ”Det är samma 

saker som kommer igen [i självvärderingsarbetet och i forskningen] och det tror jag är en 

styrka. Ni ställer frågor och diskuterar. Jag tror att det är bra att de får bekräftelse och det är 

inte lika lätt att komma undan. Det tror jag är en styrka” (utvärderingsansvarig). På frågan 

om forskargruppens arbete har hjälpt i självutvärderingsarbetet eller inte svarade 

utvärderingsansvarig: ”Det ger en legitimitet och ni har en lärande roll” 

(Utvärderingsansvarig). Konsulten säger ”Jag tycker det är viktigt … teorier och forskning 

skapar inte görandet, men görandet behöver den teoretiska basen” (konsult)  

 

Vad är det då som KK-stiftelsen har lärt genom hela processen. Från självvärderingshjälpen, 

till rapporter från forskargruppen och genom den gemensamma träffen, de så kallade KK-

dagarna. Utvärderingsansvarig säger, med syfte på brister i ägarskap och styrning först:  

 

”Det här med projektägare måste vi rådda i. Det gick bra för det var rätt personer där. I 

WeloveIT hade de fått dit rätt människor, en prefekt som har fått ansvaret för det. Det 

hade de fixat” (utvärderingsansvarig).   

 

”Vi har lärt oss om processtöd. Vi har lärt oss hur det går till … Sedan tycker jag att vi 

har lärt oss att vi kräver en rapport där vi i vår uppföljning frågar efter en massa som vi 

inte bryr oss i. Det är ett slags kontrollmani. Det läser man och sedan glömmer … Vi har 

kommit fram till att man på ett lättare sätt kan rapportera in det kvantitativa. När man 

gör processutvärdering får man reda på det man behöver veta” (utvärderingsansvarig).   
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”Vi ska vara mycket tuffare i ansökningstillfället. De skulle kunna få x kronor för att få 

jobba med det här [förankring och organisering], klarar de det får de pengar till sitt 

projekt. Det har rönt mycket diskussioner hur vi ska göra från början. De [projekten] har 

haft det knöligt. De egentliga aktiviteterna blir förskjutna. Kan vi underlätta det på något 

vis? Om vi vet det ska vi tackla det” (utvärderingsansvarig).  

 

 

6.2.3 Syn på störning  för att skapa lärande för bättre styrning och stöd  

 

Modellen för hållbar verksamhetsutveckling genom styrning, stöd och störning presenterades 

under intervjuerna med två av informanterna. Till profilansvarig ställdes enbart frågor om 

”störning”, som är en av komponenterna i modellen. ”Störning” förklarades då av intervjuaren 

som; att en utvärdering eller forskning kan finnas för att ställa provokativa frågor som i sin tur 

kan starta lärprocesser både hos dem som får medel av finansiär och hos finansiären själv. Här 

följer urval från de tre informanternas spontana svar när de fick en fråga om det skull kunna 

gå att se utvärdering och/eller forskning som ett moment av ”störning” för att skapa lärande. 

Frågan var medvetet ställd ledande, jag ville se om våra tankar om hur störning kan fungera 

kändes rimliga, inte se om de själva kunde se vad modellen kunde visa. Utan att förklara 

modellen först och relatera den till forskningen och självvärderingshjälpen i 

Lärarutbildningssatsningen, hade det varit omöjligt. 

 

”Modellen förutsätter att ni ställer den typen av frågor. Jag är inte säker att alla skulle 

göra det. Det var känsliga saker som till exempel i ZZ-projektet, om vad projektledaren 

har för roll” (utvärderingsansvarig) 

 

”Stör – ja, det spelar ingen roll vad vi kallar det för. Jag blev förvånad att vi inte 

arbetade med att följa våra projekt tidigare, följeforskning eller interaktiv forskning. Hur 

man gör det och metodiken är inte så betydelsefullt men att man, på rätt avstånd, för 

tillbaka till grupperna eller miljöerna och finansiären, kunskap och lärande om 

processen och programmet” (profilansvarig) 

 

”Självvärderingshjälpen är både stöd och styrning. Det börjar i ett stöd och sedan 

störning. De [projekten] visste inte vad vi skulle göra och det förespeglades som ett stöd 

och då kan du, eftersom det är en utvecklingsprocess, börja störa sen … sedan är det 
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viktigt att projektledaren tar till sig det här och skapar en styrmekanism och tar till sig 

själv – att lärandet ska fungera så att det ger styrmekanismer” (konsult). 

 

”Vi har både haft stöd och störningsrollen” (utvärderingsansvarig) 

 

”Jag kan hålla med om att det behövs en provokation för att det ska bli lärande” 

(konsult) 

 

Konsulten menar att det ska finnas balans mellan stödet, störningen och styrning som är 

modellens tre beståndsdelar. Samtliga informanter ser att självvärderingen och forskningen 

båda har bidragit till att ställa de provocerande frågorna och på så sätt har de båda stört 

projekten. Hur är det på KK-stiftelsen, störs de? ”Det är väldigt lite störningar på KK-

stiftelsen. Vi rapporterar inte till mer än vår styrelse. Störningar kommer väldigt sällan – då 

ska vi hitta på något tok. Det är lika i vår dagliga verksamhet. De som skulle kunna störa oss 

gör inte det för de vill ha pengar” (utvärderingsansvarig). På frågan om hur KK-stiftelsen lär 

som organisation svarar utvärderingsansvarig följande: ”Vi lär oss mycket var och en för sig. 

Vi hade inte lärt oss av varandra. Det är därför vi har slagit ihop tre enheter. Då blir det 

bättre så småningom” (utvärderingsansvarig). 

