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Förord 

Vi riktar ett stort tack till samtlig personal och de elever som har medverkat i 

studien. Studien har gjorts under en period när det inträffade en humanitär 

katastrof med stora flyktingströmmar till Sverige. Trots den stora insatsen som 

skolpersonalen gjorde i samband med mottagandet av nyligen anlända elever 

till det svenska skolsystemet, så har personalen i stor utsträckning hjälpt till 

med att fylla i enkäter, lämna uppgifter vid olika slags intervjuer och på andra 

sätt delge sina erfarenheter och kunskaper.  
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Inledning 

Skolförvaltningen vid Jönköpings kommun kontaktade Högskolan för 
Lärande och Kommunikation i mars 2015. Kontakten togs för att få en extern 
belysning i form av en följeforskande ansats, av en förvaltningsinitierad 
skolstödjande insats i fyra skolor. Insatsen fick beteckningen ”Intensivstöd”. 
Förutom den ekonomiska resursen från Jönköpings kommun så har ytterligare 
resurser tillkommit från Högskolan för Lärande och Kommunikation, vilket 
har medgivit en omfattande insamling av olika slags data. Föreliggande 
rapport beskriver ett urval av huvudresultat utifrån initiala analyser av 
insamlade uppgifter.  

Bakgrund 

Jönköpings kommun fick kritik i samband med en skolinspektion som gjordes 
under 2013. Kritiken baserades på ett statistiskt underlag som visade att: 

[…] kommunen framför allt inte lyckas med att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar då elevens måluppfyllelse tydligt kan kopplas till 
föräldrars utbildningsbakgrund samt utifrån om de har svensk eller utländsk 
bakgrund. (Skolinspektionen, 2013, s. 6) 

Skolinspektionens beslut innehöll ett föreläggande där Jönköpings kommun 
ålades att vidta åtgärder för dessa brister, dvs åtgärder som skulle ta hänsyn 
till barns och elevers olika behov. Av beslutet framgår att ”Huvudmannen ska 
sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen” (Skolinspektionen, 2013, s. 8). Således var den 
sammantagna bedömningen från Skolinspektionen att kommunen inte hade 
lyckats med det så kallade kompensatoriska uppdraget som finns beskrivet i 
skollagens första kapitel (SFS 2010:800, Kap.1, 4§). 

Kommunens Barn- och utbildningsnämnd tog kritiken på allvar och beslutade 
om en åtgärdsplan som beskrivs i ”Nulägesbedömning och Utvecklingsplan 
2014/2015” (Utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun, 2014-10-14). I 
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samma dokument beskrivs skolor med den lägsta måluppfyllelsen och det 
anges att: 

Ekonomienheten ges i uppdrag att särskilt beakta dessa skolors 
förutsättningar vid justeringar av resursfördelningssystemet. Syftet är att rikta 
resurser så att förutsättningar skapas att nå målet att alla elever oavsett skola 
ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det betyder att 
resursfördelningen ska vara anpassad till elevers olika behov och 
förutsättningar. (s. 36) 

Citatet visar på ett tydligt uppdrag till ekonomienheten som ska resultera i 
åtgärder i enlighet med den kritik som Skolinspektionen tidigare hade framfört 
och genom vilka kommunen bättre ska uppnå skollagens krav. 
Ekonomienhetens uppdrag förefaller vara att resurser i större utsträckning ska 
riktas till skolor där det finns elever som, på grund av sämre förutsättningar, 
behöver mer stöd för att tillgodogöra sig utbildningen och därmed nå högre 
måluppfyllelse. Det handlar därmed om ett kommunalt initiativ för att verka 
för det som i skollagen betecknas som det kompensatoriska uppdraget.  

En av åtgärderna som också finns med i beslutet, under rubriken ”Åtgärder”, 
är att chefen för grundskolan: 

[…] ges i uppdrag att initiera ett långsiktigt och praktiknära 
förbättringsarbete på berörda skolor i syfte att skapa en systematisk 
kunskapsbildning utifrån verksamhetens egna förutsättningar, behov och 
aktuell forskning. (Utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun 2014, s. 36)  

I samma beslutsdokument beskrivs under rubriken ”Förväntat resultat”, att de 
skolor som uppvisar en svag måluppfyllelse förväntas få förbättrat resultat. 
Det framgår inte vilka skolor som uppvisar svag måluppfyllelse eller hur 
många skolor som ska omfattas av det riktade stödet. Det framgår inte heller 
vilken enhet eller vilken personal som ska hålla i det operativa arbetet med 
stödet till skolorna med låg måluppfyllelse. 

I dokumentet beskrivs delar av det som under de kommande åren utgör ett 
riktat långsiktigt stöd från Utbildningsförvaltningen och som får beteckningen 
”Intensivstöd”. Det framgår att uppdraget ska löpa över minst tre år. 
Stödinsatsen kan betecknas som en intervention som innehåller ett flertal delar 
för högre måluppfyllelse, eller ”komponenter” som vi har valt att beteckna 
dem. 
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Sammantaget visar således den tidiga dokumentationen kring 
intensivstödsinterventionen att den handlar om två stödformer: 

1. Förändrad fördelning av ekonomiska resurser där skolor med låg 
måluppfyllelse får förstärkta resurser (Ekonomienheten ansvarar) 

2. Ett av Utbildningsförvaltningen initierat långsiktigt och praktiknära 
förbättringsarbete på vetenskaplig grund till berörda skolor som ska 
utformas utifrån respektive skolas förutsättningar och behov och som 
där ska leda till en högre måluppfyllelse (Utbildningsförvaltningen 
ansvarar)  

Interventionen beskrivs i ett dokument med titeln ”Utvecklingsenhetens 
intensivstöd genom utvecklingsdialog” (Enheten för utveckling och kvalitet, 
2015-02-12). I dokumentet beskrivs ett allmänt stöd som riktar sig till samtliga 
skolor och ett intensivstöd för de skolor som behöver ett ”mer omfattande och 
intensifierat utvecklingsstöd” (s 1). Enheten för utveckling och kvalitet 
ersätter enligt dokumentet den tidigare Barn- och utvecklingsenheten och 
enheten ska vara en stödfunktion för rektorer och pedagoger med syfte att 
stödja utveckling och lärande. I dokumentet finns en arbetsmodell som 
beskriver urvalet av skolor som ska erbjudas intensivstöd. Skolorna ska enligt 
modellen väljas utifrån betyg, nationella prov, SKL1-frågor i syfte att 
identifiera motivation (årskurs 5 och 8) samt övriga underlag (SKUP2-
rapporter, anmälningsärenden och klagomålsärenden). Det är 
grundskolechefens ansvar att prioritera skolor utifrån dessa urvalskriterier. 

Enligt arbetsmodellen ska rektorerna på de berörda skolorna göra en 
kartläggning av den egna verksamheten för att synliggöra vad som behöver 
förbättras och vad som fungerar väl. Den utvecklingsdialog som omnämns i 
dokumentets namn, beskrivs för varje skola vara en dialog mellan kommunens 
grundskolechef, projektledaren för intensivstödsprojektet och berörd rektor. 

 
 
 
 
 
1 SKL står för Sveriges Kommuner och Landsting och frågorna ingår i en 
kommungemensam brukarenkät som användes årligen t.o.m. 2016. 
 
2 SKUP står för SKolUtvecklingsPartner 



4 
 

Dessa fastställer bland annat de identifierade utvecklingsområdena som 
åtgärderna ska fokusera och som bygger på rektorns kartläggning, varpå en 
riskanalys ska göras. Observeras ska att det i andra dokument även talas om 
nulägesbedömning och nulägesanalys. Efter kartläggningen/analysen ska en 
handlingsplan upprättas, vilken bland annat innehåller tidsramar, åtgärder, 
uppföljning och analys. Vid så kallade resultatdialoger ska skolans resultat 
diskuteras och analyseras. Analysen ska bygga på en kritisk granskning av den 
egna skolans organisation, undervisning och förhållningssätt. Det är samma 
personer som ingår i såväl utvecklingsdialoger som i resultatdialoger enligt 
dokumentet. I andra sammanhang talas också om resultatredovisningar. 

Det framgår av dokumentet (Enheten för utveckling och kvalitet, 2015) att 
intensivstödet ska samordnas av en projektledare. Inom ramen för 
intensivstödet beskrivs följande områden som exempel: särskilt stöd, 
elevhälsa, IT, handledning, skolbibliotek, systematiskt kvalitetsarbete samt 
medarbetar-/ledarskapsutveckling. I arbetsmodellen ingår systematisk och 
regelbunden uppföljning och utvärdering. Vidare framhålls vikten av att 
stödet vilar på beprövad erfarenhet och systematisk kunskapsbildning som 
bland annat bygger på kollegiala, kritiska samtal.  

I den utformade projektplanen ”Ökad måluppfyllelse genom fokus på 
elevernas lärande – motivation som drivkraft för goda kunskapsresultat” 
(2015-02-10) betonas att: 

Syftet med stödet/förbättringsarbetet ska vara att öka måluppfyllelsen genom 
kollegial systematisk kunskapsbildning utifrån verksamhetens egna 
förutsättningar och behov. (Utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun, 
2015, s. 2) 

I projektplanen framhålls att såväl det allmänna stödet som intensivstödet 
bygger på en gemensam riktning. I fokus står elevers lärande med inre 
motivation som drivkraft. Detta framgår även av projektplanens titel. Den 
riktningen styrks i planens avsnitt som anknyter till forskning, det vill säga 
den vetenskapliga grunden som förbättringsarbetet förutsätts vila på enligt 
förvaltningens dokument. I den återgivna forskningsanknytningen beskrivs ett 
stort antal faktorer som enligt forskningen samspelar i samband med lärande 
och kunskapsutveckling.  Hit hör: förtroendefulla relationer, att eleven ”möts” 
där den är, ett meningsfullt och verklighetsbaserat innehåll, en mångfald av 
arbetsformer, elevers medskapande i lärande, elevinflytande, elevaktivitet, 
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formativ bedömning, kollektiva arbetsformer, ämnesövergripande 
undervisning samt höga förväntningar. Vidare betonas det sociala samspelet 
mellan skolaktörer och inte minst lärarnas engagemang samt vikten av att 
lärarna bekräftar och visar tilltro till alla elevers möjlighet att lyckas i sitt 
lärande. 

