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SAMMANFATTNING

Utvärderingen av steg 2 i implementeringen av mål och nationella prov i årskurs 3 hade ett
tvådelat syfte. Dels att undersöka på vilket sätt som Skolverkets insatser varit stödjande,
och dels hur man på huvudmannanivå strukturerat den lokala implementeringen.
Utvärderingen skulle vidare ha ett framåtsyftande perspektiv och förväntas bidra med
kunskap om hur kommande reformer bör implementeras.
Utvärderingen genomfördes med en enkät och intervjuer. Ansatsen var att med enkäten
fråga de implementeringsansvariga som av sina huvudmän fått i uppdrag att vara ansvariga
på kommunnivå eller fristående skolnivå, hur de uppfattade stödet från Skolverket och sin
roll som implementeringsansvarig. Stödet bestod främst i konferensdeltagande, skrivet
stödmaterial och kontaktkanaler via Skolverkets hemsida. För att undersöka den lokala
implementeringen genomfördes sex fallstudier i olika delar av Sverige genom intervjuer.

(följande text är en komprimerad version av del 5.1)
Enkätens femton påståenden om Skolverket som resurs uppvisar en positiv bild av
Skolverkets agerande. Påståendena som behandlade hur bra information Skolverket hade
gett överlag och om modellen skulle fungera i framtida implementeringar fick höga betyg.
De påståenden som menade att Skolverket skulle vara tydligare med den
implementerigsansvariges roll och ge bättre förslag på hur en lokal implementering kan
organiseras, fick lägre betyg. De två sistnämnda var menade att få lägre betyg då
Skolverket inte avsåg styra den lokala implementeringen. Dock är instämmandegraden
ändå anmärkningsvärd hög, vilket tyder på att det finns en stor efterfrågan på en tydligare
styrning och formaliserande av rollen som implementeringsansvarig. I enkäten framkom att
detta framför allt efterfrågades från yngre personer, lärare och personer som inte var från
storstäder.
Skolverket som resurs har i fallstudierna kommit att bli berört främst genom
konferensdeltagande, hemsida och material. Det som framför allt uppskattades i
Skolverkets information verkar har varit den känsla av gemensam tolkningsram och
likställighet som pålades de utsedda implementeringsansvariga. Målen och proven i sig har
uppenbarligen inte varit ett rent intellektuellt problem, snarare har man i fallstudierna
uppskattat Skolverkets sätt – att som statligt verk komma och visa sig för kommunerna,

och bidra till en gemensam implementering, även om den i praktiken sker på kommunnivå.
Både den eftersträvade likställigheten och symbolvärdet uppskattas alltså.
Överlag känner nästan alla implementeringsansvariga att de har tillräcklig kompetens för
att arbeta som implementeringsansvarig. Man har för det mesta inflytande över hur
implementeringen ska se ut och tycker att det är bra för sin kompetensutveckling. I
fallstudier styrks detta då även de mest missbelåtna och stressade implementeringsansvariga
anser att det är lika bra att ta på sig uppdraget eftersom man tvingas sätta sig in i det nya
materialet för att kunna förklara det för andra. Efter denna mer gemensamma ståndpunkt
börjar svaren att divergera. Det är framförallt utvecklingsledare som visar sig trygga i
rollen som implementeringsansvariga. De har en relevant tjänst, de har stöd från
huvudmannen, de har kunnat avsätta tillräckligt med tid för implementeringsarbetet och de
får rimlig ekonomisk ersättning för uppdraget; allt i högre instämmandegrad än lärare men
också rektorer. De sistnämnda känner sig lika trygga gällande kompetens och stöd, men
anser inte att de har tid eller får ekonomisk kompensation.
I fallstudierna nyanseras dock bilden av utvecklingsledaren som den givne
implementeringsansvarige. Inte minst för att alla kommuner eller fristående skolor inte har
en sådan funktion. Men också för att det i fallstudierna är rektorn som gång på gång
framstår som den viktigaste länken i den lokala implementeringen. Möts utvecklingsledaren
av ointresse från skolledare är situationen svår. Men är rektorn implementeringsansvarig
finns inte tid till mer omfattande implementeringsaktiviteter. Är läraren eller
specialpedagogen implementeringsansvarig saknas överblicken och legitimiteten på högre
nivåer.
För en ensam implementeringsansvarig i en kommun kan alltså professionen bli avgörande,
men som fallstudierna visar förekommer oftast en kombination av professioner som antar
olika funktioner i implementeringen. Fristående skolor fick varsin plats på
implementeringskonferensen, vilka till nio tiondelar utnyttjades av lärare och rektorer. Här
återfinns inte den treenigheten med utvecklingsledare-rektor-pedagog, och problematiken i
fallstudien ansågs vara mindre på en fristående skola där den implementeringsansvarige
tillsammans med sin rektor mer informellt kunde utforma implementeringen. På samma
gång upplever de fristående implementeringsansvariga att de inte har tillräckligt med tid
eller får ekonomisk ersättning för det extra arbete de lägger ner. Även om
implementeringen går smidigare och de hierarkiska avstånden är mindre, känns alltså
rollen något mer otacksam än i kommunen. En tolkning kan vara att de fristående
implementeringsansvariga får organisera en lokal implementering på varje skola, medan en
kommun kan ha en större samarbetsförmåga mellan implementeringsansvariga vilket kan
effektivisera implementeringen och ge synergieffekter på flera skolor. Resultaten visar
dessutom att en tredjedel av implementeringsansvariga på fristående skolor vill samarbeta
med kommunen i implementeringen, men att de av olika anledningar inte kan.
Förutom att undersöka vem som kände att den kunde och ansåg sig förstå hur uppdraget
skulle utföras, efterfrågades viljan som ett tredje element. Det visar sig finnas ett stort stöd
för införandet av mål och nationella prov i årskurs 3, vilket starkt bekräftas i fallstudierna
där ingen säger sig vara negativt inställd till implementeringen, vare sig ideologiskt eller

praktiskt. Ingen kan heller påvisa något utbrett ideologiskt motstånd hos personal, och
endast ett fåtal informanter menar att det fanns motstånd hos personal som skulle delta i
implementeringsaktiviteter. Istället uppskattas innehållet i målen och proven och anses ge
stadga åt undervisningen. En stor del anser också att implementeringen är en prioriterad
fråga för dem själva, och att man gärna ville bli implementeringsansvarig. Återigen är
fristående skolor mindre positiva till påståendena.
Fallstudierna visar på en stor bredd av tillvägagångssätt och framförhållning i den lokala
implementeringen. De medelstora kommunerna med utvecklingsenheter hade god
framförhållning, medan de minsta inte behövde förbereda sig på samma sätt.
Tillvägagångssätten sträcker sig från den fristående skolans mer informella kommunikation
och glesbygdskommunens smidiga kvällsaktiviteter, via utvecklingsenheternas genomtänkta
men inte alltid fullt genomförbara strategier, till storstadens masskommunikation via
utbildningsförvaltning och rektorer. Överlag utformade varje kommun och den fristående
skolan implementeringen efter dess egna förutsättningar och behov.
Rektorerna fick stort utrymme då de huvudsakliga aktörerna diskuterades. Saknades
intresse eller delaktighet från skolledarna var det svårt att komma ner på skolnivå.
Enkätsvaren tyder på att just rektorer har varit den grupp som varit mest delaktiga, som
implementeringen varit mest förankrad hos, och som den implementeringsansvarige får
mest stöd från. Rektorn framstår alltså som en allt viktigare aktör då enkät och fallstudie
kombineras. Å andra sidan återfinns många öppna svar som beskriver rektorers ointresse
och frånvaro i implementeringen som en frustrerande del som äventyrar genomförandet.
Tid är en annan faktor som återkommer som hinder i den lokala implementeringen. I ljuset
av fallstudierna handlar orsakerna om ansvarigas oförmåga att avsätta tid för den
implementeringsansvarige, eller om denne är exempelvis rektor själv, att kunna hinna med
uppdraget inom sina befintliga arbetsuppgifter. En beroendesituation växer fram mellan
kommunal förvaltning, rektorer och pedagoger som i fallstudierna hela tiden påverkar
utfallet. Där förvaltningen tar det största ansvaret kan i två fall avståndet bli långt till
skolorna. Där rektorer är implementeringsansvariga läggs uppdraget på ”rätt” nivå men
blir nödvändigtvis inte kommunövergripande eller högprioriterat. Där pedagoger tar
ansvaret finns legitimitet mot andra pedagoger men helhetssynen och tiden kan saknas.

För diskussioner, uppfyllda projektmål och ytterligare summeringar av
utvärderingsresultaten hänvisas till del 5 i utvärderingen.

FÖRORD
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3. Ambitionen var att leverera ett underlag som Skolverket kunde använda som backspegel
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implementeringar i Skolverkets regi. Uppdraget redovisas här.
Ett tack riktas till dem bistått utvärderaren i utvärderingsprocessen: Harry Petersson,
docent i statsvetenskap, Joakim Tranquist, projektledare och utvärderare, Helge
Helmersson, universitetslektor i företagsekonomi, och slutligen Skolverkets
implementeringsgrupp som vid utvärderingsplaner och resultatpresentationer har delgett
sin både kritiska och konstruktiva syn på utvärderingsarbetet.
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1. INLEDNING

Utvärderingen av steg 2 i införandet av mål och nationella prov i årskurs 3, inleddes under våren
2008 genom deltagande observationer på Skolverkets informationskonferens i Stockholm. Där fick
huvudmän och skolledare i Stockholmregionen ta del av de föreslagna nya målen som Skolverket
utarbetat på uppdrag av Regeringen.
Det är dock inte målen och proven som har utvärderats nedan, utan införandet av dem. Skolverkets
uppgift var att föra ut information om målen och proven så att pedagogerna runt om i Sveriges
skolor med barn i årskurs 3, kunde nyttja dem.
En projektgrupp på Skolverket och dåvarande MSU, myndigheten för skolutveckling, arbetade
operativt med informationsinsatser under införandet av målen och proven. Gruppen har varit navet
för såväl förankring av utvärderingen i rollen som beställare och uppdragsgivare, som
diskussionspartner och seminariedeltagare kring preliminära resultat.
I återstoden av denna inledning redogörs kortfattat för bakgrunden till implementeringen.

1.1 Implementeringens bakgrund
Skolverket fick i november 2006 uppdraget av Regeringen (via Utbildnings- och kulturdepartementet) att
”… i ett första steg föreslå innehåll i mål att uppnå i svenska och matematik för årskurs 3
och i ett andra steg utforma nationella prov i dessa ämnen för denna årskurs. Skolverket
skall också överväga huruvida svenska som andraspråk bör omfattas av uppdraget i sin
helhet och om verket finner så lämpligt, föreslå innehåll i mål att uppnå i svenska som
andraspråk för årskurs 3.”(Utbildnings- och kulturdepartementet 2006)
Uppdraget återrapporterades i maj 2007 (Skolverket 2007a). Målen skulle:
•
•
•
•

Ha fokus på läsförståelse och skrivkunnighet samt matematik,
Vara så tydligt och distinkt utformade att de bidrar till en likvärdig bedömning,
Vara möjliga att utforma nationella prov utifrån i syfte att utvärdera hur enskilda
elever har uppnått målen,
Vara utformade så att de med begränsade anpassningar ska kunna kvarstå i en
förändrad målstruktur.
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När Skolverket återrapporterade ett förslag ansåg dock Regeringen att det behövde förtydligas
eftersom man inte tydligt nog kunde…
”… understryka vikten av [att] målen ska vara tydligt och distinkt utformade i syfte att
kunna bidra till en likvärdig bedömning.”(Utbildningsdepartementet 2007)
Skolverket kommenterar det förtydligande (kompletterande uppdrag) som regeringen begärde:
”De mål att uppnå för årskurs tre som Skolverket fick i uppdrag att utarbeta i november
2006 och som redovisades i juni 2007 var just utbildningsmål. Det betyder att målen inte
skulle kunna ersätta den lokala tolkning och planering som lärare/arbetslag/skolor ständigt
behöver bedriva så att utbildningsmålen förverkligas.
Skolverket tolkar det kompletterande uppdraget som att det möjliga tolkningsutrymmet
ska minskas. En väsentlig förändring i tolkningsutrymme innebär att målens funktion
förskjuts från att vara utbildningsmål till att mer bli undervisningsmål. I vilken mån detta
inkräktar på lärares professionella handlingsutrymme finns det med all säkerhet olika
uppfattningar kring. Skolverket har i sina bearbetade förslag strävat efter att ange vad
eleverna ska kunna och på vilken nivå detta kunnande ska vara utan att inkräkta på lärares
pedagogiska frihet vad gäller undervisningens genomförande. Skolverkets bedömning är att
de föreslagna målen inte detaljstyr skolorna eller lärarna i det att de endast anger en
miniminivå av kunskaper. Utgångspunkten för planering och organisering av
undervisningen ska fortsatt vara respektive kursplan med dess mål att sträva mot. I dessa
avseenden är inget förändrat. Kunskapsuppdraget i respektive ämne är som helhet i princip
oförändrat.”(Skolverket 2007b)
Här indikerar Skolverket eventuella konsekvenser av förtydligandet men anser att
kunskapsuppdraget som helhet är oförändrat.
Förtydligandet av uppdraget innebar att implementeringsinsatserna inleddes utan formellt
antagande av förslaget. Skolverkets företrädare menar att förtydligandet påverkade
framförhållningen och tidplanen, men att projektgruppen var tvungen att räkna med att
förtydligandet som redovisades i december 2007 skulle komma att bli antaget innan sommaren
2008. Det innebar att de första informationskonferenserna i steg 1 av införandet genomfördes utan
att målen var tagna formellt. Dock menade projektgruppen att konferensen handlade mindre om
konkreta mål än om klargörande av ansvarfördelning och aktualiserande och förankring av
implementeringen hos huvudmän och skolledare.

De nya målen var ”starkt påverkade av det förslag som presenteras i utredningen Tydliga mål och
kunskapskrav i grundskolan (Davidsson 2007)”(ibid), en utredning som kom till som svar på
behovet att förtydliga skolans uppdrag med avseende på exempelvis målsystem. Problemen med det
befintliga målsystemet sades av utredaren vara att det inte har förståtts av dem som skall arbeta
med det, dvs. lärare och skolledare – exempelvis är sambanden mellan målen i läroplanen och i
kursplanerna ofta oklara och så utformade att de ofta ”flyter ihop” (se tabell 1).
För att kort beskriva den målstruktur inom vilken Skolverkets nya mål och i förlängningen de
nationella proven verkar, vänder vi oss till Skolverkets egen redogörelse i Redovisning av Uppdrag
till Statens skolverk angående mål i årskurs 3 (Skolverket 2007b). Där beskrivs att:
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”De mål som finns i läroplanen och i kursplanerna är utbildningsmål, det vill säga mål för
utbildningen som helhet respektive för ämnena som helhet. I läroplanen är målen mer
övergripande och i kursplanerna beskrivs målen för ämnet mer preciserat. Läroplansmål
och kursplanemål är intimt sammankopplade och ett ämne kan aldrig förstås skilt från
läroplanens hela ambition.
Läroplanens och kursplanernas utbildningsmål är formulerade på ett sätt som förutsätter
att läraren/arbetslaget/skolan lokalt planerar och anger vilket innehåll man ska arbeta med
och hur man ska arbeta så att utbildningsmålen förverkligas. I detta arbete ingår att läraren
anpassar undervisningen till de egna elevernas behov och kontinuerligt prövar elevernas
kunskaper mot läroplanens och kursplanernas mål.
Mål att sträva mot beskriver den inriktning undervisningen ska ha när det gäller att
utveckla elevernas kunskaper. Mål att sträva mot ska styra all planering av undervisning
genom hela grundskolan. Mål att uppnå beskriver en miniminivå av kunskaper som
eleverna ska utveckla under skoltiden. Mål att uppnå för skolår nio beskriver en lägsta nivå
av kunskaper som skolan ansvarar för att eleverna får möjlighet att utveckla. De fungerar
också som underlag för betyget Godkänt.”
Måltyperna mål att sträva mot och mål att uppnå finns både i läroplanen och i kursplanerna.
Följande exempel från läroplanen samt kursplanen i ämnet samhällskunskap illustrerar hur målen
flyter ihop och till stor del upprepas (Davidsson 2007). Målen har inte att göra med denna
implementerings införda mål, men pekar på skillnaden mellan olika måltyper:
Tabell 1 – Måltyper i läroplan och kursplan i samhällskunskap

Mål att sträva mot

Mål att uppnå

Läroplanen

Kursplanen

”- känner trygghet och lär sig att ta

”- tillgodogör sig kunskaper för att kunna agera i

hänsyn och visa respekt i samspela med

lokala och globala frågor som är viktiga för ett

andra”

hållbart samhälle”

”- har kunskaper om länders och

”- ha kunskaper om internationella förhållanden

världsdelars ömsesidiga beroende av

samt kunna diskutera relationer och samarbete i ett

varandra”

globalt perspektiv”

Delar av utredningen fastslår att målsystemet som sådant av lärare uppfattas som för komplicerat
och läroplanen och framför allt kursplanerna har blivit för abstrakta, vilket bör rådas bot på för att
få tydligare mål och kunskapskrav i grundskolan.
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1.2 Implementeringens innehåll
Denna korta sammanfattning av ärendegången fram till inledningen av implementeringen följs nu
av en beskrivning av innehållet i fasen Steg 2, som har två övergripande effektmål (opubl.
projektarbetsplan, Skolverket 2008):

För det första vill Skolverket nå ut med information till alla berörda skolhuvudmän, rektorer
och lärare om de nationella målen och proven för årskurs 3.

För det andra vill Skolverket bygga upp en verksamhet som kan tillmötesgå behovet av
implementerings- och kompetensutvecklingsinsatser i samband med nya regeringsuppdrag.
Det handlar alltså om att sprida information till olika aktörer runt om i Sverige enligt en modell
som ska kunna användas vid framtida implementeringar. Slutmottagare är pedagogerna runt om i
landets skolor med årskurs 3-klasser som ska arbeta med målen och proven i undervisningen. Då
kommunerna är självstyrande menar Skolverkets projektgrupp att det är viktigt med en information
som diskuterar ansvars- och rollfördelning vad gäller Skolverket och kommunerna. Skolverket har
inte mandat att förespråka en viss typ av lokal implementering i landets kommuner, utan kan
endast ge försiktiga förslag och tips till arbete med förankring och kunskapsspridning.
Även om utvärderingen behandlar steg 2 i implementeringen bör samtliga steg presenteras för att få
en helhetsbild. Utifrån Redovisning av uppdrag till Statens skolverk angående mål och nationella
prov i årskurs 3 (Skolverket 2009) kan stegen beskrivas.
I steg 1 genomfördes i maj 2008 fyra informationskonferenser riktade till skolhuvudmän
och rektorer/representanter för varje enskild skola runt om i Sverige. Här berättas om de
kommande förändringarna i målstrukturen, och vilket som är Skolverkets och vilket som är
huvudmäns och rektorers ansvar. Här inleds också en process som kommer att ha betydelse
för den fortsatta implementeringen. Konferensens huvudmän ombeds nämligen att utse
implementeringsansvariga för varje kommun och fristående skola.
Den implementeringsansvariga i en kommun ska vara Skolverkets kontaktperson i
implementeringen, och vara kommunens eller den fristående skolans operative
implementerare. Det ska påpekas att Skolverket här inte har synpunkter på vad den
implementeringsansvariges arbetsuppgifter och ansvarsområden bör vara, dock kommer
dessa implementeringsansvariga att tilldelas platser på konferenserna i nästa steg.
I steg 2 genomförs i slutet av september och oktober fem konferenser för lokalt
implementeringsansvariga, som alltså sedan steg 1 utsetts som ansvariga för respektive
kommun eller fristående skola. Det har förflutit ca fyra månader sedan konferenserna i steg
1, och under denna tid ska implementeringsansvariga ha utsetts av huvudmän. På
implementeringskonferenserna i steg 2 presenterar skolverket material som de
implementeringsansvariga kan föra vidare ut till skolor och pedagoger i sin lokala
implementering. Till skillnad från konferenserna i steg 1 finns här personer som är tänkta
att arbeta operativt med lokala implementeringsfrågor i någon form.
En utbyggd hemsida ska fungera som kommunikationscentral där skriftligt informationsoch övningsmaterial läggs ut och sprids till de implementeringsansvariga. Här ska också
inspelade filmer finnas för dem som inte kunde ta del av informations- och
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implementeringskonferenserna.
Steg 3 benämns kompetensutvecklingsfasen och innehåller en inventering av
kompetensutvecklingsbehovet för att säkerställa att insatserna baseras på vedertagen
ämnesteoretisk/ämnesdidaktisk forskning. Ett antal kompetensutvecklingspaket utarbetas
därför så att det på lokal nivå går att arbeta utifrån dem inom ramen för den enskilda
skolans fortbildningssatsningar, eventuellt med stöd från nationella och regionala
utvecklings centra.
Ett regeringsuppdrag går alltså vidare i en lång kedja ner till pedagogerna. Logiken i steg 1 och 2
kan sammanfattas i följande aktörskedja:
Regeringen uppdrar åt Skolverket att föreslå innehåll i mål att uppnå i svenska och
matematik för årskurs 3 och i ett andra steg utforma nationella prov i dessa ämnen för
denna årskurs.
↓
Skolverket utformar nya mål och nationella prov och inbjuder huvudmän för att förankra
reformen.
↓
Huvudmän deltar i informationskonferenser våren 2008 och får i uppdrag att utse
implementeringsansvariga som kan vara Skolverkets kontaktpersoner och mottagare av
informations- och stödinsatser. De implementeringsansvariga kan exempelvis vara en
lärare, en rektor eller en utvecklingsledare.
↓
Skolverket genomför implementeringskonferenser med implementeringsansvariga. Dessa
får material om de nya målen och proven som presenteras av Skolverkets projektgrupp och
andra upphovsmän. De implementeringsansvariga får tillfälle att arbeta med materialet och
ställa frågor till Skolverket.
↓
Implementeringsansvariga
Implementeringsansvarig a är i respektive enhet (kommun, fristående skola, statlig
specialskola) tänkta att arbeta med implementeringen på huvudmannanivå. Den De är
kontaktpersoner för Skolverket som vidare kan följa upp implementeringen och därmed
anpassa vidare insatser, exempelvis via hemsidan, som stöd i det lokala
implementeringsarbetet.
↓
Lärare och skolor är nästa steg i den logiska kedjan och de som är egentliga mottagare av
de nya målen och proven som ska användas i undervisningen. Hur detta mottagande ser ut
ligger dock utanför utvärderingens ramar.
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2. UTVÄRDERINGEN

I denna del beskrivs Malmö högskolas uppdrag, metod och genomförande.

2.1 Uppdrag och syfte
Malmö högskola blev under tidigt 2008 kontaktade av Skolverket med förfrågan att genomföra en
utvärdering av steg 2 av införandet av mål och nationella prov i årskurs 3.
Syftet med utvärderingen var att undersöka hur man på huvudmannanivå strukturerat den lokala
implementeringen och på vilket sätt som Skolverkets insatser varit stödjande i detta arbete.
Utvärderingen skulle vidare ha ett framåtsyftande perspektiv och förväntas bidra med kunskap om
hur kommande reformer bör implementeras.
Den övergripande frågeställning som utvärderingen skulle förhålla sig till var i vilken mån
Skolverkets strategi för implementering av mål och prov i årskurs 3 har varit framgångsrik och
kunde komma att fungera som modell för framtida implementeringsarbete.
Utvärderingen gällde steg 2 i Skolverkets implementering, alltså implementeringsfasen som innehöll
konferenser riktade mot implementeringsansvariga på lokal nivå.

2.2 Frågor och utvärderingsmodell
Utifrån uppdragsformuleringen kan två analysobjekt i implementeringen urskiljas, Skolverket och
de implementeringsansvariga:
1. Skolverket - i centrum vad gäller de stödjande insatsernas framgång.
2. Implementeringsansvariga - i centrum gällande den lokala implementeringens form och
innehåll.
Den analytiska uppdelningen ger oss två undersökningsområden. Det första området (1) handlar
om Skolverkets insatser och om de har tagits emot av mottagarna. Huvudfrågan är om och på

vilket sätt skolverkets insatser varit stödjande.
För att besvara frågan har utvärderaren valt att återskapa Skolverkets tänkta implementering och
informationsspridning. Det gäller att ta reda på hur Skolverket tänkte sig att implementeringen
skulle se ut, och att sedan jämföra den med vad som faktiskt skett.
I utvärderingstermer kan den första delen sägas vara en programteoretisk utvärdering med fokus på
måluppfyllelse utifrån insatser. Utifrån hur respondenter uttalar sig om projektmålen, utifrån hur
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modellen har fungerat i jämförelse med hur programteorin var som idé, kommer måluppfyllelsen
att bedömas. Det är en rationell ansats och sätter Skolverkets egna mål i fokus för vad som anses
bra eller dåligt.

Det andra området (2) handlar om hur de implementeringsansvariga har använt sig av
informationen de har fått och hur de sedan valt att bedriva implementeringen i sin kommun eller på
sin fristående skola. Denna del är mer utforskande då den är utanför Skolverkets kontroll till följd
av kommunernas självstyre, och då varje kommun och fristående skola därför kan välja hur mål
och nationella prov bör implementeras. Här finns alltså ingen given mall att utgå ifrån, ingen
optimal implementering att förespråka. Ansatsen är snarare att deskriptivt återskapa hur ett urval
kommuner har gått tillväga, och utröna vad olika metoder har gett för resultat. Frågan är hur
implementeringen ser ut på lokal nivå.
Det andra området kan karaktäriseras som en intressentutvärdering. Där utgår inte utvärderingen
från ett förväntat mönster och frågar dem som förväntas utsättas för reformen. Istället kartläggs de
aktörer som har varit delaktiga i den lokala implementeringen och därmed intressenter för
införandet av mål och nationella prov i årskurs tre. Det är nu deras åsikter, upplevelser och
förväntningar av den lokala implementeringen som ligger till grund för hur den lokala
implementeringen gått till, men också för hur den ska bedömas som modell för framtida reformer
(Vedung 2009).
Tillsammans ska områdena avgöra om Skolverkets modell är lämplig i liknande framtida
implementeringar. Dels genom att utvärdera insatserna i sig, dels resultatet av insatserna på lokal
nivå.