 
 

6.3 Sammanfattande analys av intervjuerna 
 

KK-stiftelsens tankar om utvärdering har ändrats med åren. Det visar att självvärderingen och 

forskargruppen har ersatt eller blivit ett komplement till en traditionell utvärdering. Det är 

därmed inte sagt att en summativ utvärdering inte kommer att ske i slutet av projektperioden i 

Lärarutbildningssatsningen. Projekten skickar in årliga rapporter, som till och med de börjar 

anses lite väl rigorösa, men framförallt för tungarbetade för projektet. Det beror dels på att 

man genom åren har lärt sig att en dialog med projekt ger mer information än skriftliga 

rapporter som har gjorts av utomstående. Självvärderingsarbetet, forskning med interaktiv 

ansats och årsrapporterna ska ge den information som KK-stiftelsen behöver för att ha 

kontroll över, och skaffa lärdomar genom, projekten i IT i Lärarutbildningssatsningen. 

 

Deltagande av personer från KK-stiftelsen har skett genom hela processen i 

Lärarutbildningssatsningen, ute på självvärderingsuppdrag för utvärderingsansvarig och på 

KK-dagarna för flera personer vid stiftelsen. De som är involverade i IT i 
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Lärarutbildningssatsningen har lärt att rapporterna som krävs in blir betungande för projekten 

och de har lärt om hur ett processtöd till projekten kan arrangeras. Konsulten menar att 

lärandet begränsar sig till att vara om projektens svårigheter och inte om KK-stiftelsens egen 

organisation.  

 

Utvärderingsansvarig på KK-stiftelsen menar att stiftelsen har lärt sig om hur 

utvecklingsprojekt bör organiseras för hållbar organisationsutveckling. Hon lyfter fram att 

KK-stiftelsen behöver ”rådda” i detta med ägarskap och styrning. Hon menar att stiftelsen 

redan i nästa utlysning bör ge presumtiva projekt en summa pengar för att klara av nödvändig 

förankring och säkerställa att ägarskapet blir aktivt och styrningen så professionell som 

möjligt. Beskedet från början bör vara att om lärosätet klarar detta så får de också medel för 

att genomföra projektet. Först sedan sökande lärosäte har visat att projektet är förankrat på 

alla nivåer och att ägarskapet och styrning kommer att fungera, får de definitivt besked om 

projektmedel. Intervjusvaren säger dock inget om att personer som inte arbetar med IT i 

Lärarutbildningen på KK-stiftelsen har lärt något om exempelvis ägarskap och styrning för 

hållbar verksamhetsutveckling.  

 

Intervjusvaren ger inte heller vid handen om dessa lärdomar kommer att få vidare fäste i hela 

KK-stiftelsens arbete. Organisationen har nyligen ändrats eftersom. KK-stiftelsens ledning 

menade att lärandet mellan olika profilområden var begränsat. Huruvida lärdomar från denna 

satsning tas upp i gemensamma träffar vet vi inte13.  

 

Frågan om den interaktiva forskningen och självvärderingshjälpen kan ses som störning 

besvaras entydigt. Det har varit en växelverkan mellan stöd och störning, men processen 

började med ett stöd åtminstone från självvärderingshjälpens sida. Vad det innebär kommer 

att diskuteras i analysavsnittet nedan, men först något om analysens upplägg och en 

återkoppling till modellen för hållbar verksamhetsutveckling. Modellen har en central roll i 

analysen av resultaten.  

 

 
 
 

 

                                                 
13 Efter denna undersökning genomfördes har självvärderingshjälpen beskrivit sitt och forskargruppens arbete 
inom IT i Lärarutbildningssatsningen på en konferens för andra på KK-stiftelsen.  
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7 Diskussionskapitel 
 
Syftet med denna uppsats har varit att belysa i vilken utsträckning en finansiär har lärt om 

hållbar verksamhetsutveckling genom utvecklingsprojekt som ingår i IT i 

Lärarutbildningssatsningen. De frågor som ställdes var: Har KK-stiftelsen lärt genom att de 

projekt som ingår i Lärarutbildningssatsningen har störts av interaktiv forskning och formativ 

utvärdering? Vilken typ av lärprocesser som har förekommit? Har ny gemensam kunskap 

bildats eller har befintlig kunskap överförts?  Hur skiljer sig forskargruppen och 

självvärderingshjälpens arbete från en mer traditionell utvärdering? Analysen börjar med den 

näst sista frågan och knyts samman i ytterligare reflektioner om störning och utvecklings- och 

lärprocesser.  Mot slutet besvaras den första frågan – Har KK-stiftelsen lärt?  

 

7.1  Ny kunskap konstruerades  
 

För att ny kunskap skulle konstrueras och ett utvecklingsinriktat lärande skulle kunna ske, 

lades ingen fast ram för hur KK-dagarna skulle te sig. Vissa diskussioner behövde eventuellt 

få större utrymme, andra mindre. Därför var KK-dagarna uppdelade på två områden, lära av 

varandra och lära för andra. Teman som var tänkta kunde lätt ändras eller få annat utrymme. 

Profilansvarig tyckte att det hela verkade avspänt. Detta bidrog säkerligen till att ny kunskap 

kunde konstrueras och att ett utvecklingsinriktat lärande tog fart. 

 

Utvecklingsinriktat lärande förutsätter att en grupp människor tillsammans skapar något nytt. 

Det finns inget färdigt material som ska ”pluggas in” så som till exempel när anställda ska 

lära för att klara av den fortlöpande verksamheten eller driften14. Under KK-dagarna skulle 

istället ny kunskap konstrueras. Dels skulle den konstrueras så att projekten kunde lära av 

varandra. Men, dag två, skulle den konstrueras så att finansiären kunde lära av och 

tillsammans med projekten.  Tanken var att både projekten och KK-stiftelsen skulle ha med 

sig ny kunskap med sig hem – en kunskap som inte fanns hos någon av parterna innan de två 

dagarna.  