Interventionens komponenter  

Vi har valt att beskriva kommunens intervention utifrån ett antal utmärkande 
komponenter. Samtliga aspekter har lyfts fram i Utbildningsförvaltningens 
egna dokument eller när ledande representanter för Utbildningsförvaltningen 
har beskrivit interventionen. En del av dem kan betraktas som unika för de 
skolor som blev föremål för interventionen, medan andra är av mer generell 
art. Komponenterna beskrivs här kortfattat i punktform: 

• Kompensatoriskt stöd - de fyra skolenheterna med lägst 
måluppfyllelse tilldelas ett intensivstöd som andra skolor inte får ta del 
av 

• Intensivt stöd - i enlighet med namnet på stödets utformning ska 
utvecklingsstödet ske med intensitet och vara av större omfattning 

• Resursneutralt stöd - stödet ges av förvaltningen i dialogform och det 
sker ingen utökning av resurser till de fyra skolenheterna 

• Dialogform - stödet utformas utifrån en dialogmodell, där främst 
rektorerna från skolenheterna regelbundet träffar projektledaren 
respektive en grupp av utbildningsledare från Utbildningsförvaltningen 

• Bottom-up - skolorna kartlägger och identifierar själva sina 
utvecklingsområden och därmed ska stödet utformas utifrån respektive 
skolenhets behov och förutsättningar 

• Systematiskt kvalitetsarbete - systematisk och kontinuerlig 
uppföljning av all skolverksamhet  

• Kollegialt lärande - utgör den metod som ska prägla interventionen på 
de berörda skolorna 

• Vetenskaplig grund - den systematiska kunskapsbildningen ska 
speglas i aktuell forskning  

• Inre motivation - elevers inre motivation ses som en drivkraft i 
utvecklingen mot goda kunskapsresultat 
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Syfte 

Syftet med forskningsstudien är att studera Jönköpings kommuns initiativ att 
genom en intervention öka måluppfyllelsen i de fyra skolor som har lägst 
måluppfyllelse och där interventionen i form av en intensivstödsinsats sker i 
enlighet med skollagens kompensatoriska uppdrag. Mer specifikt innebär 
studien att undersöka vad som försvårar respektive underlättar 
implementeringen av intensivstödet på olika nivåer inom kommunens 
skolorganisation samt olika typer av utfall till följd av interventionen. 

Metod 

Följeforskningens uppstart  

Vårt uppdrag som granskare av intensivstödets implementeringsprocess 
diskuterades med projektledaren under våren 2015, men iscensattes inte förrän 
i augusti samma år då avtalet mellan Högskolan för lärande och 
kommunikation och Jönköpings kommun var klart. Vid den tidpunkten hade 
intensivstödsprojektet redan påbörjats på förvaltningsnivå och i viss mån på 
skolnivå. Detta innebar att vi inledningsvis fick lägga fokus på att skapa oss 
en övergripande förståelse av bakomliggande orsaker till den beslutade 
interventionen, strategin för urvalet av skolor, det förberedande 
planeringsarbetet och de redan vidtagna åtgärderna i den inledande delen av 
interventionen.  
 
I ett tidigt skede kontaktade vi professor Mats Ekholm, Karlstads Universitet, 
för att diskutera uppdraget som vi hade åtagit oss och för att tillvarata hans 
erfarenheter och värdefulla synpunkter inför det fortsatta arbetet. Uppdraget 
kom att begränsas till en tvåårsperiod och av resursmässiga skäl tog vi som 
forskare huvudansvar för två skolor vardera.  
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Tidsmässig förskjutning av datainsamling 

Kontakter togs med respektive rektor på de berörda skolorna och syftet med 
följeforskningen klargjordes. Vi upptäckte redan då en mycket varierande 
förståelse av intensivstödssatsningen hos rektorerna. Det riktades även stark 
kritik mot den påbörjade implementeringen av intensivstödet, vilket i 
varierande grad påverkade våra möjligheter att etablera direkta kontakter med 
personal och elever. Vi anpassade därmed tidsmässigt vår datainsamling 
utifrån varje skolas förutsättningar och utifrån var de befann sig i 
interventionsprocessen. Ett påtvingande av extra möten, kontakt med fackliga 
företrädare, deltagande i personalmöte för information om vårt uppdrag och 
insamling av datamaterial, skulle inte ha gagnat någon i det läget. 
Fördröjningen i uppstarten kom därför att spräcka den tidsmässiga 
planeringen för följeforskningen. Samtidigt ligger följsamheten i linje med 
följeforskningstanken. Efterföljande händelser på de ingående skolorna, inte 
minst rektorsbyten och andra organisatoriska förändringar, ledde till 
förskjutningar av projektet. Den sista datainsamlingen skedde i september 
2018. Personalförändringar på förvaltningsnivå resulterade också i att antalet 
intervjuer och möten ökade i relation till den ursprungliga planeringen och i 
en större datainsamling än planerat.  

Genomförande 

Vid utformningen av en så kallad aktivitetsplan för följeforskningen, utgick 
vi från beskrivningar i kommunens upprättade projektplan för intensivstödet. 
Där fanns ett antal kommunikativa kontexter3 beskrivna i termer av 
resultatdialoger, utvecklingsdialoger, resultatredovisningar etc. Vi tolkade 
”projektmöten” som återkommande resultatdialoger samt 
”resultatredovisningar” som återkommande utvecklingsdialoger.  
 

 
 
 
 
 
3 Kommunikativa kontexter utgör ett samlingsnamn för alla de språkliga och sociala 
sammanhang där människor möts och interagerar med varandra (Möllås, 2009). 
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För att vidga bakgrundsförståelsen av projektets utgångspunkter intervjuades 
kommunens utbildningsdirektör, grundskolechef, avdelningschef för 
utvecklingsenheten, samt projektledaren. Därefter träffade vi skolornas 
rektorer för enskilda samtal. Hösten 2015 deltog vi också i en 
informationsträff för samtliga rektorer i Jönköpings kommun. Vidare var vi 
med och dokumenterade olika slags möten som hölls på förvaltningsnivå och 
tillfällen när företrädare för respektive skola och förvaltningspersonal möttes. 
 
Under 2016 intensifierades datainsamlingen och den planerade uppföljningen 
kom sedan att sträcka sig över 2017 och ända fram till september 2018 (se 
vidare bilaga 1). 

Mixed methods 

Den metod som användes för datainsamlingen kan beskrivas som ”mixed 
methods”. En triangulering av olika datainsamlingsmetoder (Patton, 2002), 
baserade på såväl kvantitativa som kvalitativa data, öppnar dels upp för flera 
infallsvinklar och dimensioner i granskningsprocessen, ökar dels resultatets 
tillförlitlighet genom att användningen av olika metoder ger en liknande 
resultatbild.  Studien bygger på intervjuer med enskilda individer, 
fokusgruppsintervjuer, elev- och lärarenkäter, self reports, observationer, 
dokumentanalyser samt sammanställning av betygs- och provresultat (se 
bilaga 2).  
 
Vid tre av skolorna fick vi möjlighet att träffa personalen, presentera oss själva 
och vår roll. Vid samma tillfälle fick lärarna och elevhälsans personal fylla i 
en enkät. Personalen fick också skriva s k self reports, som kallades för ”Brev 
till mig själv!”. De ombads att med tre meningar ge sin bild av 1) 
lärarsamarbete, 2) elevers motivation och 3) elevers måluppfyllelse vid sin 
skola. Därtill fick de formulera sina tankar om hur de trodde att det skulle vara 
på skolan om två år, utifrån innehållet i de tre meningarna.  
 
Till personalen på den fjärde skolan skrevs ett brev med en presentation av 
följeforskningens syfte samt instruktioner för ifyllandet av enkät och self 
reports. Materialet hämtades sedan på den aktuella skolan. Det visade sig dock 
att svarsdeltagandet var lågt och i samband med uppstarten av läsåret 2016 
gjordes ett försök med förnyad information och instruktioner till personalen. 
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Detta höjde den totala svarsfrekvensen, eftersom rektor tog ansvar för att 
genomförandet fick ske vid en personaldag. Totalt besvarade 167 personer 
enkäten, vilken bestod av 27 huvudfrågor, men där flertalet bestod av ett antal 
underliggande frågor/påståenden att ta ställning till.  
 
De förslutna breven förvarades på högskolan och efter cirka två år träffade vi 
personalen som fick öppna sina kuvert. Vid det här tillfället fick de skriftligt 
svara på några korta frågor, men också i fritext reflektera över nu-läget och 
den utveckling som hade skett under de gångna åren. Efter deltagarnas 
öppnande av sina self reports avidentifierades materialet. Totalt deltog 74 
personer vid öppnandet av breven. Bortfallet beror främst på en stor 
personalomsättning vid enskilda skolenheter. 
 
I inledningsfasen efterfrågades fackliga representanter på respektive skola och 
kontakt togs med dem som visade sitt intresse. Avsikten var att få hjälp med 
att välja fyra-fem nyckelpersoner på respektive skola, med vilka 
återkommande fokusgruppsintervjuer skulle göras. Vid två av skolorna kunde 
sådana grupper bildas och intervjuer genomfördes vid två olika tillfällen med 
respektive grupp.  
 