2.3 Synen på implementering
Innan genomförandet förklaras och fördjupas är det viktigt att stanna upp vid termen
implementering, och synen på hur den ska studeras.
Implementering innebär att genomföra politiska beslut och omsätta dem i praktiken (Sannerstedt
2001). Att studera en implementering innebär att följa en process från beslut till verklighet, och att
studera processen mellan insatser och resultat.
Traditionellt talar man inom implementeringsforskningen om två motsatta perspektiv, top-down
och bottom-up. Top-down-perspektivet innebär att det finns en tydlig policy eller koncept som ska
införas i ett visst system. Det finns en tanke om hur implementeraren ska gå tillväga, och dess
framgång kan mätas i hur likt resultatet blev i jämförelse med den tänkta implementeringen.
Perspektivet är rationellt och tittar endast på förväntade resultat och effekter (Glemdal 2008)
Bottom-up-perspektivet tar istället sin utgångspunkt i den som är mottagare av implementeringen.
Genom att undersöka vad mottagaren gör med insatserna och sin eventuella handlingsfrihet kan
implementeringen undersökas mer förutsättningslöst och beskriva ett resultat som nödvändigtvis
inte behöver förankras i en i förväg utvald teori.
Flera forskare har försökt förena perspektiven, då båda två ofta är nödvändiga för att utvärdera en
implementering. Hjern och Porter (1983) föreslår att man kan börja med ett antagande angående
vilka som är de centrala organisationerna i implementeringsprocessen, därefter inleder man en
individbaserad nätverksanalys. Man utgår från sina egna antaganden och bygger genom intervjuer
upp en kartläggning av vilka som deltar i viss problemlösning. Detta resultat används sedan för att
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visa på skillnader mellan den funktionella och formella institutionen (Glemdal 2008).
Fördelar med Hjern och Porters perspektiv är exempelvis förmågan att identifiera policynätverk,
värdera vikten av statliga program och möjligheten att upptäcka oväntade konsekvenser av ett
statligt program. Det finns även brister i Hjerns synsätt, exempelvis risken att överbetona periferins
förmåga att motstå det centrala direktivet.
Också i denna utvärdering är båda perspektiven nödvändiga. De två delar som redovisades under

Utvärderingsfrågor (avsnitt 2.2) undersöks med varsitt perspektiv.
Ett top-down-perspektiv kommer att användas för att studera på vilket sätt som Skolverkets
insatser har varit stödjande. Utvärderingen utgår här ifrån en tänkt logik som Skolverket
formulerat, som sedan kan jämföras med vad de som utsatts för insatserna upplever att insatserna
har resulterat i. I frågan är det tydligt att det är ett visst utfall och en viss effektivitet som ska
undersökas. Det finns en tydlig tanke från Skolverkets sida om hur informationen ska spridas, och
genom att återskapa denna, kan vi också se om den har varit tillfredsställande.
Vi kan inte säga samma sak om hur implementeringen ser ut på lokal nivå. Här finns ingen tydligt
eftersträvansvärd modell som kommuner och fristående skolor ska anta, förutom mer universella
önskemål som att en implementering exempelvis ska vara förankrad och att den ska genomföras.
Som tidigare nämnt är det heller inte meningen att Skolverket ska ha åsikter om den lokala
implementeringen. Ansatsen är därför bottom-up. Genom att gå direkt till de lokala
implementerarna, försöker den lokala implementeringens aktörer att kartläggas, och en
implementeringsmodell att utkristalliseras. Denna modell antas skilja sig mellan olika kommuner
och olika fristående skolor med avseende på exempelvis huvudman, ansvariga professioner, antal
skolor i kommunen och geografiska förutsättningar. Istället för att utgå från en idealmodell är det
här meningen att förutsättningslöst ge en deskriptiv bild av hur en lokal implementering kan se ut
på olika håll i Sverige.
Tillsammans kommer undersökningsområdena att ge en bild av hur implementeringen har sett ut
hos olika huvudmän, i relation till Skolverkets stödjande insatser. Utifrån det kan
utvecklingsområden formuleras för att förbättra Skolverkets modell för informationsspridning.
Ett annat relevant implementeringsperspektiv är tillämparens förstå, kunna och vilja. (jmf
Lundquist 1987, 1992, Sannerstedt 2001). Att en reform förstås är ingen självklarhet till innehåll
eller form. Den som ska implementera på lokal nivå kanske inte har kunskapen att genomföra det
som en annan har utformat. Att kunna genomföra implementeringen förutsätter att den som ska
implementera har resurser, makt och mandat att göra det. Även om man förstår och vill
implementera är det inte möjligt så länge man exempelvis inte har mandat. Att vilja implementera
ska inte överskattas – reformen kan vara ideologiskt känslig eller kontroversiell och om inte viljan
finns, är det alltså inte självklart att förståelsen och mandatet räcker.
Det är dessa två perspektiv som främst kommer att användas vid studiet av implementeringen. Dels
kombinationen av top-down och bottom-up, som anger utgångspunkten för analysen och vilka
studieobjekt som fokuseras. Dels förstå, kunna och vilja som tre komponenter som kan blottlägga
hinder i implementeringen.
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2.4 Metod
De två undersökningsdelarna utkristalliseras nu alltmer till två undersökningar, var och en med eget
genomförande och egna datainsamlingsmetoder.
Den första delen, på vilket sätt skolverkets insatser har varit stödjande, undersöks genom att
återskapa Skolverkets tänkta tillvägagångssätt och jämföra det med vad de som utsätts för
insatserna (implementeringsansvariga), upplever att insatserna har bidragit till. Metoden redogörs
för nedan under skolverkets programteori. Det är de implementeringsansvariga som är
huvudmottagare för stödet och de som Skolverket är helt beroende av. En avgränsning görs också
vid implementeringsansvariga och utvärderingen går därför inte ner på skolnivå för att se hur stödet
mottagits där och hur den lokala implementeringen sett ut för enskilda pedagoger.
Den andra delen, hur den lokala implementeringen ser ut, undersöks genom kvalitativa fallstudier
på ett urval av kommuner och fristående skolor. Metoden redovisas nedan under fallstudier. Också
här är implementeringsansvariga respondenter, men för att skapa en så förutsättningslös bild som
möjligt intervjuas huvudmän och andra intressenter som respondenterna hänvisar till som deltagare
i den lokala implementeringen.

Skolverkets programteori
I denna del redovisas Skolverkets programteori, och hur frågan på vilket sätt skolverkets insatser

har varit stödjande, ska undersökas.
1

En programteori är en illustrativ rekonstruktion av en verksamhets eller ett projekts innehåll. Det
är ett utvärderingsverktyg som syftar till att analysera detta innehåll och skapa logiska kopplingar
mellan tillgängliga resurser och vad som egentligen åsyftas med dessa resurser. En programteori kan
vara mycket komplex eller mycket enkel, allt beroende på dess syfte. Den är i första hand ett
verktyg för att på förhand se hur ett program eller en intervention kan genomföras, men kan med
fördel användas i efterhand för att jämföra med den tänkta idén.
I denna utvärdering kommer programteorin att användas för att urskilja konkreta
undersökningsfrågor i form av Skolverkets projektmål, och gör inte anspråk på att i detalj beskriva
implementeringsprojektets alla delar. Därför används delarna resurser, insatser, resultat och
effektmål. Mellan dessa delar finns kausala kopplingar då resurserna ska skapa insatser, som leder
till ett visst utfall, som i slutändan ger ett visst resultat eller effekter (se figur 1). Före resurser finns
dessutom delen idé vilket ska beskriva det budskap och den reform som ska införas. Programteorin
med innehållet i sin helhet åskådliggörs i figur 2.

Implementeringsidé

Resurser
(Aktörer mm)

Insatser
(Aktiviteter)

Utfall
(Projektmål)

Resultat
(Effektmål)

Figur 1 – Ramar för programteorin (Skolverkets termer inom parentes)

1

Kan också gå under namnen programlogik, verksamhetslogik, processteori, interventionsteori, interventionslogik m fl.
(Vedung 2009)
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Innan boxarnas innehåll redogörs för, bör något sägas om de krav som kan ställas på en
programteori i allmänhet.
1. Ett första krav är att innehållet ska vara logiskt konsistent och inte motsägelsefullt, det vill
säga om programmets delar kausalt hänger ihop med den strategi som har valts för att
genomföra programmet. Ju mer genomtänkt teorin är, desto bättre är förutsättningarna för
att insatserna ska skapa de avsedda (goda) resultaten (jmf Wholey et al 2004).
2. Ett annat krav är att programteorin är transparent. För att teorin ska vara tydlig för
inblandade krävs dessutom att de olika stegen tydliggörs och teorin som helhet blir
transparent. Ibland kan implementeringsidén kanske vara dold eller outtalad för de
inblandade och då är det svårt att skapa ett deltagande och ett samarbete (jmf Vedung
2009, Petersson 2003).
3. Ett tredje krav är att en programteori är styrande. En implementeringsidé ska rimligen styra
arbetet mot olika värdemål som man vill uppnå. Om programteorin inte är styrande i
någon mån har den antagligen ingen legitimitet. Men är den inte flexibel kan den leda till
meningslösa mål under förändrade omständigheter (Petersson 2003).
Då det rationella perspektivet i realiteten aldrig riktigt är sant i meningen att interventioner aldrig
fullständigt kan isoleras från sin kontext, tar vi inte programteorin som objektiv sanning, utan
använder den som ett redskap i utvärderingen. Därför är det viktigt att den trots allt är en
approximation av den idé som ska föras ut, och att så lite som möjligt döljs och hålls underförstått
(Vedung 2009). På samma gång används kraven normativt av utvärderaren i del 5 för att bedöma
programteorin som konstruktion och implementeringsidé.
IMPLEMENTERINGSIDÉ. Regeringen uppdrog åt Skolverket att föreslå innehåll i mål att uppnå
i svenska och matematik för årskurs 3 och i ett andra steg utforma nationella prov i dessa ämnen
för denna årskurs. Skolverket avsåg att implementera målen och de nationella proven i årskurs 3
med mer omfattande informationsinsatser än brukligt vid reformer av kursplaner, då det impliceras
i intervjuer såväl i utredningar (jmf. Davidsson 2007) att exempelvis tidigare läroplaner och
kursplaner inte alltid har fått genomslag. Vanligtvis reformeras dokumentet i sig, för att sedan
spridas till berörda parter (huvudmän, skolledare, pedagoger) med uppmaningen att det nu finns
exempelvis nya mål att uppnå som ska användas i undervisningen.
Införandet av mål och nationella prov i årskurs 3 skulle genomföras med olika typer av insatser
med målen som utgångspunkt. Tanken var att med utbildningsinsatser och särskilt utformat
material, styra och stödja landets huvudmän i implementeringen på huvudmannanivå.
Implementeringen genomfördes i tre steg, där det första innebar att aktualisera frågan för just
huvudmännen via konferenser runt om i landet. Det andra skulle ge stöd åt av huvudmännen
utsedda implementeringsansvariga som skulle vara en operativ aktör på lokal nivå, och som
Skolverket kunde ha en kontaktkanal till. Det tredje steget innehöll kompetensutvecklingsaktiviteter
för pedagoger.

16

Även om målen i sig ska ner på pedagognivå, på en skola där en rektor har pedagogiskt ansvar,
sågs huvudmannen som ett första förankrande steg eftersom kommunerna och de fristående
skolorna har eget ansvar för skolfrågan. Denna princip formar hela implementeringsidén, där
Skolverket ska stödja, men inte peka, ge goda exempel, men inte föreslå tillvägagångssätt, peka på
goda kompetenser, men inte säga vem som ska sköta implementeringen.
I ljuset av ovanstående ter sig Skolverkets försiktiga implementeringsstrategi som naturlig. Idén i
steg 1 och 2 har varit att förklara syftet med uppdraget, att ge de implementeringsansvariga stöd i
form av skrivet material och utbildning i form av en tvådagarskonferens, och att i övrigt bistå med
information om hur implementeringsprocessen fortskrider.
Det finns en logisk koppling mellan steg 1 där huvudmannakonferensen äger rum, och steg 2 där
implementeringskonferensen ska ta vid. I steg 2 ska implementeringen vara förankrad, de nyblivna
implementeringsansvariga vara utsedda och i idealfallet vara samspelta med sin huvudman om vad
uppdraget i stort går ut på. I steg 1 får huvudmannen sitt ansvar betonat; Skolverket förklarar vad
reformen går ut på och vad som förväntas av huvudmannen inför steg 2. Deltagandet på
implementeringskonferenserna i steg 2 är alltså resultatet av en lokal process där huvudman har
utsett en eller flera pedagoger, rektorer, utvecklingsledare eller andra till att arbeta med
implementeringen. Redan i steg 1 kan det därför sättas igång lokala processer som ytterligare ska ta
fart i steg 2 när de implementeringsansvariga får utbildning i de nya målen och proven.
Efter implementeringskonferenserna tar så det lokala arbetet vid och deltagarna har förutom
pedagogisk kunskap om målen och proven, dessutom material att föra vidare, kunskap om vilka
organisatoriska förutsättningar som kan komma att vara viktiga i en lokal implementering,
kunskap om hur den fortsatta implementeringen kan följas via hemsidan, och sist men inte minst ett
ansikte på Skolverkets personal. Målet kan sägas vara att ge de implementeringsansvariga så goda
förutsättningar som möjligt att implementera målen och proven, utan att uttryckligen föreslå hur
det bör gå till i praktiken.
Mångfalden kommuner och fristående skolor gör förstås att de goda exempel som ges blir allmänt
hållna och snarast universella i form av att framhålla mandat, samsyn och framförhållning som
goda implementeringsvärden. Att jobba öppet och webbaserat anses av en informant på Skolverket
vara det enda sättet att organisera en implementering i ett land med Sveriges geografi, mångfalden
av skolor, och i det politiska system som föreligger.
Att hålla implementeringsinformationen allmän är alltså inte endast ett resultat av det kommunala
självstyret, utan också av att de fristående skolorna och kommunerna är så olika sett till exempelvis
geografi och befolkning. Storstäder med hundra skolor får samma information som en
glesbygdskommun med två skolor, där dessa dessutom har färre elever per skola. Vitt skilda
förutsättningar ställer alltså krav på en implementeringsmodell som måste lämna dörren öppen för
en bred informationsinsats som inte får rikta sig till en viss typ av kommun eller fristående skola.
På lokal nivå har Skolverket aningar om att implementeringsansvariga på fristående skolor som har
tilldelats en plats var på implementeringskonferenserna kommer att ha ett mindre tungt
implementeringsarbete än kommunerna. Angående kommunerna talades det i intervjuer med
Skolverket om väldigt stora och väldigt små kommuner kunde ha svårare att använda sig av
Skolverkets mer allmänna information. Den kanske passar bäst för den medelstora staden där
utvecklingsavdelningar trots allt finns, men där kommunen ändå inte är så pass stor att den lokala
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implementeringen bara blir ytterligare ett informationssteg ut mot rektorer och pedagoger. Idén är
ju att den implementeringsansvarige genom utbildningsinsatser ska kunna arbeta operativt med
någon form av implementeringsaktiviteter och inte bara föra vidare information, vilket kan bli fallet
om de implementeringsansvariga har för många personer att informera.
RESURSER.
RESURSER Denna del ska innehålla det som finns till projektets förfogande. Det kan vara aktörer,
metoder, finanser mm. Här nöjer vi oss med att undersöka inblandade aktörer. Projektet är i detta
fall Skolverkets implementeringsgrupp, där ingår personer som i sitt arbete utformar, genomför och
2
administrerar implementeringsinsatser. De benämns fortsättningsvis Skolverket.
Till sin hjälp med utformning av nationella prov innan konferenserna, har Skolverket i svenska och
svenska som andraspråk haft avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska (FUMS)
vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet (UU). I matematikfallet har PRIM-gruppen
vid institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik och naturvetenskap,
Stockholms universitet (SU), varit en aktör.
Dessa grupper har också varit med och presenterat proven på konferenserna. Övriga stödjande
grupper som medverkat i arbetet före och under konferenserna är myndigheten för skolutveckling
MSU (nu nedlagd), Nationellt centrum för matematikundervisning (NCM) och Nationellt centrum
för språk-, läs-, och skrivutveckling (NCS). De två sistnämnda är nationella forsknings- och
utvecklingscentra som ska stödja utvecklingen av respektive område. Detta genom exempelvis
försäljning och spridning av tidskrifter och böcker till skolpersonal m fl runt om i landet. De har
också uppdrag från utbildningsdepartementet och tidigare Myndigheten för skolutveckling.
Regionala utvecklingscentra (RUC) är inte delaktiga i implementeringsarbetet, men kan erbjuda
separata kompetensutvecklingsinsatser i anslutning till implementeringen.
Andra resurser är de skrivna målen och proven som utarbetats av aktörerna. De kan också ses som
en insats i vissa fall, men dock ej en implementeringsinsats. Målen och proven ses här som något
som används i implementeringen, inte en implementeringsinsats i sig.
INSATSER. Aktörerna i det föregående avsnittet genomför tillsammans insatser eller aktiviteter,
som ska leda till ett framgångsrikt införande av mål och nationella prov i årskurs 3.
I implementeringens steg 2 är sex stycken implementeringskonferenser en central insats. De
genomfördes hösten 2008 och syftade till att ge de implementeringsansvariga fördjupad kunskap
om innehållet i målen och hanteringen av de nationella proven i årskurs 3. De skulle också ge
utrymme för att skapa kontakter och nätverk såväl mellan huvudmän och skolor som med
nationella och regionala centra som också var närvarande på konferenserna. Information om rollen
som implementeringsansvarig gavs och det skulle finnas möjligheter att diskutera processer för att
förankra målen och de nationella proven i skolverksamheten. Konferenserna ägde rum i Göteborg,
Linköping, Lund, Stockholm, Upplands-Väsby och Umeå från den 29 september till den 23 oktober
2008. Varje konferens varade två dagar och hade 200-265 deltagare vardera. De fristående
skolorna fick en plats på implementeringskonferensen per skola, medan kommunerna fick en plats
per kommun, och sedan en plats per sju skolor. En kommun med tre skolor i årskurs 3 fick alltså
två platser. De fristående skolorna hade alltså som grupp ett mycket större antal platser per skola
Regeringen är utesluten ur själva programteorin, även om den har haft stor betydelse för hur innehållet i implementeringen
sett ut. Det är nu Skolverket som representerar staten och regeringen.
2
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än de kommunala skolorna. Detta då det var viktigt att varje huvudman fick representation på
konferenserna.
Det bör noteras att huvudmannakonferenserna formellt ligger utanför steg 2, dock kan det vara
svårt att dra en skarp linje mellan dem i implementeringen då många har varit på båda
konferenserna och hänvisar till dem som en del i implementeringen (vilket de ju också är). På
huvudmannakonferenserna som ägde rum innan implementeringskonferenserna våren 2008,
informerades deltagarna om reformen, och Skolverket och dåvarande MSU (myndigheten för
skolutveckling) förklarade hur implementering och kompetensutveckling är tänkt att ske. Meningen
var också att ge deltagare möjlighet att formulera behov och önskemål beträffande de tänkta
insatserna. Även om beslut inte var tagna om mål och prov avsåg Skolverket förankra
implementeringen och få acceptans bland skolhuvudmän. Huvudmannakonferenserna genomfördes
15-30 maj 2008 i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg och riktade sig till samtliga skolchefer i
landet och en representant per skola, företrädesvis rektor eller motsvarande.
För att ge personer som inte kunde delta på konferenserna möjlighet att ta del av informationen,
lades filmklipp ut på hemsidan både i anslutning till huvudmannakonferenserna och till
implementeringskonferenserna. Filmklippen med olika talare var 4-8 minuter långa och kan därför
inte sägas ersätta konferenserna, men väl ge information om vad som avhandlades.
De skrivna målen och proven som ska implementeras ses i programteorin som en resurs och inte en
insats. Dock finns flera olika material som ska underlätta införandet av målen och proven. De
viktigaste är stödmaterialen Kursplan med kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha uppnått i
slutet av det tredje skolåret i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk och
Informationsmaterial om proven i svenska/svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3.
Skolverket har också gjort informationsmaterial till föräldrar och mindre broschyrer.
Skolverkets hemsida för införandet av mål och nationella prov i årskurs 3 är ett samlingsbegrepp
för den kommunikationsinsats som syftar till att vara en länk mellan huvudmän och
implementeringsansvariga under implementeringens gång. På hemsidan finns diskussionsforum,
rekommenderade forskningsrapporter och nämnda filmklipp. Också nyhetsbrev med aktuella
händelser och publikationer under implementeringens gång kan hänföras till denna insats. Idén har
varit att samla allt material på en och samma plats under en särskild avdelning på Skolverkets
hemsida.
Det är på hemsidan som material som Kursplan med kommentarer, Informationsmaterial om
provet i svenska resp. matematik och Informationsblad riktat till föräldrar, läggs ut och kan
kommuniceras till landets alla kommuner och fristående skolor. Materialet ses som fördjupande
material kring målen och proven och utgör enligt Skolverket en stor del av stödet till
huvudmannanivån.
UTFALL. Vad ska då insatserna leda till? Utfallet beskriver de projektmål och prestationer som
insatser i steg 2 ska generera.
För det första ska implementeringsansvariga på lokal nivå ha deltagit på implementeringskonferenser kring målen och proven. Genom detta deltagande ska Skolverket ha en etablerad
kommunikation med den lokala skolnivån och Skolverkets roll som informerande och stödjande
myndighet ska vara tydlig.
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Berörda lärare och rektorer ska känna till stödmaterial till målen och proven. Detta sker dels genom
konferensdeltagande men också genom spridning av material via hemsidan eller kontakt med
berörda i sin egen omgivning.
Skolverket ska ha en väl utbyggd hemsida för införandet av mål och nationella prov i årskurs 3,
som de implementeringsansvariga ska vara bekanta med. Den utbyggda hemsidan innebär att en
egen avdelning på Skolverkets hemsida ska skapas och avsättas för just implementeringen av mål
och nationella prov i årskurs 3 där berörda parter kunna följa implementeringen och hitta material.
Skolverket ska ha en etablerad informationskanal till varje skola genom en kontaktperson. Tanken
är här att förutom de implementeringsansvariga ha en kontaktperson på varje skola i landet som
kan vara mottagare för uppdateringar i implementeringsprocessen.
Utöver dessa utfall som är relevanta för steg 2, finns fler utfall som har med steg 1 och 3 att göra.
Dessa är exempelvis att underlag för behov av vidare kompetensutveckling för berörda lärare ska
finnas samlat hos Skolverket, att Skolverkets roll som informerande och stödjande myndighet ska
vara tydlig för skolhuvudmännen och att Utdrag från de nationella [huvudmanna]konferenserna
skall också finnas tillgänglig på Skolverkets hemsida. Dessa är exempel på utfall som har relevans
för implementeringen som sådan, men inte ryms inom steg 2 eller inom utvärderingen då utfall på
skolnivå ej har varit möjliga att undersöka inom resursramarna.
Vitsen med utfallsbeskrivningen är att det här skapas frågor av största vikt för utvärderingen. Det
blir aktuellt att fråga sig om de implementeringsansvariga alls gick på konferenserna, om de förstod
innehållet, och om de överhuvudtaget är bekanta med hemsidan. Är svaret nej på frågorna,
kommer nästa steg i programteorin, resultat, aldrig att bli verklighet.
Här är de tidigare beskrivna implementeringsteoretiska perspektiven förstå, kunna och vilja av
största vikt. Applicerat på Skolverkets stödmaterial innebär begreppen att den
implementeringsansvarige ska förstå stödmaterialen, dvs. ha kompetensen för att tillgodose sig
informationen rent intellektuellt. De ska också kunna tillgodose sig stödmaterialet i termer av
handlingsutrymme, de ska exempelvis ha tid att läsa dem och kanske ha en internetuppkoppling för
att kunna ladda ner materialet. De implementeringsansvariga ska också vilja läsa stödmaterialet.
Den som tycker att implementeringen är en mycket dålig idé har säkerligen mindre lust att ta till sig
stödmaterialet, och kanske därför inte gör det i samma utsträckning som andra.
De tre begreppen som också är högst relevanta i fallstudierna, är viktiga beståndsdelar i
undersökningen av Skolverkets programteori och utgör grunden för hur insatser, utfall och resultat
hänger ihop. Genom att undersöka vilka begrepp som är svaga respektive starka i olika
orsakssamband (exempelvis konferens  förståelse), skapas insikter om varför implementeringens
resultat ser ut som de gör.
RESULTAT.
RESULTAT . Om idén med att aktiviteterna ger ovanstående utfall visar sig stämma, ska utfallet i
slutändan leda till önskade resultat och effekter. Detta resultat kallas av Skolverket för effektmål
och är, att nå ut med information till alla berörda skolhuvudmän, rektorer och lärare om de
nationella målen och proven för årskurs 3, och att bygga upp en verksamhet som kan tillmötesgå

behovet av implementerings- och kompetensutvecklingsinsatser i samband med nya
regeringsuppdrag. Det senare målet är svårt att härleda direkt från insatser och utfall, utan måste
istället ses som ett diskussionsområde utifrån implementeringens samlade erfarenheter. Det blir
därför ett mer långtgående effektmål eller möjligtvis ett kontinuerligt processmål som är beroende
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av det föregående effektmålet som snarare kan ses som ett resultatmål som nödvändigt för att
uppfylla uppbyggandet av verksamheten. För enkelhetens skull kategoriseras de båda under
”resultat”.
Det bör noteras att det önskade resultatet innehåller mer än vad som kan utvärderas via bara steg
2:s insatser. I steg 2 är det de implementeringsansvariga som fokuseras, och huruvida alla
huvudmän har nåtts av informationen är fråga närmare kopplad till steg 1. Samma sak gäller för
huruvida alla lärare har nåtts av informationen – utvärderingen har i samråd med uppdragsgivaren
av resursskäl avgränsats till de implementeringsansvariga, och inte de som dessa sedan ska
vidarebefordra information till.
PROGRAMTEORI. I figur 2 sammanställs de fyra stegen i Skolverkets programteori för att
precisera våra frågeställningar. Frågan om skolverkets insatser har varit stödjande blir en fråga om
huruvida informationsspridningen har lyckats hos målgruppen i steg 2, de implementeringsansvariga. De projektmål som ingår i steg 1 och 3 redovisas och berörs i flera fall, men gör inte
anspråk på att fullt utvärderas.
Det ska också noteras att det alltid finns flera programteorier om hur ett projekt är tänkt att
fungera, eftersom olika aktörer kan ha olika uppfattningar om exempelvis eftersträvade resultat och
effekter. Här håller sig utvärderaren till den form som presenteras i projektdokument, med mindre
justeringar utifrån uppgifter från Skolverket.
Utifrån figur 2 kan de konkreta undersökningsfrågorna härledas. Har de olika utfallen uppnåtts?
Uppfylls kraven på förståelse, kunnande och vilja? Frågorna handlar alltså dels om att ta reda på
faktiska förhållanden som om konferenserna besökts och informationsmaterialet lästs, men i hög
grad om hur de implementeringsansvariga har upplevt sin situation; kan denne verka i sin nya roll i
fråga om mandat från huvudmannen och kompetens utifrån sin profession?
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Myndigheten för
Skolutveckling

De skrivna målen och
proven

PRIM – gruppen vid
Stockholms universitet

FUMS (Avdelningen för
forskning och utbildning i
modern svenska) vid
Uppsala universitet

Stödjande nationella och
regionala centra

Figur 2 – Programteori
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Material för nedladdning

Film från konferenserna

Diskussionsforum och länkar
till Forskningsrapporter

Utbyggd hemsida med:

Kommentarmaterial till mål,
informationsmaterial till
nationella prov, informationsblad till föräldrar etc.

•

•

•

paket

Tre kompetensutvecklings-

Inventering av
kompetensutvecklingsbehov

Fyra informationskonferenser
riktade till skolhuvudmän och
rektorer/ representanter för
varje enskild skola

och 3):

I bakgrunden (berör främst steg 1

•

•

Sex konferenser för lokalt
implementeringsansvariga

•

Implementeringens
projektgrupp på
Skolverket

Samarbetande aktörer:

•

•

INSATSER

RESURSER

Skolverket ska ha en etablerad informationskanal
till varje skola genom en kontaktperson.

Skolverket ska, genom de av huvudmännen
utsedda implementeringsansvariga, ha en
etablerad kommunikation med den lokala
skolnivån.