 

Mycket av det lärande som ägde rum vid KK-dagarna var anpassningsinriktat. KK-stiftelsen 

informerade och det gjorde även projekten. Ett anpassningsinriktat lärande är när någon eller 

                                                 
14 Jämför avsnitt 3.1.3, Skillnaden mellan anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande 
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några ”lär in” redan befintlig kunskap för att exempelvis bättre kunna driva sin verksamhet 

(Ellström, 2001). Trots en tydlig ambition att arrangera ett möte där ny kunskap skulle 

konstrueras, blev mycket av det som sades ren information – eller om man så vill överföring 

av redan befintlig kunskap. Det ter sig ganska naturligt att de personer som arbetar i 

Lärarutbildningsprojekten försöker informera sig om finansiärens regler och om tankarna 

bakom utlysningen. Detta inte minst så att de också i framtiden ska få ta del av medel.  

 

Även från projektens sida var mycket av det som sades information – så här har vi tänkt och 

gjort. Detta kan KK-stiftelsen lära av. Dagarna blev på så sätt ett tillfälle för KK-stiftelsen att 

informera sig om ”hur landet ligger” för de tre projekten. Den typen av lärande blir däremot 

inte ett utvecklingsinriktat lärande, i den bemärkelsen att ny gemensam kunskap bildas. Det 

blir snarare en överföring av projektens synvinkel på ett eller flera specifika problem. 

 

Ny kunskap konstruerades dock vid några diskussioner15. Nya tankar föddes, om hur en ny 

utlysning skulle kunna utformas. Fler och bättre krav på organiseringen skulle ställas på dem 

som ansöker om medel. KK-stiftelsens syn ställdes mot projektens och forskargruppens. Efter 

att ha lyssnat till diskussioner om de problem och framgångar som varit kom ett förslag till 

stånd. I förslaget fanns ny kunskap – sådant som inte funnits innan dagarna vare sig hos 

projekten, forskargruppen eller hos KK-stiftelsen, även om delar av förslaget var sådant som 

hade diskuterats förut.  

 

7.2  Är det individuellt eller organisatoriskt lära nde som har 
skett? 

 
Processer för utvecklingsinriktat lärande, där ny kunskap bildas, främjar individers och 

organisationers utvecklingskompetens16. Aronsson menar att ett förändringsarbete måste 

genomsyra alla nivåer i en verksamhet eller organisation (Aronsson m fl, 1995). Kan 

lärprocesser som främjar utvecklingsinriktat lärande skapas för verksamheten som helhet och 

inte bara för individer, borde det också öka en organisations eller institutions 

utvecklingskompetens (Ellström, 2001). I satsningen IT i Lärarutbildningen har lärprocesser 

initierats ute hos projekten genom störning från forskargruppen och självvärderingshjälpen. 

Det har inte bara handlat om individuella lärprocesser, utan om åtminstone delar av lärosätets 

                                                 
15 Här tas bara en av diskussionerna upp, av etiska skäl har jag inte velat peka på de andra utvecklingsinriktade 
diskussionerna  
16 Jämför avsnitt 3.1.4, Förändringskompetens och utvecklingskompetens 
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organisation17 då det gäller WeloveIT. Det kan ses, eftersom ändringar i organiseringen har 

gjorts och genom de analysdiskussioner som har varit ut hos projektet. Detta borde med 

resonemanget ovan ha lett till att utvecklingskompetensen hos lärarutbildning och lärosäte har 

ökat.  

 

På KK-stiftelsen är det däremot svårt att säga om en lärprocess har startat i organisationen 

med utgångspunkt från materialet i uppsatsen. Troligast är att det rör det sig om individuellt 

utvecklingsinriktat lärande än om att hela institutionen har lärt. Möjligen har ett 

utvecklingsinriktat lärande skett i den arbetsgrupp som arbetar med IT i Lärarutbildningen. 

Utvecklingskompetensen på KK-stiftelsen har med samma logik som ovan därför inte ökat 

hos finansiären som organisation.  

 

7.3  Tankar om förutsättningar för ett utvecklingsi nriktat lärande 
 

Projekten skulle ha kunnat sväva i ovisshet om vilken betydelse organisering i form av 

ägarskap och styrning har för hållbar verksamhetsutveckling genom utvecklingsprojekt. 

Lärdomarna om hur organiseringen av ett utvecklingsprojekt kan underlätta 

utvecklingsarbetet och skapa förutsättningar för, långsiktiga effekter kunde ha stannat hos 

projekten själva. Finansiären kunde ha svävat i ovisshet om vad som har varit de initiala 

problemen hos projekten. Något har gjort att så inte blev fallet.   

 

Modellen för hållbar verksamhetsutveckling som presenterades i Kapitel 1 (figur 1.2) visar att 

ett utvecklingsprojekt möjlighet att bidra till mer långsiktiga effekter i en organisation kan ses 

som en balans mellan styrning, stöd och störning. Analysen tar sin utgångspunkt i modellen. 

Med hjälp av modellen förklaras hur projektet, som finansiären kan lära genom, har störts. På 

så sätt har en lärprocess där ny kunskap har bildats startats. Tanken är att förutsättningen för 

att finansiären ska kunna lära något nytt är att projekten kan bidra med ny kunskap, men 

också att KK-stiftelsen tillsammans med projekten kan bilda ny kunskap. I det senare fallet 

skulle projekten vara de som stör KK-stiftelsen, som organisation, för att få igång en 

lärprocess där. 

 

                                                 
17 Vad är en organisation? I denna studie har jag sett en organisation som en enhet där personer ingår och där de 
styrs av ramar och regler – både formella och informella.  
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Dewey (1999) menar att vanemässigt handlande inte skapar lärande hos en individ. För att en 

vana ska brytas måste först störningar i form av hinder, problem, motstånd eller annat till18. 