För att skapa en helhetsbild av elevernas måluppfyllelse involverades ett urval 
av elever som fick uttrycka sina upplevelser av sin skolsituation. Samtliga 
klasser i åk 4 och åk 7 vid de berörda skolorna besöktes av en mastersstudent 
som ansvarade för genomförande och insamling av elevenkäterna. Eleverna 
gavs också tillfälle att i fritext formulera sina tankar om varför alla barn i 
Sverige går i skolan. Urvalet grundade sig på att eleverna hade gjort de 
nationella proven i åk 3 respektive åk 6 och vi planerade att sedan kunna 
jämföra resultaten med kommande nationella prov i åk 6 respektive åk 9. 
 
Ljudinspelningar gjordes vid fokusgruppsintervjuer, intervjuer med enskilda 
personer och vid de tillfällen när vi deltog i olika möten som observatörer. 
Parallellt fördes även anteckningar. När vi inte själva kunde närvara, fick vi 
tillgång till samtalsinnehållet genom skriftliga sammanfattningar och 
minnesanteckningar. 
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Bearbetning och analys 

Ljudfiler från genomförda intervjuer transkriberades och allt enkätmaterial 
fördes in och bearbetades i programvaran SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences). Sammanställningar av self reports, material från 
fokusgruppsintervjuer, insamlade dokument, intervjuutskrifter, anteckningar 
etc samlades i olika mappar för respektive skola. En övergripande analys har 
hittills genomförts, vilket innebär att vi utifrån syftet har valt ut det 
datamaterial som har varit relevant för en sådan analys och för uppdraget från 
Jönköpings kommun.  

Genom tillskjutna resurser från Högskolan för Lärande och Kommunikation 
har den omfattande insamlade datan även analyserats utifrån en modell som 
bygger på ett specialpedagogiskt perspektiv, det kommunikativa 
relationsinriktade perspektivet (KoRP) (Ahlberg, 2015). Teorin valdes för att 
den gav möjligheter för fördjupade analyser av det som under 
följeforskningsperioden alltmer framstod som centralt för att förstå skeendet 
under interventionen; det centrala var den interaktion mellan olika aktörer i 
kommunen som skulle samarbeta i interventionen. Studier som tar sin 
utgångspunkt i KoRP riktar sitt huvudsakliga fokus mot olika kommunikativa 
kontexter på olika nivåer, dvs språkliga och sociala sammanhang där 
människor möts och interagerar med varandra. Aktörernas delaktighet och 
kommunikationen inom och mellan dessa kontexter står i centrum, liksom 
relationerna mellan aktörerna och medierande verktyg t.ex. kartläggningar, 
handlingsplaner, verktyg för bedömning, kollegialt lärande (se vidare bilaga 
3). 

Trovärdighet och etiska överväganden 

Att få tillträde och legitimitet var avgörande för att följeforskningen skulle 
kunna genomföras. Lyhördhet för pågående processer på de enskilda 
skolenheterna bidrog till anpassningar av forskningens genomförande, som i 
varierande grad skiljer sig åt mellan skolorna. Under arbetets gång var det 
också nödvändigt att återkommande informera om syftet med vårt deltagande 
som ”följeforskare”. Alla aktörer informerades om att deras deltagande 
skedde på frivillig basis och samtliga meddelade att de ville delta i 
undersökningen. De intervjuade personerna informerades också om att 
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resultaten skulle presenteras på ett sätt om försvårar för utomstående att 
identifiera studiens deltagare. Vi valde av den anledningen att begränsa 
presentationen av resultat från enskilda skolor och att inte koppla t.ex. 
rektorscitat till en viss skola. 
 
Det har varit till stor fördel att vara två forskare vid planeringen och 
genomförandet av datainsamlingen, men främst för att vi var för sig och sedan 
gemensamt har kunnat bearbeta och analysera materialet, vilket förväntas ha 
stärkt studiens trovärdighet. 
 

Resultat 

Samhälls-, skol-, grupp- och individnivå 

Den dagliga skolpraktiken byggs upp av en mängd kommunikativa kontexter 
där aktörer möts och interagerar med varandra. Dessa kontexter är i sin tur 
mer eller mindre sammankopplade i ett komplicerat nätverk i en i grunden 
decentraliserad kommunal organisation där rektorerna har huvudansvar för 
respektive skola. De kommunikativa kontexterna handlar exempelvis om 
undervisningssituationer där lärare och elever möts, forum för kollegialt 
lärande, konferenser och möten mellan aktörer, såväl inom som mellan olika 
nivåer. Utöver dessa tillkommer en rad informella tillfällen där olika aktörer 
kommunicerar och tar beslut. Inom kontexterna utformas och används också 
en rad medierande verktyg, bland annat i form av styrande och vägledande 
dokument. 

Bilaga 3 visar en mycket schematisk bild över kommunikativa kontexter, 
enskilda aktörer och dokument som har aktualiserats i samband med 
intensivstödets bakgrund, utformning och genomförande, på olika nivåer. Det 
innebär att bilden endast visar en bråkdel av de kommunikativa kontexter som 
i realiteten bygger upp verksamheternas vardagliga praktik. Följeforskningens 
syfte har dock varit att studera implementeringen av intensivstödet, varvid ett 
antal kontexter och dokument blir av särskilt intresse. 



12 
 

Interventionens karaktär  

Efter granskning av förvaltningens dokument, kunde vi konstatera att 
projektplanens (Jönköpings kommun, 2015) beskrivning av det 
kompensatoriska uppdraget skiljer sig från det underlag som beslutades av 
Barn- och Utbildningsnämnden (Utbildningsförvaltningen, Jönköpings 
kommun, 2014) och som var utgångspunkten för intensivstödet utifrån 
Skolinspektionens kritik. Från att ha beskrivits i det sistnämnda dokumentet 
som ett kombinerat ekonomiskt stöd och stöd för att initiera ett långsiktigt och 
praktiknära förbättringsarbete på berörda skolor, skedde en förändring i 
riktning mot ett resursneutralt stöd. Enligt den information som har samlats 
in, har det inte kunnat urskiljas belägg för att ekonomienheten har omfördelat 
det ekonomiska stödet, för att därigenom kompensera för skillnader i 
upptagningsområdena för skolorna. Intervjupersoner har uttalat en besvikelse 
över att interventionen inte kom att innehålla någon resursförstärkning, så som 
de inledningsvis hade trott och hoppats på utifrån de förutsättningar de har 
haft: 

Från allra första början så när man pratade om intensivstöd, eftersom vi var i 
det läget att vi egentligen behövde fler pedagoger, så tänkte jag att jag får nog 
ett ekonomiskt tillskott och sen gick det upp för mig att så…så var det ju inte. 
(Rektor) 

I såväl dokument (Jönköpings kommun, 2015) som vid intervjuer beskrivs 
vidare en ambition att interventionen skulle ha karaktären av att vara ”bottom-
up” istället för ”top-down”. Skolförvaltningen tog initiativ för att skolorna 
skulle uppfatta interventionen som bottom-up, vilket också skolornas rektorer 
informerades om. Utifrån följeforskningens data kan slutsatsen dras att 
projektet inte fick en sådan karaktär som förväntades bli fallet. Även 
projektledaren, som inledningsvis ansvarade för projektets genomförande, 
uttryckte svårigheter med att utforma interventionen som den utlovade 
bottom-up-inriktningen och att det i stor utsträckning istället kom att handla 
om top-down. Detta framfördes bland annat vid ett informationstillfälle med 
alla rektorer, vilket hölls under andra halvåret efter interventionens 
sjösättning. Förvaltningen tog på sig framkomna brister i form av otydlighet, 
otillräcklig information och rektorers begränsade möjlighet till delaktighet. 
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En del av svårigheterna med att genomföra interventionen som bottom-up har 
att göra med att kritiken från Skolinspektionen riktades mot styrningen av 
kommunen snarare än mot de enskilda skolorna som ingick i 
intensivstödsprojektet. Det som föranledde kritiken kan därför sägas ha sitt 
ursprung på övergripande kommunal nivå. På denna nivå mottogs 
Skolinspektionens kritik och därmed kom också strategier för intensivstödet 
att formuleras på förvaltningsnivå. Detta inkluderade såväl 
problemformulering, identifiering av skolenheter, beslut om antalet ingående 
skolenheter som hur stödet skulle genomföras. Skolorna ålades att de skulle 
ingå i intensivstödskonceptet och därmed förväntades de följa förvaltningens 
strategiska upplägg med projektet och den modell som framtagits för 
genomförandet. Rektorerna förväntades att kartlägga sina respektive skolors 
undervisning och dess kvalitativa processer för utveckling av elevernas 
kunskapsresultat. Skolorna skulle således själva identifiera brister och 
utvecklingsområden. Vidare skulle de vara aktiva i arbetet med att upprätta 
handlingsplaner och arbeta med kollegialt lärande. Arbetet gick trögt 
alternativt uteblev helt i vissa skolor. Orsakerna var av olika slag. Ett par av 
rektorerna stod mitt uppe i ett stort rekryteringsbehov av personal, alternativt 
var medarbetarna eller rektor själv relativt ny på skolan. Ett omfattande arbete 
för att få struktur på skolans organisation pågick i vissa skolor och samtidigt 
brottades flera av dem med ett intensivt inflöde av nyanlända elever, vilket 
gjorde att rektorerna inte ansåg sig ha tid att fokusera på kartläggningar och 
upprättande av handlingsplaner. Upplägget uppfattades som styrt uppifrån, 
svårt att förstå och som en extra börda eller merarbete, snarare än ett stöd och 
än mindre ett intensivstöd.  