Implementeringsansvariga på lokal nivå ska ha
deltagit på implementeringskonferenser kring
målen och proven.

Professionen ska vara bekant med Skolverkets
hemsida www.skolverket.se/mal3.

En väl utbyggd hemsida ska vara upprättad.

Berörda lärare och rektorer skall känna till
kommentarmaterialet till målen.

•

•

•

•
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Underlag för behov av vidare
kompetensutveckling för berörda lärare ska finnas
samlat hos Skolverket.

Berörda skolhuvudmän och representanter från
varje skola med elever i årskurs 3 ska ha deltagit
på informationskonferenser om målen och
proven.

Skolverkets roll som informerande och stödjande
myndighet ska vara tydlig för skolhuvudmännen.

Utdrag från de nationella konferenserna skall
finnas tillgänglig på Skolverkets hemsida.

I bakgrunden (berör främst steg 1 och 3):

•

•

•

•

•

•

UTFALL

•

•

Att bygga upp en
verksamhet som kan
tillmötesgå behovet av
implementerings- och
kompetensutvecklingsinsat
ser i samband med nya
regeringsuppdrag.

Att nå ut med information
till alla berörda
skolhuvudmän, rektorer
och lärare om de
nationella målen och
proven för årskurs 3.

RESULTAT

I syfte att nå ut till så många implementeringsansvariga som möjligt och få en bred och
legitim bild av hur utfall sett ut och hur rollen som implementeringsansvarig uppfattats,
skickades en enkät ut våren 2009. Den innehöll i huvudsak fyra delar med olika
frågeområden:

Respondentens bakgrund – vem har svarat på enkäten?
Skolverket som resurs – Här ställs frågor om hur olika insatser som material och konferens
har uppfattats av de implementeringsansvariga, och om Skolverket har varit tydligt med sitt
stöd, sin roll och den implementeringsansvariges roll.
Rollen som implementeringsansvarig – Innehåller frågor om hur respondenten upplever
rollen som implementeringsansvarig med avseende på stöd från omgivningen, om uppdraget
är betungande, om man får ekonomisk ersättning etc.

Den lokala implementeringen – Innehåller frågor om hur man har agerat i på
huvudmannanivå i relation till nationella och regionala centra och om kommunen eller den
fristående skolan hade en struktur för att hantera reformer av denna typ sedan innan.
Utöver dessa områden ställdes frågor om olika aktörers delaktighet, stöd, samarbetsvanor,
och hinder i implementeringen i allmänhet och utifrån olika insatser i synnerhet.
Mer om enkäten finns att läsa under datainsamling nedan (avsnitt 2.5).

Fallstudier
I denna del redovisas tillvägagångssättet för utvärderingens andra huvudfråga, hur den lokala
implementeringen ser ut.
Syftet med frågan är att få en bild av hur implementeringen har gått till sedan Skolverket har
genomfört sina huvudinsatser från centralt håll. Då varje kommun och fristående skola har
friheten att implementera målen och proven som de vill, stannar Skolverkets mandat vid att
skapa förutsättningar för kommunerna, de fristående skolorna och de implementeringsansvariga. Som tidigare nämnts finns här ingen tydligt eftersträvansvärd modell som
kommuner och fristående skolor ska anta.
Fallstudierna är en intressentutvärdering där lokala aktörer intervjuades om hur de upplevde
den lokala implementeringen. Utan programteorins ramar som i föregående frågeställning,
och med syftet att ge deskriptiva redogörelser för vad Skolverkets insatser har mynnat ut i,
genomfördes sex fallstudier. Fallstudien kan sägas vara enkätens motsats då den inte ger en
bred och heltäckande bild av ett fenomen utan snarare gör djupdykningar i enskilda fall.
Ambitionen har alltså inte varit att säga hur implementeringen i alla kommuner och
fristående kommuner har sett ut, utan att genom ett strukturerat urval studera sex enheter
och hur just de har gått tillväga. Även om generaliserbarhet till kommuner av liknande
storlek, befolkning och geografiskt läge har varit eftersträvansvärt, har primärt fokus legat på
att ge sex olika bilder som ska kunna stå för djup och särart.
1
Utifrån följande karaktäristika gjordes ett slumpmässigt urval:

1

Storstad, större stad, glesbygdskommun och förortskommun är grupper av kommuner med definitioner som
utarbetats av SKL under beteckningen kommungruppsindelning (2005)
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1 storstad (mer än 200’000 invånare)
1 större stad (mellan 50’000 och 200’000 invånare)
1 glesbygdskommun (mindre än 7 invånare/km², mindre än 20 000 invånare)
1 förortskommun (Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till
arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara någon
av storstäderna.)
1 kommun utan representation på implementeringskonferenserna
1 fristående skola
Urvalet gjordes i samråd med uppdragsgivaren och skulle främst spegla geografiska och
demografiska skillnader och med representation från en fristående skola. Malmö högskola
ansåg dock att en fallstudie dessutom borde genomföras med en kommun som inte fått
Skolverkets mest omfattande insats för de implementeringsansvariga, implementeringskonferensen. Det kunde antas att kommunerna i denna lilla urvalsgrupp (sex kommuner) inte
mottagit samma information och kanske därför haft en särskiljande lokal implementering.
För varje fallstudie genomfördes ett antal intervjuer. Namnen på de implementeringsansvariga erhölls från Skolverket. Dessa kontaktades först, och efter ett mindre antal
intervjuer fanns en klar bild av antalet inblandade personer i den lokala implementeringen
och hur många som behövdes intervjuas. Huvudmannarepresentation var viktigt för att
förankra utvärdering och fallstudie, men också för att få en bild av de implementeringsansvarigas förutsättningar för kommunens lokala implementering. En gräns drogs vid den
implementeringsansvarige och dennes arbete med den lokala implementeringen utifrån
kommunens eller den fristående skolans uppdrag. Personer på skolnivå har alltså inte
intervjuats, även om många pedagoger är implementeringsansvariga. I dessa fall har endast
uppdraget som implementeringsansvarig diskuterats.
Genom att utgå från en person i varje fallstudie kunde en grupp av personer kartläggas och
intervjuas. Dessa skulle svara på frågor om hur beslutsprocessen efter implementeringskonferenserna hade sett ut, hur man upplevt sitt handlingsutrymme, hur relationen till
huvudmannen såg ut, vilka konkreta lokala implementeringsaktiviteter som genomförts, och i
vilken utsträckning som Skolverkets modell för informationsspridning skulle kunna fungera i
framtida implementeringar. För mer information om fallstudierna hänvisas till avsnitt 2.5 om
datainsamling.

Två undersökningar?
Enkätundersökningen och intervjuundersökningen ska inte ses som disparata enheter. De
kompletterar varandra och kommer i slutändan att sammanställas tillsammans. Redan nu
kan det poängteras att intervjuundersökningen ställer frågor av intresse för
enkätundersökningen och vice versa. I enkäten ställs frågor om hur den lokala
implementeringen sett ut, och i intervjuerna fälls omdömen om hur Skolverket har fungerat
som resurs. Det är alltså snarare en analytisk skillnad än en strikt operativ. Dock kommer
delarna att skiljas åt i framställningen då det handlar om olika dataunderlag från olika urval.
På samma gång kommer den fallstudien att ge en bakgrund åt enkäten, och tvärtom.
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2.5 Datainsamling
Utvärderingen pågick mellan april 2008 och december 2009. Den genomfördes med hjälp av
deltagande observationer, intervjuer och en enkät. Då utvärdering och datainsamling pågick
under 18 månader, görs här nedan en förteckning över datainsamlingen.
Enkätstudien genomfördes 17 mars-20 april 2009 med två påminnelser. Den skickades till
deltagare från implementeringskonferenserna hösten 2008. Enkäten skickades via e-post och
kontaktuppgifterna tillhandahölls av Skolverket. E-postadresserna hade Skolverket samlat in
efter huvudmannakonferenserna av kommuner och fristående skolor som skulle utse
implementeringsansvariga inom respektive enhet. Adresserna gick därför till de som skulle
delta på implementeringskonferenserna senare under hösten 2008. Enkäten skickades ut till
1168 respondenter och besvarades av 901, vilket ger den mycket goda svarsfrekvensen 77%.
Endast personer som deltagit på implementeringskonferenserna har fått enkäten. Dock var
det endast sex kommuner som inte anmälde implementeringskonferenserna, så underlaget
kan sägas representera alla implementeringsansvariga utifrån kommunrepresentation. För
fristående skolor skickades inbjudan till implementeringskonferenserna ut till 487 skolor,
varav 256 platser anmäldes. Andelen svarande är alltså endast 53%, tillskillnad från 98% av
de fristående skolorna. Dock fanns det koncerner bland de anmälda fristående skolorna som
ökar frekvensen något, förutsatt att flera skolor inom samma koncern väljer att inte skicka en
person per skola. Uppgifterna är dock otillräckliga för att ge en exakt uppgift.
Av sex statliga specialskolor anmäldes fem platser, av sex sameskolor anmäldes ingen plats.
Bortfallet för de som faktiskt svarade på enkäten redogörs för i relation till respondenternas
bakgrund under avsnitt 3.1.
Enkätens huvudfrågor var 60 påståenden som respondenten kunde stämma in ifrån 1-4, där
1 innebar ”instämmer inte alls” och 4 innebar ”instämmer helt”. Värde 3-4 anses ange en
positiv inställning (instämmer), och 1-2 en negativ (instämmer inte). Respondenten tvingades
därför ta ställning och kunde inte välja ett mittenalternativ. Dock kunde ”ingen uppfattning”
väljas, vilket innebar att svaret hänfördes till det interna bortfallet. De svarsfrekvenser som
anges i rapporten är alltså endast räknade på de som svarat från 1-4. Då andelen ”ingen
uppfattning” är relativt stor kommer detta att anges i texten, två tredjedelar av påståendena
har annars ett intern bortfall på mindre än 5%. Förutom påståenden fanns
1
bakgrundsvariabler, öppna kommentarfält och flervalsfrågor.
Fallstudierna genomfördes med telefonintervjuer då respondenterna hade en stor geografisk
spridning. De genomfördes i april och maj 2009. 32 intervjuer fördelades på 6 fallstudier
enligt nedan.
•
•
•
•
•
•

Storstad
Större stad
Glesbygdskommun
Förortskommun
Kommun utan deltagande på
implementeringskonferenserna
Fristående skola

8 intervjuer
6 intervjuer
3 intervjuer
9 intervjuer
3 intervjuer + 1 skriftligt svar via e-post
3 intervjuer

I några av fallstudierna fanns också dokumentation kring möten mellan implementerings1

En stor del av enkäten med fullständig svarsfördelning (inklusive internt bortfall) finns i bilaga 2.
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ansvariga tillgänglig.
Utöver datainsamlingen till utvärderingens huvuddelar samlades annan data in:
En Förstudie genomfördes i februari 2009 med fem slumpvist utvalda
implementeringsansvariga för att testa intervju- och enkätfrågor. Fem telefonintervjuer
gjordes.
En intervjuundersökning med Skolverket genomfördes i februari 2009 för att formulera en
programteori som måttstock för enkätundersökningen. Nio intervjuer gjordes på Skolverket,
samtliga respondenter med deltagande i utformning och genomförande av implementeringen.
Filmintervjuer med Skolverket genomfördes under våren 2008 för att få intryck av
huvudmannakonferenser och implementeringen så långt. Intervjun genomfördes av
Skolverket själva; respondenten filmade sig själv via web-kamera utifrån frågor från Malmö
högskola. Filmerna skickades sedan på cd-rom med post.
Registerdata som hemsidestatistik, kalendarium för publikationer och nyhetsbrev, har
utgjort viktiga delar till utvärderingens bakgrund.
Skolverkets egna enkäter för uppföljning av huvudmanna- och implementeringskonferenser
har bearbetats och analyserats av Malmö högskola. De behandlar enbart konferensdeltagandet och distribuerades i samband med konferenserna i maj 2008 och oktober 2008.
Resultaten kommer att användas som bakgrund och komplettering till de egenhändigt
insamlade resultaten.
Konferensdeltagande vid huvudmanna- och implementeringskonferenser var viktiga för att
få en bild av de insatser som Skolverket använde sig av. Under konferenserna fanns möjlighet
att ställa frågor till deltagare och få en känsla för sammanhang och deltagares förväntningar
och farhågor inför implementeringen.

2.6 Disposition
Resterande delar av utvärderingen behandlar de resultat som framkommit.
Del 3 redogör för enkätundersökningens resultat och slutsatser, medan del 4 presenterar
fallstudierna.
I del 5 tas ett helhetsgrepp på utvärderingen och vägen från Skolverk till skola mejslas ut, för
att bedöma modellen, och föreslå utvecklingsområden inför framtida implementeringar. Del
3 och 4 är mer utförliga resultatredovisningar och del 5 den mer övergripande slutdelen. Den
som vill ha en snabbare bild av implementeringen hänvisas därför till del 5 och till
sammanfattningen.
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3 SKOLVERKETS INSATSER

Denna del redovisar resultatet av enkäten som riktades till de implementeringsansvariga som
deltog i implementeringskonferenserna hösten 2008. Denna del vill besvara frågan om och på

vilket sätt som Skolverkets insatser har varit stödjande.
Resultaten bygger på 863 enkätsvar som samlades in våren 2009. 38 svar ströks från de
ursprungliga 901 då de innehöll för många obesvarade frågor. De implementeringsansvariga
var i mars-april mitt uppe i förberedelserna för de nya nationella proven för årskurs 3 som
implementeringen behandlade. Enkäten skickades ut vid denna tidpunkt av två skäl. Det är
första var för att de insatser som Skolverket gjort under hösten 2009 inte skulle kännas för
avlägsna. Det andra skälet var för att maj-juni i skolvärlden är en erkänt hektisk period, och
svarsfrekvensen antogs bli högre om enkäten lades tidigare.
Svaren bearbetades och analyserades i SPSS. För mer information kring bearbetning och
statistisk analys hänvisas till bilaga 1.
Enkäten bestod av i huvudsak fyra delar vars namn återkommer i denna resultatredovisning:
•
•
•
•

Respondenternas bakgrund
Skolverket som resurs
Rollen som implementeringsansvarig
Den lokala implementeringen

Resultaten kommer att presenteras i samma ordning, och på ett sätt som försöker ge en bild
av de implementeringsansvarigas uppfattningar som helhet, och med skillnader avseende
1
enskilda bakgrundsvariabler som exempelvis kön och ålder.

3.1 Respondenternas bakgrund
De bakgrundsvariabler som efterfrågades i enkäten var kön, ålder, kommun, profession,
antal år i profession och huvudman.
Av de som svarat på enkäten var 87% kvinnor och 13% män. 40% var lärare, 32% rektorer,
2
14% utvecklingsledare och 14% specialpedagoger. Bland kvinnorna är 42 % lärare, bland
männen 26%. Dock är 51% av männen rektorer, medan motsvarande siffra för kvinnorna är
30%. Endast 2% av männen (2 st) är specialpedagoger. Utvecklingsledare är oftare män
(22% för män, 13% för kvinnor).

1

De skillnader som redovisas mellan exempelvis kvinnor och män på en viss fråga, gör det endast om skillnaden är
tillräckligt stor. För närmare information om kriterierna se bilaga 1.
2
Svarsalternativet annan lämnas utanför fördelningen, där finns ca 30 svar (3%) som utgörs av chefsfunktioner i den
kommunala förvaltningen eller olika blandtjänster. De finns dock med i det övriga underlaget.
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Diagram 1 – Professionsfördelning inom grupperna man och kvinna

I undersökningen är kvinnor alltså oftast lärare och män oftast rektorer. Åldersfördelningen
visas i diagram 2 nedan. Hälften av respondenterna är yngre än 50 år, hälften äldre. De yngre
är ofta lärare (31% över 51 år) medan rektorer (55%), utvecklingsledare (68%) och
specialpedagoger (63%) är äldre. De äldre har som förväntat också längre erfarenhet inom
sin profession.

Diagram 2 – Åldersfördelning bland de implementeringsansvariga, %
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33% av respondenterna har mindre än fem års erfarenhet av sin profession, 25% har 6-10
års erfarenhet, och 42% har mer än 10 års erfarenhet. Lärare är den mest ”erfarna” gruppen
där 87% har mer än 6 års erfarenhet. Rektorer (61%), utvecklingsledare (34%) och
specialpedagoger (66%) har mindre erfarenhet, men kan å andra sidan ha varit lärare
tidigare.
81% av respondenterna har en kommunal huvudman, 19% har en fristående skola. Mindre
än 0,5% har statliga huvudmän. De fristående skolornas implementeringsansvariga är yngre
(36% över 51 år) än de kommunala (52%). De är dessutom oftare lärare (54% av fristående
skolors implementeringsansvariga) och rektorer (35%) än de kommunala
implementeringsansvariga (36% resp. 32%). Detta beror till viss del på att utvecklingsledare
till namnet är en kommunal funktion (17% av kommunala implementeringsansvariga) som
endast 2% av de fristående skolornas representanter anser sig tillhöra. Slutligen är en större
andel implementeringsansvariga specialpedagoger i kommunen (15%) än hos fristående
skolor (9%).
Inom kategorin fristående skolor är 21% implementeringsansvariga för en skola som tillhör
en koncern (33 st) – de är något yngre än de för de övriga fristående skolorna – 42% är yngre
än 40 år hos dem vars skola är i en koncern. ”Koncern” definieras utifrån dem själva vid
anmälning av implementeringsansvariga. De är något fler i storstäder, 30% jämfört med
övriga som till 21 % ligger i storstäder.

Diagram 3 – Implementeringsansvariga per kommuntyp
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Om vi slutligen tittar på fördelningen av implementeringsansvariga på kommuntyp, har de
1
implementeringsansvariga en representation inom alla kategorier som visas i diagram 3
nedan.
Delas de implementeringsansvariga in i landsdelar (Norrland, Svealand, Sydöstra Götaland
och nordvästra Götaland) finns några skillnader. Glesbygdskommuners implementeringsansvariga återfinns nästan uteslutande i Norrland, där ingen av de tre storstäderna återfinns.
Nästan hälften av förortskommunerna återfinns i Svealand.
De fristående skolorna befinner sig till 65% i storstäder, förortskommuner och större städer,
trots att de kommuntyperna utgör 41% av alla svarande. Implementeringsansvariga från
fristående skolor är överrepresenterade i Svealand (25% av respondenterna) och södra
Götaland (22%), och färre i Norrland (12%) och övriga Götaland (15%). I storstäder är 50
% av de implementeringsansvariga rektorer (medel är 32%).
Underlaget domineras av ca 40-60 åriga kvinnor, lärare och rektorer i kommunala skolor
med lång erfarenhet av sitt yrke. Vid sidan av denna ytterst tillspetsade schablon finns en
mängd implementeringsansvariga med skillnader som blir viktiga att återvända till längre
fram i resultatredovisningen.

Bortfall
Den information som funnits tillgänglig innan enkätutskicket har förutom kontaktuppgifter
varit huvudman, kommun och kön.
Utifrån de tre variablerna är bortfallet likt de som svarade på enkäten:

1

•

Uppdelat på huvudman var hade 78% en kommunal huvudman, och 22% en
fristående, vilket är mycket likt enkätsvaren där motsvarande fördelning var
81%/19%.

•

I sjutton kommuner har ingen svarat på enkäten, och totalt tjugo kommuner med
kommunala implementeringsansvariga har inte svarat på enkäten. Det sista skiljer sig
från att endast sex kommuner inte fick enkäten. De tjugo icke-svarande
kommunerna var spridda över Sverige.

•

19% av de anmälda fristående skolorna tillhörde en koncern. Bland de svarande
tillhörde 21% en koncern.

•

85% av de som fick enkäten var kvinnor, i jämförelse med 87% som svarade på
enkäten.

Kategorierna är baserade på SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) kommunindelning från 2005 (2005)

30

3.2 Skolverket som resurs
Den första frågedelen i enkäten handlade om skolverket som resurs. Här undersöks flera
utfall i programteorin som distribuerat material och deltagande på konferenser, men också
hur man uppfattat Skolverkets roll.

Insatser och material
Då enkäten gick till utsedda implementeringsansvariga är det inte konstigt att hela 98% av
respondenterna deltog på en implementeringskonferens hösten 2008. Genom tre följdfrågor
kan det dessutom sägas att implementeringskonferenserna har varit stödjande i det lokala
implementeringsarbetet (94% instämmer), tillräckligt bra utformade för att kunna ta till sig
innehållet (95%), och en möjlighet att diskutera processer för att förankra mål och nationella
prov i skolverksamheten (85%).

Diagram 4 – Implementeringsansvarigas uppfattningar om några av Skolverkets insatser.
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Respondenterna är också starkt instämmande till huruvida de känner till de olika
stödmaterialen. Skolverkets hemsida (98% instämmande), kursplaner med kommentarer till
mål att uppnå (98%) och informationsmaterial till de nationella proven (89%) är alla
1
välkända.
96% av respondenterna anser att informationsmaterialet till de nationella proven är
tillräckligt bra utformat för att kunna ta till sig det. Det är också mycket bra att föra vidare
till andra i implementeringen (95%) och stödjande i den lokala implementeringen (95%).
94% anser att de har goda möjligheter att använda sig av materialet på lokal nivå.
Inställningen till kommentarmaterialet är lika starkt. 98% anser att det är tillräckligt bra
utformat för att ta till sig det och att det är stödjande i den lokala implementeringen. Det är
också bra att föra vidare till andra i implementeringen (97%) och möjligt att använda på
lokal nivå (96%).
Den fjärde centrala insatsen efter konferens, informationsmaterial och kommentarmaterial
som undersökts är Skolverkets hemsida för mål åk 3. Resultaten är här något lägre; 86%
anser att hemsidan är tillräckligt bra utformad för att kunna använda sig av den, och 87%
tycker att den är ett bra sätt att föra vidare information på. 78% tycker den är viktig för att
förstå implementeringen, men endast 66% använder sig mycket av den.
Avsikten med ovanstående frågor har varit att undersöka om respondenterna överhuvudtaget
har varit bekanta med centrala delar av implementeringen och om de kunnat använda sig av
dem i den lokala implementeringen. Det samlade svaret är ett kraftfullt ja. Och eftersom
respondenterna är så starkt positiva till insatserna är det både svårt och vanskligt att säga
något om eventuella skillnader i åsikter mellan grupper.
Tendenser finns till att kommunala implementeringsansvariga i storstäder är mindre positiva
till konferensen som möjlighet att diskutera processer för att förankra mål och nationella
prov i skolverksamheten (76%). De tyckte också att implementeringskonferensen var sämre
än övriga implementeringsansvariga (79% instämmande jämfört med 95% överlag). En
annan skillnad är att respondenter under 40 år är mindre positiva till informationsmaterialet
till de nationella proven; de ligger 10% lägre på samtliga påståenden kring
informationsmaterialet än personer över 61 år.
Ytterligare en skillnad är att fristående skolor är mindre positiva till kommentarmaterialets
frågor än kommunala. Instämmandegraden är dock ändå 92-96%.
Sammantaget talar diagram 3 bra för sig självt – de implementeringsansvariga har känt till
insatserna, och tagit del av dem. De allra flesta har tyckt att det är tillräckligt bra utformat
och att det är användbart.
Konferenser, material och hemsida kan också studeras tillsammans i figur 3 för att se
respondenternas svarsmönster till de sexton påståendena från diagram 3. En klusteranalys
har genomförts för att identifiera större svarsmönster i påståenden om material, konferens
Informationsmaterial blev felaktigt benämnt studiematerial i enkäten, därav den något lägre instämmandegraden.
Detta kan ses i kommentarer då respondenter som ansett sig ha stor kunskap om implementeringen undrar vad
studiematerial är för något. Instämmandegraden har dock varit så hög att resultaten ansetts spegla
informationsmaterialet då det är det centrala materialet kring de nationella proven, och inget annat kunde ha
åsyftats.
1

Felbenämningen ledde också till ett internt bortfall (”ingen uppfattning”) på 12% på de påståenden som behandlar
informationsmaterialet till de nationella proven. I övrigt ligger det interna bortfallet på mindre än 5%.

32

och hemsida. Analysen visade på fyra kluster och en diskriminantanalys gav underlag för att
positionera dessa kluster. Diskiminantanalysen gav två funktioner som benämndes
Uppskattning av konferens och material, och Uppskattning av hemsidan. 1

Uppskattning av
konferens och
material

(28% av svaren)
Lärare

(21% av svaren)
Mindre än 5 års
erfarenhet i
professionen

(35% av svaren)

1
4

2

Uppskattning av
hemsidan

(16% av svaren)
Fristående skolor

3

Figur 3 – Koordinatsystem med svarsmönster från påståenden kring material, konferens och hemsida

Figur 3 delar in svaren på de sexton påståendena från diagram 3 i fyra kluster.2 Andelen svar
i varje kluster anges i procent inom parentes vid varje kluster. Kluster 3:s positionering
innebär att 16% av svaren har likartade svarsmönster och känner relativt liten uppskattning
av konferens och material (informationsmaterial och kommentarmaterial) och känner relativt
liten uppskattning för hemsidan. Dock större uppskattning än kluster 4 där 21% av svaren
finns, som å andra sidan gillar konferenser och material bättre. Kluster 2 är det som sticker
ut mest, där 35% känner mycket stor uppskattning jämfört med de övriga klustren.
De bakgrundsvariabler som listas är sådana som är överrepresenterade i just det klustret,
vilket inte betyder att alla fristående skolor befinner sig i kluster 3. Dock är andelen
fristående skolor där relativt hög. Bland variabler som kön, ålder och profession (förutom
lärare i kluster 1) finns alltså ingen signifikant skillnad.
Det anmärkningsvärda i figur 3 är inte de få avvikelser som identifieras (lärare, fristående
skolor, mindre erfarna). Det är istället den påtagliga skillnaden i svarsmönster mellan
hemsidan som insats och konferenser och material som insats. Det verkar finnas en skillnad i
hur man ser på insatsen hemsidan där man svarat på ett sätt, och resten av insatserna där
man svarat på ett annat. Vad det kan betyda är svårare att svara på, men kanske finns det två
olika dimensioner i vilka information har spridits: via hemsidan, eller via
informationsmaterial, kommentarmaterial och konferens.

Se bilaga 1 för detaljerad information om hur analyserna har gått till.
En klar skillnad mellan klustren kan identifieras i samtliga utvärderingens koordinatsystem: [SPSS-output: 86,0%
of cross-validated grouped cases correctly classified.]
1

2
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Hinder i insatserna
Trots de höga betygen på alla påståenden finns 2-10% på de flesta påståenden i diagram 3
som inte är lika positiva (motsvarar 17-86 implementeringsansvariga). I öppna frågor
efterfrågades eventuella hinder i användandet av insatserna.