Störningen sker i samspel med omgivningen. Svensson och Åberg (2001) har utvecklat 

Deweys teorier. De talar dock om organisatoriskt lärande och inte individuellt, så som Dewey 

gjorde. Baserat på Deweys tankar om hur lärande går till har de och andra medarbetare på 

APeL FoU utvecklat en modell för hur lärande i en utvecklingsprocess i ett projekt som styrs 

med hjälp av nätverksstrategi går till19.  

 

Figur 7.1. hållbart utvecklingsarbete med hjälp av nätverk (APeL:s modell) 

 

Utan att gå närmare in på alla delarna av lärspiralen,20 är en av ellipserna ”att bryta 

vanemönster”. En annan är att ”definiera problemet”. Det är här en lärprocess startar. Dewey 

säger att för att detta ska ske, måste det in en störande faktor. Det finns ju annars ingen 

anledning att ändra något.  

 

Har en organisation arbetat på ett sätt länge, kanske i flera år, kan det vara svårt att bryta 

vanemönster, att se hinder eller problem. Organisationen kanske inte ens är medveten om att 

problemet existerar (även om enskilda individer inom organisationen kan vara det). Möjligen 

är de inte medvetna om problemet för att de saknar kunskap i ämnet. Det kan vara så att nya 

                                                 
18 Jämför avsnitt 3.1.1 Lärande som Dewey ser det 
19 Jämför avsnitt 3.1.2 Lärande i utvecklingsprocesser 
20 Jämför avsnitt 3.1.1 Lärande som Dewey ser det. Där förklaras lärspiralen.  
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forskningsrön har kommit och att de individer som arbetar i organisationen ännu inte har haft 

en möjlighet att ta till sig dem. I denna studie är det delar av den senaste forskningen om hur 

utvecklingsprojekt bör organiseras med avseende på ägarskap och styrning för att bidra till 

hållbar verksamhetsutveckling.  

 

Projektet WeloveIT har skakats om något. De har störts i sitt tankemönster och har förstått att 

de har organiserat sig ”fel21”, att det sätt som de har organiserat för ägarskap och styrning 

försvårar uppkomsten av de förväntade effekterna. Insikten ledde till att man redan vid KK-

dagarna hade den arbetshypotes som Dewey talar om. Det kommer förhoppningsvis att göra 

att projektet ser över ägarskap och styrning i projektet och att problemen med medfinansiering 

därigenom kommer att lösas22 och att andra problem, som har med ägarskap och styrning att 

göra, kommer att kunna undvikas i framtiden. Detta hade projektet WeloveIT med sig när de 

kom till KK-dagarna. Det var en lärdom de dragit, som de skulle kunna dela med sig av till 

andra, och få ytterligare förståelse för själva på KK-dagarna. 

 

Notera att det var projekten själva, främst WeloveIT, och inte forskargruppen eller 

självvärderingshjälpen som, på KK-dagarna, lyfte fram de problem som projekten hade 

upptäckt. Upptäckten hade de gjort med hjälp av en förklarande teoriram och den studie som 

forskargruppen hade analyserat tillsammans med projekten, samt i arbetet med 

självvärderingen. Arbetshypotesen delade deltagare från WeloveIT med sig på KK-dagarna, 

både till de andra projekten och till KK-stiftelsens representanter. 

 

De delade med sig av fri vilja, utan att vare sig forskargruppen eller självvärderingshjälpen 

hade lyft frågan. Frågan tog de själva tag i, i de gruppdiskussioner som var och i de 

gemensamma sammanfattningarna av dessa. Att peka på egna fel och brister kräver ett visst 

mod. Om det hade blivit påpekat av forskargruppen, konsulten eller KK-stiftelsen, istället för 

upplyft av projektet självt, hade inte värdet varit det samma. Att bli utpekat skapar inte tillit 

och jämlika relationer. Tilliten och de jämlika relationerna, tillsammans med stöd och 

tid/resurser, behövs för att lärandet ska ta fart (Jakobsson, 2007), i små som stora nätverk, så 

som modellen ovan visar. WeloveIT lyfte frågan för att de själva ville bryta sitt perspektiv 

med andras – inte för att andra tyckte att de borde göra det.  

 

                                                 
21 Jämför vad Svensson och Åberg säger i avsnitt 3.1.1 
22 Omorganisering i WeloveIT har också skett efter KK-dagarna 
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Det går att spekulera i hur det blivit om forskargruppen eller finansiären hade lyft upp ett 

antal brister som skulle diskuteras under dagarna. Hade tilliten varit lika hög? Hade alla fakta 

lagts på bordet, eller hade en försvarsmekanism väckts hos projekten? Nackdelen med att inte 

spika fast vad som ska diskuteras är istället att det finns en risk att svåra frågor, så som den 

om ägarskap och styrning, inte lyfts alls, vilket dock är tämligen liten risk för eftersom delar 

av teoriramen handlade om just det.  

 

Det går också att spekulera om vad som kunde har gjort att det blev mer jämlika relationer vid 

träffen. Jag anser att själva utformningen av lokalen och de informella samtalen i köket starkt 

bidrar till jämlika relationer – även det att KK-anställda, som inte ingår i arbetsgruppen kring 

Lärarutbildningssatsningen, kom och gick allt eftersom de hade tid. Ett öppet klimat – skapar 

en öppen stämning och därmed mer jämlika relationer i mötet med varandra.  

 

Under dagarna fanns både tid och resurser avsatta för att lyfta frågor som berör både projekt 

och finansiär. Det är något som ofta saknas i vardagen. Det visar citaten från projekten under 

KK-dagarna.  