Intensivstödets innebörd 

Vid de inledande intervjuerna med olika aktörer ställdes frågan: Vad är 
intensivstöd? Svaren skrevs ner och därefter fick den intervjuade muntligt 
utveckla sina tankar om begreppet och dess innebörd. Definitionerna visar på 
en relativt svag, gemensam förståelse mellan dessa nyckelpersoner i 
interventionen. Nedan följer några exempel på svar från personal på 
förvaltningsnivå (F) och rektorer (R): 

Ett riktat, inom parentes, särskilt stöd till enheter som visat svag 
resultatutveckling över tid. Stöd till rektor, stöd från central förvaltning. (F) 
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Intensifierat stöd från förvaltningen - räkmacka till stödenheterna […] Fokus 
på att bidra till en systematik på de aktuella skolorna, kring de egna 
processerna (F) 

Att man ska få någon form av tillkommande resurs och att det ska bli intensivt 
att det sköljer över oss massa stöd o hjälp. (R) 

Då blir det stora frågetecken. (R, som skrev ett stort frågetecken på sitt papper) 

En form av kontroll eller kanske man ska säga systematiskt kvalitetsarbete, 
väldigt tydliggörande i pågående utvecklingsarbete… (R) 

Skolutveckling där utveckling pågår med stark tro på befintlig kompetens. (R)  

Tilläggas ska att intervjuerna med rektorerna inföll i slutet av första 
projektåret, dvs nästan vid halvtid, och alltjämt rådde oklarheter om vad 
intensivstödet egentligen var. Den schematiska bilden i figur 1 avslöjar något 
av interventionens komplexitet. De olika ingående komponenterna, var inte 
alltid lätta att förstå för rektorerna, än mindre för skolornas övriga personal.  

Som framgår av figur 1 nedan var intentionen att det kompensatoriska 
uppdraget skulle uppfyllas genom ett intensivstöd som riktades till fyra 
grundskolor, till skillnad från övriga skolor som har tillgång till det reguljära, 
allmänna stödet som förvaltningen erbjuder genom sina stödenheter. Den 
situationsbeskrivning som finns i förvaltningens högsta ledning, att 
huvudproblematiken handlar om att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar och att målet är att alla elever oavsett skola ska få 
tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet (Utbildningsförvaltningen, 
Jönköpings kommun, 2014) framträder inte tydligt i beskrivningar av 
problematiken på andra lägre nivåer i förvaltningen eller på skolorna. Här 
handlar det i större utsträckning om att skolornas totala måluppfyllelse är för 
låg.  

Öka måluppfyllelsen genom att medvetet förbättra undervisningen. (F) 

Fokus på skolor som har dålig måluppfyllelse. (F)  

Varje skola ska identifiera och samordna adekvata intensiva insatser för att 
utveckla enheternas kunskaper och färdigheter och de faktorer som har positiv 
påverkan på elevernas måluppfyllelse. (F) 
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Det skedde alltså en förskjutning i förståelsen av vad som var 
huvudproblematiken, vilket bekräftas av projektplanens målformulering för 
intensivstödet: Projektets mål är att öka lärarnas kompetens att analysera och 
utveckla undervisningen [och] att öka elevernas måluppfyllelse 
(Utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun, 2015). 
 
 

 

Figur 1 Huvuddragen i intensivstödets utformning, utifrån dokument och 
beskrivningar som gjorts av olika aktörer på förvaltningsnivå 

Kollegialt lärande och systematisk kvalitetsutveckling 

Ett av interventionens främsta kännetecken var att den skulle bygga på 
dialoger mellan skolans rektorer och en mindre grupp av förvaltningens 
anställda, där projektledaren hade den mest framträdande rollen. Genom en 
utvecklingsdialogmetodik försökte projektledaren få rektorerna att dels arbeta 
utifrån systematiska kvalitetssäkringsprinciper, dels att införa rutiner och 
arbetssätt relaterade till kollegial kunskapsutveckling. I förvaltningens 
riktningstext för 2015-2018 (Ledningsgruppen för Utbildningsförvaltningen, 
2015) betonas vikten av en lärande organisation där det kollegiala lärandet 
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skapas. Det framstod inledningsvis mera som ett mål, för att sedan alltmer 
utkristalliseras som ett verktyg för att nå målet om likvärdighet och högre 
måluppfyllelse. 

… men huvudmålet är ju att det [kollegiala lärandet] ska vara ett medel för att 
eleverna ska öka sin måluppfyllelse, så det är ju en metod eller progressionen 
i lärandet. (F) 

En grundläggande tanke var att utnyttja det systematiska 
kvalitetssäkringsarbetet respektive de kollegiala mötesformerna som fanns vid 
skolenheterna.  Resultatet av insamlade data signalerar dock att den kollegiala 
mötesstrukturen och det kollegiala lärandet var mer eller mindre outvecklat 
vid de skolor som ingick i intensivstödsprojektet. Kollegial mötesstruktur 
saknades helt vid ett par skolor, vilket också bekräftas av lärarnas enkätsvar, 
medan en sådan fanns eller var på god väg att utvecklas på de andra 
skolenheterna i interventionens inledande fas. I lärarenkäten fick deltagarna ta 
ställning till ett påstående om att det på skolan fanns en gemensam syn på vad 
kollegialt lärande innebär. Av totalt 167 svarande instämde 48,5% helt/i hög 
grad eller i ganska hög grad att så var fallet. Spridningen mellan de fyra 
skolenheterna var stor (78,8%, 75%, 34,3% respektive 22,9%). Vidare 
besvarades en fråga om hur ofta och på vilket sätt lärarsamarbete sker. (Svaren 
finns redovisade i tabellform, bilaga 4). Drygt hälften av lärarna uppgav att 
de, en eller flera gånger per vecka, delar med sig av undervisningserfarenheter 
eller diskuterar hur man kan undervisa i ett visst ämnesområde. Att besöka 
andra klassrum för att lära mig mer om undervisning är däremot inte särskilt 
vanligt. Över hälften av lärarna (57,5%) svarade att de aldrig eller nästan 
aldrig gör det.  

En positiv utveckling kunde dock skönjas under projekttiden, vilket framstod 
då personalen öppnade sina self reports efter två års tid. Av 74 svarande, 
upplevde 73% att lärarsamarbetet hade utvecklats ”mycket positivt” eller 
”positivt”, vilket kan ses som en god grund för fortsatt utveckling av det 
kollegiala lärandet. (Se vidare figur 4 nedan.)  

Noteras ska också att de insamlade uppgifterna pekar på att det förutsattes att 
skolorna redan hade ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete, vilket dock 
inte var fallet överallt. Ungefär 42% av lärarna uppgav att det i ganska låg 
grad eller i låg grad/inte alls, sker ett kontinuerligt arbete med kvalitetssäkring 
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på deras skolor. Ytterlighetsvärdena i variationen mellan skolorna låg på 
77,1% respektive 21,9%. 

Organisatoriska förutsättningar  

Av betydelse för interventionens utfall var hur organisationen kring den var 
utformad. Genom att interventionen utgick från en resursneutral strategi utan 
stora kostnader och där dialogformen kan sägas ha varit rådgivande, 
vägledande men samtidigt också tvingande, så var resurserna främst 
lokaliserade till förvaltningens utvecklings- och kvalitetsenhet. Enheten var 
dock inte etablerad vid starten av interventionen och dess chef kom några 
månader efter nämndens beslut om den åtgärd som sedan fick benämningen 
intensivstöd. Därmed var stödet till den första projektledaren begränsat. 
Därtill kortades interventionslängden ner till två år och blev inte det 
långsiktiga stöd (minst tre år) som tidigare hade bestämts i Barn- och 
Utbildningsnämnden. Dessa förutsättningar fick självfallet betydelse för vad 
som kunde åstadkommas genom interventionen.   

En ytterligare komplicerande aspekt vid genomförandet av interventionen var 
den omfattande omsättningen av personal. Detta kännetecknade såväl 
förvaltningsnivå som de ingående skolenheterna i intensivstödet. En av 
skolorna hade samma rektor under hela tiden, medan det på övriga skolor 
skedde ett eller flera rektorsbyten (se bilaga 3). På förvaltningsnivå var 
utbildningsdirektör och grundskolechef desamma under hela projektets gång. 
Projektledaren efterträddes av en utvecklingsstrateg när drygt ett halvår 
återstod av projekttiden (senare hälften av 2016). Chefen för Enheten för 
utveckling och kvalitet, fanns med en tid under projektet, dock inte i dess 
inledande fas och inte heller under projekttidens senare del. Ytterligare en 
utvecklingsstrateg som deltog i det initiala arbetet, fanns inte med under själva 
projekttiden. Vid en skola där 37 lärare fyllde i lärarenkäten, återstod mindre 
än hälften (17 fanns kvar) när det var tid för dem att öppna sina self reports 
efter två år. Antalet aktörer som förvaltningspersonal och skolornas personal 
interagerade med eller förväntades interagera med, blev således stort. Många 
personer kom in i en pågående process utan att ha varit med i uppstarten av 
interventionen och de uppgav att de inte hade fått tillräcklig information. 
Ytterligare andra ingick i samarbeten, till exempel mellan skola och 
förvaltning, som upplöstes när det skedde personalbyten och fick därefter 
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utveckla nytt samarbete med nyanställda. I vissa fall medverkade denna 
personalomsättning till instabilitet och diskontinuitet som påverkade 
interventionens genomförande.   