Hinden kring implementeringskonferenserna har tidigare kartlagts genom uppföljande
enkäter från Skolverket. Konferensenkäterna, som har kunnat gå in i detalj i långt större
utsträckning än utvärderingens enkät, visar på en lika positiv bild av enkäterna som här.
Dock finns hinder av olika art. Förutom platsspecifika orsaker som dåliga lokaler i Göteborg
och långsam matservering på två konferenser, har kritiken att göra med innehållet i det som
Skolverket förde ut. Många tyckte inte att Skolverket kom med något nytt, och de väntade
sig mer konkreta tips på hur man som implementeringsansvarig kunde gå tillväga i den lokala
implementeringen.
Bland den information som gicks igenom under de två dagarna fick just information om
rollen som implementeringsansvarig de lägsta betygen – Skolverkets oförmåga att ge
konkreta tips (som var ett till viss del medvetet val) resulterade i en oklarhet om vad
uppdraget innebar. De flesta såg dock positivt på informationen och möjligheten att skapa
sin egen modell. Ett annat område som fick kritik var informationen om resultatinsamling
och uppföljning som av många karaktäriserades som oklar, ofärdig och luddig. Ett tredje
områden med mer negativa kommentarer än de övriga var informationen om resurser från
nationella centra. Där fanns det enligt många kommentarer ingenting nytt och ingen
synkronisering mellan de olika organisationernas presentationer på konferensen.
De hinder som fanns i anslutning till konferenserna var två delar av samma mynt – att inte
detaljstyra kommun och fristående skola sågs av vissa implementeringsansvariga som
avsaknad av tydlighet och konkret information. Av andra var det en naturlig
informationsform och en möjlighet att komma igång med sin egen modell av den lokala
implementeringen.

Hinder kring informationsmaterialet till de nationella proven handlar om att det kom ut sent
som färdigt material, och att det som fanns tillgängligt innan dess kändes ofärdigt och
osäkert eftersom det var lång tid kvar till proven skulle genomföras. Mer material
efterfrågades också. Hinder kring kommentarmaterialet var få (40 svar) och handlade precis
som föregående hinder om att det kom sent i färdig form och inte alltid fanns tillgängligt på
konferenserna i tid. Det finns ytterst få kommentarer på bristande kvalitet i såväl
informationsmaterial som kommentarmaterial, kommentarerna har alltså att göra med
tillgänglighet, och i många fall tidsbrist för att kunna tillgodogöra sig materialet.
Desto fler hinder finns kring Skolverkets hemsida för mål åk 3, som också var den
jämförelsevis minst uppskattade insatsen. Ungefär 100 svar rör svårigheter att hitta rätt och
några stycken en ofunktionell sökfunktion. Svaren talar tyvärr inte om vad som är svårt, men
många antyder att hemsidan borde göras mer pedagogisk då det finns så mycket material
kring implementeringen att det är lätt att gå vilse. Den är helt enkelt svåröverskådlig. Några
allmänna talande kommentarer är:
”Det kan vara svårt att hitta det man letar efter. Sökmotorn fungerar inte heller alla
gånger och då tar det tid innan man hittar sina svar.”
”Hemsidan är omfattande i sin helhet och det är inte alltid lätt att finna det material
men söker, därför har jag hänvisat till hemsidan för år 3, men inte använt den mer
aktivt vid implementeringen.”
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”Ibland är det svårt att hitta vissa artiklar. Sökvägarna är inte alltid tillräckligt
tydliga. Jag kan hitta en bra artikel när jag är ute och läser. Sedan kan det vara svårt
att hitta tillbaka till den.”
De 100 personer som kommenterat svårigheten att hitta rätt är blandad med tanke på olika
bakgrundsvariabler. Förutom sökfunktionen har inte enstaka funktioner fått större kritik.

Sammantaget får det ses som problematiskt att hundra implementeringsansvariga anser att
det är svårt att hitta rätt på hemsidan då den är ett viktigt instrument för
informationsspridning.

Hemsidestatistik
Skolverket har under implementeringen samlat besöksstatistik för hemsidan för mål åk 3.
Statistiken för perioden 15 juni 2008 – 21 september 2009 pekar på drygt 118’000 unika
besökare vilket ger ett snitt på ca 7’870 besökare/hel månad, och 257 besökare/dygn.
Besöksfrekvensen varierar kraftigt med Skolverkets utskick i form av nyhetsbrev och
publicering av material. Exempelvis låg antalet besökare på 73 besökare/dygn hela
sommarmånaden juli 2008 då inga större utskick gjordes, men på 612 besökare/dygn i
oktober 2008, då implementeringskonferenser ägde rum och ett nyhetsbrev skickades ut.
Om hösten 2008 var den mest intensiva i form av antal besökare så är tiden efter mars 2009
den lugnare.
Det som kan sägas utifrån tabell 2 är att besökssiffrorna är högre då nyhetsbrev skicka ut,
nytt material publiceras eller att Skolverket har aktiviteter som ökar intresset för hemsidan
eller Skolverkets resurser. Inga kopplingar har i övrigt kunnat inom utvärderingens ramar i
fråga om vem som besökt hemsidan eller vad som besökts.
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Tabell 2 – Besöksstatistik för Skolverkets hemsida för mål åk. 3. Uppgifterna har fåtts från Skolverket är
obearbetade förutom det uträknade medeltalet.
Månad

Antal unika

Aktiviteter som tros ha påverkat antalet besökare

besökare per dag,
medel

2008
15 Juni –

299

Juli

73

Augusti

467

13 juni: nyhetsbrevsutskick till 4 500 prenumeranter

v. 33: Informationsbrev 1 om nationella proven skickades ut
till rektor: där meddelades att nationella prov skulle äga rum

September

530

24 september: föräldrabladet fanns tillgängligt att ladda ner
som pdf
26 september: Kursplan med kommentarer (version 1) samt
informationsmaterialet om nationella proven lades ut på
webben, tillgängligt som pdf:er
27 september: nyhetsbrevsutskick till 6 000 prenumeranter

Oktober

612

22 oktober: nyhetsbrevsutskick till 6 000 prenumeranter
(utskicket handlade visserligen om IUP med skriftliga
omdömen)

November

384

December

183

12 december: nyhetsbrevsutskick till 6 000 prenumeranter

2009
Januari

371

20 januari: nyhetsbrevsutskick till 6 200 prenumeranter

Februari

293

Början av februari: utskicket till skolor med åk 1, 2 och 3
med Kursplan med kommentarer (version 2) och föräldrablad
nådde skolorna
Sista veckan i februari: proven kom fram till skolorna

Mars

231

April

103

Maj

103

Juni

59

Juli

17

Augusti

124

– 21 September

261

11 september: nyhetsbrevsutskick till 6 400 prenumeranter
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Skolverkets roll
Respondenterna fick i enkätens första del också svara på påståenden kring Skolverkets roll i
implementeringen. Det samlade resultatet redovisas i diagram 4.

Diagram 5 – Implementeringsansvarigas uppfattningar om Skolverkets roll
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1

Svaren visar en mycket hög instämmandegrad. Det ska dock poängteras att även om
påståendena i diagrammet är rangordnade från mest instämmande till minst, finns ingen
värdering i ordningen. Flera påståenden är inte eftersträvansvärda, som exempelvis

Skolverket borde ge bättre förslag på hur en lokal implementering kan organiseras (57%),
eftersom Skolverket inte ska diktera hur kommun och fristående skola ska lägga upp sin
implementering.
Bland de mer entydiga resultaten finns att 96% anser att Skolverket gett bra information, att
informations- och stödinsatser har fungerat bra (92%), och att dessa skulle kunna användas
som modell i andra skolreformer (92%). Dessa svar har en överväldigande instämmandegrad
till skillnad från mer splittrade svar kring huruvida Skolverket har gett tydlig information om
vad det kan vara behjälpligt med… (72%) och om man anser att det borde finnas en
ytterligare utbyggd kontakt med Skolverket (52%). Det är klart och tydligt att Skolverket
gett bra information och att modellen skulle kunna användas till andra skolreformer – men
det är också klart att det finns en stor andel som anser att utbyggd kontakt behövs och att
man borde ge bättre förslag på hur en lokal implementering kan organiseras.
Avvikelserna blir av stort intresse; att undersöka vilka grupper som svarar annorlunda än
andra. Först och främst är yngre implementeringsansvariga mindre nöjda med stödet från
Skolverket. 78% av respondenter under 40 år anser att Skolverket har varit tydligt med sin
roll i implementeringen (jämfört med 84% totalt), 66% anser att Skolverket borde ge bättre
förslag på hur en lokal implementering kan organiseras (57% totalt), och 57% tycker att det
borde finna en ytterligare utbyggd kontakt med Skolverket (52% totalt).
Regionala och kommunala skillnader kan också ses: i Götaland (utom Skåne, Blekinge,
Halland, Kronoberg) anser endast 65% att Skolverket har gett tydlig information om vad det
kan vara behjälpligt med i sin lokala implementering, jämfört med Norrland där
motsvarande andel är 77%. Storstäder, förortskommuner och glesbygdskommuner (58-64%)
tycker inte att Skolverket har varit tydligt med vilken den implementeringsansvariges roll är i
lika hög grad som större städer (77%).
Storstäder utmärker sig på flera påståenden som mindre instämmande: 72% anser att
Skolverket är en bra resurs i den lokala implementeringen, och 70% anser att Skolverket har
gett bra råd om hur man kan implementera mål och nationella prov på lokal nivå (84%/79%
i genomsnitt). Dessa påståenden är inte självklart positiva eftersom de kan tänkas inkräkta på
kommuners självstyre. Det är därför naturligt att Storstäder som kan ha en högre grad av
självstyre genom olika stadsdelar, är mindre instämmande i dessa fall. Dock tycker endast
75% av respondenter i storstäder jämfört med 84% totalt, att Skolverket har varit tydligt
med sin roll i implementeringen.
Inom gruppen fristående skolor hittas också några skillnader. 97% av de fristående skolor
som tillhör en koncern anser att Skolverkets informations- och stödinsatser fungerat bra på
det hela taget, och 91% anser att Skolverkets har varit tydligt med sin roll (genomsnitt för
fristående skolor är 89% resp. 81%). 68% anser att det borde finnas en ytterligare utbyggd
kontakt med Skolverket, jämfört med 49% för alla fristående skolor.

Fyra påståenden har mer än 5% internt bortfall (”ingen uppfattning”) – detta bortfall är inte med i
svarsfördelningen.
Jag kan få svar på frågor från Skolverket om jag vill – 15%
Jag har fått svar snabbt från Skolverket om jag har kontaktat dem – 49%
Jag anser att det borde finnas en ytterligare utbyggd kontakt med Skolverket – 25%
Skolverkets informations- och stödinsatser skulle fungera bra som modell för andra skolreformer – 12%
1
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Slutligen kan det noteras att utvecklingsledare som profession är något mer instämmande än
övriga professioner på exempelvis bra information om det material som finns till hjälp för
min lokala implementering (94%), och Skolverket har varit tydligt med sin roll i
implementeringen (92%).
Bland alla lokala skillnader finns något som är gemensamt – även om nästan alla anser att
informationen varit bra, insatserna fungerat bra, och att dessa skulle fungera väl för andra
reformer, efterfrågas mera stöd. Detta kan bekräftas genom att korsköra följande två
påståenden:

Skolverket har gett bra råd om hur man kan implementera mål och nationella prov på lokal
nivå med Skolverket borde ge bättre förslag på hur en lokal implementering kan organiseras.
Inte helt överraskande är det dem som inte tycker att råden har varit bra, som vill ha bättre
förslag från skolverket (78%), men 52% av de som tyckte att råden faktiskt var bra, tycker
ändå att Skolverket borde ge bättre förslag.
Också tydligheten från Skolverket om vad det kan vara behjälpligt med och vad den
implementeringsansvariges roll är får i sammanhanget låga betyg (72%/70%). Även om
påståendena är allmänna för hela implementeringen är det lätt att dra sig till minnes den
otydlighet som kritiserades på implementeringskonferenserna bland annars positiva
omdömen. På detta stadium verkar det som om just tydligheten och ökat efterfrågat stöd med
konkreta förslag, är de punkter där de implementeringsansvariga markerar ett visst missnöje.
Den sista professionsskillnaden där utvecklingsledare uppvisar en större säkerhet är
möjligtvis en ledtråd till att så mycket stöd efterfrågas – en stor del av de implementeringsansvariga är inte inblandade i kommunövergripande utvecklingsfrågor som utvecklingsledare
kan anses vara. Att dessutom yngre personer är överrepresenterade bland de som efterfrågar
mer stöd och kritiserar Skolverkets tydlighet mest, är ytterligare tecken på att Skolverkets
information bättre behandlas av en mottagare som kan och är van att ta emot denna typ av
information och som kan placera den i ett större organisatoriskt sammanhang.
Som under föregående rubrik insatser och material, redovisas här ett koordinatsystem där
likartade svarsmönster på ett flertal påståenden samlas i kluster. Denna gång har endast
svaren från sju påståenden samlats i kluster. De som samlats på den horisontella axeln och
beskriver en upplevd god och tydlig informationsinsats av Skolverket är:
•
•
•
•
•
•

Skolverket har varit tydligt med sin roll i implementeringen.
Skolverket har gett bra information om innehållet i mål och nationella prov.
Skolverket har gett tydlig information om vad det kan vara behjälpligt med i min lokala
implementering.
Skolverket har varit tydligt med vilken den implementeringsansvariges roll är.
På det hela taget har Skolverkets informations- och stödinsatser fungerat bra.
Skolverkets informations- och stödinsatser skulle fungera bra som modell för andra skolreformer.

Det enda påståendet som diskriminerades till den vertikala axeln är:
•

Skolverket borde ge bättre förslag på hur en lokal implementering kan organiseras.
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Skolverket borde ge
bättre förslag på hur en
lokal implementering
kan organiseras
(27% av svaren)
Lärare
Specialpedagoger
(45% av svaren)
Rektor
Fristående skola

3

Bra och tydlig

1

information, bra
implementeringsmodell

2
(28% av svaren)
Utvecklingsledare
Äldre än 61

Figur 4 – Koordinatsystem med svarsmönster från påståenden kring Skolverkets stöd

Få avvikelser kan identifieras, endast att utvecklingsledare är överrepresenterade i kluster 2,
där 28% är nöjd med informationen och inte vill ha bättre förslag från Skolverket på hur en
lokal implementering kan organiseras. Lärare och specialpedagoger som är
överrepresenterade i kluster 3, upplever nästan lika bra stöd, men skulle dessutom vilja ha
bättre förslag från Skolverket. Kluster 1 innehåller 45% av svaren och är dem som inte är
lika nöjda med stödet. Där finns en viss överrepresentation av rektorer och fristående skolor.
Bland variabler som kön, erfarenhet och kommuntyp finns alltså ingen signifikant skillnad.
Idén med koordinatsystemet var att undersöka hur svarsmönster såg ut gällande ökat
efterfrågat stöd i relation till tydlighet och uppskattad information. Som förväntat och
redovisat tidigare finns olika tydliga svarsmönster som kan skiljas åt. 27% tillhör kluster 3
som trots uppskattning vill ha mer information och kanske framför allt konkreta förslag.
Sedan finns en stor grupp (kluster 1) som inte ser tydligheten och Skolverkets modell som
optimal, men som å andra sidan inte direkt efterfrågar bättre förslag. Det är dock svårt att se
vilka grupper som ingår i de olika klustren utifrån bakgrundvariablerna, men det är tydligt
att mönstren finns.

3.3 Rollen som implementeringsansvarig
I Enkätens andra frågedel stod respondentens roll som implementeringsansvarig i fokus.
Frågorna handlade om stöd, intresse och svårigheter i rollen som implementeringsansvarig.
Viktigt i denna del var att undersöka handlingsutrymmet och viljan som nödvändiga
förutsättningar i en implementering.

Upplevelse av rollen
Diagrammet nedan visar andelen instämmande i fjorton påståenden kring rollen som
implementeringsansvarig.
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Liksom i föregående diagram är påståendena rangordnade för att kunna jämföra bättre, och
inte för att det nödvändigtvis är ”bättre” att ligga närmare 100%.
Diagram 6 – Respondenternas uppfattningar i rollen som implementeringsansvarig

De mest otvetydiga resultaten på övergripande nivå är att 94% av respondenterna anser att
de har tillräckliga kunskaper för att kunna agera som implementeringsansvarig, och att 88%
har ett stort inflytande över hur implementeringen ser ut. Mindre populära påståenden är
huruvida man får rimlig ekonomisk ersättning för att arbeta med implementeringen (33%)
och om man har kunnat avsätta tillräckligt med tid för att arbeta med implementeringen
1
(57%).
1

Fyra påståenden har mer än 5% internt bortfall (”ingen uppfattning”) – detta bortfall är inte med i svarsfördelningen:
Jag får rimlig ekonomisk ersättning för att arbeta med implementeringen – 20%
Arbetet som implementeringsansvarig är bra för min karriär – 26%
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De flesta påståendena blir främst intressanta i ljuset av vilken profession de svarande tillhör.
Det visar sig nämligen att större skillnader kan ses i åtta av de fjorton påståendena ovan med
avseende på profession. Överlag är det utvecklingsledare som är avsevärt tryggare i rollen
som implementeringsansvarig. Gruppen utvecklingsledare, som utgör 14% av
respondenterna, är främst en kommunal förvaltningsfunktion och återfinns till 98% hos
kommuner. I de sex nedanstående påståendena kan just utvecklingsledare urskiljas antingen
som mer eller mindre instämmande än övriga professioner:
Jag har en relevant tjänst för att kunna agera som implementeringsansvarig
Jag har bra stöd från huvudmannen för att kunna agera som impl.ansvarig
Jag har kunnat avsätta tillräckligt med tid för att arbeta med implementeringen.
Jag får rimlig ekonomisk ersättning för att arbeta med implementeringen.
Rollen som implementeringsansvarig är ganska enkel.
Arbetet som implementeringsansvarig är bra för min karriär.
Rollen som implementeringsansvarig är för betungande

93% (84% medel)
92% (79% medel)
77% (56% medel)
79% (33% medel)
64% (48% medel)
48% (61% medel)
8% (20% medel)

I de fem första fallen är alltså utvecklingsledare överrepresenterade, i de senare två
underrepresenterade. De anser som grupp att de har en relevant tjänst, har kunnat avsätta tid
och fått en rimlig ekonomisk ersättning. Rollen är heller inte för tung och ganska enkel,
jämfört med övriga professioner, och man har ett bra stöd från huvudmannen. De tycker
dock inte att det är ett särskilt betydelsefullt uppdrag för karriären. Detta är antagligen för
att uppdraget ingår i deras vanliga tjänst som oftast innebär att arbeta med
skolutvecklingsfrågor. Det kan också förklara den mycket stora diskrepansen i fråga om
ekonomisk ersättning.
Om utvecklingsledare är trygga i rollen som implementeringsansvarig, är lärare motpolen i
fem av fallen:
Jag har en relevant tjänst för att kunna agera som implementeringsansvarig
Jag har bra stöd från huvudmannen för att kunna agera som impl.ansvarig
Jag har kunnat avsätta tillräckligt med tid för att arbeta med implementeringen.
Jag får rimlig ekonomisk ersättning för att arbeta med implementeringen.
Rollen som implementeringsansvarig är ganska enkel.
Arbetet som implementeringsansvarig är bra för min karriär.

77% (84% medel)
74% (79% medel)
53% (56% medel)
27% (33% medel)
39% (48% medel)
74% (61% medel)

Situationen är alltså den omvända. Också specialpedagoger saknar stöd och
handlingsutrymme i större utsträckning och är tillsammans med lärare de som främst ser
karriärfördelar med uppdraget. Detta gäller inte rektorer, där endast hälften av rektorerna ser
arbetet som bra för sin karriär. Rektorer kan bara urskiljas på ett fåtal punkter; de ser ett
större intresse för implementeringen från skolledare (86%) och anser inte att de får rimlig
ekonomisk ersättning (22%).
Utöver professionsskillnader finns skillnader mellan olika typer av kommuner. Större städer
upplever ett bra stöd från huvudmannen (87%) i högre grad än glesbygden (59%). Intresset
från huvudmannen upplevs på samma sätt vara större i storstäder (86%) och större städer
(83%), meden det är upplevs vara lägre i glesbygd (54%). Däremot upplevs intresset från
skolledares sida vara lägre i storstäder (65%) än genomsnittet på 77%, liksom andelen som
upplever att de får rimlig ekonomisk ersättning (25%). Också karriärmässigt upplevs rollen
som implementeringsansvarig inte vara lika uppskattad i storstäder (38%) som i exempelvis
Min kommun/huvudman har för få implementeringsansvariga – 13%
Min kommun/huvudman har för många implementeringsansvariga – 14%
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större städer (73%) och förortskommuner (69%). Här kan det noteras att implementeringsansvariga i landets tre storstäder har en större andel över 50 år och ofta är rektorer.
I storstäderna tycker ingen (0%) att det finns för många implementeringsansvariga, däremot
tycker 68% att det finns för få (32% i snitt). Rollen upplevs slutligen som mer betungande i
glesbygd och de minsta städerna (28% respektive 36%).
De flesta av påståendena i diagram 5 ovan har skillnader som kan analyseras, dock är det
inte alla som är relevanta, de kan i sin tur bero på andra bakomliggande faktorer. Det som
här redovisas är de skillnader som tillsammans kan ses bidra till en större helhet. Till denna
helhet hör att utvecklingsledare har en mer trygg och (ekonomiskt) uppskattad roll eftersom
uppdraget hör till deras gängse arbetsuppgifter. De har därför tid att arbeta med
implementeringen. Lärarna är ofta yngre och känner i högre utsträckning att de inte får stöd,
tid och ersättning i det arbete de åtagit sig, även om de ser karriärfördelar. Denna
polarisering av två yrkesroller ska dock ses i ljuset av att 94% av samtliga
implementeringsansvariga anser att de har tillräckliga kunskaper för att kunna agera som
implementeringsansvarig.
Fristående skolor skiljer sig i fråga om tillräckligt med tid och ekonomisk ersättning, där
endast 44% och 24% instämde jämfört med kommunens 60% och 35%. Inom gruppen
fristående skolor skiljer sig dock de som ingår i en koncern på fyra punkter (övriga fristående
skolors instämmandegrad längst till höger):
Jag får rimlig ekonomisk ersättning för att arbeta med implementeringen.
Arbetet som implementeringsansvarig är bra för min karriär.
Min kommun/huvudman har för få implementeringsansvariga.
Jag tycker införandet av mål och nationella prov i årskurs 3 är en bra idé.

13%
75%
48%
97%

(27%)
(52%)
(26%)
(78%)

Generellt tycker fristående skolor inom en koncern att de inte får rimlig ekonomisk
ersättning, att det är bra karriärmässigt, att de har få implementeringsansvariga i högre
utsträckning än andra fristående skolors implementeringsansvariga. De tycker dessutom att
införandet av mål och nationella prov i årskurs 3 är en bättre idé än övriga fristående skolor.
I ett koordinatsystem med tre kluster (enligt samma metod som i figur 4) var tanken att se
närmare på hur svarsmönstren såg ut i förhållande till majoriteten av påståendena om rollen
som implementeringsansvarig. På den horisontella axeln återfinns påståendena:
•
•
•
•
•
•
•

Jag har tillräckliga kunskaper för att kunna agera som implementeringsansvarig.
Jag har en relevant tjänst för att kunna agera som implementeringsansvarig
Jag har bra stöd från huvudmannen för att kunna agera som implementeringsansvarig
Jag uppfattar intresset för implementeringen från huvudmannens sida som stort
Jag uppfattar intresset för implementeringen från skolledarnas sida som stort.
Jag har stort inflytande över hur implementeringen ser ut.
Jag har kunnat avsätta tillräckligt med tid för att arbeta med implementeringen.

Och på den vertikala axeln:
•
•
•

Jag får rimlig ekonomisk ersättning för att arbeta med implementeringen.
Min kommun/huvudman har för få implementeringsansvariga.
Rollen som implementeringsansvarig är för betungande
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Figur 5 – Koordinatsystem med svarsmönster från påståenden kring rollen som implementeringsansvarig

Återigen är det professionsskillnaden som är tongivande – professionen sätter mer än någon
annan efterfrågad variabel i enkätundersökningen, ramarna för hur respondenterna har
kommit att känna sig i sin roll som implementerare. Bland variabler som kön, ålder,
erfarenhet och kommuntyp finns alltså ingen signifikant skillnad.
Hälften av svaren har ett ganska neutralt svarsmönster i och med kluster två. De övriga två
är dock varandras motsatser där kluster ett inte får någon ersättning, tycker sitsen är
betungande och inte känner av goda förutsättningar som stöd, intresse, tid, kunskaper och
inflytande i sitt uppdrag. I kluster tre är situationen den motsatta där utvecklingsledare är
överrepresenterade.
Anmärkningsvärt är här att inget kluster egentligen ligger högt på en axel och lågt på en
annan – antingen har man goda förutsättningar på båda axlarna eller så har man det inte.
Det finns alltså inget större svarsmönster där man menar att trots gott stöd, intresse och
inflytande så är arbetet betungande och ersättningen dålig (möjligen kluster två i väldigt liten
utsträckning). Och omvänt finns inget större svarsmönster där ersättningen är god, de
implementeringsansvariga många och arbetet lätt – utan att ha stöd, stöd, intresse, inflytande
och tillräcklig tid och kunskaper.

Vilja och prioritering
En annan del av rollen som implementeringsansvarig som är viktig ur ett
implementeringsperspektiv är personens vilja. Från de tre nämnda begreppen förstå, kunna
och vilja är det sistnämnda viktigt för att en insats reform eller aktivitet överhuvudtaget ska
komma till stånd. En insats som möts av ovilja blir sällan väl implementerad, även om den
utgör en del av ens uppdrag.
De samlade svaren från sex påståenden presenteras i diagrammet nedan.
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Diagram 7 – Uppfattningar kring vilja och prioritering hos de implementeringsansvariga

90% anser att implementeringen är en bra idé. En stor andel anser också att
implementeringen är en prioriterad fråga1 och att de gärna ville bli implementeringsansvariga.
Tre fjärdedelar av implementeringsansvariga med kommunal huvudman anser att
implementeringen är en prioriterad fråga för kommunen. Var femte respondent känner sig
otillräcklig som implementeringsansvarig, och dessa befinner sig oftast i glesbygdskommuner,
och städer med mindre än 25’000 invånare (fristående skolor ej inräknade). Endast 7 %
känner att de är fel person i rollen.
Bilden som målas upp är inte odelat positiv. Ser man till skillnader mellan grupper är det
främst fristående skolor som sticker ut; respondenter från fristående skolor tycker att
införandet av mål och nationella prov i årskurs 3 är en sämre idé (82%) än respondenter med
kommunal huvudman, implementeringen är dessutom mindre prioriterad för respondenten
(72 %) och de känner sig slutligen mer otillräckliga (25%) än sina kommunala kollegor
(17%).
Att implementeringen är en bra idé är nästan alla personer under 40 år överens om (96%),
medan personer över 61 är mindre instämmande (85%). Personer med mindre än 5 års
erfarenhet i sin profession känner i högre grad att de är fel person att vara
implementeringsansvarig (11%).
Ytterligare två frågor ställdes som kan hänföras till respondentens vilja – om denne blev
tillfrågad att bli implementeringsansvarig och om man sökte aktivt att bli det. 84% blev
tillfrågade – 26 % sökte aktivt. Även om flera har angivit att de både sökte aktivt och blev
1

Påståendet har ett internt bortfall (”ingen uppfattning”) på 13% som inte är med i svarsfördelningen.
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tillfrågade är det dem som har sökt aktivt som inte har blivit tillfrågade och vice versa. Lärare
blev tillfrågade i högre utsträckning än rektorer (91% respektive 73%) och kommunala
implementeringsansvariga i högre utsträckning än fristående (88% respektive 68%). Samma
skillnader hittas i frågan huruvida man sökt aktivt – lärare och implementeringsansvariga i
kommunal verksamhet sökte i mindre utsträckning än rektorer och implementeringsansvariga
på fristående skolor.