 

Att det finns tid och resurser, jämlika relationer och tillit är dock inte nog för att en 

utvecklingsprocess ska starta. Det måste finnas något gemensamt problem att definiera och 

analysera. I ett nätverkslärande, som vid KK-dagarna, krävs att de som träffas verkligen har 

gemensamma problem. Det hade projekten, forskargruppen och finansiären. Ett av de 

gemensamma problemen var hur man organiserar för hållbar verksamhetsutveckling. 

Projekten är intresserade därför att de vill ha största möjliga nytta av de medel de har fått, 

finansiären för att de medel de satsar ska bidra i största möjliga mån för att stärka Sveriges 

konkurrenskraft och forskargruppen för att öka sin kunskap om hållbar 

verksamhetsutveckling genom utvecklingsprojekt, mer generellt.  

 

För att nätverket ska upptäcka de gemensamma problemen krävs ofta ett externt stöd. 

Upptäcks inte problemen kan inte ett lärande, vare sig individuellt eller som i detta fall 

gemensamt, lärande starta. Det är alltså här den interaktiva forskningens och 

självvärderingshjälpens störande funktion kommer in.  

 

Om traditionella, summativa utvärderingar hade kombinerats med årsrapporter från projekten, 

hade då brister i ägarskap och styrning lyfts fram till diskussion så att de hade kunnat rättas 
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till? Det är ytterligare en fråga som vi bara kan spekulera i. Utvärderingsansvarig menar dock 

att det var just det som var bristen med utvärderingarna som gjordes när KK-stiftelsen var 

relativt nybildad. Att en projektledare skriver rapport är säkerligen mycket lärorikt för 

projektledaren. Det blir en form av reflexivt skrivande som säkerligen bidrar till det egna 

lärandet. Däremot är det, anser jag, svårt att överföra den kunskapen till någon annan och 

ännu svårare till en hel organisation.  

 

Alla projekt finns i sin egen kontext. Det är i stort sett omöjligt att i förväg förutse och planera 

för det som ska hända – och det ska inte heller ett utvecklingsprojekt göra. Därför behöver 

lärdomar komma under pågående process, inte ett eller kanske flera år efter det att problemen 

har uppstått. Är ledningen dessutom ovetande om problemen, blir det ännu svårare. En 

formativ utvärdering eller forskning med interaktiv ansats kommer in och stör projekten, 

ställer de jobbiga, provokativa frågorna som gör att en lärprocess startar. En lärprocess startar 

inte av sig själv, något som ses som ett hinder eller en svårighet kan naturligtvis upptäckas av 

de människor som arbetar i ett projekt, men ofta behöver någon utifrån komma in för att se 

det som inte ”hemmablinda” ser. Det måste även finnas de rätta förutsättningarna, varav några 

presenteras i modellen ovan. 

 

Varför behövs då denna störning? Varför räcker det inte med en traditionell summativ 

utvärdering eller forskning där resultaten kommer fram när utvecklingsprojektet är avslutat 

eller möjligen i halvtid? De intervjuade vid KK-stiftelsen ger själva svar på den frågan. De 

har genom åren upptäckt att de inte har kommit åt de uppgifter som krävs för att bättre kunna 

utforma nya utlysningar. Minns också att profilansvarig sa: ”Det ska också finnas en 

kunskaps- och kompetensdel och en lärandedel” (profilansvarig), när hon tillfrågades om vad 

KK-stiftelsen ville att en utvärdering skulle innehålla. Lärandedel fanns i mycket liten grad i 

de tidiga utvärderingarna som gjordes för KK-stiftelsen, då man anlitade forskare och 

utvärderingsföretag som gjorde traditionella, summativa utvärderingar. Intervjusvaren visar 

att man aktivt har sökt nya former för att lära sig av projekt inom KK-stiftelsen och att man 

har förstått att summativa utvärderingar har ett syfte och passar ibland, men att de inte på 

samma sätt bidrar till att skapa gemensamma lärprocesser, för att bilda ny kunskap, i särskilt 

stor utsträckning. Det gäller vare sig hos dem som har fått medel av KK-stiftelsen eller hos 

finansiären själv. För finansiären, i detta fall KK-stiftelsen, passar det därför bra att använda 

sig av just ett nätverk, för att kunna lära tillsammans med de projekt som finansieras i 

Lärarutbildningssatsningen. 
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Samband mellan hög delaktighet hos deltagare i projekt och bra resultat finns (Aronsson m fl, 

1995). Med delaktighet menas då att de som ska genomföra utvecklingsarbetet får var med 

planera, genomföra och utvärdera projektet. Studier finns som pekar på att förhållandet kan 

vara det samma för att även långsiktiga effekter ska uppnås (Svensson m fl, 2007). Om stödet 

består både av externa insatser och av interna i form av delaktiga deltagare, på alla nivåer. Då 

är deltagarnas stöd viktigt för att styrningen ska bli rätt. Det har visat sig att det är svårt att ta 

tillvara deltagarnas stöd. En ren aktiveringsstrategi23 ger få effekter. Likaså uppvisar 

utvecklingsprojekt med en traditionell planeringsstrategi,24  där deltagare mycket lite är med i 

planeringsarbetet, få effekter. En nätverksstrategi25 är ett exempel på hur dessa båda 

angreppssätt för att styra utvecklingsprojekt skulle kunna kombineras. Samtliga de projekt 

som ingår i IT i Lärarutbildningssatsningen har en komplex sammansättning. Där finns 

deltagare på flera nivåer och externa samarbetspartners. I projekten är en nätverksstrategi en 

farbar väg. Allt för många deltar i projekten för att en aktiveringsstrategi skulle kunna 

användas och en hårt styrd planeringsstrategi skulle med stor sannolikhet betyda att 

delaktigheten och därmed möjligheterna till bestående effekter försämras.  

 

Även finansiären kan ingå i detta nätverk som lär tillsammans med de projekt som finansieras. 