Kommunikation inom och mellan olika kontexter 

Insamlade data vid såväl observationer av olika kommunikativa kontexter 
(styrgruppsmöten, resultatredovisningar etc) som intervjuer med enskilda 
eller grupper av personal, signalerar att det fanns brister i kommunikationen 
och samspelet inom och mellan olika kontexter på en viss nivå men också 
mellan olika nivåer (se bilaga 3). Det senare framstår med tydlighet när det 
gäller dialogen och relationen mellan förvaltningsnivåns och skolnivåns 
aktörer.  
 
I studiet av kommunikativa kontexter blir fem frågor centrala: 1) Vad händer? 
2) Vilka aktörer deltar? 3) Varför sker mötet, dvs vad är syftet? 4) När och var 
sker det? samt 5) Hur sker samspelet och med vilka verktyg? Den sistnämnda 
frågan fokuserar verktyget ”språket” i hög grad och därtill kommer en rad 
andra medierande verktyg. Begreppsapparaten som intensivstödet omfattade 
var inte helt okomplicerad. Snarlika benämningar på olika kontexter och 
dokument underlättade inte överblicken för de berörda och missförstånd 
uppstod.  

Det känns ju som det spretar även där [förvaltningen]. Jag var en av dem som 
inte visste så mycket om själva innehållet – vi pratar lite olika språk där. Jag 
tror att vi i mångt och mycket menar samma sak men vi talar inte samma språk. 
Det gör att det blir en del missförstånd. (Rektor) 

 
Implementeringsprocessen utmärktes av parallella kommunikationsprocesser 
och samtalen fördes inte bara frontstage, utan också backstage (Goffman, 
2000). I det senare fallet sker kommunikationen om den/de som är 
frånvarande. I ett par skolor valde rektorerna att inte låta projektledaren träffa 
skolans personal, vilket gjorde att informationen om intensivstödet framfördes 
indirekt genom respektive rektor, vilket troligen bidrog till att skolornas 
personal fick varierande insikt i den pågående interventionen, dess bakgrund 
och syfte. Lärarnas enkätsvar pekade också på detta, liksom de kommentarer 
som lämnades vid öppnandet av de brev som lärarna skrev till sig själva.  
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I lärarenkäten fick de svarande ta ställning till ett antal påståenden om 
intensivstödsprojektet. I nedanstående figur 2, återges svarsfrekvenserna för 
fem av dessa påståenden med svarsalternativen instämmer helt/i hög grad, 
instämmer i ganska hög grad, instämmer i ganska låg grad och instämmer i 
låg grad/inte alls:  

1. Jag har god kännedom om projektets syfte/vad projektet går ut på. 
2. Jag har förstått kommunens information och avsikter med projektet. 
3. Jag har god kännedom om hur Utbildningsförvaltningen stöder vår 

skola i utvecklingsarbetet. 
4. Jag känner delaktighet i projektet. 
5. Jag tycker att vårt utvecklingsområde är väl valt.  

I diagrammet (figur 2) anger staplarna den andel i procent som instämde helt/i 
hög grad eller som instämde i ganska hög grad i respektive påstående. Som 
framgår av resultatet är känslan av delaktighet högst begränsad vid tre av 
skolorna (påstående 4). Kännedomen om hur Utbildningsförvaltningen ger 
stöd till deras respektive skola var låg vid samtliga fyra skolor. Många valde 
att inte svara alls på vissa frågor, vilket troligen är en indikation på att det 
fanns en osäkerhet om vad som egentligen var intensivstöd. Det visade sig 
längre fram att intensivstödet blandades samman med andra pågående 
utvecklingsprojekt vid skolan, exempelvis Läslyft, Mattelyft och Learning 
Studies. En fråga som avslöjar den här sammanblandningen är påstående 5. 
Det vill säga att en del av lärarna svarade på frågan angående 
utvecklingsområden trots att det inte hade identifierats sådana på skolan inom 
ramen för intensivstödsprojektet. I vissa fall hade arbetet med det valda 
utvecklingsområdet (som skrivits in i handlingsplanen för intensivstödet) 
påbörjats före implementeringen av intensivstödet. 
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Figur 2 Fördelning av fyra skolors svarsfrekvenser avseende fem 
påståenden om intensivstödsprojektet 

Intensivstödet bidrog till, vilket intentionen var, att ge ett stöd i form av en 
samtalspartner, ett bollplank mot vilket rektor skulle kunna reflektera över sin 
verksamhet. En av rektorerna beskrev projektledarens betydelse på följande 
sätt: 

NN var till stor hjälp. NN förstod att vi ville fortsätta så som vi jobbade. NN 
smalnade av saker kring undervisningen. (Rektor) 

 
En annan rektor återgav en helt annan upplevelse, men också den förändring 
mot goda pedagogiska samtal som uppstod i bytet av samtalspartner på 
förvaltningsnivå.  

Jag vet inte vad det beror på, men vi stod så långt ifrån varandra, för jag kände 
att jag blev… jag vet inte ”påtvingad” vill jag kanske inte... det är ett starkt 
ord, men man ville styra på nå´t sätt riktningen. Fast vi höll ju på med nå´nting, 
vi hade påbörjat nå´nting och det ville jag fortsätta med, för jag var av min 
bestämdaste uppfattning att det är rätt väg. Det är den här vägen. Så vi hade 
ingen bra kommunikation. Vi nådde inte varandra i det.  

Reflektioner och samtal med NN har ju gett mig kraft att fortsätta ett arbete 
och att jag också har känt att det är rätt väg. Men i början kostade det mig… 
mer. Jag kände mig väldigt ensam… och någon som skulle styra mig. (Rektor) 
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Verktygens roll      

Kartläggningar, handlingsplaner, rapporter, betygsstatistik, nationella prov 
och enkäter är exempel på en mängd medierande verktyg. Dessa verktyg kan 
brukas eller missbrukas, dvs det är först i aktörernas händer som de får makt 
(Wertsch, 1998). En av rektorerna beskriver hur utformandet av 
handlingsplanen enligt intensivstödets modell kom till nytta, eftersom  

[…] man fick tänka till vem ska leda de olika forumen, vilka forum ska det va? 
Vi måste se vår egen process…” (Rektor)  

 
Den praktiska och pedagogiska användningen av handlingsplanen lyfts fram 
som något nytt från intensivstödet. Samma rektor beskriver samtidigt sin 
frustration över att formuleringen av handlingsplanens mål ifrågasattes av en 
förvaltningspersonal.  

Då fastnar man i handlingsplanen. Det är viktigt det som står, men det vi gör 
och det vi tänker är inte alltid det vi skrivit. Då måste man ändra. Då blir det 
jobbigt känner jag. Det blir merarbete samtidigt som det kanske är viktigt, men 
jag har inte gjort nå´t åt det och tänker inte göra det heller. (Rektor) 

 
Ytterligare ett citat visar på de konfliktsituationer som uppstod när 
synpunkterna på verktygens roll kolliderade.  
 

… men NN var ju väldigt fast vid den här mallen och det här hjulet vi skulle 
jobba med och där krockade vi väldigt mycket och kom ingenstans. (Rektor) 

 
Verktyget i form av själva utvecklingsdialogmetodiken fick i olika hög grad 
genomslagskraft vid skolorna. I ett av fallen fungerade intensivstödsinsatsen 
inte alls, vilket ledde till att skolan fördes ur intensivstödet men fortsatte att 
ingå i studien. Någon tydlig utredning och förklaring till den situation som 
uppstod har inte framkommit eller redovisats, mer än att en interngranskning 
av skolan gjordes.  
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Rektorers agerande  

Det är tydligt att de fyra ingående skolorna, främst då rektorerna, har reagerat 
och agerat olika i samband med interventionen. Negativa inställningar 
grundades i upplevelser av otillräcklig förståelse för pågående 
skolutvecklingsarbete och allt övrigt arbete som pågick på de olika skolorna.  
Den egna äganderätten till processerna framstod inte alltid som en 
självklarhet.  

Jag ville att det skulle ligga i linje med det vi jobbade med, att själva äga vår 
process. (Rektor) 

Om man då har nå´nting pågående, ska man då ta bort det? Förstår du hur 
jag tänker? Det blir ju jättekonstigt, för då kommer det ju nå´t från ”oben”. 
(Rektor) 

Rektorerna använde sig av olika strategier i mötet med de förväntningar som 
förvaltningen hade. Även om en av rektorerna ansåg att det säkert fanns skolor 
som bättre behövde intensivstödet än den egna, grep hon tillfället att ta vara 
på det som erbjöds i form av en samtalspartner och ett visst ekonomiskt bidrag. 
Intensivstödet gav ett slags mandat att fortsätta uppbyggnaden av en 
fungerande och strukturerad skolverksamhet, vilket blev en styrka för den 
berörda rektorn, vilket också efterträdaren på rektorsposten underströk.  En 
annan rektor reagerade kraftigt mot det intrång i rektors ansvarsområde som 
satsningen gav upphov till och det merarbete som blev resultatet. Ytterligare 
exempel på spänningar och oliktänkande framkommer i följande utsagor: 

Jag har försökt att få reda på - vad är intensivstöd? Vad kan jag förvänta mig 
av detta? Det enda är att NN ska köra det racet och då har jag sagt: Nej tack, 
det är inte det vi behöver. (Rektor) 

Jag har ingen tid eller lägger inget fokus att ta reda på sånt [hur det 
prioriterade utvecklingsområdet valts] här mellan mina möten med NN. Det 
är jag jätteärlig att säga och inte rädd för att säga, för jag har fullt upp med 
miljoner andra saker… (Rektor)  

Olika bedömningar av vilket stöd som behövdes 

Insamlade data visar att det fanns varierande och ibland motstridiga 
bedömningar av vilket stöd som skolorna ansågs vara i behov av. Det riktade 
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stödet, dvs intensivstödet skulle bland annat innebära förtur till stödjande 
insatser som skolor kan söka hos förvaltningen och som betecknas som det 
”allmänna stödet”. Som exempel kan nämnas handledning, stöd av barn- och 
elevombudet eller specialpedagoger inom elevhälsan. I de skolor som ingick 
i intensivstödet fanns rektorer som sedan tidigare var vana vid att använda sig 
av det allmänna stödet. För någon innebar inte intensivstödet någon skillnad 
gentemot det allmänna stödet som skolan hade tillgång till, medan för en 
annan rektor kändes den förändrade hanteringen som ett intrång i rektors inre 
organisation:  

Förvaltningen ska stötta upp, bland annat barn- och elevhälsan med dom 
specialpedagogerna och det, men det har jag redan hållit på med. Det är inget 
nytt. (Rektor) 

I intensivstödet gjorde jag bedömning vid något tillfälle att vi skulle begära 
handledning och då plötsligt skulle jag som rektor inte få göra det utan allt 
skulle gå över intensivstödet och nå´n annan skulle godkänna det, istället för 
att jag som rektor skulle skicka in och begära att få… (Rektor) 

 
Inte heller projektledaren eller chefen för Enheten för utveckling och kvalitet 
var övertygade om att interventionen var utformad för att fungera på samtliga 
skolor. 