Rollen som implementeringsansvarig
Professionsskillnaderna ger tillsammans med kommunskillnaderna ett underlag för hur
övriga resultat i utvärderingen ska tolkas. Storstäder, förortskommuner och större städer som
jämförelsevis ofta har utvecklingsledare och rektorer som implementeringsansvariga, och
medelstora och mindre städer som jämförelsevis har fler lärare, kan mot bakgrund av deras
upplevelse av rollen som implementeringsansvarig förklara den lokala implementeringens
olika organisering.
Studerar man sedan respondenternas vilja kan det fastslås att en mycket stor del av de
kommunala implementeringsansvariga anser att implementeringen är en bra idé, och att det
också är en prioriterad fråga för respondenten. Att skillnader endast kan ses mellan
kommunal och fristående skola kan tolkas som att implementeringen inom fristående skolor
skapar fler problem än i kommunala skolor – fristående skolor kan ha helt andra
läroprocesser och pedagogiska modeller som kan krocka med införandet av tydligare mål och
nationella prov i årskurs 3. Å andra sidan visar de få skillnaderna i diagram 7 att attityden
till införandet av mål och nationella prov i årskurs 3 är olika från person till person och har
mer att göra med personliga värderingar än exempelvis profession och ålder.
Slutligen bör det uppmärksammas att var femte implementeringsansvarig känner sig
otillräcklig i sin roll. Som nämnt är det en fjärdedel i fristående skolor och en sjättedel i
kommunala, varav de sistnämnda främst återfinns i glesbygd och mindre städer. Vilka
orsakerna till detta är, är svårt att utläsa på detta stadium, även om rektorer ofta får ta ett
större ansvar i just nämnda kommuntyper. Tittar man närmare på de 19% som känner sig
otillräckliga som implementeringsansvariga har de konsekvent en lägre instämmandegrad på
påstående om rollen som implementeringsansvarig, än de som inte tyckte att de var
otillräckliga. Särskilt uttrycklig är skillnaden i fråga om hur mycket tid man kan avsätta, hur
stöd och intresse från huvudmannen ser ut, om man får rimlig ekonomisk ersättning och om
man tycker uppdraget är enkelt. Tittar man också på påståendena om vilja och prioritering
ville de respondenter som känner sig otillräckliga inte bli implementeringsansvariga i lika hög
grad som andra (70% resp. 86%), även om de tycker att implementeringen är en lika bra idé
som alla andra.
Tanken är här att det tillspetsat finns en grupp implementeringsansvariga som egentligen inte
har velat anta uppdraget, inte anser sig ha tid med det, inte tycker att uppdraget är enkelt och
inte känner stöd eller intresse från huvudmannen. Att det bland många positiva signaler om
implementeringen finns en grupp som känner att de har få lokala förutsättningar att
genomföra sitt uppdrag är något att ta med sig i den fortsatta läsningen.
Tittar vi dessutom på relationen till föregående del om Skolverkets som resurs, svarar de som
menar att Skolverket har varit en bra resurs, gett ett bra stöd och gett tydlig information,
konsekvent högre på påståenden om rollen som implementeringsansvarig. De som är mer
positivt inställda till Skolverkets insatser upplever alltså ett större inflytande över
implementeringen, mer stöd från huvudman, och att rollen inte är för betungande i lika hög
grad som de som inte instämt lika mycket i påståendena om Skolverket som resurs. Huruvida
det är Skolverkets insatser som gett en god arbetssituation för den implementeringsansvarige,
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eller om det är ”rätt” implementeringsansvarig som utsatts för insatsen är dock en annan
fråga – här kan det endast sägas att svaren korrelerar.
Ett bra exempel är påståendet skolverket borde ge bättre förslag på hur en lokal
implementering kan organisera. Detta är inget som Skolverket kan göra i detalj på grund av
kommunernas självstyre i skolfrågan. 57%, och i denna grupp är det är det hälften (236
respondenter) som inte har kunnat avsätta tillräckligt med tid för att arbeta med
implementeringen, jämfört med 34% bland de som inte anser att Skolverket borde ge bättre
förslag. Detta mönster är alltså återkommande: där mer stöd efterfrågas och stödet inte är

lika uppskattat, där finns en större osäkerhet kring den egna situationen som
implementeringsansvarig med avseende på mandat, stöd och avsatt tid.

3.4 Den lokala implementeringen
Enkätens sista del innehöll frågor om hur implementeringen på huvudmannanivå hade gått
till. Avsikten var inte att återskapa den lokala implementeringen hos varje respondents
kommun eller fristående skola, utan att fånga upp de implementeringsansvarigas upplevelse
av samarbete mellan kommuner och fristående skolor, befintlig struktur och organisation för
att hantera reformer och nyttjandet av externa organisationer som exempelvis NCM.

Struktur och externa organisationer
Utifrån påståendena i diagram 8 kan utläsas att en stor del av respondenterna hade klart för
sig vad som var viktigt att göra efter implementeringskonferensen hösten 2008. Storstäderna
är den grupp som är mindre instämmande, 77% mot genomsnittets 87%.
Påståendena kan annars placeras i två grupper där den första gruppen handlar om hur
respondenten har upplevt sin enhets (kommun eller fristående skola) struktur och beredskap
för denna sorts reformer och implementeringar, och där den andra gruppen handlar om
1
nationella och regionala centra.
Om den första gruppen kan det sägas att 33% av respondenterna menar att deras huvudman
redan innan denna implementering (2007) hade en passande struktur för att hantera denna
typ av reformer. Andelen instämmande ökar till 39% när respondenten ska bedöma
situationen innan implementeringskonferensen hösten 2008. Den högsta andelen
instämmande är dock i nuvarande organisering (april 2009); 72% anser att ens enhet har en
god struktur för denna typ av reformer.
Det är utvecklingsledarna som i störst utsträckning uppger att huvudmannen har en passande
struktur och organisation både innan implementeringen (2007) och innan
implementeringskonferensen (hösten 2008), 47% respektive 51%. Lärare är återigen en
motpol, 26% respektive 31%. Skillnaden kvarstår vid nulägesbeskrivningen där
utvecklingsledarna instämmer till 78% och lärare till 64%.
Implementeringsansvariga från fristående skolor upplever organiseringen innan
implementeringen (2007) som passande i högre grad än kommunala (42% kontra 31%).
På sex av påståendena finns ett internt bortfall på mer än 5% vilket kan tyda på att de har varit svåra att besvara:
Jag har velat få hjälp av nationella eller regionala centra som tex NCM i implementeringen, men inte kunnat – 9%
Jag har fått tillräcklig kunskap om hur nationella eller regionala centra kan hjälpa mig – 7%
Min huvudman hade redan innan denna implementering (2007) en passande struktur och organisation för att
hantera denna typ av reformer – 19%
Min huvudman hade redan innan implementeringskonferensen hösten 2008 en passande struktur och organisation
för att hantera denna typ av reformer – 14%
Enligt min uppfattning har vi i den lokala implementeringen överlåtit till varje skola att arbeta själva med mål och
nationella prov – 7%
Implementeringen är ett uppdrag bland andra och borde därför inte ta så mycket tid i anspråk – 8%
1
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Diagram 8 – Implementeringsansvarigas uppfattningar om den lokala implementeringen

Även om påståendena är olika formulerade och begrepp som struktur, passande och god
alltid är föremål för tolkningar, finns en tydlig skillnad mellan hur respondenten upplever
beredskapen innan och efter skolverkets stöd. Det är ingen effektmätning av skolverkets
resurser, men ger en fingervisning om de processer som satts igång i och med reformen och
som kan undersökas närmare i fallstudierna.
Respondenter från fristående skolor skiljer ut sig också i den andra gruppen påståenden som
handlar om nationella och regionala centra, som fanns som en resurs för de implementeringsansvariga i olika utsträckning. Fristående skolor har nämligen tagit mindre hjälp av
nationella eller regionala centra än kommunala (19% respektive 34%), dessutom har 49% av
de fristående implementeringsansvariga fått tillräcklig kunskap om hur nationella eller
regionala centra kan hjälpa dem, jämfört med 64% av de kommunala. Denna insats ligger
egentligen utanför Skolverkets uppdrag men talar ändå om hur den lokala implementeringen
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har sett ut. Nationella och regionala centra kan bistå med kurser och seminariedagar kring
skolutveckling och på olika sätt vara behjälpliga med information inom respektive
kompetensområde som exempelvis språk- läs och skrivutveckling.

Förankring, delaktighet och stöd
Ett antal flervalsfrågor ställdes för att utröna vilka aktörer som respondenterna upplevde att
implementeringen varit mest förankrad hos, vilka aktörer som varit mest delaktiga i
implementeringen och vilka aktörer som respondenterna fått sitt främsta stöd från.
Resultaten redogörs för i tabell 3 nedan.

Tabell 3 - Andelen respondenter som anser att respektive aktör passar in på följande påståenden, %

Jag uppfattar den lokala

Vilka aktörer anser du är

Enligt min uppfattning

implementeringen som

mest delaktiga i den

får jag mitt främsta stöd

förankrad hos:

lokala

i den lokala

implementeringen?

implementeringen från:

Huvudman

69

28

32

Rektorer

88

71

47

Lärare

90

95

46

Elever/elevorganisationer

24

11

1

Föräldrar

36

11

1

Fackförbund

18

2

0

Arbetsgivarorganisationer

5

0

0

Andra implementerings-

50

29

35

Alternativ ej aktuellt

8

5

Skolverket

Alternativ ej aktuellt

22

33

Annan aktör

3

3

6

ansvariga som jag
samarbetar med
Kommunala resurscentra
eller motsvarande

Rektor och lärare är de aktörer som är oftast förekommande som förankrade hos, mest
delaktiga och främsta stöd. 69% anser att implementeringen är förankrad hos huvudmannen,
men endast 28% anser att de är delaktiga i den lokala implementeringen och 32 % anser att
huvudmannen är ett av de främsta stöden.
Implementeringen upplevs som mindre förankrad hos huvudmannen i glesbygd och de minsta
tätorterna (51%). I storstäder, utan fristående skolor inräknade, är andelen istället 89%.
Fristående skolor utmärker sig i att de upplever implementeringen som mer förankrad hos
elever/elevorganisationer (39%) och föräldrar (54%) och fackförbund (10%) än genomsnittet
(24%, 36%, 8%). Upplevd förankring hos huvudmannen är dock så låg som 46% jämfört
med den kommunala siffran 75%. Överlag anser nästan var tredje implementeringsansvarig
inte att implementeringen är förankrad hos huvudmannen.
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En tredjedel av respondenterna ser Skolverket som ett av de främsta stöden i den lokala
implementeringen, högre än huvudmannen. Under frågan om det främsta stödet finns annars
ingen aktör som når över 50%, vilket kan tyda på att den lokala implementeringen kan se
mycket olika ut i fråga om hur den enskilde implementeringsansvarige hanterar sitt uppdrag.
Rektorer och lärare upplevs som mest delaktiga i den lokala implementeringen. Hela 98% av
rektorerna menar att lärarna är delaktiga, siffran är 91% för utvecklingsledarna. 86% av
rektorerna anser också att just rektorer är mest delaktiga, men endast 18% av rektorerna
anser att andra implementeringsansvariga som man arbetar med är delaktiga.
Utvecklingsledarna utmärker sig i att de tycker huvudmannen oftare är delaktig (42%) än
genomsnittet (28%) och att de inte ser elever och föräldrar om särskilt delaktiga.
3% av implementeringsansvariga från fristående skolor ser andra implementeringsansvariga
som delaktiga, vilket bör ha att göra med att de är en person per skola som har fått
uppdraget som implementeringsansvariga. Motsvarande siffra i kommunal verksamhet är
36%. Kommunala implementeringsansvariga ser också kommunala resurscentra som relativt
delaktiga (9% mot fristående skolors 3%).
Huvudmannadeltagandet uppges vara större i storstäder och större städer jämfört med
glesbygd (40% mot 20%).
Den tredje kolumnen om var respondenten får sitt främsta stöd, är som nämnt den del där
svaren är minst till antalet. Det är främst från rektorer och lärare som stödet kommer, sedan
följt av andra implementeringsansvariga som man arbetar med, Skolverket och
huvudmannen. Respondenter från storstäder och större städer (borträknat fristående skolor)
finner större stöd hos huvudman (ca 50%) jämfört med glesbygd (14%). Det omvända gäller
för kategorin rektorer – här menar 29% av respondenter i storstäder och 62% i glesbygden
att bland sitt främsta stöd finns det från rektorer. Detta kan ses i ljuset av att rektorer
visserligen ofta är implementeringsansvariga i både storstäder och glesbygd, men att det finns
större kontaktytor rektorer emellan i glesbygden, medan de i storstäderna snarare vänder sig
till sin huvudman. Utvecklingsledare är också överrepresenterade vad gäller stöd från
huvudman och från Skolverket (44%/42%)
Respondenter från fristående skolor finner stöd i mindre grad hos huvudman (11%) men till
stor del hos lärare (71%) jämfört med de kommunala respondenterna (37% respektive 40%).
Om tabellen korstabuleras mot olika grupper finns några generella slutsatser:
•

•

•

Professionerna finner stöd, delaktighet och förankring i sin närmaste omgivning;
rektorer hos rektorer, lärare hos lärare och utvecklingsledare hos huvudman men
också hos Skolverk.
Fristående skolors implementeringsansvariga upplever inte den lokala
implementeringen som förankrad hos huvudmannen i lika hög grad som de
kommunala implementeringsansvariga.
Stöd, delaktighet och förankring varierar med kommuntyp men är svårt att säga
någonting om utan att gå närmare in på hur den lokala implementeringen ser ut i ett
visst fall.

Korstabuleras stöd, delaktighet och förankring mot påståendena rollen som
implementeringsansvarig är för betungande (20% instämmer), och Skolverket borde ge bättre
förslag på hur en lokal implementering kan organiseras (57% instämmer), är resultaten
entydiga: de implementeringsansvariga som upplever rollen som betungande och att
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Skolverket borde ge bättre förslag, är de som konsekvent känner relativt sett mindre stöd,
delaktighet och förankring hos huvudman, rektor och lärare.
Är det så att den som inte är nöjd med Skolverkets stöd inte kan skapa en lokal
implementeringsorganisation med stöd, delaktighet och förankring hos viktiga aktörer
eftersom denne inte har fått tillräckligt med kunskap om hur man ska gå tillväga? Eller är det
så att det är det uteblivna stödet, förankringen och delaktigheten som gör att den
implementeringsansvarige upplever rollen som betungande och efterfrågar bättre förslag? Här
är svårt att erbjuda några enkla svar, men det är tydligt att de två bristerna följs åt.

Samarbete
Två frågor ställdes om huruvida man som kommun eller fristående skola samarbetade med
andra kommuner eller fristående skolor i den lokala implementeringen. Definitionen på
samarbete lämnades öppen; frågan ville undersöka om man som implementeringsansvarig
gick över kommun- och organisationsgränserna eller om man snarare höll sig inom sin egen
enhet. Och om man inte samarbetade med andra skolor eller kommuner, ville man men
kunde inte? Resultaten kan ses i tabell 4 nedanför.

Tabell 4 – Andelen instämmande implementeringsansvariga på frågan om man samarbetar med andra
kommuner eller fristående skolor i implementeringen.
(endast kommunala implementeringsansvariga har svarat på de två första frågorna, och endast fristående
skolors implementeringsansvariga på de två sista.
I den lokala implementeringen,

Ja

samarbetar din…

Nej, vill men

Nej, behöver

kan inte

inte

Vet inte

…kommun med andra kommuner?

7%

9%

62%

22%

…kommun med fristående skolor?

9%

7%

63%

22%

…fristående skola med kommunen?

9%

33%

52%

6%

…fristående skola med andra

21%

32%

44%

3%

fristående skolor?

Den uppenbara skillnaden mellan kommuner och fristående skolor är tvåfaldig – dels
samarbetar fristående skolor med andra fristående skolor i mycket högre utsträckning än vad
kommunala implementeringsansvariga gör med andra kommunala implementeringsansvariga, dels är andelen som vill samarbeta med andra implementeringsansvariga –
kommunala eller fristående – mycket högre hos fristående skolors respondenter än hos
kommunala.
De kommunala utvecklingsledarna är de som anger att de samarbetar mest med andra
kommuner (14%), och de som till 77% anger att de inte behöver samarbeta med fristående
skolor. Motsvarande siffra för lärarna är 52%. I övrigt finns inget mönster hos de svarande
på denna fråga gällande bakgrundsvariabler.
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Tittar man på de som har samarbetat med andra kommuner eller fristående skolor kan man
se att det går hand i hand med användandet av nationella och regionala centra. 21% av
implementeringsansvariga på fristående skolor och 35% i kommuner (31% i snitt) har
tagit hjälp av nationella och regionala centra i den lokala implementeringen. Andelen är
mycket högre för
•
•
•
•

De kommuner som samarbetar med andra kommuner
De kommuner som samarbetar med fristående skolor
De fristående skolor som samarbetar med sin kommuns
implementeringsansvariga
De fristående skolor som samarbetar med andra

67%
39%

fristående skolor

36%

33%

De som samarbetar över huvudmannagränser eller med andra fristående skolor (som kan ha
samma huvudman) har alltså använt sig av nationella och regionala centra i större
utsträckning.

Hinder i implementeringen
En öppen fråga ställdes kring hinder i implementeringen. Bland 400 svar gjordes en
gruppering utifrån analysverktyget förstå, kunna och vilja.
Den övervägande delen av svar kring hinder i implementeringen handlade om dimensionen
kunna. Mer än hälften av de 400 svaren beskrev implementeringens största hinder som brist
på tid. Detta kunde uttryckas på två olika sätt, dels att man ospecificerat helt enkelt inte hade
tid att syssla med implementeringen, men kanske främst genom att man inte har getts tid av
huvudman eller skolledare:
”Tid. Både för mig att arbeta med detta i min ordinarie tjänst samt för lärare som ska ta till
sig och utföra proven samt bedöma om mål är uppnådda eller inte. Vi har haft
kompetensutvecklingsdagar men det behövs mera tid. Framförallt när vi nu börjar med proven
och som slutspurt ska bedöma om målen nåtts eller ej. Det behövs diskussions- och analystid.
Och hur går vi vidare?”
”Uppdraget ska rymmas inom våra befintliga tjänster. I vår kommun har vi varit en rektor, en
specialpedagog och utvecklingschefen som varit implementeringsansvariga. Både rektor och
specialpedagog får sköta uppdraget utan någon kompensation i arbetstid utan det förväntas
utföras vid sida av det vanliga arbetet.”
”Tid är hinder, man måste få huvudman oavsett det är friskola eller kommunal att det här är
tid som måste tas från ordinarie arbetsuppgifter för att kunna genomföras. Jag anser att min
huvudman inte förstår detta.”

Det senare citatet tangerar nästa analysdimension – den om förståelse. Här är svaren dock
färre. Få ser implementeringen och dess innehåll som en alltför komplex fråga för
kommunerna och de fristående skolorna att hantera, det handlar snarare om att få
huvudmän och rektorer att förstå att tid och resurser krävs:
”Det krävs förståelse för hur mycket tid som kan behövas ute på skolorna för fördjupning.
Rektorer är inte så insatta i vilken roll och betydelse de har i denna process.”
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”Huvudmannen hade ingen kunskap om att det fanns möjlighet att ha
implementeringsansvariga. När jag började min tjänst kom frågan från mig.”

Citaten tangerar i sin tur den tredje dimensionen – viljan – som kanske oftare är en anledning
till en uppfattad brist på förståelse hos den som tilldelar resurser för den som antar uppdraget
som implementeringsansvarig. Ungefär 50 svar handlar uttryckligen om skolledares brist på
intresse för implementeringen och dess konsekvenser:
”Jag jobbar med likvärdig bedömning sedan 2006 och jag ser tyvärr att rektors sätt att ta sig
an dessa frågor alltför ofta är helt avgörande. De "skickar" sina lärare på våra möten och
workshops utan att de vet vad de förväntas göra. Alltför många rektorer skapar inte de
förutsättningar som lärare behöver för att hinna/kunna planera - genomföra - följa upp.
Dessutom vill rektorer gärna själva stå utanför våra insatser och att vi kommer direkt till
lärargrupperna så de slipper stå inför dem själva. Rektorer har mycket att göra men...”
”Alla rektorer har inte varit med på banan. Pedagogerna har inte fått tillräckligt med tid för
att arbeta med implementeringen.”
”Rektorers ovilja att anslå tid för arbetslagens förberedelser!”
”Rektorernas påtryckningar på personalen om måldiskussioner ute på skolorna har varierat.”
”Rektorerna är inte särskilt intresserade av implementeringen.”
”Rektorerna har inte alltid prioriterat tid för lärare och annan skolpersonal att kunna delta.”
”Frågan har inte känts tillräckligt angelägen från ledningens sida. Däremot har många lärare
efterfrågat möjligheten att träffa oss implementeringsansvariga. Det har kommit alldeles för
många uppdrag från Skolverket under det senaste halvåret. Implementeringen var inte
inplanerad i läsårets kalendarium, vilket gjort att det inte funnits naturliga tillfällen att träffa
berörda lärare och att fullfölja arbetet med implementeringen. Kort sagt,
implementeringsansvariga har varit villiga för arbete, men våra tjänster har inte efterfrågats av
ansvariga.”

Få kommentarer handlar om Skolverkets roll och handlande som ett hinder. Enstaka
kommentarer behandlar sent ankommet material och pärmar, men de är i sammanhanget få.
Det är istället den implementeringsansvariges bristande handlingsförmåga som följd av knapp
resurstilldelning och oklart mandat som dominerar materialet. Föga förvånande är det dem
som angett tidsbrist och problem med ointresse från ledning (skolledare eller huvudman) som
har en överlag lägre instämmandegrad på påståendena i avsnittet om rollen som
implementeringsansvarig ovan.
Intressant här är att det inte finns någon skillnad med avseende på profession, kön, ålder,
erfarenhet eller huvudman (kommunal eller fristående skola) i jämförelse med dem som på
den öppna frågan om hinder, uttryckligen svarat att det inte funnits några problem. Det är
alltså relativt sett lika många lärare exempelvis, som anger hinder i form av bristande
handlingsförmåga som de som säger att det inte funnits hinder i implementeringen. Detta
antyder att även om det funnits professionsskillnader i tidigare avsnitt där vissa varit tryggare
än andra i rollen som implementeringsansvarig, så är upplevda hinder nära knutet till en
specifik kontext där mandat och intresse kommuniceras med utgångspunkt i enskilda
organisationskulturer och personliga egenskaper. En skillnad finns dock vad gäller
kommuntyp – storstäder och glesbygdskommuner har en större andel respondenter som
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anger hinder än de som inte ser hinder alls. Detta kan ytterligare peka på att vi måste
komplettera enkätbilden av den lokala implementeringen genom fallstudier.

Den lokala implementeringen
Föregående underrubriker har kort avhandlat struktur och externa organisationer,
förankring, delaktighet och stöd och samarbete. Också hinder i implementeringen har
redovisats. Huvudman, lärare och rektor framstår här som de huvudsakliga aktörerna i den
lokala implementeringen vad gäller framför allt förankring, men också delaktighet och stöd
till den implementeringsansvarige. Det framgår att en stor andel respondenter efter
implementeringskonferensen hade klart för sig vad som var viktigt att ta itu med, och att en
stor andel hade en beredskap i sin kommun eller på sin fristående skola som var god,
antingen sedan tidigare eller att den förbättrats sedan huvudmannakonferenserna våren
2008.
Samarbete mellan kommuner, mellan fristående skolor eller mellan kommuner och fristående
skolor uppges dock inte vara stort i implementeringen – det är främst de fristående
implementeringsansvariga som uppger att de vill samarbeta men inte kan.
Resultaten går överlag i samma spår som de tidigare delarna. Vissa yrkesgrupper skiljer ur sig
i fråga om stöd och förankring och då på ett sätt som kan förväntas. Rektorer ser lärare och
andra rektorer som delaktiga i hög grad, och utvecklingsledare har närmare band till
huvudmannen som avspeglas i stark upplevd förankring. Naturligtvis utskiljer sig de
fristående skolorna sig i flera avseenden då det inte är knutna till kommunen på samma sätt,
och anger därför andra aktörer som stöd, förankring och deltagare i implementeringen.
De öppna kommentarerna nyanserar bilden då en stor grupp (ca 200 st) ser att
implementeringen hämmats av knapp tid och ointresse från ledning. Denna grupp är
dessutom de som upplever mindre stöd och trygghet i rollen som implementeringsansvarig
från föregående enkätdel. Då det inte går att hänföra dessa kommentarer till en viss
profession eller grupp är det vanskligt att överbetona enskilda bakgrundsvariabler som
förklaringar till implementeringens upplevda framgång, och svaren tjänar snarare som
underlag för vidare analyser i form av fallstudier. Enkätsvaren kring den lokala
implementeringen kan alltså vara svåra att tyda ytterligare utan att få en större förståelse för
hur implementeringen har organiserats och fortskridit i mer kvalitativa termer. Utan att dra
för stora slutsatser av denna del övergår vi därför till att se närmare på de fallstudier som
gjorts med hjälp av intervjuer med implementeringsansvariga runt om i Sverige. Därefter kan
vi väga samman enskilda djupdykningar i form av fallstudier, med breda åsiktsyttringar i
form av enkätsvar.

54

4 IMPLEMENTERINGEN PÅ HUVUDMANNANIVÅ

I den andra delen av resultatredovisningen redovisas de sex fallstudier som gjordes parallellt
med enkätstudien. Här finns en mer utforskande ansats som vill beskriva hur den lokala
implementeringen gått till i fem kommuner och en fristående skola.
Syftet med frågan är som tidigare nämnts att få en bild av hur implementeringen har gått till
sedan Skolverket har genomfört sina huvudinsatser från centralt håll. Eftersom varje
kommun och fristående skola organiserar den lokala implementeringen efter den egna
omgivningen och de egna förutsättningarna, finns här ingen tydligt eftersträvansvärd modell
som kommuner och fristående skolor ska anta. I detta ligger självklart själva intresset för
fallstudierna; hur kommer den lokala implementeringen att se ut beroende på var och i vilket
sammanhang den initieras?
Fallstudierna presenteras först var för sig i illustrativ och deskriptiv form för att klargöra
skillnader och likheter dem emellan. Därefter studeras dem tillsammans för att undersöka hur
olika förutsättningar och tillvägagångssätt kan ge olika lokala implementeringar.
Sex olika enheter valdes slumpmässigt ut från olika kategorier. Dessa grundade sig på
kommunens storlek, läge och att en fristående skola skulle finnas representerad. Dessutom
valdes en kommun slumpmässigt ut som inte hade någon representant på
implementeringskonferenserna hösten 2008. Detta då det var av intresse att se hur en
kommun implementerat målen och proven utan att själva deltagit i den största av Skolverkets
insatser. Antagandet var inte att kommunen skulle ha implementerat det sämre än kommuner
och fristående skolor som deltagit, men att kommunen möjligtvis hade gjort annorlunda. Den
fristående skolan hade fått en egen plats på implementeringskonferensen, som alla fristående
skolors huvudmän. Där fanns alltså förutsättningar för att implementeringen skulle bli mer
skolnära än i en kommun, utifrån den implementeringsansvariges uppdrag.
•
•
•
•
•
•
•

Storstad
Större stad
Glesbygdskommun
Förortskommun
Kommun utan representation på
implementeringskonferenserna
Fristående skola

8 intervjuer
6 intervjuer
3 intervjuer
9 intervjuer
3 intervjuer + 1 skriftligt svar via e-post
3 intervjuer

Tanken med fallstudier som metod är att få en djupare förståelse för ett fenomen som sällan
kan fås genom en bredare datainsamling som exempelvis enkätstudien ovan. Där enkäten ger
en bred överblick av ett fenomen, kan fallstudien ge enstaka bilder. Detta innebär att
fallstudien ”större stad” inte kan säga något om hur implementeringen har gått till i större
städer i allmänhet, men väl hur implementeringen gått till i en enskild större stad. Skillnaden
ligger i att generaliseringsförmågan är begränsad och det är heller inte målet med
fallstudierna. När väl implementeringen är beskriven kan förvisso förutsättningar som är
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specifika för en större stad föras in som möjliga förklaringsfaktorer för fallstudien och
variationen av implementeringen som helhet.
Fallstudierna genomfördes i april och maj 2009.