På så sätt blir projekten delaktiga och de kan fungera som stöd i egenskap av aktiva deltagare. 

Är förutsättningarna de rätta skulle projekten, med hjälp av utomstående, även kunna vara den 

störning som sätter igång ett utvecklingsinriktat lärande hos finansiären. 

 

7.4  Har ett lärande skett hos finansiären? 
 

Individer vid KK-stiftelsen gavs möjligheten att lära genom projekten som själva lyfte fram 

det de ansåg hade varit besvärligt och vad de ansåg hade gått bra vid starten av sina respektive 

projekt. Genom att lyssna till alla projekten, som förklarade hur de själva låg till i förhållande 

till teorier om aktivt ägarskap och professionell styrning (och annat som inte denna uppsats 

berör). Forskargruppen var med i diskussioner tillsammans med projekt och finansiär. Minst 

tre, ofta fler, olika perspektiv på samma problemområde bröts på så sätt. Den analys de fick 

av problem och framgångsfaktorer för ägarskap och styrning var specifika för 

                                                 
23 Jämför avsnitt 3.2, Strategier för projektledning 
24 Jämför avsnitt 3.2, Strategier för projektledning 
25 Jämför avsnitt 3.2, Strategier för projektledning 
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lärarutbildningarna, men jämfördes med andra typer av utvecklingsprojekt inom andra 

sektorer. Teorier om ägarskap och styrning fungerade som den gemensamma referensramen i 

diskussionerna. Att finansiärens representanter hade möjlighet att gemensamt lära 

tillsammans med forskargrupp och projekt, betyder i sig inte att detta startade en lärprocess i 

deras egen organisation. Den nya organisationen av stiftelsen kan möjligen bidra till att en 

sådan överföring av kunskap kommer att ske.   

 

Genom den interaktiva forskningen och självvärderingshjälpen har KK-stiftelsen gett de 

utvecklingsprojekt som ingår i Lärarutbildningssatsningen en bättre möjlighet att bidra till 

mer långsiktig verksamhetsutveckling, än vad en traditionell, summativ, utvärdering hade 

kunnat göra. Det har skett genom att de projekt som arbetar med att stärka den digitala 

kompetensen hos lärarstuderande har lärt om hur de kan organisera sig för hållbar 

verksamhetsutveckling. Det har pågått ett utvecklingsinriktat lärande och ett sådant lärande 

ger utvecklingskompetens (Ellström, 2001). 

 

Inom satsningen på IT i Lärarutbildningen kan vi alltså se att individuellt lärande hos KK-

stiftelsen har skett. Efter att ha lyssnat till alla projekt och deras problem la 

forskningsledarens fram ett förslag på en lösning som innebar en fas 0, något som en 

deltagare på mötet myntat. Ansvarig för IT i Lärarutbildningen hakar då på och menar att 

förslaget har vissa kvalitéer, men att det behöver vidareutvecklas. Det visar att han har 

lyssnat till projektens problem i initieringsfasen och att han har lyssnat till forskargruppens 

teorier om hur organiseringen av utvecklingsprojekt har betydelse för hållbar 

verksamhetsutveckling. Om kunskaperna hade funnits redan vid det första utlysningstillfället, 

hade inte ett förslag om förändring av utlysningsförfarandet fått ett positivt gensvar. Hur det 

nya utlysningsförfarandet i praktiken kommer att se ut finns inte svar på än, men en 

förändring kommer att ske. 

 

Att diskussionerna på KK-stiftelserna har fortsatt, efter KK-dagarna, visar citat från 

utvärderingsansvarig vid intervjun några veckor efter dagarna. Då hon svarar på frågan om 

KK-stiftelsen har lärt sig något nämner hon att de ska bli tuffare i ansökningstillfället och att; 

”det har rönt mycket diskussioner hur vi ska göra från början (i den nya utlysningen)” 
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8 Avslutande reflektioner 
 
Syftet med denna uppsats har inte varit att testa modellen för hållbart utvecklingsarbete. Hur 

den fungerar i praktiken och hur överföringsbar den är till olika verksamheter vet vi ännu inte. 

Trots detta vill jag dela med mig av några funderingar om hur en finansiär skulle kunna lära 

ännu mer av de satsningar som görs inom olika områden. 

 

Den modell för hållbart utvecklingsarbete genom styrning, stöd och störning som har 

beskrivits är tänkt för projekten i Lärarutbildningssatsningen och de lärosäten de berör. Om 

man istället ser på modellen och tänker sig finansiärens egen organisation som den 

verksamhet som ska styras, stödjas och störas för att utvecklingsarbete ska bli hållbart, hur 

kan man tänka då? 

 

 
Figur 8.1 

 

Störs styrningen i KK-stiftelsens egen organisation? Stöd för styrningen finns men störning i 

KK-stiftelsen, enligt utvärderingsansvarig, är nästan obefintlig. Det är en persons uppfattning. 

Även om hon har en central befattning och ansvarar för utvärderingar är det naturligtvis 

vanskligt att dra slutsatser för vad organisationen som helhet tycker om huruvida de ibland 

störs eller inte. Något som dock stöder hennes tankar är att KK-stiftelsen inte har några ägare 

annat än sig själva. Stiftelsens stadgar 3 § säger att: ”Stiftelsens verksamhet skall byggas upp 

successivt på grundval av stiftelsens egna, självständiga bedömningar” (www.kks.se). 