Jag har lite svårt att se att det här skulle landa i ett litet metodpaket […] Det 
är möjligt att det är så man diskuterat det innan, att det här kan bli en metod 
som andra kan ta efter, men det vet jag inte […] jag har lite svårt för metoder 
med stora M, men om det kan bidra till en förståelse hur man kan tänka mera 
systematiskt kring samtal om undervisning så kan vi jobba med det som en del 
av allting annat.  

 
Det fanns till och med en viss rädsla för att man genom 
intensivstödssatsningen skulle störa en god utveckling som var på gång i en 
av skolorna.  

Interventionens resultat 

Vad interventionen resulterade i, är en fråga som inte med enkelhet låter sig 
besvaras. Alltför många parallella processer och ett stort antal skiftande 
variabler gör det omöjligt att urskilja vad själva intensivstödet bidrog med. 



24 
 

Det insamlade datamaterialet pekar dock på några konsekvenser. För de 
rektorer som redan hade startat upp ett utvecklingsarbete på sin skola, 
förstärktes tron på det arbete som redan var igång och som troligen hade 
fortsatt oavsett om intensivstödet hade implementerats eller inte. Det finns 
dock tecken på att projektet indirekt gav en styrka och övertygelse om att 
genomföra det som man sedan tidigare hade planerat och som av en rektor 
beskrevs i termer av att hålla i och hålla ut.  

För de skolor som efter projekttiden och vid senare uppföljning har visat en 
stabil utveckling, finns några gemensamma karaktärsdrag. Rektorerna var de 
som hade längst sammanhållen tid på sin skolas rektorstjänst, dvs en större 
kontinuitet i ledarskapet, och/eller att de hade en lång erfarenhet av 
skolledarskap och skolutvecklingsuppdrag. Vidare var dessa rektorer mycket 
tydliga med att inte rubba de planer som de redan hade för sin verksamhet. 
Trots helt olika relationer till projektledningen i intensivstödets uppstart, tycks 
effekten ha blivit en stimulans till att förverkliga egna visioner. Intensivstödet 
resulterade i mer beslutsamhet, enligt en av rektorerna, som samtidigt 
betonade att skolans utveckling beror inte på intensivstödet. En annan rektor 
var av liknande uppfattning:  

Nej, jag anser inte att det som jag har skapat här, anser inte jag har med 
intensivstödet att göra. (Rektor) 

 
Av 167 lärare som skrev self reports fanns 74 på plats för att öppna och 
kommentera vad de hade skrivit till sig själva ungefär två år tidigare. I 
samband med detta fick de också besvara fyra frågor varav en handlade om 
vilken betydelse intensivstödsprojektet hade haft för skolans utveckling 
generellt sett. Fritextsvaren avslöjar att det även efter projekttidens slut, 
spretade i tolkningen och förståelsen av intensivstödets innebörd. Detta 
förmodas även ligga bakom såväl valet att inte svara på frågan och valet att 
välja svarsalternativet i mitten. Fördelningen på vardera sidan om 
”neutralläget” är relativt jämn (se figur 3). 
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Figur 3 Betydelsen av intensivstödsprojektet för skolans utveckling  

Vad intensivstödet har bidragit med eller inte, går inte att utläsa av de svar 
som getts på övriga frågor, men lärarnas upplevelser av hur 1) lärarsamarbetet, 
2) elevernas motivation och 3) elevernas måluppfyllelse har utvecklats under 
de två gångna åren visar på en positiv trend (se figur 4). 
 

 

Figur 4 Utveckling av lärarsamarbetet (fråga 1), elevernas motivation (fråga 
2) och elevernas måluppfyllelse (fråga 3) 
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En av de enkätfrågor som besvarades var: I vilken utsträckning anser du att 
följande påverkar arbetet i riktning mot elevers högre måluppfyllelse? 
(Svarsfrekvenserna redovisas i bilaga 4.) Den slutsats som kan dras är att den 
svarande inte främst ser någon större brist i sin egen ämnesteoretiska och 
didaktiska kompetens. En större andel upplever däremot att deras 
specialpedagogiska kompetens är otillräcklig. Det som flertalet anser påverkar 
måluppfyllelsen i hög eller ganska hög grad är att antalet lärare inte motsvarar 
behovet. Det råder däremot delade meningar om betydelsen av antalet elever 
per klass/grupp. 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Som tidigare har beskrivits i metodavsnittet, startade följeforskningens 
datainsamling nästan ett år efter det att beslutet om 
intensivstödsinterventionen togs av Barn- och utbildningsnämnden. Det 
medförde att vi fick försöka att skapa oss en bild av vad som hade skett under 
projektets inledande fas. Det försvårade givetvis möjligheten att få ett 
helhetsperspektiv på interventionen och det påverkade troligen tillträdet till 
skolorna som tog olika lång tid. Det hade således varit värdefullt om 
följeforskningen hade startat tidigare. 

Genomförandet av datainsamlingen vid olika skolenheter gick i ”otakt”, vilket 
blev ett problem främst vid analysarbete och avrapportering. Samtidigt är det 
en naturlig följd av följeforskningens grundläggande struktur och målsättning. 
Hänsynstagande och anpassning till den aktuella verksamheten måste 
prioriteras. Organisatoriska förändringar och personalomsättningen på 
förvaltnings- och skolnivå bidrog till att datainsamlingen växte utanför den 
tidsmässiga och ekonomiska ram som fanns. Tack vare en medfinansiär 
(Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University) blev det 
möjligt att göra fördjupade analyser. Den stora mängden data medför dock att 
endast en begränsad del av resultaten har kunnat redovisas inom ramen för 
den föreliggande rapporten. Det bör noteras att den icke planerade 
tilläggsdatan ger värdefulla resultat som visar på svårigheter att genomföra 
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fleråriga interventioner i komplexa organisationer. Dessa resultat och 
erfarenheter är användbara i planering av liknande följeforskningsprojekt.    

Resultatdiskussion 

Studiet av implementeringen av intensivstödet har visat att det främsta hindret 
bestod i att interventionens syfte blev otydligt för många som var direkt 
berörda. Det var oklart ”varför” interventionen gjordes och ”vad” som skulle 
göras. Enligt den beskrivning av intensivstödet som formulerades av Enheten 
för utveckling och kvalitet (2015) handlade det om ett ”mer omfattande och 
intensifierat utvecklingsstöd”, men av flera rektorer uppfattades det inte på det 
sättet och deras förväntningar på stödinsatserna grusades. Den tidsmässiga 
aspekten (när?) blev också en stötesten, pga att interventionen sjösattes innan 
alla medarbetare var på plats och utan hänsyn till den rådande situationen på 
respektive skola. Hänsyn till den tid som insatsen skulle komma att kräva, 
fanns inte med i beräkningen. Detta resulterade i att vissa rektorer ”spjärnade 
emot”, istället för att ”ta spjärn mot” det stöd som erbjöds. Den omfattande 
personalomsättningen bland nyckelpersonal, till exempel bland rektorer och i 
Utbildningsförvaltningen, försämrade ytterligare villkoren för interventionen. 
 
Det riktade stödet blev en ”påträngande aktivitet”, som till stora delar 
krockade med intentionen om en utvecklingsdialogmetodik och det önskade 
bottom-up perspektivet. Det verktyg, det kollegiala lärandet, som förväntades 
att framledes genomsyra respektive skolas verksamhet blev inte tillräckligt 
synligt och brukat vid implementeringen av intensivstödet. Rektorers 
upplevelse av att bli tvingade att delta och följa förvaltningens 
utvecklingsmodell, istället för fortsatt arbete med den egna skolans påbörjade 
skolutveckling, möttes med motstånd. Strategierna för att hantera detta 
varierade mellan de olika skolorna.  
 
En av strategierna som kunde urskiljas var att använda interventionen 
strategiskt för att öka rektors mandat, stärka den egna målsättningen och 
integrera interventionen i det påbörjade utvecklingsarbetet. Ett annat sätt var 
att undanhålla personalen information om intensivstödet, för att värna om det 
pågående utvecklingsarbetet på skolan. En tredje strategi bestod i att 
pliktskyldigt följa interventionen, för att i ett senare skede överge ambitionen 
att arbeta med den, mer än i minsta möjliga omfattning. I ytterligare ett fall 
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krockade interventionen helt med rektors syn på skolutveckling och 
motståndet resulterade i att skolenheten togs bort från interventionens 
huvudspår.  
 