4.1 Beskrivning fall för fall
Fallstudierna beskrivs i detta avsnitt utifrån en illustration som visar hur den lokala
implementeringen har organiserats. Bilden är medvetet enkelt utformad och vill förmedla
•
•

•
•

Vilka huvudsakliga aktörer som har varit inblandade
Vilka aktörer som har varit mer operativa i implementeringen (cirkulära symboler)
och vilka som har varit mer förankrande och mottagare av information
(rektangulära symboler)
Vilka huvudsakliga aktiviteter som ägt rum, och för vem de har varit utformade
I vilken riktning som information och aktiviteter gått (pilar)

Ovanstående punkter är inga krav eller stipulationer som ställts på fallens olika
implementering, utan endast generaliseringar av det empiriska materialet. Då alla intervjuer
var gjorda sågs det som lämpligt att illustrera fallstudierna för att visa på olika
tillvägagångssätt.

Glesbygdskommun
I den första fallstudien finns tre skolor med årskurs 3. Kommunen har mindre än 20’000
invånare och har som glesbygdskommun mindre än sju invånare per kvadratkilometer. Två
stycken implementeringsansvariga var med på implementeringskonferenserna hösten 2008,
båda var rektorer som deltog av eget intresse. Uppdraget delegerades av skolchefen.
Rektorerna och skolchefen i kommunen intervjuades.
I glesbygdskommunen har rektorerna och skolchefen satts som mest aktiva i
implementeringen. ”Rektorerna är de som måste vara med” kommenterar huvudmannen
valet av implementeringsansvarig. Det finns visserligen en pedagogisk utvecklare centralt men
det är rektorerna som är de lämpliga eftersom det är där reformen måste förankras och det är
där det pedagogiska arbetet leds. En av rektorerna menar att pedagogerna är viktiga men att
det krävs en förankring och översyn:
”Pedagoger kan jobba med det, men skolans huvudmän och rektorer måste vara
medvetna om vad det går ut på, annars blir det inte bra. Det handlar om tid och man
måste bestämma hur man ska göra. De övriga pedagogerna måste förstå att det inte
bara ett pedagogiskt innehåll. ’Det där fixar ni’ sa vår skolchef och det var tur i
oturen, för det här är ett sätt att förändra arbetsformen på skolan.”
De två rektorerna var på huvudmannakonferensen våren 2008 och implementeringskonferensen hösten 2008. De har förutom en dialog med huvudmannen, fört diskussioner
med ett regionalt utvecklingscenter (RUC) om stöd och förankrat frågan hos fackföreningar,
men formell förankring i form av olika beslut hos huvudmannen har inte setts som
nödvändiga. Skolverket har inte kontaktats. Just RUC har man använt som
organisationsexempel i implementeringen. I kommunen har man dessutom arbetat tidigare
mycket med projektet Kunskap och bedömning genom RUC och därför sett denna
implementering som en naturlig fortsättning. Denna erfarenhet gjorde att den första
huvudmannakonferensen kändes överflödig:
”Vårens konferens gav oss ingenting, vi kunde redan allt. Det handlade om delar om
bedömning som vi hållit på med i flera år, och de fick mycket kritik.”
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Figur 6 – Implementeringen i glesbygdkommunen. Skolchefen uppdrar på rektorsmöten åt två rektorer att bli
implementeringsansvariga. Dessa förankrade och redovisade implementeringsaktiviteterna löpande på rektorsmöten.
Aktiviteterna bestod i fyra kvällsträffar för samtliga pedagoger, även de inom slöjd och idrott och fritidspedagoger.
Arbetet fortsätter sedan i arbetslag på skolorna.

Då avstånden är längre i glesbygden är en stående kritisk punkt att konferenserna som
förlades till i detta fall Umeå, krävde stora resurser i anspråk i form av tid och pengar.
Rektorerna menar att vårens konferens i steg 1 var milt sagt meningslös i relation till de
resurser som krävdes för att medverka, men att höstens implementeringskonferens trots allt
var bland det bättre som Skolverket har åstadkommit. En videopupptagning av konferensen
efterfrågas som alternativ för kommuner med lång resväg. Hemsidan var viktig i denna
fallstudie för spridning av material till pedagoger och föräldrar.
Inga extra resurser har tillförts de implementeringsansvariga, men implementeringen har fått
hög prioritet. Rektorerna själva menar att annat blivit lidande för att de prioriterat
implementeringen, men att det var en nödvändighet och att de nu har dragit nytta av att vara
implementeringsansvariga. Just implementeringskonferenserna gav en idé om hur man kunde
arbeta med implementeringen på lokal nivå, och de lokala aktiviteterna kan uppvisa likheter
mot Skolverkets tillvägagångssätt.
De huvudsakliga aktiviteterna i den lokala implementeringen är rektorsmöten och fyra
stycken kvällsträffar för pedagoger. På rektorsmötena sitter fem rektorer tillsammans
varannan vecka och där har funnits möjlighet att förankra och följa upp de andra
aktiviteterna – kvällsträffarna. Efter att ha pratat med andra på implementeringskonferensen
ansåg de implementeringsansvariga att det kanske inte fanns säkra sätt att implementera på,
men att det istället fanns vissa sätt som man inte skulle implementera på. Ansatsen var att
inte vara för storskalig, utan att genomföra det verksamhetsnära, med utgångspunkt i
ämnena.
Man har inte samarbetat med andra huvudmän i form av kommuner eller fristående skolor.
Det finns visserligen en statlig specialskola, men den har inte varit representerad på
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kvällsträffarna. En informant menar att samarbetet inte alltid varit det bästa men förbättrats
de senaste tio åren.
Fyra stycken kvällsträffar med 30 pedagoger (F-5) inkluderandes fritidspedagoger och
pedagoger inom slöjd och idrott, genomfördes efter implementeringskonferensen. De
implementeringsansvariga tyckte det var viktigt att alla pedagoger bjöds in och deltog – även
de som inte hade årskurs 3 – för att få en kontinuitet och en samsyn kring de nya målen och
proven. De ansåg att matematik och svenska alltid är närvarande i all undervisning och att
det därför är viktigt med gemensamma termer för all personal.
Två stycken träffar handlade om matematik, två stycken handlade om svenska och svenska
som andraspråk. Träffarna förlades i olika delar av kommunen så att alla pedagoger skulle få
resa lika långt. Kvällar var den enda tiden som gick eftersom de implementeringsansvariga
endast hade två veckors varsel och man inte ville att det skulle drabba eleverna.
Träffarna leddes av de implementeringsansvariga som utgick från det material som de hade
fått eller kommit i kontakt med: kommentarmaterial, informationsmaterial om nationella
prov och samtalsmatriser. De implementeringsansvariga redogjorde för materialet, delade ut
1
instuderingsfrågor och de medverkande fick göra samtalsmatriser som lämnades in i slutet av
träffen.
Proven ägnades mindre tid än målen då man överlät detta arbete till dem som arbetar med
undervisningen. Pedagogerna, som på kvällsträffarna delades in i arbetslag om sju-åtta
personer, förutsattes fortsätta med diskussionerna, titta över planeringen och fundera på hur
man överlag kan genomföra de nationella proven på skolnivå. De implementeringsansvariga
har inte varit delaktiga på skolnivå.
Synpunkter fanns på att de nya målen var högt ställda, men inställningen kunde efterhand
sammanfattas som ”nu är det som det är” enligt en av rektorerna. Från början var det en del
som inte orkade åka då det är 10 mil mellan de olika skolorna, men efteråt tystnade
kritikerna då de allra flesta ansåg att kvällsträffarna var bra. På frågan om arbetet varit
betungande menar en implementeringsansvarig:
” …nja, men det var ju i och för sig kvällsarbete vi la tillfällena på. Grejen är att det
är den här konferenstiden […] det är det här som våra lärare vill ha, tiden att sitta
och prata igenom de mål vi har. Vi behöver ju tid för att kvalitetssäkra och få det att
stämma överens. Och det krävs mer tid nuförtiden. Men det kändes också att vi blev
så kompetenta att vi kunde klara det”
Samme informant menar dock att det är klart tröttande när det blir för många reformer och
implementeringar på en gång. IUP, skriftliga omdömen och användning av
bedömningsmatriser tar mycket utvecklingstid och är ett omfattande arbete för pedagoger
och rektorer som inte brister i intresse eller kompetens, utan i tid.
Sammanfattningsvis menar de två implementeringsansvariga att Skolverkets modell för
implementering har fungerat bra, och om det fortsätter på detta sätt kommer det gå mycket
bättre med de nya kursplanerna.

1

Som på implementeringskonferensen: man utgick från ett mål och diskuterade hur väl det stämde överens med
undervisningen.
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Fristående skola
En fristående skola utgjorde studieobjekt för den andra fallstudien. Till skillnad från
kommunerna, som fick en plats var på implementeringskonferenserna och sedan en för varje
sju skolor, så fick de fristående skolorna en plats var.
Den undersökta fristående skolan ligger i Skåne och har enligt egen utsago ingen särskild
profil på skolan, förutom att den drivs i icke-kommunal regi. Den är en ekonomisk förening
och ägs av föräldrarna. Den är inte del av en större skolorganisation eller koncern för
fristående skolor. Det är en relativt liten fristående skola med 7 pedagoger som tillsammans
har klasser inom F-6. Skolan slår ihop klasser ibland och hade våren 2009 tretton stycken
tredjeklassare. Intervjuade på den fristående skolan är rektorn, den tidigare rektorn som
slutade en bit in i implementeringen, och en lärare som är implementeringsansvarig.
Implementeringsansvarig för skolan var en lärare som hade hand om alla ämnen i 1-3, men
också för äldre årskurser. Detta år hade läraren en tredjeklass, så rektorn frågade läraren om
denne ville ansvara för den lokala implementeringen på skolan. Det fanns en samsyn kring att
en lärare skulle ha rollen som implementeringsansvarig; rektorn ansåg att det är pedagogen
som hade en tredjeklass som var bäst lämpad, den tidigare rektorn menade att det var en
fördel om det var en nära medarbetare, och pedagogen i fråga såg att det skulle bli för många
led om rektorn skulle ha hållit i trådarna på en sådan liten skola:
”De rektorer som haft många medarbetare har fått berätta om implementeringen i
flera led. Men så himla svårt är det ju inte att genomföra det här. Rektorerna kan få
slippa detta ansvar.”
Rektor såg sig också som delaktig i implementeringen men överlät det praktiska uppdraget
till den implementeringsansvarige som åkte på implementeringskonferensen; den upplevdes
som nyttig då personen inte kunde så mycket om detta innan.
Huvudman är här styrelsen. Efter kontakt med rektor uppges styrelsens inblandning i
implementeringen ha varit minimal och endast bestått i en redogörelse från rektor för att en
implementering är igång kring mål och nationella prov i årskurs 3. Utöver den förankringen
har inte huvudmannen varit involverad.
Den huvudsakliga implementeringsaktiviteten var personalmöten man hade var fjortonde dag
där all personal deltog. Den tidigare rektorn som var involverad våren 2008 släppte utrymme
för den implementeringsansvarige att använda delar av tiden i personalgruppen och ordnade
vikarier då den implementeringsansvarige skulle åka på konferens hösten 2008.
I personalgruppen (främst f-3, 4-6 var med någon enstaka gång) tittade man på hur proven
skulle genomföras och hur målen såg ut. Material från Skolverket delades ut och bearbetades
genom diskussioner. Men där stannade egentligen aktiviteterna; det handlade snarare om att
föra vidare material, följa Skolverkets process och leda diskussioner, än att hålla i workshops
för samtliga pedagoger. Den implementeringsansvarige och rektorn höll därför sig
uppdaterade på Skolverkets hemsida för mål åk 3 som de tyckte fungerat utmärkt, och
agerade utifrån den. Dock kunde en viss irritation anas då rektorn menade att Skolverket
”som vanligt” är sena med att skicka ut material. Eftersom skolan främst följde Skolverkets
process via hemsida och nyhetsbrev gjordes därför inte så mycket under hösten 2008.
Samtidigt diskuterades andra frågor som exempelvis hur man skulle gå tillväga med IUP,
utvecklingssamtalen, och skriftliga omdömen. I den sista frågan samarbetade man med
kommunen man befinner sig i eftersom den fristående skolans elever fortsätter där på
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högstadiet. Men rektorn menade att skolan ville ha lite samarbete med kommunen eftersom
de arbetar för omständigt med frågor som IUP berör.

Figur 7 – Implementeringen på den fristående skolan. Rektorn presenterar och förankrar reformen på ett
styrelsemöte (huvudman) och ger uppdraget som implementeringsansvarig till en pedagog som det året har en
klass i årskurs 3. Rektorn stödjer pedagogen i arbetet och har också markerats som aktiv (cirkel) i den lokala
implementeringen. Aktiviteterna som arrangerades tillsammans med rektor, leddes av de n
implementeringsansvarige. Aktiviteterna bestod främst i information och diskussion på personalmöten och
arbetsplatsträffar.

De nationella proven och målen vållade en viss debatt bland skolans pedagoger. Att säga att
det var ett motstånd är för mycket, men en ovilja mot bedömningar fanns:
”Blir barnen duktigare? Det finns för- och nackdelar med de nya målen. Många av
våra pedagoger har jobbat mycket med detta och har bestämda uppfattningar. Men
det gäller att dryfta och diskutera, och till sist är det något man måste göra. […] Men
det positiva är att målen och proven kan vara ett redskap för att jobba med. För nya
lärare kan proven vara en god hjälp.”
Föräldrarna till barnen var fundersamma då det någonstans fanns en uppfattning om att
målen och proven likställs med ”ordning och reda”. Eftersom skolan har många elever med
annan etnisk bakgrund än svensk finns det intressanta skillnader mellan olika föräldrars syn
på bedömning av kunskap, menade den implementeringsansvarige.
I och med att man är få så är man tätt inpå varandra och har lätt att prata sig samman. Inte
minst då många har varit med från starten på skolan för ungefär 15 år sedan. Den
implementeringsansvarige menar att det är en hög personaltäthet som gör att man kan ha en
mer informell process där man diskuterar implementeringsfrågor med rektorn vid behov som
då får vara delaktig. Också andra personer har varit hjälpsamma och gett timmar för att
organisera de nya proven. Men i princip har det skett inom det vanliga arbetet, även om den
implementeringsansvarige anser att det har varit betungade och tagit tid från planering och
undervisning. Rektorn menar att det tagit tid och energi men underlättats av en gemensam
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grundsyn. Men särskilt de nationella proven får kritik då den implementeringsansvarige inte
trodde att det skulle vara så omfattande i praktiken som gällande exempelvis kopiering. Där
måste tydligare information komma från Skolverket så att resurser kan sättas in på ett
tidigare stadium.
Sammanfattningsvis menar samtliga respondenter att de har haft tur som fått en
implementeringsansvarig var per fristående skola. Rektorn menar att implementeringen är en
”vanlig dag på jobbet” och att det nationella provet som kartläggande instrument inte spelar
någon större roll för skolan eftersom de har en specialpedagog som arbetar med det. Så som
modell för framtida implementeringar är det fördelaktigt att vara en fristående skola, och där
har ingen av de intervjuade någon synpunkt. Den tidigare rektorn inflikar dock att som
kommunal skola, hade han inte varit lika nöjd.

Kommun utan deltagande på implementeringskonferens
En fallstudie förlades till en kommun som hade mellan 12’500-25’000 invånare i Svealand.
Men intressantare var faktumet att kommunen inte hade någon representation på
implementeringskonferensen hösten 2008. Så förutom geografisk spridning och
representation av en mindre ort i Mellansverige, behandlar fallstudien ett fall där man
handlat mer utifrån dokument än utifrån en representant med konferensdeltagande.
Kommunen har 13 skolor med årskurs 3 och 11 rektorer. Frågan om implementeringen
väcktes i rektorsgruppen efter vårens huvudmannakonferens som däremot hade
representation från kommunen. Eftersom det är Skolverket som skapat begreppet
implementeringsansvarig går det inte att tala om en sådan funktion i samma termer som i
andra fallstudier då rollen institutionaliserades på implementeringskonferensen. Dock har
kommunen ansvariga för implementeringen som för enkelhetens skull också kallas
implementeringsansvariga. Dessa är två stycken rektorer för F-6-skolor.
De två rektorerna tog på sig uppdraget som aktualiserades inom rektorsgruppen. En av
rektorerna menar att det inte fanns något initiativ från förvaltningsnivå, frågan kom alltså
från rektorerna själva, bland vilka det alltså fanns de, exempelvis de implementeringsansvariga, som deltagit i huvudmannakonferensen och sett att någon måste ta ett ansvar för
implementeringen.
”Vi missade [implementerings]konferensen i höstas. Vi såg det som naturligt att
utvecklingsledaren skulle ha åkt. Och frågan kom aldrig till oss. Därför kände X och
jag att vi skulle ta tag i det här.”
En huvudmannarepresentant på Barn- och utbildningskontoret klargör kort att denne inte
har något alls med implementeringen att göra. Det mesta lämnas vidare till grundskolechefer,
utvecklingsledare och rektorer. Grundskolechefen förklarar i sin tur sitt uppdrag som att
”…läsa Skolverkets intentioner, se till att dessa har spridits till samtlig berörd
personal i organisationen samt att jag har varit med att utse en arbetsgrupp som har
fått ansvar för implementeringen.”
En viss diskrepans finns alltså kring hur ärendet aktualiserades. En rektor menar att den
kommunala kulturen i X-stad är den att det är lite centralt stöd i skolvärlden. Rektorerna
önskar sig mer stöd, men samtidigt är de inne i de pedagogiska diskussionerna i högre grad
än om förvaltningen skulle ha hand om merparten av de pedagogiska reformerna.
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De två rektorerna åtog sig uppdraget i november 2008 och avsåg att samla alla pedagoger i
kommunen som skulle ha proven i slutet av januari 2009 (40-45 pedagoger). Den
huvudsakliga implementeringsinsatsen blev två stycken träffar för samtliga pedagoger. Det
första tillfället gick ut på att gå igenom distribuerat material kring mål och prov
(kommentarmaterial och informationsmaterial om nationella prov). Tillfället låg innan
provmaterialet kom och det andra tillfället låg direkt efter. Vid det senare tillfället arbetade
man mer direkt med proven; med hur man ska tolka olika begrepp och anpassa proven för
olika barn med olika förutsättningar. Träffarna var tänkta att följas av en tredje träff. Den
uteblev dock eftersom de flesta kände att det inte skulle behövas, många hade erfarenhet från
årskurs fems nationella prov. Rektorerna var inte med på träffarna vilket hade att göra med
en pågående omorganisation; en klar brist menar en av de implementeringsansvariga.
Rektorerna har istället fått sin information via skolor och rektorsträffar.

Figur 8 – Implementeringen i kommunen utan deltagande på implementeringskonferensen. Barn- och
utbildningskontoret fick förfrågan om implementeringskonferensen men ingen åkte. Två rektorer tog själva på sig
uppdraget då det på rektorsmöten uppstod behov av samordnade aktiviteter. Två samlingar genomfördes för
pedagoger där man fördjupade sig i material. Implementeringen återkopplades till rektorsgrupp och i viss mån
huvudmannen.

Hemsidan var särskilt viktig för rektorerna som inte hade erfarenheten från implementeringskonferensen. De implementeringsansvariga insåg snabbt att det gällde att läsa in det som
fanns på hemsidan; konferensupplagan, målen, kommentarerna, proven, för att kunna
förmedla det till pedagogerna på den första träffen. Materialet kom dock för sent menar de,
och man skulle ha velat ha haft en större fördjupning inom varje material. De två tillfällena
blev för ytliga.
Rektorsträffarna var ett annat forum för implementeringen. Var tredje vecka fanns där tid för
återkoppling och förankring av implementeringen. De implementeringsansvariga upplevde
inget motstånd vare sig under träffarna eller under rektorsmötena – just rektorerna såg det
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som en möjlighet till information och att träffa kollegor. Implementeringen som sådan är en
uppgift som man har haft tidigare.
Gemensamt för träffarna och rektorsmötena var att de implementeringsansvariga inte gav
instruktioner för hur det fortsatta arbetet skulle fortlöpa på skolorna, eller hur det skulle
följas upp. Här ger grundskolechefen också sitt stöd till rektorns självbestämmande och
pedagogiska ledarskap och menar att varje rektor ska vara delaktig och ansvarig på den egna
skolan. Inget stort motstånd fanns heller hos pedagoger eller rektorer, nya mål och nationella
prov kan innebära en viss status för lågstadiet menade en av de implementeringsansvariga,
vilket kan vara en orsak till uteblivna kritiker.
Inga extra resurser tilldelades för den lokala implementeringen, det skulle skötas inom ramen
för ordinarie insatser. Träffarna lades på konferenstid och hemläxor gavs till pedagogerna
mellan träffarna. En av rektorerna menar att man har en ”klen” organisation och att denna
typ av insatser oftast läggs ut på rektorer. De små personalresurserna på den centrala
förvaltningen bidrar till denna svaghet men en pågående personalförändring på
förvaltningsnivå kan göra att insatserna i framtiden hamnar på grundskolechefsnivå. Som
nämnt är detta inte enbart en nackdel eftersom rektorerna själva blir tvingade att sätta sig in i
de pedagogiska reformerna på ett annat sätt än en centralt styrd implementering där rektorer
istället kan tänkas förbigås för att information snabbt ska ut till pedagoger.
De implementeringsansvariga anser heller inte att de har haft för lite tid eller saknat något i
implementeringen, vare sig tid eller kunskap. Däremot skulle de vilja lägga mer tid på det,
rektorerna kommer till korta när det gäller att förklara mål och prov i detalj enligt dem
själva.
Man har inte samarbetat med andra kommuner och det finns inga fristående skolor i
kommunen. Kommunen ligger inte nära en högskola vilket gjorde att man inte hade
möjlighet att ta hjälp av dem, vilket hade varit ett alternativ enligt en av informanterna. Vid
tidpunkten för intervjun fanns inga konkreta förslag på att utvärdera den egna
implementeringen, men frågan kommer att komma upp. I anslutning till implementeringen
har dessutom ett kommunövergripande arbete om mål och kunskapsuppföljning ägt rum för
samtliga lärare som undervisar i år 1-9.
Sammanfattningsvis menar de implementeringsansvariga att man har gjort det mesta själv,
utan Skolverkets hjälp. Den svaga centrala styrningen upplevs – kompetensutvecklingen till
trots – som besvärlig då det leder till dålig framförhållning, missförstånd och resursbrist,
något som kunde undvikas genom en central styrningsfunktion för denna typ av reformer.
”Hade vi varit på konferensen kanske vi hade haft lite annat material, och en lite
annorlunda tidsplan. Man får väl utgå ifrån att det fanns en del att delge. […]
Man kan väl också säga att det är en brist i X-stad att vi söker den information
vi vill ha.”

Större stad
Materialet till fallstudien om den större staden är mer omfattande än de tidigare. När
kommunen blir större och skolorna fler, blir också de implementeringsansvariga fler. Till
skillnad från glesbygdskommunen, den fristående skolan och kommunen utan representation
på implementeringskonferensen finns här ingen variabel som antyder att kommunen skulle få
en viss typ av implementering. Kommunen är snarare en ”normal” kommun, om än en större
stad med mer än 70’000 invånare. Det visar sig att denna större stad är en till ytan mycket
stor kommun med långa avstånd. 36 skolor med årskurs 3 finns uppdelade på tre geografiska
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områden. Åtta personer har varit inblandade i den lokala implementeringen: fyra från den
centrala förvaltningen, och fyra rektorer.
Fallstudien bygger på sex intervjuer. Tre med personer med funktion inom den kommunala
förvaltningen: en utvecklingsstrateg, en matematikutvecklare, en utvecklingspedagog. Två
personer är rektorer. Den sista informanten delar sin tjänst mellan den kommunala
förvaltningen (utvecklingspedagog för språk- läs och skriv utveckling) och en skola
(socialpedagog). Alla har inte varit utnämnda implementeringsansvariga från början, men har
varit de mest delaktiga och kommer därför att benämnas så.
Utvecklingsstrategen inom förvaltningen är den som har fungerat som samordnare för den
lokala implementeringen i kommunen. Skol- och kulturkontoret hade en förfrågan ute och
det föll sig naturligt att utvecklingsenheten skulle ta sig an det. Arbetsuppgifterna är
kopplade till nämndsarbete och att förankra och förmedla frågor mellan nämnder och
förvaltningen och i förlängningen skolorna. Han arbetar mot rektorerna för att informera
och implementera nya utbildningsfrågor i skolorna men har begränsad tid ute i
verksamheterna. Utvecklingsenheten var på huvudmannakonferensen och hade som ansvar
från förvaltningschefer att initiera implementeringen. Redan innan huvudmannakonferensen
våren 2008 startade därför utvecklingsenheten en arbetsgrupp med ansvar för att planera och
genomföra implementeringen av de nya målen och nationella proven i årskurs 3.
Hela arbetsgruppen bestod av åtta personer och deltog på implementeringskonferensen
hösten 2008. Fyra personer kom från Skol- och kulturkontoret och hade olika
utvecklingsfunktioner, medan fyra personer var rektorer. Även om utvecklingsenheten
ansvarade för implementeringen såg de det som viktigt att ha rektorer med för att få in deras
perspektiv och förankra det i de olika rektorsgrupperna på bästa sätt. Viktigt var också att få
en geografisk spridning i den stora kommunen, och att rektorerna hade ett intresse för
utvecklingsfrågor.
Arbetsgruppen påbörjade under hösten 2008 ett arbete med att på rektorsträffar förbereda
rektorerna på att det skulle komma en reform, och tanken var att de i sin tur skulle förbereda
sina pedagoger. Man beskrev hur rektorerna skulle se på målen och en tidsplan fram till
februari presenterades, då en kompetensutvecklingsdag skulle äga rum. Arbetsgruppen delade
ut egenutformat material som behandlade hur man kunde förbereda sig och medvetandegöra
de nya målen och proven. Man uppmanade rektorer och pedagoger att ta fram det underlag
för mål i årskurs 3 som fanns tillgängligt på Skolverkets hemsida och diskutera det ute på
skolorna. Skillnaden mellan olika rektorers situation i rektorsgruppen bidrog dock till en viss
variation vad gäller intresse och drivkraft: olika viljor bland rektorer, olika fokus beroende
på hur mycket tid man hade ge, olika förståelse för det material som delades ut – variationen
antydde att den lokala implementeringen ute på skolorna skulle vara beroende av rektorns
inställning och ambition.
Kommentarmaterialet och informationsmaterialet skickades ut i slutet av januari 2009 och
var tänkt att vara inläst av de deltagande till kompetensutvecklingsdagen. Flera
implementeringsansvariga menar dock att detta var en del som brast, många hade läst på för
lite eller inte alls. En implementeringsansvarig menar att rektorerna hade svårt att hitta på
hemsidan, och att materialet är omfattande:
”Det är svårt att få rektorerna att inse vikten av detta, att få dem att avsätta tid till
att diskutera målen varje år, och att diskutera dem tillsammans med kollegor.”
Också i denna fallstudie kritiseras framförhållningen i utsänt material. De implementeringsansvariga fick använda sig av konferensupplagorna och diskussionsunderlaget kom två dagar
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innan kompetensutvecklingsdagen. Här jämför man också med material till
implementeringen av skriftliga omdömen, där det också blev förseningar.
Efter implementeringskonferensen hösten 2008 siktade arbetsgruppen in sig på den
huvudsakliga implementeringsinsatsen, kompetensutvecklingsdagen. Den kan beskrivas som
en kommunövergripande utvecklingsdag med Skolverkets implementeringskonferens som
förlaga. I februari 2009 samlades F-3-rektorer och pedagoger för en gemensam dag kring
målen och proven. 4-6-pedagoger bjöds också in. Ungefär fyrtio skolor berördes och 400-450
personer i de tre geografiska områdena deltog.