Utvärderingsansvarig menar att de utomstående som skulle kunna komma in och störa KK-

stiftelsen, i bemärkelsen ställa provokativa frågor, inte gör det. De är ofta beroende av 

stiftelsens medel för forskning eller utveckling. Modellen för hållbar verksamhetsutveckling, 

om vi ska tro att det kan fungera på liknande sätt för finansiären själv, som för de projekt som 

finansieras, visar på en möjlighet att ytterligare förbättra styrningen så att utvecklingsarbete 

hos stiftelsen ger mer långsiktiga effekter. På samma sätt som projekten har störts skulle 

också KK-stiftelsen kunna störas så att ett gemensamt utvecklingsinriktat lärande startar. 

stöd styrning 

störning 

Hållbart 
utvecklingsarbete 
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Någon eller några skulle kunna komma in för att ställa de provokativa frågorna. Detta skulle 

kunna leda till att utvecklingskompetensen hos finansiären stärks.  

 

En tänkbar störning skulle kunna vara att fler från KK-stiftelsen deltar i dagar av den typ av 

gemensamt lärande som KK-dagarna gav. Det skulle innebära att projekt eller forskarskolor 

som deltar i olika satsningar kommer till KK-stiftelsen för att tillsammans med stiftelsens 

personal analysera de problem och framgångsfaktorer de själva har upplevt och som även 

stiftelsen undrar över. Då skulle det behöva skapas förutsättningar i form av jämlika 

relationer, tillit, tid och resurser, externt stöd för att ett utvecklingsinriktat lärande ska ske (se 

figur 3.1). Störningen skulle även kunna ske genom att någon utomstående samlade in 

material som sedan gemensamt analyserades av personal vid KK-stiftelsen direkt, utan att gå 

via projekt eller andra satsningar som får medel av stiftelsen. 

 

Det har i intervjuerna framkommit att lärande inom KK-stiftelsen hittills varit individbaserat 

och att man därför har slagit ihop olika programområden för att förbättra det gemensamma 

lärandet som organisation. Ett nätverk skulle kunna vara vägen till ett sådant lärande om 

stiftelsen själva beställer störning utifrån på samma sätt som man har gjort för de projekt som 

har finansierats. Detta förutsätter då att det finns en kommunikation mellan stödet (inte minst 

det interna) och styrningen så som dubbelpilen i modellen visar. 
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10 Bilagor 
 

Bilaga 1 
Frågemallen – KK-stiftelsen 
 
Tala om att fokus ligger på hur utvecklingsprojekt kan ge effekter i organisationen och skapa hållbara utvecklingsprocesser som 
fortsätter efter projekttidens slut. Det är sådana lärdomar jag är ute efter. Inget annat.  
 
Traditionellt utvärderingsarbete i KK-stiftelsen 
 

• Kan du beskriva hur ni har arbetat med utvärderingar i andra satsningar på utvecklingsprojekt? Välj gärna ut ett par satsningar, 
kanske någon lyckad och någon som du ser som mindre lyckad.  

 
• Hur har man tagit tillvara eventuella lärdomar om förutsättningar för hållbara utvecklingsprocesser genom utvärderingar eller 

forskning? 
 

• Vad har man lärt av det? 
 

• När kom KK till insikt om detta – var det under pågående satsning, inför nya satsningar eller samma satsning, men inför nya 
ansökningar? 

 
• Har forskning på något sätt bidragit till lärdomar om hållbar organisationsutveckling genom utvecklingsprojekt i tidigare 

satsningar? Vad? Hur? 
 

• Tänker du dig att en utvärdering är ett kontrollsystem (efterhand) eller är det ett styrinstrument (avstämning som vid behov leder 
till ”rättelse” inom projekttiden)? 

 
• Hur tycker du att KK i stort tycker, kontroll eller styrning? 

 
 
Tanken med utvärderingen och den interaktiva forskningen i satsningen IT i lärarutbildningen 
 

• Kan du beskriva tanken med självutvärderingen i IT i lärarutbildningen? Den ska väl också kompletteras med en extern 
utvärdering? 

 
• Hur ser du på vår interaktiva forskning i samband med detta? (Hjälper den till i utvärderingsprocessen eller inte?) 

 
• Kan du rita en bild av hur det är tänkt att allt ska hänga ihop?   

 
 
 

Tar KK-stiftelsen tillvara på de lärdomar man har dragit i samband med utvärderingar och studier av IT i Lärarutbildningen?   
 

• Om vi utgår ifrån de första delrapporterna som jag, Lennart och Ann gjorde en varsin. Har de hjälpt till vid utvärderingarna tycker 
du, eller tror du att det hade det gått lika bra ändå för projekten att utvärdera sig själva? 

 
• Skulle du kunna bena upp vilka lärdomar KK har dragit genom utvärderingshjälpen och vilka som har dragit genom våra 

analyser?    
 

• Vad tyckte du om de två dagarna i februari – pågick några lärprocesser bland dem som var med – eller var det mest ett 
informations- och mingeltillfälle? 

 
• Skulle det ha gjorts på ett annat sätt, för att skapa bättre gemensamt lärande för både finansiär, utvecklingsprojekten själva och för 

forskargruppen? Eller var det bra som det var? Har du några förbättringsidéer till nästa gång? 
 

• Vilket tror du har haft störst betydelse, vad gäller vårt bidrag till KK-stiftelsens kunskap om hållbart utvecklingsarbete och vilka 
förutsättningar som behövs för det? Har det varit rapporterna, analysseminarierna ute med respektive projekt, analysseminariet 
tillsammans här på KK, eller informella samtal med projekten eller folk från KK? 

 
 
Kommer lärandet att betyda något inför fortsatta utlysningar och nya satsningar inom KK? 
 

• Har ni diskuterat de tankar som kom upp på mötet den 6-7/2 om hållbarhet i annat forum på KK? I informella möten? 
 

• Vilken respons har de eventuella diskussionerna fått? 
 

• Finns det något som KK har lärt från projektens egna självutvärderingsprocesser, från våra rapporter eller från det gemensamma 
analysseminariet i februari som KK kommer att använda sig av i nya ansökningsomgångar? 