Flera aktörer beskrev förvaltningsstyrningen som i grunden felaktig i den 
decentraliserade skolan och i förhållande till rektorns ansvarsområde. Detta 
kan ses som ett upplevt intrång i ett kommunalt decentraliserat skolsystem där 
den bärande tanken är att skolorganisationen innehåller ett antal fristående 
enheter med hög frihetsgrad (jmf. organisation med lösa kopplingar, Orton & 
Weick, 1990).  Vidare kan ett sådant organisationsperspektiv ses i förhållande 
till Abbotts (1988) beskrivning av jurisdiction, som handlar om att olika 
yrkesgrupper gör anspråk på specifika kunskapsområden och arbetsuppgifter. 
Vid implementeringen av intensivstödet framträdde på motsvarande sätt en 
konkurrens om vem som skulle ha kontroll över vad, när och hur. Inte heller 
detta förhållande kom att gynna implementeringsprocessen, vilket framgår av 
rektorscitaten ovan. 
 
I Skolinspektionens kritik hänvisades till kravet på likvärdighet och kravet på 
att utjämna skillnader vad gäller elevers förutsättningar, dvs det 
kompensatoriska uppdraget. Det uttrycktes dock enbart för enskilda skolor 
och någon omfördelning av resurser mellan kommunens skolor har vi inte 
funnit belägg för. Eftersom inte det kompensatoriska uppdraget slog igenom i 
dialogen med skolorna så är frågan om interventionen överhuvudtaget har 
kommit åt den problematik som skolinspektionen tog upp. I skolorna låg 
dessutom fokus på ”utvecklingsområden”, vilka var riktade generellt mot alla 
elever och inte specifikt mot de elever som presterar lägst. Därmed ersattes 
det kompensatoriska perspektivet delvis av andra områden som inte lika 
tydligt fokuserar ett stöd till de elever som presterar lägst på grund av sina 
sämre förutsättningar. De identifierade utvecklingsområdena varierade över 
tid. De som främst förekom på skolorna var individanpassad undervisning, 
synliggörande av tydliga lärandemål, väl fungerande pedagogiska planeringar, 
höga förväntningar, trygg skolmiljö, utveckling av det kollegiala lärandet samt 
en välfungerande elevhälsa. Rektorerna förde fram vad som var deras 
förståelse av vad som krävs för att utveckla skolornas måluppfyllelse generellt 
sett, vilket gjordes mot bakgrund av deras egna tolkningar av rektorns rättsliga 
mandat utifrån skollagen. Här framträdde en tydlig skillnad mellan 
förvaltningens tolkning av sitt uppdrag utifrån nämndbeslutet och rektorers 
försvarande av sitt beslutsfattande. Samtidigt kom initiativet ursprungligen 
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från Skolinspektionens kritik av kommunens arbete, där denna kritik 
baserades på underlag som visar att kommunen inte har lyckats med att 
uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar. 
 
En av interventionens grundbultar var att den systematiska 
kunskapsbildningen som utgjorde själva verktyget, skulle ta sitt avstamp i 
aktuell forskning. I en av de skolor som omfattades av intensivstödet, stod den 
vetenskapliga förankringen i fokus redan innan intensivstödsprojektet 
implementerades. Det är också där som lärarna återknyter och sammankopplar 
det kollegiala lärandet med vetenskapliga teorier, vilket visar på en gemensam 
förståelse av utvecklingsarbetet. För en annan skolenhet blev det tydligt vid 
fokusgruppsintervjuerna att utvecklingsarbetet inte hade förankrats bland 
lärarna. Serien av rektorsbyten bidrog till varierande förslag på 
utvecklingsområden, men vid fokusgruppsintervjuerna omnämndes inte alls 
dessa som de viktigaste målen. Detta trots att deltagarna hade valts utifrån 
deras särskilda insyn i skolans verksamhet och därmed förväntades vara 
insatta i rektors visioner.    
 
Projektplanens titel ”Ökad måluppfyllelse genom fokus på elevernas lärande 
– motivation som drivkraft för goda kunskapsresultat” och dess innehåll 
poängterar vikten av elevers motivation. Med hänvisning till 
forskningsresultat (Ekholm & Sherp, 2014), slås fast att elevernas inre 
motivation är en drivkraft som krävs för goda kunskapsresultat, dvs en högre 
måluppfyllelse. Motivationsbegreppet var centralt under projektets inledande 
fas, men har under projekttidens gång fått en tillbakaskjuten roll i samtal och 
dialoger eller försvunnit helt. Självklart bör skolornas identifierade 
utvecklingsområden ha haft förutsättningar för att bidra till 
motivationshöjande åtgärder, men det går inte att urskilja om själva 
intensivstödet har haft betydelse för elevers ökade motivation eller 
kunskapsresultat. Utifrån rektorernas reflektioner är det inte heller 
intensivstödet som har legat till grund för skolutvecklingen och detta stöds av 
övrig empiri. 
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Slutsatser 

Implementering av en intervention inom ramen för en lärandeorganisation, 
ställer stora krav på delaktighet och fungerande kommunikation mellan och 
inom olika nivåer.  

Det finns flera orsaker till att implementeringen av intensivstödet försvårades. 
Det handlar främst om att: 

 Besluten om och genomförandet av interventionen speglade inte 
intensivstödets mål och genomförande. 

 Det saknades bryggor mellan kommunikativa kontexter och aktörer 
inom olika nivåer (inom förvaltningsnivån, men också på skol- och 
gruppnivån vid olika skolenheter). 

 Det saknades bryggor mellan kommunikativa kontexter och aktörer 
mellan olika nivåer. 

 Det saknades en gemensam förståelse av intensivstödets syfte och 
innebörd. 

 Aktörer delade inte samma uppfattning om vilka mål som skulle 
uppnås och hur de skulle nås vid olika skolenheter (vilka verktyg 
som skulle användas). 

 Olika aktörer gjorde anspråk på rätten att bestämma över vad en viss 
skolenhet behövde. 

 Dokument av olika slag och den valda modellen för genomförande 
av interventionen innehöll en begreppsapparat som var otydlig och 
svår att hantera för de inblandade. 

 Vissa medierande verktyg kom att få en dominant roll (t.ex. 
handlingsplaner, övrig dokumentation). 

Enligt aktörer på såväl förvaltningsnivå som skolnivå borde 
intensivstödsprojektet ha förberetts på ett annat och mera ingående sätt. 
Berörda rektorer skulle ha gjorts delaktiga i besluten om behov och 
genomförande innan skolorna annonserades som intensivskolor. 
Informationen till andra skolor hade kunnat ske senare, där de ingående 
skolorna själva hade fått berätta om sina erfarenheter. Bland förslagen fanns 
också önskemål om att det skulle ha skett ett inledande samtal med berörd 
rektor om behovet av ett kartläggningsarbete och dess genomförande. Vad 
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behövde kartläggas? När skulle det bäst ske? Vem skulle göra det? Dessa 
tankar och synpunkter ligger i linje med resultatet av Erlandssons (2018) 
studie av Skolinspektionens försöksverksamhet med ”regelbunden 
kvalitetsgranskning”. Intensivstödsprojektets intentioner avseende dess syfte 
och genomförande, överensstämmer på flera punkter med de 
rekommendationer Erlandsson lämnar, exempelvis vikten av att använda 
skolledarnas egna analyser av sin verksamhet. Samtidigt kan konstateras att 
de svårigheter som uppstod vid implementeringen av intensivstödet, skapade 
tillitsproblem i den tänkta dialogen.  

Utifrån det kommunikativa relationsinriktade perspektivet ses delaktighet, 
kommunikation och lärande som en oupplöslig triad (Ahlberg, 2015). 
Följeforskningens resultat har pekat på en rad kritiska punkter där 
delaktigheten har upplevts begränsad och ofta har uppkomna svårigheter haft 
sin grund i bristande samspel och kommunikation. Detta har lett till att 
lärandeprocesserna inte alltid har framåtskridit som förväntat. Å andra sidan 
pekar studien på att en fungerande kommunikation i form av goda 
pedagogiska samtal kan ge aktörerna energi, vilket i sin tur får betydelse för 
en positiv skolutveckling. 

Referenser 

Ahlberg, A. (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga 
broar. Stockholm: Liber. 
 
Ekholm, M., & Sherp, H-Å. (Red.). (2014). Det goda lärandets grunder. 
Malmö: Gleerups. 
 
Enheten för utveckling och kvalitet (2015). Utvecklingsenhetens intensivstöd 
genom utvecklingsdialog. Utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun. 
   
Erlandsson, M. (2018). Regelbunden kvalitetsgranskning i statlig tillsyn – en 
fallstudie av Skolinspektionen. I SOU 2018:38 (s. 351-377). Hämtad från 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2018/06/sou-201838/ 
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201838/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201838/


32 
 

Goffman, E. (2000). Jaget och maskerna. En studie av vardagslivets dramatik. 
Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.  
 
Ledningsgruppen för Utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun (2015). 
Riktning för Utbildningsförvaltningen perioden 2015-2018 – för att vara 
fortsatt framgångsrika, leda lärandet och beredda att möta framtiden. 
 
Möllås, G. (2009). ”Detta ideliga mötande”- En studie av hur kommunikation 
och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik (Doktorsavhandling, 
Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation).  
 
Orton, J. D., & Weick, K. E. (1990). Loosely coupled systems: A 
reconceptualization. Academy of Management Review, 15, 203-223. 
 
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.). 
London: Sage. 
 
SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Skolverket. 
 
Skolinspektionen (2013). Regelbunden tillsyn i Jönköping. Kommunbeslut.  
 
Utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun (2014). Nulägesbedömning 
och Utvecklingsplan 2014/2015. 
 
Utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun (2015). Ökad måluppfyllelse 
genom fokus på elevernas lärande – motivation som drivkraft för goda 
kunskapsresultat. 
 
Wertsch, J. V. (1998). Mind as action. New York, NY: Oxford University 
Press.



                                                                        Bilaga 1

  

 

 

Översikt - datainsamlingen 

 

 

 

       

Tidpunkt  Aktivitet 

 

2015-2018 Kontinuerlig insamling av dokument 

Augusti 2015 Möte med förvaltningspersonal 

September 2015 Intervju med förvaltningspersonal/PL 

Resultatredovisning C 

Rektorsmöte (samtliga grundskolerektorer) 

Oktober 2015 

 

Arbetslagsforum C 

Resultatredovisning D 

Resultatredovisning B 

Möte med PL, Utvecklingschef, samt utvecklingsledare RUC 

Möte - fackliga företrädare D 

Rektorsintervju C 

Intervju - förvaltningspersonal  

Arbetslagsforum C 

Styrgruppsmöte 

Rektorsintervju B 

November 2015 Möte - fackliga företrädare C 

Rektorsintervju A 

Intervju - förvaltningspersonal  

Insamling av lärarenkät + self reports D 

Rektorsintervju C 

Fokusgruppsintervju D 

Styrgruppsmöte  

December 2015 Resultatdialog D 

Möte med PL och Utvecklingschef 

Resultatdialog C 

Rektorsintervju C 

Januari 2016 

 

Insamling av lärarenkät + self reports A 

Insamling av lärarenkät + self reports D 

Fokusgruppsintervju C 

Insamling av elevenkäter Åk 4 och Åk 7 

Maj 2016 Insamling av lärarenkät + self reports B 

Juni 2016 

 

Intervju med förvaltningspersonal/PL 

Resultatredovisning B  

Augusti 2016 Insamling av lärarenkät + self reports B (resterande) 

Intervju med förvaltningspersonal/PL  

Juni 2017 Rektorsintervju A 

September 2017 Intervju / möte förvaltningspersonal 

December 2017 Rektorsintervju C/D  

Rektorsintervju B 

Januari 2018 Fokusgruppsintervju C 

Fokusgruppsintervju D 

Öppnande av self reports B 

Maj 2018 Öppnande av self reports A 

September 2018 Öppnande av self reports C/D 
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Sammanställning av datamaterial 

Datamaterial Antal Total  
inspelningstid  

Lärarenkäter 167  

Elevenkäter Åk 4 
87 

Åk 7 
114 

 

Fokusgruppsintervjuer 4 5 timmar 12 minuter 
 

Enskilda intervjuer 14 
(rektorer och 
förvaltningspersonal) 

16 timmar 22 minuter 

Self reports 
samt skrivna 
kommentarer vid 
öppnandet 

167 ifyllda 74 öppnade  

Observationer  
 

Fältanteckningar och 
ljudupptagningar från 
styrgruppsmöten, 
resultatdialoger, 
resultatredovisningar etc. 

6 timmar 34 minuter  
 

Enbart fältanteckningar 
(ett flertal) 

 

Dokument Ett stort antal dokument från såväl förvaltningsnivå som 
respektive från respektive skola, exempelvis styrande 
riktlinjer, granskningsresultat, PM, projektplan, nuläges-
bedömningar, handlingsplaner, minnesanteckningar… 

Betygsstatistik/ 
resultat på nationella prov 
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Statlig nivå 

 

 

Kommunal nivå  
 

 

 

 

 

 

 

 

Skolnivå – Fyra olika skolor 
 

 

 

 

 

  

Brukarenkäter 
Anmälningsärenden 

Ledningsgrupp 
    bitr. C4 

    bitr. C3 

Överklagandeärenden 

Möten PL och US 

Möten PL och UC 

Rektor D2 

      Rektor D1 

Rektor C2 

     t.f. C 

    bitr. C1 

Rektor C1  

Fortbildningskonferenser/resor 

bitr B2 

Bitr. A4 
Rektor A2 
t.f. A  
t.f. A 
Bitr. A3 

bitr B1 

Utvecklingsstrateg 

   

Bitr. A2 

Barn och elevombud 

 

Rektor B  

Bitr.Gr.chef 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

Medarbetarsamtal 
 

  
   

 

Lönesamtal     
   

Samverkansmöten  

Skolutvecklingsgrupper 

 Arbetslagsforum  
APT 

  
    

  
    Skolinspektionen SKOLLAG 

Utbildningsförvaltningen 
Nulägesbedömning och 

utvecklingsplan  
Projektplan: Ökad 
måluppfyllelse… 

Styrgruppsmöten 

Riktlinjer för 
utbildningsförvaltningen 

Utvecklingsenhetens 
intensivstöd gm utv.dialog 

Enheten för utveckling 
och kvalitet 

 
 

Grundskolechef 

Utvecklingschef 

Uppföljning av intensivstödet 
efter ett halvår 

Ekonomienheten 

Barn- elevhälsoenheten 
 

Projektledare 1 

Utbildningsdirektör 

Utvecklingsstrateg 
(Projektledare 2) 

 

 

Resultatdialoger 
(PL och rektor) 

Rektor A1 
 

 
 

Kartläggning/nuläges-
analys 

 
 

 
Handlingsplan  

Intern granskningsrapport 

 Resultatredovisningar 
(PL, rektor och GrC) 

Rektorskonferenser 

Learning Studies 

Fortbildningsdagar/Kick 
off-dagar 

SKUP-rapporter 

Kulturskolan 

LGR11 

Projektmöten 

Elevhälsans 
möten 

Trygghetsteamsmöten 

Särskilda kompetenshöjande 
åtgärder  t.ex. 

Läslyft 

Arbetsmiljöenkäter 

Kompetensutvecklings-
planer 

Övriga möten  (PL och 
rektor) 

Mattelyft
 

Möten ”kritiska vänner” 
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Gruppnivå 

 

 

 

 

 

 

 

Individnivå 

Arbetslag 
Arbetsla

 

Arbetslag 
Arbetslag 

Arbetslag 
Arbetslag 

Enskilda elevers vårdnadshavare 

 

   
   

    
   

  
 

 

SKL-enkäter år 5 

SKL-enkäter år 9 

BETYG år 6 

BETYG år 9 

 Nationella prov år 3 

Nationella prov år 9 

Nationella prov år 6 

Forum för kollegialt lärande 

Enskilda elever med varierande  
förutsättningar och behov  

Elevers inre motivation 

 

 

Klass/elevgrupp 
Klass/elevgrupp 

Klass/elevgrupp

 

Klass/elevgrupp 
Klass/elevgrupp 

Klass/elevgrupp 
Klass/elevgrupp 

Arbetslag 
Arbetslag 

Klass/elevgrupp 

Dokumentation 

Undervisning – planering, genomförande, 
uppföljning/utvärdering och bedömning 

 
Elevråd 

Ämneslag 
Ämneslag 

Ämneslag
 Ämneslag 

Ämneslag 

Vklass 

Vklass 
Utvecklingssamtal 
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Enkätfråga 15 
I vilken utsträckning anser du att följande påverkar arbetet i riktning mot elevers högre 
måluppfyllelse? (n=167) 

Påståenden Instämmer 
helt 
/i hög grad  

Instämmer i  
ganska hög 
grad 

Instämmer  
i ganska 
låg grad 

Instämmer 
i låg grad/ 
Inte alls 

Bortfall* 

Antalet elever per 
grupp/klass är för stort 

21 28,1 28,1 19,2 3,6 

Antalet lärare motsvarar 
inte behovet 

19,8 41,3 24,0 10,8 4,2 

Min egen kompetens 
(ämnes-/didaktisk) är 
otillräcklig 

0,6 7,8 47,9 40,1 3,6 

Min specialpedagogiska 
kompetens är otillräcklig 

7,2  22,2 39,5 23,4 7,8 

Arbetslagets kompetens 
behöver förstärkas 

10,2 28,7 38,3 18,6 4,2 

Skolledningens kompetens 
behöver förstärkas 

11,4 16,2 40,1 24,0 8,4 

Elevhälsans kompetens 
behöver förstärkas 

8,4 18,6 38,9 22,2 12,0 

 

Enkätfråga 20 
Hur ofta samarbetar du med andra lärare på följande sätt? (n=167) 

Påståenden Varje dag 
eller nästan 
varje dag 

1-3 gånger i 
veckan 

2 eller 3 
gånger i 
månaden 

Aldrig 
eller nästan 
aldrig 

Bortfall* 

Diskuterar hur man kan 
undervisa i ett visst 
ämnesområde 

24,0 32,9 22,2 10.2 10,8 

Samarbetar vid planering 
och framtagande av 
undervisningsmaterial 

14,4 30,5 28,7 16,8 9,6 

Delar med mig av 
undervisningserfarenheter 

15,6 35,9 28,7 9,0 10,8 

Besöker andra klassrum för 
att lära mig mer om hur 
undervisning kan gå till 

1,8 10,8 17,4 57,5 12,6 

Samarbetar för att pröva ut 
nya idéer 

9,6 26,9 34,7 18,0 10,8 

Samarbetar med lärare som 
undervisar i samma ämnen 

20,4 27,5 22,8 18,0 11,4 

Samarbetar med lärare som 
undervisar i andra ämnen 

12,6 21,6 18,6 31,7 15,6 

 

*Andelen som avstått från att svara beror troligen på att en del av enkäterna har besvarats av personal som 
inte är utbildade lärare (t.ex. elevassistenter).  
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