Figur 9 – Implementeringen i den större staden. Rektorn presenterar och förankrar reformen på ett styrelsemöte
(huvudman) och ger uppdraget som implementeringsansvarig till en pedagog som det året har en klass i årskurs
3. Rektorn stödjer pedagogen i arbetet och har också markerats som aktiv (cirkel) i den lokala implementeringen.
Aktiviteterna som arrangerades tillsammans med rektor, leddes av de n implementeringsansvarige. Aktiviteterna
bestod främst i information och diskussion på personalmöten och arbetsplatsträffar.

De implementeringsansvariga ansvarade för olika delar av målen och proven och
presenterade dessa på kompetensutvecklingsdagens förmiddag. Varje person från
utvecklingsenheten hade ett specialområde som matematik eller språk- läs- och
skrivutveckling. Material från implementeringskonferensen användes och bildspel lades sedan
ut på en hemsida för alla att ta del av. Efter presentationerna fortsatte man i sina rektorslag.
Där distribuerades och förklarades arbetsuppgifter som kunde användas fortsättningsvis ute
på skolorna, däribland diskussionsunderlag till de nationella proven utformade av
Skolverket. Man uppmanade också rektorerna att köpa material från skolverket.
Inom arbetsgruppen var det främst utvecklingsenheten som ansvarade för implementeringen.
Enligt en av dem var rektorernas medverkan viktig ur förankringssynpunkt, men vad de
skulle ha för roll i övrigt framgick inte:
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”Rektorerna har spelat en diffus roll, de är en svag länk. Jag hade velat ha en process
med rektorerna innan, som vi hade innan med IUP där de kan styrdokumenten. Ska
man ha möjlighet att leda en sådan här process kan man inte vara okunnig. Jag
känner att förberedelserna kring styrdokumenten har varit dåliga, men tyvärr går
medel före mål och de sysslar mer med ekonomi. Rektorer har tyvärr för mycket på
sitt bord, de borde kunna delegera detta.”
De rektorer som har varit implementeringsansvariga har främst fungerat stödjande vid
rektorsträffar i de olika områdena och gett förslag på hur man kan implementera målen och
de nationella proven ute på skolorna, och inte minst sin egen. Som rektorer kunde de
specificera det stöd som efterfrågas av skolledare och ge ett bra underlag till
utvecklingsenheten. Rektorerna har helt enkelt varit lärarnas och skolornas representanter i
implementeringen och sett till att rätt information och material stått i fokus. De har därmed
fungerat mer som en referensgrupp än den mer operativa gruppen – utvecklingsenheten. Men
också de implementeringsansvariga rektorerna har haft ansvar för att hålla sig uppdaterade
med hemsidan som fungerat väl som informationsspridare till övriga rektorer och pedagoger.
På rektorsnivå finns mycket gott att säga om kommentarmaterialet som enligt en rektor gav
denne ett nytt sätt att tänka. Materialet har uppmärksammats av de implementeringsansvariga rektorerna vid rektorsträffar för att informationsspridningen inte skulle bli tandlös.
Rektorernas tidsbrist uppmärksammas också av andra från utvecklingsenheten. En informant
menar att intentionerna är goda men att rektorns styrande funktion gör att alla tar det olika
allvarligt och likställigheten är i fara. Handlingsplanen gick som förväntat i arbetsgruppen,
men en på utvecklingsenheten funderar på hur implementeringen skulle ha kunnat
genomföras ännu bättre om arbetsgruppen hade kommit ännu längre ner på skolnivå:
”Det hade blivit ett bättre resultat om vi hade åkt runt på skolorna – men då
förringar man rektorns roll, och det är en svaghet i systemet som sådant. För varje
nivå får man ett tapp i kunskap och det finns så mycket mer de ska göra. På lång sikt
är det viktigt att vi stärker rektorn som pedagogisk ledare. På kort sikt hade det varit
bättre att åka runt på varje skola.”
Det framförs också från utvecklingsenheten att implementeringen inte har beaktats från
förvaltningsledning och områdeschefer så kraftfullt som den borde ha gjorts, och de
signalerar ju givetvis detta till rektorer. Det är där en viss motvind har funnits.
Den lokala implementeringen har pågått parallellt med processer som skriftliga omdömen
och IUP, som man har försökt integrera så mycket som möjligt då de alla är delar av samma
helhet. En andra kompetensutvecklingsdag kring skriftliga omdömen hölls dessutom där
målen och proven i årskurs 3 på nytt kom in som ett naturligt inslag.
Kommunen ligger relativt nära ett universitet där ett regionalt utvecklingscentrum (RUC) har
erbjudit tjänster. Utvecklingsenheten tackade efter funderingar nej till stödet (t.ex.
seminarieserie för rektorer kring mål i årskurs 3) eftersom de arrangerade
kompetensutvecklingsdagen. Just utvecklingsenheten träffar andra kommuner några gånger
per termin i sin tjänst via RUC och får på så sätt inblickar i hur andra arbetar. I detta fall
valde man alltså att stå utanför men fortsatte att hålla kontakten. Fristående skolor i
kommunen var inte med specifikt i implementeringen och de implementeringsansvariga har
ingen kunskap om hur de har gått tillväga.
Enskilda implementeringsansvariga på utvecklingsenheten har egna nätverk som ytterligare
bidrar till implementeringen av mål och nationella prov i årskurs 3. Den matematikansvarige
har exempelvis ett nätverk med pedagoger från varje skola, där man vid träffar har vävt in

66

implementeringsfrågor. Samme matematikansvarige har ytterligare ett nätverk som innehåller
alla specialpedagoger i kommunen.
Med utvecklingsenheten som utgångspunkt har förutsättningarna varit tillräckligt goda för
implementeringen, menar en informant. Implementeringsarbetet är inte det enda uppdraget
de har haft, men det ingår likväl i deras arbetsuppgifter. Även de implementeringsansvariga
rektorerna uppger att de har kunnat avsätta tid för uppdraget. Det uppges att pedagogerna
har varit nöjda och att det okontroversiella innehållet i implementeringen har gjort att det
”för en gångs skull har varit smärtfritt att implementera”, där exempelvis skriftliga omdömen
gått betydligt trögare. Möjligen har det funnits rädslor kring de nationella proven, men det
har snarare handlat om okunskap som har löst sig efter diskussioner. Sett i ljuset av
Skolverkets insatser menar en informant från utvecklingsenheten att man inte nog kan betona
vikten av att lägga tid på dessa frågor:
”Det misstag som gjordes med lpo94 fick ju inte göras om. Det är jätteviktigt att
Skolverket lägger resurser på det här och informerar mycket. För mig så är det
inte så mycket nytt eftersom jag kan åka runt mycket och så i mitt arbete. Där är
implementeringskonferenserna viktiga för att medvetandegöra och sätta fokus på
frågorna som vi sedan tar med oss.”
Att den lokala implementeringen ska följas upp är en självklarhet, men det är inte riktigt
klart i vilken form det ska ske. Först då vet implementeringsgruppen hur arbetet har gått,
slutmålet är trots allt att undersöka hur trygga pedagogerna tycker att de är med de nya
målen och nationella proven. I ett andra steg vill man dra slutsatser av resultaten och se hur
man kan förbättra arbetet till nästa år.
Implementeringsansvariga från utvecklingsenheten uttalar sig överlag med självförtroende om
sin kompetens och sitt uppdrag. Att uppdraget sköts av en utvecklingsenhet är självklart då
enheten står för en beredskap och trygghet i dessa sammanhang. En av dem menar att de inte
hade implementerat annorlunda utan Skolverkets insatser. Men Skolverket tjänar ett annat
syfte menar en annan respondent: stödet via material och konferenser visade på att
”tolkningsutrymmet inte kan lämnas hur fritt som helst, även om inget nytt kom upp på
konferensen”.

Förortskommun
Nästa fallstudie avhandlar en förortskommun med mer än 50’000 invånare som ligger i
1
anslutning till en storstad. Kommunen har 18 skolor med åk 3 i fem områden.
En kommunal kvalitetsledare utsåg tillsammans med områdescheferna i ledningsgruppen,
implementeringsansvariga som skulle ansvara för den lokala implementeringen ute i de fem
områdena. Utsedda implementeringsansvariga var pedagoger och utvecklingshandledare. De
senare är pedagoger som gått en kommunal utvecklingshandledarutbildning. De intervjuade
är en kvalitetsledare, tre områdeschefer och fem pedagoger och utvecklingshandledare. Fyra
personer har alltså en funktion inom förvaltningen, fem personer ute på skolorna. Nio
personer intervjuades totalt.
Kvalitetsledaren på Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen fick innan huvudmannakonferenserna våren 2008 ett samordnande ansvar för implementeringen i kommunen. I
arbetsuppgifterna ingår att bevaka reformer inom utbildningsvärlden från regeringen och
1

De fem områdena är idag tre, men implementeringen har delats upp enligt den gamla indelningen. Dock är

områdescheferna tre stycken.
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fungera som en länk mellan ledningsgrupp och skolor. I förvaltningens ledningsgrupp sitter
områdeschefer och en förvaltningschef som tillsammans utsåg implementeringsansvariga för
fem geografiska områdena som kvalitetsledaren sedan anmälde till implementeringskonferenserna. Kvalitetsledaren och områdeschefer deltog på huvudmannakonferensen våren
2008, men inte på implementeringskonferensen hösten 2008, eftersom man ville att det skulle
vara lokalt förankrade personer.
De tre områdescheferna som var med på huvudmannakonferensen upplevde Skolverkets
information som tunn. Budskapet var dock tydligt, de skulle skicka implementerare till
höstens konferens. De beslöt i ledningsgruppen för att skicka utvecklingshandledare för varje
område som arbetat med utvecklingsfrågor och är vana att handleda grupper. De skulle både
kunna arbeta med kvalitetsledaren och på skolorna. Områdeschefens roll var i övrigt att bistå
den implementeringsansvarige på rektorsmöten och återkoppla processen till ledningsgruppen, som sammanträder varje vecka.
Kvalitetsledarens roll i förhållande till de implementeringsansvariga var att vara en samlande
funktion som kunde erbjuda tillfällen att utbyta erfarenheter, och att sedan återkoppla detta i
ledningssammanhang. Som anställd inom förvaltningen ingick uppdraget i arbetsuppgifterna.
Rollen handlar alltså om att skapa ramar och återkoppla erfarenheter snarare än att styra
implementeringen. Hur den lokala implementeringen skulle se ut i varje område var istället
upp till varje implementeringsansvarig. Kvalitetsledaren föreslog ändå en gemensam plan som
innebar att alla fem implementeringsansvariga skulle samla utbildningshandledare från
skolorna i sitt område som nätverk att utgå ifrån, vilka i sin tur samlar pedagogerna på sin
skola.
I april 2009 hade implementeringsgruppen med fem implementeringsansvariga och
kvalitetsledaren träffats fyra gånger sedan konferensen hösten 2008, och fler tillfällen var
inbokade under våren. I gruppen satt också en rektor för en fristående skola med. Denne var
med och delade erfarenheter men inget mer praktiskt kommunalt samarbete inleddes. Under
mötena har målen och de nationella proven diskuterats utifrån det material som funnits
tillgängligt efter implementeringskonferensen, främst kommentarmaterial och
informationsmaterial till de nationella proven. Träffarna har dock inte fungerat som
workshops för implementeringsgruppen utan det har varit upp till var och en att läsa in
materialet i förväg, även om vissa centrala punkter har ägnats stor uppmärksamhet.
I område A hölls en studiedag och flera veckomöten med rektorsgrupper för att förankra
målen och proven. Den implementeringsansvarige hade en halvdags studiedag för alla lågoch mellanstadiepedagoger och några förskolepedagoger, där de gick igenom alla mål från
Skolverkets kommentarmaterial. De nationella proven ägnades mindre tid. Den
implementeringsansvarige som är pedagog fick positiva kommentarer som ”du är en av oss”
och ”du vet vad det handlar om i verksamheten” som tyder på en legitimitet som kanske inte
skulle ha getts till en rektor eller centralt placerad utvecklare. Det handlar dock lika mycket
om att visa på möjligheter istället för att betona det betungande som att få en yrkesmässig
gemenskap menar den implementeringsansvarige.
Efter halvdagen skedde kontakten med skolornas utvecklingshandledare, där den
implementeringsansvariges roll var att fungera som en katalysator för det fortsatta arbetet ute
på områdets skolor. Den implementeringsansvarige träffar inte områdeschefen, men väl sin
rektor. Det är främst implementeringsgruppen och utvecklingshandledargruppen som
fungerar som arbetsforum. Om den egna implementeringen säger den implementeringsansvarige att paraplytänkandet som idé är bra, även om risken med ständig distribution av
material till nästa led kan göra att frågan tappas bort. Därför är det viktigt att någon äger
frågan.
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Figur 10 – Implementeringen i förortskommunen. Ledningsgruppen utser kvalitetsledaren till
samordningsansvarig. Utvecklingshandledare i olika geografiska områden utses till implementeringsansvariga i
samråd med lokala rektorsgrupper och områdeschefer. Den lokala implementeringen pågår i fem stuprör där A,
B och C går via utvecklingshandledare på olika skolor och dessutom direkt till pedagogerna. D går endast via
utvecklingshandledarna och område E sprider information direkt till pedagogerna. Implementeringen återkopplas
till gruppen med samtliga implementeringsansvariga och kvalitetsledaren, men också till den lokala
rektorsgruppen.

I område B och C utgick implementeringen från rektorsmöten där de
implementeringsansvariga återförde erfarenheter från implementeringsgruppens möten. Det
diskuterades vilka ramar man hade, vad rektorerna förväntade sig, och hur man kunde
förankra det på varje skola genom utvecklingshandledarna. Implementeringen fortsatte
genom att skapa en gemensam implementeringsgrupp med alla utvecklingshandledare på
varje skola. Två träffar skedde sedan med pedagogerna i årskurs 3 i berörda ämnen för att
diskutera det material som distribuerats under tiden. Den ena handlade om bedömning, den
andra om de nationella proven. På dessa träffar var det viktigast att arbeta med materialet
och hur man kunde fortsätta med sin egen utvecklingshandledare på sin skola. Processen
återförs hela tiden till rektorsgruppen för mer övergripande diskussion. En av de
implementeringsansvariga menar att de två områdena har fått mycket gjort, man att
uppdraget inte riktigt var som beskrivet från början. De implementeringsansvariga fungerade
här mer som informationsspridare än som delar av ett gemensamt recept:
”Det blev inte riktigt som man hade tänkt sig.[…] Man kan ju presentera
materialet för andra som skolverket gjort, det var det en annan
implementeringsansvarig som gjorde. Alla är ju läskunniga. Det arbetet kan ju
inte jag driva. Det är processen och samtalen på skolorna som är det viktiga.”
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I område D skapade den implementeringsansvarige en ny grupp för områdets tre skolor med
två till tre utvecklingsledare på varje skola. Gruppen träffades en gång innan, en gång under
och en gång efter de nationella proven, där rektorerna var med på det första mötet. Sedan var
det upp till varje skola att gå vidare med frågorna utifrån det material som fanns att tillgå. På
den implementeringsansvariges egen skola genomfördes exempelvis en studiedag för
pedagoger med presentationer och diskussioner kring målen och de nationella proven.
Här avspeglas alltså den frihet som de implementeringsansvariga hade i implementeringen
och där områdena som fungerat som stuprör, har en inbördes kontakt som snarare syftar till
återkoppling och reflektion än till samordning och likformighet. Den
implementeringsansvarige i område D tyckte det var bra att det inte var rektorer som höll i
processen av tidsskäl. Själv hade den implementeringsansvarige inga problem att förankra
processen. Dock var det viktigt att hela tiden medverka på implementeringsgruppens träffar
så att en viss överblick fanns. Den implementeringsansvarige säger sig ha fått ta sig tid fast
den egentligen inte funnits. Det har funnits en frihet att skapa nätverk och utforma
implementeringen utifrån ens egna sätt. Exempelvis har han kunnat diskutera IUP och
skriftliga omdömen i samma forum tillsammans med utvecklingshandledare och pedagoger.
I område E satte sig den implementeringsansvarige in i materialet eftersom denne inte var
insatt innan. Implementeringen har fortlöpt som en diskussion mellan den
implementeringsansvarige och dennes rektor, som har fört vidare informationen till andra
skolor. Den implementeringsansvarige har deltagit i implementeringsgruppens träffar men
betonar att alla i gruppen gjorde på olika sätt. På mötena fanns många idéer, men i område E
fanns inte mycket tid till studiedagar eller mer strukturerade träffar. Sådant kunde heller inte
den implementeringsansvarige besluta om, menar denne. Information och material skickades
istället till andra rektorer i området som skulle höra av sig om de ville har fortsatt
information. Den implementeringsansvarige tog kontakt med utvecklingshandledare på varje
skola i området via e-post för att organisera en träff när de nationella proven var över.
Ansvaret för att distribuera materialet lades alltså på rektorerna och att läsa materialet på
pedagogerna.
”Nej, jag har inte fört vidare det, det är upp till var och en, att gå in på hemsidan
och titta. Det måste man sätta sig in i om man ska undervisa. Däremot kan jag
skicka vidare frågor, om jag inte kan svara på det själv. Det åligger var och en att ta
ansvar för detta. Sen ska jag ju hjälpa dem så vi kommer fram till gemensamma
beslut om hur vi praktiskt kan jobba för att uppnå allt, men just informationen om
mål och nationella prov, det har jag ju länkat till. Jag utgår ifrån att de läser det.”
Rektorerna har i område E varit viktiga i fråga om mandat. Dock har tiden spelat in och den
implementeringsansvarige har inte känt något jätteengagemang från rektorerna och
kontakten med berörda skolor har också tagit tid. ”Det här fixar man inte med lite
kompledigt”, uttrycker den implementeringsansvarige det. Han ser snarare att jobbet börjar
nu (april 2009) i och med att man ska sätta sig ner och prata om de nationella proven med
samtliga berörda lärare.
Gemensamt för kommunen är att facket och föräldrarna inte har haft några synpunkter på
reformen eller implementeringen av den. I årskurs 9 finns tankar om kompensation för de
som sysslar med nationella prov, men i årskurs 3 är det inte aktuellt, menar kvalitetsledaren,
kanske är det istället så att den nya reformen underlättar arbetet som ett stöd i
undervisningen. Pedagogerna har heller inte haft några större invändningar och
områdeschefer upplever en förändringsbenegenhet som gör att pålagor upplevs som mindre
betungande. Visserligen finns ideologiska invändningar kring framför allt de nationella
proven, men de praktiska fördelarna med de nya målen och proven har tagit överhanden.
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De skilda implementeringarna är det som karaktäriserar kommunens förhållningssätt till den
övergripande implementeringen. Tanken att ha ett gemensamt forum mellan
implementeringsansvariga men i princip en implementering utan gemensam form, har
resulterat i många olika subgrupperingar och nätverk som gör det svårt att beskriva
kommunens tillvägagångssätt som helhet. En implementeringsansvarig är förvånad över hur
långt eller kort man har hunnit på olika skolor och en annan hur roligt det är att det bildats
egna små nätverk av matematikpedagoger. En tredje efterfrågade fler förslag och idéer på hur
den lokala implementeringen kunde ha gått till. I Område E fokuserades de nationella proven
helt medan man i fasen innan lade ansvaret på rektorer och pedagoger att bli införstådda
med målen. I område B och C lades ansträngningen på två pedagogträffar.
Inga extra resurser har funnits för implementeringen. De implementeringsansvariga har dock
fått ta in vikarier och de flesta anser sig ha haft tillräckligt med tid, även om det är andra
ärenden som blir bortprioriterade. Exempelvis har man använt utvecklingshandledartid.
Regionala och nationella centra har inte använts, och man har inte haft något organiserat
arbete med andra kommuner. IUP och skriftliga omdömen är processer som skett parallellt,
och inte integrerat i implementeringen av mål i årskurs 3.
Skolverkets modell för implementering får positiva betyg bland de implementeringsansvariga.
Förutom tidsaspekten menar en av dem att det var viktigt att säga att ansvaret låg hos
huvudmannen, och att de sedan gav vissa av lednings- och rektorsgrupp utsedda personer
ansvar för att genomföra implementeringen. Det har varit en fördel att förvaltningschef och
ledningsgrupp har tagit ansvar för detta, och att det finns kompetenta utvecklingshandledare
på skolnivå, menar kvalitetsledaren, processer som denna implementering är väldigt sårbara
om fel personer blir ansvariga.
Områdescheferna stämmer in i fördelen av att ha en beredskap med utvecklingshandledare
som kan ta tag i frågor på kort tid. Med det sagt menar en av områdescheferna att
kommunen säkert hade klarat det praktiska utan Skolverkets hjälp, men förankringen och
tolkningsramarna är viktiga att göra gemensamma.
Liksom i övriga fallstudier riktas kritik mot distributionen av material och datumet för
tillgängliggörande. Anmärkningar på den Internetfokuserade metoden fanns också: ”Det man
kan fundera över är ju hur man kan använda Internet på olika sätt. Man kan inte lita på att
alla har tillgång och kompetens till det.”

Storstad
Storstaden är den kommun med flest implementeringsansvariga och per definition den största
staden. Fallstudierna har nu gått från glesbygdskommun till storstadskommun och inte
oväntat finns skillnader i hur man har valt att organisera implementeringen.
Storstaden är indelad i sexton stadsdelar och har fler än 120 skolor med årskurs 3. I en
kommun av en sådan storlek har området Omdömen, bedömning och betyg på
Utbildningsförvaltningen uppdraget att hantera förordningsförändringar, för att se om skolor
hanterar dessa förändringar på lokal nivå. Organiseringen av implementeringen sköttes alltså
på central kommunal nivå. I storstaden har åtta intervjuer gjorts, en på
utbildningsförvaltningen och sju med implementeringsansvariga rektorer och biträdande
rektorer.
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Under våren 2008 bildades en referensgrupp bestående av en huvudmannarepresentant på
Utbildningsförvaltningen och ett mindre antal rektorer från fyra områden där frågor kring
den kommande implementeringen skulle diskuteras. Efter huvudmannakonferensen förstod
gruppen att det inte skulle bli tal om alltför många platser till hösten
implementeringskonferens, men att bra stödmaterial skulle finnas tillgängligt för distribution.
Gruppen ansåg att de arton platserna som storstaden tilldelades skulle fördelas på
stadsdelarna och ges till rektorer och biträdande rektorer som i implementeringen ska ha en
arbetsledande funktion för sin stadsdel. Tre personer gavs också uppdrag på förvaltningsnivå:
den redan implementeringsansvarige huvudmannarepresentanten på utbildningsförvaltningen, en språkansvarig och en matematikansvarig. Kontakter ner till skolorna från
förvaltningsnivå fanns också sedan tidigare och ett intranät för kommunens skolpersonal.
I september 2008 hölls ett rektorsmöte med 116 rektorer där ansvar och organisering för de
nya målen och nationella proven skulle komma att se ut. Det var här som det gavs möjlighet
att anmäla intresse för att bli implementeringsansvarig, eftersom det var viktigt att det fanns
en frivillighet som borgade för engagemang i uppdraget. Det kom in många anmälningar till
platserna och man förvaltningen fick till och med tillsätta en referensgrupp för att välja ut de
slutgiltiga implementeringsansvariga. De nya implementeringsansvariga åkte sedan på
implementeringskonferensen.
Ett första gemensamt möte med de implementeringsansvariga hölls efter implementeringskonferensen hösten 2008. Det var ett möte för att ge en lägesbeskrivning från
utbildningsförvaltningen, samla gruppen och för att tillsammans formulera vilken typ av
information det var viktigt att gå ut med till skolorna.
Steg 2 i storstadens lokala implementering var att de implementeringsansvariga skulle sprida
informationen och materialet från konferensen till skolledarna i sin stadsdel. Sen skulle varje
skola bedriva ett lokalt implementeringsarbete. Utbildningsförvaltningen uppmanade alla
skolor att göra en handlingsplan för hur man skulle implementera målen och de nationella
proven på sin skola. En sådan skulle löpa från december 2008 till åtminstone augusti 2009
och kunde innehålla ett kalendarium med aktiviteter som visade på att man avsatte tid för att
organisera och diskutera reformen. En genomförd handlingsplan i december 2008 belönades
med 20’000 kr som kunde användas för inköp av material som kunde användas på skolorna
(t.ex. samtalsguide, diskussionsunderlag). Sedan detta möte har de implementeringsansvariga
och utbildningsförvaltningen träffats ytterligare tre gånger (april 2009). Den
implementeringsansvarige på utbildningsförvaltningen beskriver mötena:
”Det handlar om att uppdatera frågorna, att ta del av den diskussion som pågår och
se helheten tillsammans med skriftliga omdömen. Allt hör ihop. Jag försökte
säkerställa att det var känt vad målen handlade om och att all informationen kommit
ut. Att informera om tankarna. Alla [implementeringsansvariga] var ganska överens
om att det blir någorlunda likt i stadsdelarna. Idén har varit att bara föra vidare
informationen eftersom det är rektorns ansvar, rektorn är fri och självständig.”
Tanken har alltså inte varit att de implementeringsansvariga skulle vara särskilt operativa. De
har inte direkt samarbetat, uppdraget bestod i inläsning av material och att komma
frågeställningar att diskutera, att säkerställa implementeringen i sitt område och att se till att
stödmaterial sprids. Inte heller den implementeringsansvariga på utbildningsförvaltningen ska
vara operativ i sitt uppdrag; dennes uppgift uttrycks som att ”säkerställa lokala processer i
kapillärsystemet”. Från stadsdelarna ska sedan erfarenheter utbytas och gemensamma
problemställningar diskuteras. En implementeringsansvarig likställer sitt uppdrag med en
försäljares:
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“Jag måste sälja idén. Jag måste inspirera, vägleda och få mina kollegor att tänka att
det faktiskt går!”
De implementeringsansvariga har överlag gått vidare på liknande sätt. De intervjuade
implementeringsansvariga som arbetade med implementeringen ute i stadsdelarna kan delas
in i två grupper.
Den första grupperingen innehåller de flesta implementeringsansvariga som efter
implementeringskonferensen och den gemensamma implementeringsträffen på
Utbildningsförvaltningen, samlade sitt områdes rektorer för en genomgång av målen, proven
och annat material. Några skolor hade gjort eller var i färd med att göra en handlingsplan så
det fanns en medvetenhet. Om inte så var det på denna träff där skolornas pedagogiska
ledning samlades för att gå vidare i den lokala implementeringen. Som bekant var
utbildningsförvaltningens hållning att rektorerna var självständiga i arbetsprocessen och att
den implementeringsansvarige skulle fungera som stöd och informationskanal. Sedan kunde
givetvis varje rektor ha aktiviteter för pedagoger på sin skola, men inte i den
implementeringsansvariges regi.
Innehållet på rektorsträffarna bestod i en redogörelse för målen och proven men också
egenhändigt utformat material. Vidare förtydligades ansvarsfördelningen och rektorerna tog
det vidare till sina skolor. Alla implementeringsansvariga har sagt att rektorerna tog till sig
materialet utan någon större diskussion eller invändningar. En oro kunde gälla hur lärare
skulle ta emot den ökade arbetsbördan kring de nationella proven.
Den andra grupperingen av implementeringsansvariga är de som gått ett steg längre och haft
aktiviteter för pedagoger. Till skillnad från den första grupperingen där ansvaret för
kompetensaktiviteter för pedagoger lades på rektorerna i ett tidigt skede (november 2008),
var samlingarna här en blandning av rektorer och pedagoger. En av de
implementeringsansvariga hade en heldag med alla sina skolors pedagoger och rektorer, en
annan hade en rektorsträff där alla rektorer skulle ta med en pedagog som kunde bistå
rektorn i implementeringen på dennes skola, en tredje hade enskilda möten på varje skola där
rektor och en pedagog blev informerade om stöd och ansvar.
Det är alltså implementeringsgruppen på Utbildningsförvaltningen som är den fasta punkten i
storstadens lokala implementering. Med den som forum för erfarenhetsutbyte och
återkoppling av hur den lokala implementeringen fortlöper i de olika stadsdelarna är det trots
allt de olika rektorerna som äger processen i de flesta fallen. Det är därför svårt att
generalisera implementeringen efter denna punkt, men tydligt är att ett större antal skolor
innebär fler led i implementeringskedjan och att fokus för den implementeringsansvarige
oftast förskjuts från kompetensutvecklingsledare till informationsbärare. Denna hållning är
som nämnt medveten från förvaltningens sida för att understryka skolledarnas autonomi,
men vittnar ändå om att en standardiserad lösning på implementeringsfrågan inte har varit
aktuell i en kommun med över hundra rektorer.
I storstaden är det inte lika många som menar att de har haft svårt att hinna med de utökade
arbetsuppgifterna som i de andra fallstudierna. Detta kan ses som en följd av att de
implementeringsansvariga i storstaden har haft en mer förmedlande roll än i övriga fall där
mycket tid ägnats åt olika implementeringsaktiviteter. Men det finns också en förvåning från
implementeringsansvariga i storstaden till varför Skolverket har ansett det vara så viktigt och
så svårt med målen och de nationella proven att det var tvunget att hållas så omfattande
informationsinsatser i form av konferenser: ”Det svåraste var att förstå varför Skolverket
tyckte det var så speciellt”. Några poängterar storstadens beredskap genom dess
egenutformade prov för årskurs 3 som gett pedagoger och rektorer vana i bedömningsfrågor.
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Men även om få önskade mer tid menar flera att Skolverket inte får glömma hur stor
storstaden egentligen är, och att den inte går att betrakta som en kommun bland andra utan
måste få fler implementeringsansvariga. Med få ansvariga kan man inte ägna för mycket tid
åt implementeringen och funktionen blir förmedlande istället för utförande.
Utöver de enskilda insatserna anordnade Utbildningsförvaltningen tillsammans med NCM en
matematikdag med två lärare från respektive skola, där fokus låg på mål och nationella prov
i årskurs 3. Också kring ämnet svenska och svenska som andraspråk fanns övergripande
pedagoger och en extrainsatt dag med föreläsare från myndighetshåll. Regionala
utvecklingscenter har inte använts eller deltagit i just denna implementering, men väl i andra.
Fristående skolor har heller inte involverats på förvaltnings- eller
implementeringsansvarigsnivå.