 
 
Försök fånga tankar om modellen styrning, stöd och störning 
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Bilaga 2 
 
Frågor till konsult som stöder och skapar mall för självutvärdering av utvecklingsprojekt (En person – antagligen telefonintervju) 
 
 
Tanken med utvärderingen och den interaktiva forskningen i satsningen IT i lärarutbildningen 
 

• Kan du beskriva tanken med självutvärderingen i IT i lärarutbildningen? Den ska väl också kompletteras med en extern 
utvärdering? 

 
• Hur ser du på vår interaktiva forskning i samband med detta? (Hjälper den till i utvärderingsprocessen eller inte?) 

 
• Kan du rita en bild av hur det är tänkt att allt ska hänga ihop?   

 
 
 

Tar KK-stiftelsen tillvara på de lärdomar man har dragit i samband med utvärderingar och studier av IT i Lärarutbildningen?   
 

• Om vi utgår ifrån de första delrapporterna som jag, Lennart och Ann gjorde en varsin. Har de hjälpt till vid utvärderingarna tycker 
du, eller tror du att det hade det gått lika bra ändå för projekten att utvärdera sig själva? 

 
• Skulle du kunna bena upp vilka lärdomar KK har dragit genom utvärderingshjälpen och vilka som har dragit genom våra 

analyser? Går det? (tanken är att försöka få fram eventuella synergieffekter). 
 

• Tror du att delar av KK har lärt sig något om hållbarhet och utvecklingsprojekt genom den process som vi har haft? Kan du ge 
konkreta exempel? 

 
• Vilket tror du har haft störst betydelse, vad gäller vårt bidrag till KK-stiftelsens kunskap om hållbart utvecklingsarbete och vilka 

förutsättningar som behövs för det? Har det varit rapporterna, analysseminarierna ute med respektive projekt, analysseminariet 
tillsammans här på KK, eller informella samtal med projekten eller folk från KK? 

 
• Vad tror du haft stört betydelse då det gäller ditt bidrag genom hjälp till självutvärdering.  

 
• Att vi har varit med från två håll, både från ert håll med självutvärderingsverktyget och från vårt håll, med forskargruppen – vad 

har det inneburit för att hålla KK informerat, tror du? 
 

• Vad tyckte du om de två dagarna i februari – pågick några lärprocesser bland dem som var med – eller var det mest ett 
informations- och mingeltillfälle? 

 
• Skulle det ha gjorts på ett annat sätt, för att skapa bättre gemensamt lärande för både finansiär, dig själv, utvecklingsprojekten 

själva och för forskargruppen? Eller var det bra som det var? Har du några förbättringsidéer till nästa gång? 
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 Bilaga 3 
 

Om självvärderingshjälpen – vad som sades i intervjuerna 

 

Självutvärderingshjälp ges till de tre första projekten som har fått medel i KK-stiftelsen satsning på IT i 

Lärarutbildningen. Den metod för självvärdering som genomförs är tänkt att sedan bli till en skrift som nya 

projekt kan använda sig av för att värdera sina projekt själva. Så här säger utvärderingsansvarig:  

 

”Bakgrunden är att IT i Lärarutbildningen är en relativt stor satsning som är omfattande i tid. 

Inom varje omgång är det ett projekt som får avtal på sex år. Satsningen pågår 2005-2015 och 

man vill inte vänta tills på slutet. Det är hur man gör saker som är intressant, hur ska man få det 

att fungera när det är slut? Då tar det oftast slut. Då kommer samarbetet med Lennart Svensson 

[forskningsledaren] in. Han och några andra har grunnat och utvärderat Vinnovas hälsosatsning 

och jag läste boken. Det lät intressant och hållbarheten är a och o och det handlar inte bara om 

pengar… De tror att ett sätt att kunna uppnå det här är att projektledningen jobbar med 

självvärdering och att man drar in fler och fler i det. Det måste vidgas för att omfatta, dra med sig 

för att det ska leva vidare. Det finns gränser förstås men då är självvärdering bra 

(utvärderingsansvarig).  

 

Det var meningen att självutvärderingshjälpen skulle ha varit med från allra första start i projekten. Av olika 

anledningar blev det inte så. Tanken var att utvärderingsansvarig och konsulten skulle vara med i uppbyggnaden 

för att ställa frågor som skulle hjälpa projektledningen att se projektens styrkor och svagheter. ”Vad vi gjorde, 

efter att vi hade beskrivit vad de tyckte varit framgångsfaktorer, var att de beskrev vad som varit knöligt … om vi 

hade fått vara med så hade det blivit tidigare” (konsult). 

 

Självutvärderingshjälpen är ett sätt för projektledning att få hjälp att fokusera på möjligheter och problem som 

finns. ”Vi har hjälpt dem inte bara i processen att värdera sig själva. Vi har varit ett processtöd” 

(utvärderingsansvarig). Utvärderingssansvarig menar att självutvärderingshjälpens roll har varit att bidra både till 

utveckling för projekten och för utveckling för KK-stiftelsen.  

 

Konsulten och utvärderingsansvarig har gjort flera besök till de olika projekten. Bitvis behandlade 

forskargruppen och självutvärderingshjälpen samma område. Det gäller i högsta grad organiseringen av 

projekten vad avser ägarskap och styrning. I två av projekten kom arbetsrapporter från forskargruppen och 

efterföljande analysseminarier före självutvärderingshjälpen som syftade till att undersöka projektens 

organisering. I ett annat kom arbetsrapporter och analysseminarium efter. I början, när de var ute hos projekten 

upplevde de att projektledningen hade svårt att förstå varför de kom ut för att ställa sina frågor. ”Det var svårt 

att förklara vad de skulle ha för nytta av oss” (utvärderingsansvarig). Men efter hand har arbetet gått bättre.     

 

 
 