Figur 11 – Implementeringen i storstaden. Utbildningsförvaltningen samordnar 16 implementeringsansvariga
rektorer som i ett gemensamt forum utbyter erfarenheter och tankar. Den lokala implementeringen sker i
respektive implementeringsansvarigs stadsdel. En referensgrupp finns tillgänglig för utbildningsförvaltningen
bestående av rektorer. Förvaltningen har också en kanal ner till varje skola som ska utforma varsin handlingsplan
för hur man ska gå tillväga.

Kommentarmaterialet från Skolverket betraktas av flera som riktigt bra.
Diskussionsunderlaget likaså. Det framhålls som positivt att det anknyter till lokal planering
och att det har en stark koppling till strävandemålen. Material från Skolverket har inte gåtts
igenom i detalj på den implementeringsansvariges nivå, utan snarare på skolnivå. Det är
därför svårt att säga hur man konkret använt materialet i storstaden förutom att
kommentarmaterial och informationsmaterial om de nationella proven redogjorts för och
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skickats vidare till rektorer och skolor, eftersom skolnivån ligger utanför utvärderingens
ramar.
Storstaden är den fallstudie där hemsidan får bäst betyg. Enligt en person är den ”jättetydlig
och bra, och vad som än kommer är det matnyttigt.” I storstadens implementeringsmodell
kan det antas att framgången är helt avhängig centrala kommunikationsmedel som hemsidan.
Den har använts som vidarebefordring av material och tips på intressanta rapporter, som
ersättning för missad implementeringskonferens genom filmklipp och för att hålla sig
uppdaterad på Skolverkets implementeringsaktiviteter.
Något som återkommer i flera fallstudier är de positiva bieffekter som implementeringen har.
Många implementeringsansvariga betonar helhetsambitionen: tillsammans med IUP och
skriftliga omdömen är det nästan fördelaktigt att ha parallella spår. Implementeringarna
väcker intresse för matte och svenska på ett annat sätt än tidigare och pedagoger skapar egna
studiecirklar som ”ringar på vattnet”.
Utbildningsförvaltningen uppger att handlingsplanerna kommer att följas upp, att undersöka
hur man har genomfört det rent praktiskt. Uppgiften centralt har varit att säkerställa lokala
processer men längre fram ska man dessutom följa upp implementeringen med pedagogerna
själva. Men något som flera intervjuade är klara över nu är att det krävs en speciell lösning
för kommuner av denna storlek.
Sammantaget får både Skolverkets och Utbildningsförvaltningens implementeringsmodell bra
betyg. Att skapa nyckelpersoner som kan ansvara för spridning och kontakter istället för
rektor är en bra modell. Kombinationen av centralt övergripande stöd och lokal frihet har
varit uppskattad och förankrad hos implementeringsansvariga och rektorer. Det visar sig inte
minst i att materialet använts flitigt och att presentationer för pedagoger och rektorer ofta tar
sin utgångspunkt i implementeringskonferensen form och innehåll. Informanter som var med
vid införandet av läroplanen 1994 och 1980 förundras över hur mycket bättre
implementeringen har lyckats denna gång:
”Det har förvånat mig att det har varit så smidigt att genomföra. Vid nästa
läroplan har man en fantastisk modell att utgå ifrån. Skolverket har gjort sig
synliga, varit utåtriktade, har inte varit ett gömt verk, har hållit sig framme och
haft en öppen dialog. Jag tycker också att Utbildningsförvaltningen har haft en
otrolig organisation.”
Den positiva kritiken balanseras av personer som liksom ovan förvånas över att det var en
sådan anstormning av resurser och stöd för något som är så enkelt:
”Om man funderar kring nya direktiv så kändes det som om de tog i väldigt
mycket för att implementera de nya proven och målen. Det kändes som om det
var lite för mycket, lite överdrivet. Det var bra från Utbildningsförvaltningens
sida att ta det här greppet, men det hade räckt med det.”

Summering av fallstudierna
Fallstudierna har i utvärderingstermer beskrivits som en intressentutvärdering. Intressenterna
i fallstudierna har uttalat sig om Skolverkets modell för implementering, de har uttalat sig om
hur deras egna lokala implementering har gått till, och vilka svårigheter som har funnits.
Det är inte aktuellt att betygssätta de lokala implementeringarna eftersom vi inte har några
gemensamma bedömningskriterier för hur de ska gå till. I april 2009 då intervjuerna gjordes
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var dessutom implementeringen i full gång och de nationella proven på gång, så de allra flesta
informanterna menade att det var för tidigt att säga om implementeringen hade varit lyckad
eller ej. Det fallstudierna kan bidra med är förutom en deskriptiv bild av hur kommunerna
och en fristående skola har gått vidare med Skolverkets resurser, en bild av hur professioner
och olika geografiska och befolkningsmässiga faktorer ständigt måste beaktas i ett
förändringsarbete.
Även om fallstudierna är deskriptiva djupdykningar i enskilda fall, är det givande att inför
analysen summera de likheter och ytterligheter som presenterats.
>

I alla fallstudier har respondenterna gjort ett genomtänkt aktivt val av
implementeringsansvariga. Även i den fallstudie utan konferensdeltagande där ett val inte
direkt har gjorts, har uppdraget ansetts ligga hos rektorer.

>

Alla fallstudier har utformat implementeringen efter sin kommuns storlek, antal skolor
och geografiska förutsättningar.

>

I de fallstudier där utvecklingsenheter har haft hand om implementeringen visar det sig
att det är viktigt att förankra implementeringen hos rektorerna för att avståndet inte ska
bli för stort till skolnivå, och för att rektorerna ska kunna vara delaktiga.

>

Rektorer urskiljer sig i fallstudierna på många olika sätt genom att vara självständiga
nyckelpersoner – därför uppger informanterna att det är extra viktigt att de inte är
oengagerade och avsätter tid och mandat till de som är implementeringsansvariga.

>

Informanterna uppger att Skolverkets modell för implementering har fungerat bra och
skulle fungera väl i framtida implementeringar, även om storstaden tyckte att Skolverkets
insatser var i mesta laget. Det som uppskattas är tydlighet, gemensam ram för tolkning,
likställighet och representativitet i form av att ett statligt verk presenterar och förklarar
sina publikationer.

>

Utvecklingsledare har kompetens för utvecklingsarbete och sitter strategiskt, men kan
sakna legitimitet och mandat för att verkligen förankra implementeringsarbetet.

>

Pedagoger har legitimiteten att bedriva implementeringsarbetet men saknar överblicken.

>

Slutgiltiga versioner av olika material har ansetts komma för sent vilket har varit
irriterande för flera implementeringsansvariga.

>

Hemsidan har fungerat bra som informationsspridare och har i frånvaron av formellt
material varit särskilt viktig. De flesta har använt hemsidan för att sprida material och
vissa för att titta på filmer och anmäla sig till nyhetsbrevet.

>

Ideologiskt motstånd kan endast observeras sporadiskt, då från föräldrarnas sida i en
fallstudie. Innehållet i målen och proven har uppfattats som okontroversiellt och snarare
som ett sätt att förbättra undervisningen.

>

Det finns överlag ingen omfattande problematik kring förståelsen av målen och de
nationella proven hos implementerigsansvariga eller pedagoger.
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4.2 Sex fallstudier, sex implementeringar
De sex fallstudierna visar på olika sätt att implementera. De sträcker sig från informella
samtal i korridoren, till förvaltningsledda rektorsmöten för mer än hundra personer. Det är
uppenbart att de sex fallen är resultatet av att de olika kommunerna och den fristående
skolan har kunnat utforma den lokala implementeringen efter de egna förutsättningarna. På
samma gång måste uppdrag och ansvar fördelas och tas, och inte sällan ses implementeringen
som ytterligare en pålaga.
I detta avsnitt studeras fallen tillsammans utifrån de tre begreppen förstå, kunna och vilja.
Syftet är att förtydliga hur implementeringen har gått till på huvudmannanivå. Som
diskuterat i metoddelen är antagandet att en implementering måste förstås, kunna
genomföras, och vilja genomföras. Hinder i något av fallen hämmar och kan i värsta fall
stjälpa den mest genomtänkta implementeringen.

Förstå
Ett krav är att den implementeringsansvarige måste förstå hur implementeringen går till, men
också vad implementeringens budskap innehåller. I få fall har det framkommit att de
implementeringsansvariga själva har haft svårt att förstå innehållet i implementeringen eller
hur man i sin kommun eller på sin fristående skola, ska gå tillväga. Det finns alltså en
distinktion i om man förstår innehållet eller tillvägagångssättet.
Innehållet i reformen – målen och de nationella proven – uppges inte vara någonting som
vållar problem i någon av fallstudierna. Givetvis krävs det att pedagoger, skolledare och
framför allt implementeringsansvariga läser in sig på materialet, men genom de aktiviteter
som förekommit har just den intellektuella förståelsen inte varit ett hinder. Denna framgång
kan knytas till det material som Skolverket har distribuerat under implementeringen. Först
genom de utkast och konferensupplagor av kommentarmaterial och informationsmaterial till
de nationella proven som de implementeringsansvariga fick på implementeringskonferensen
hösten 2008 och sedan lades ut på hemsidan, och senare genom samma men slutgiltigt
reviderat material som tillgängliggjordes i februari och april 2009.
I intervjuer med de implementeringsansvariga i fallstudierna är det i princip ingen som
kommenterar att innehållet var svårt att förstå när man väl satte sig ner med det. Istället har
många kommenterat att de nya målen och proven har varit ett stöd och kommer vara så i den
framtida undervisningen. I glesbygdskommunen beskriver en implementeringsansvarig att det
är just tiden till kompetensutveckling tillsammans som pedagogerna idag efterfrågar, och att
kvällsträffar med mål och nationella prov i fokus är något som främjar både pedagog och
undervisning liksom implementering. I kommunen utan deltagande på
implementeringskonferensen och i storstaden, ser de implementeringsansvariga uppdraget
som en chans att få pedagogisk kompetensutveckling på samma gång.
Om vi istället för innehållet i reformen tittar på syftet med Skolverkets implementeringsaktiviteter, finns det dock vissa skillnader att framhålla. Storstaden och kommunen utan
deltagande på implementeringskonferensen har här inte haft samma syn på behovet av stöd
som de övriga fallen. Storstaden tyckte Skolverkets insatser var i mesta laget, och
huvudmannen i den senare kommunen verkar inte ha sett implementeringskonferenserna som
den mest högprioriterade frågan. I de övriga fallen finns flera informanter som trots att de
upplevde den första huvudmannakonferensen som bristfällig, ändå uppskattade att
Skolverket medvetandegjorde reformen och säkerställde likställighet och tolkningsutrymme.
Syftet med huvudmannakonferenserna kompliceras av att målen inte var tagna som tänkt då
Skolverket fick göra om dem med kort varsel. Skolverket menar dock att syftet i steg 1 ändå
var att just medvetandegöra och sätta implementeringen på agendan för huvudmännen, men
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dessa förväntade sig uppenbarligen något mer konkret. Här finns därför en oförståelse för
syftet med steg 1 som även om den ligger utanför utvärderingens fokus, verkar ha avspeglat
sig i de olika fallens inställning till den fortsatta implementeringen. Storstaden såg alltså
insatserna som något övertydliga och i inledningen innehållslösa. Betyg på
huvudmannakonferensen hos huvudmän och skolledare i de andra fallen sträcker sig från
tandlös till meningslös. Huruvida denna fråga handlar om att förstå Skolverkets
implementering kan diskuteras, dock kan konferensdeltagarna i steg 1 tänkas ha fått ett
första intryck av implementeringen som inte motsvarade Skolverkets idé.
Förståelsen för den lokala implementeringens tillvägagångssätt handlar om förståelsen för det
implementeringsarbete som pågår i de olika fallen. Denna kan i främst två fall analyseras
utifrån profession då det framkommer att rektorer ofta anses sakna förståelse för vad som
försiggår. Detta gäller i mindre grad där rektorer faktiskt är implementeringsansvariga som i
glesbygdskommun, fristående skola, kommun utan deltagande på implementeringskonferensen och i storstaden. Det är främst i förortskommunen och i den större staden där
utvecklingsledare är ansvariga som en viss uppgivenhet finns kring hur rektorernas
engagemang ser ut. Denna aspekt gränsar till begreppet vilja och kommer att tas upp där på
nytt, men den kan också ses som en fråga om bristande förståelse där rektorer avsäger sig
ansvaret för implementeringen eftersom det finns en utvecklingsenhet som hanterar frågan
centralt. Utvecklingsledare är de som i enkäten, i fallstudien om förortskommunen och om
den större staden ser sig själva som mest trygga i rollen som implementeringsansvariga. De
kan ofta ha en annan sorts kompetens för utvecklingsarbete än rektorer och pedagoger och i
dessa två fall skapas ett avstånd mellan dem och rektorerna. Även om rektorerna i
exempelvis den större staden uppskattar att utvecklingsenheten tar huvudansvaret för
implementeringen uppger utvecklingsenheten att rektorerna inte riktigt är delaktiga.
I glesbygdskommunen och storstaden finns en tydlig ambition att rektorn ska vara
implementeringsansvarig då det är denne person som är den pedagogiskt ansvarige som i
slutändan måste leda det lokala implementeringsarbetet på skolorna. Det är deras perspektiv
som är avgörande för vad som är möjligt att genomföra, och det är deras förståelse för
innehållet och formen som måste vinnas. Detta antagande görs i princip i alla fall, men
omsätts på olika sätt:
•

I glesbygdskommunen blir rektorn implementeringsansvarig eftersom denne är
pedagogisk ledare och ”den som måste med”, de implementeringsansvariga är
dessutom rektorer på samtliga skolor i kommunen.

•

I storstaden är rektorerna implementeringsansvariga eftersom deras perspektiv är
viktigt att få in och föra vidare till alla 116 rektorer i kommunen – rektorn är
självständig.

•

I kommunen utan deltagande på implementeringskonferensen tog två rektorer
uppdraget på eget ansvar, även om det antogs att utvecklingsenheten skulle hantera
frågan.

I de andra fallen är det andra som blivit implementeringsansvariga, men rektorerna är
fortfarande den viktigaste aktören:
•

I förortskommunen är det pedagogerna (utvecklingshandledarna) som har fått
uppdraget, men implementeringen cirkulerar till stor del kring lokala rektorsgrupper
och områdeschefer.
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•

På den fristående skolan är rektorn involverad i arbetet med implementeringen och
fungerar som både huvudman och skolledare, och överlåter det praktiska uppdraget
till en pedagog.

•

I den större staden finns en referensgrupp med rektorer som också är
implementeringsansvariga. Rektorernas engagemang uppmärksammas och
efterfrågas.

Så även om de tre senare har haft andra huvudsakliga implementerare (eller som i fallet med
kommunen utan deltagande på implementeringskonferensen, trott att någon annan aktör i
kommunen skulle ta på sig uppdraget men fått göra det själv), är det trots allt rektorerna som
kontinuerligt uppmärksammas som den avgörande pusselbiten i de sex fallstudiernas
implementering.
I övrigt återfinns inte problem utifrån begreppet förståelse som inte har att göra med de två
andra begreppen kunna och vilja. Som redan noterat ligger begreppen nära varandra.
Sammanfattningsvis är förståelsen för reformens innehåll stor, och vållar sällan problem så
länge material finns tillgängligt. Förståelsen för syftet med implementeringsaktiviteterna är
olika men har snarare att göra med viljan (de kan vara för överflödiga) eller Skolverkets
uppdragsförskjutning genom ofärdiga mål. Förståelsen för den lokala implementeringens
tillvägagångssätt är givetvis svår att generalisera men är den del där det i några fallstudier
noteras bristande kunskap om ansvar och mandat.

Kunna
Vad kan göras inom ramen för uppdraget och hur kan man utnyttja Skolverkets resurser? Ett
sätt att närma sig frågorna är att se vad som funnits till hands för de implementeringsansvariga i form av tid, resurser och organisation.
Huruvida man har kunnat genomföra uppdraget inom sitt ordinarie uppdrag eller fått extra
resurser är avhängigt vilken profession man har. Pedagoger är i regel de som i
förortskommunen (utvecklingshandledare) och på den fristående skolan har kunnat ta in
vikarier då de som implementeringsansvariga har behövt organisera aktiviteter eller läsa in
material. Utvecklingsledare är istället de som har uppdraget som implementeringsansvarig
inom sina ordinarie arbetsuppgifter och får inte extra tid eller resurser. De har å andra sidan
redan tid att arbeta med frågorna menar de själva i fallstudierna storstad, större stad och
förortskommun. Flera av dem har som vana att besöka andra kommuner eller
utvecklingscentrum, och i deras uppdrag ingår att hålla sig à jour med pågående
implementeringar och reformer som är aktuella för skolvärlden. De har inte sällan egna
nätverk ner på skolnivå där de arbetar med kommunövergripande frågor tillsammans med
både pedagoger och rektorer.
Rektorer är den grupp som påpekar tidsbristen allra mest och som inte har fått några extra
resurser. Rektorn är pedagogisk ledare på respektive skola och kan ses som en naturlig
implementeringsansvarig av vissa, och alldeles för överbelastad av andra för att ta på sig
ytterligare ett uppdrag. I å ena sidan glesbygdskommunen och å andra sidan den större
staden och storstaden blir denna skillnad tydligast. I glesbygdskommunen är avståndet
mellan de få rektorer som finns och pedagogerna litet, och rektorerna ser det som ett
naturligt uppdrag och en möjlighet att sätta sig in i målen och proven. I den större staden
tydliggjordes aldrig riktigt rektorernas roll som implementeringsansvariga och deras
förberedelser inför den lokala implementeringen upplevdes som bristfällig av
utvecklingsenheten. Den såg att rektorerna tyvärr hade för mycket att göra och inte hann
ägna tid till implementeringen. I storstaden förväntades det aldrig av rektorerna som var
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implementeringsansvariga att de skulle lägga för mycket tid på implementeringen, det var
varje rektors uppgift och ibland varje rektorsområdes att ta hand om
implementeringsaktiviteterna själva på varje skola. De var viktiga att ha som
implementeringsansvariga och ur förankringssynpunkt och som pedagogiska ledare, men till
sist är det varje skolas rektor som är självständig, och det är där som arbetet måste ske.
Implementeringen utformas givetvis efter kommunens eller den fristående skolan storlek och
egenskaper. I Storstaden hade det inte varit möjligt att dirigera aktiviteter ner på skolnivå
som i glesbygdskommunen, och ännu mindre att implementera i informella sammanhang som
på den fristående skolan. Man leds snabbt till att tro att varje lokal implementering blir
optimal på egen hand, men tittar man närmare på två av de andra fallstudierna; större stad
och förortskommun, kan vissa vägval sättas i ljuset som inte varit aktuella i de tre övriga. De
befinner sig i mellanstorleken där enheten vare sig är liten till antal rektorer och lärare som
glesbygden och den fristående skolan, eller stor som storstaden.
I två av de tre i storlek mellanliggande fallstudierna finns utvecklingsenheter som har varit
involverade i implementeringen. I den större staden skötte utvecklingsenheten det mesta av
implementeringen och dess aktiviteter men upplevde att rektorernas deltagande var diffust.
Enheten upplevde också att de rektorer som deltog på rektorsträffar och sedan inte kunde
delta på de huvudsakliga samlingarna med pedagogerna brast i intresse till följd av tidsbrist.
Här upplevdes som tidigare nämnt ett avstånd mellan utvecklingsenheten och rektorerna ute
på skolorna. I förortskommunen var kommunen indelad i områden där kvalitetsledaren och
områdescheferna utsåg implementeringsansvariga i form av utvecklingshandledare
(pedagoger) i varje område, som i sin tur skulle samla utvecklingshandledare i sitt område,
som i sin tur skulle samla skolornas pedagoger.
Här finns till synes två olika angreppssätt: det första går ut på att utvecklingsenheten i den
större staden tar på sig merparten av arbetet centralt och sedan samlar hundratals pedagoger
och har en mindre konferens med Skolverkets implementeringskonferens som förlaga. För att
inte har för många led i det budskap som skulle kommuniceras valde man att minska
avståndet mellan implementerare och pedagog så mycket som möjligt. Rektorns perspektiv
försökta man få in genom de rektorer som var implementeringsansvariga men inte lika
delaktiga som utvecklingsenheten, och genom att medvetandegöra den kommande reformen
under rektorsmöten. Det andra angreppssättet är en hierarkisk pyramid med
förvaltningsledningsgruppen i toppen som uppdrar åt kvalitetsledaren att samordna de olika
områdena och de implementeringsansvariga, som samordnar rektorsgrupper och
utvecklingshandledare, som samordnar pedagoger. Här är stegen många fler mellan sändare
och mottagare i ett kommunikationsperspektiv, och de olika implementeringsområdena har
sinsemellan både olikheter och likheter till följd av att likformighet inte prioriterades framför
självständighet.
Analysen avser inte säga vilken modell som är ”bäst”, utan konstaterar att de två
angreppssätten har olika fördelar. I det senare fallet tar skolnära pedagoger
(utvecklingshandledare) med hög legitimitet hand om implementeringen på skolnivå med stöd
av den implementeringsansvarige i sitt område. Pedagogen i detta område får information
som har gått i fler led än i det andra fallet där utvecklingsenheten riktar sig direkt till
pedagoger. Dessa pedagoger fortsätter sedan på respektive skola i olika former. Fallet med
fler led bör dock inte innebära att innehållet i reformen förändras, de läser fortfarande
samma material som pedagogerna i fallstudien med den stora pedagogsamlingen och får det
förklarat av utvecklingshandledare med samma profession som de själva. Men det är möjligt
att utvecklingshandledarna ändå fått ett tapp i kunskap i de extra leden kring erfarenheter av
implementeringskonferenser och hur mål och prov ska tolkas, jämfört med den fallstudie av
den större staden där informationen går direkt från utvecklingsenhet till pedagog.
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En slutsats av ovanstående resonemang är att professioner och lokala förutsättningar
samspelar i varje fallstudie. Varje profession har fördelar och nackdelar som
implementeringsansvarig och utgår från sin egen organisationskontext. Utvecklingsledare
samordnar med framförhållning men har lite framgång om inte rektorer ger pedagoger tid
och implementeringen legitimitet. Utvecklingsledare har en övergripande bild av kommunen
och ser rationellt på hur en implementering kan genomföras, men överlåter det stora arbetet
till skolorna. De två fallstudiernas styrande utvecklingsavdelningar ser som sin uppgift att
skapa förutsättningar för andra, men har likt Skolverket inga medel att gå ner på skolnivå,
för det är rektorns ansvar. Här kan alltså en parallell dras mellan implementeringsparen
Skolverk  kommun och utvecklingsenhet  skola; det finns i båda fallen en styrande och
implementerande funktion (skolverk, utvecklingsenhet) men i båda fallen också en
självständig mottagande enhet (kommun, skola). Till sist handlar det om att den styrande
funktionen måste få en legitimitet och en respons från den självständiga enheten.
Detta gör möjligen storstaden mest effektiv, där en stor sammanhållen rektorsgrupp får
ansvaret för en stadsdel var. Även om personalen på utbildningsförvaltningen kan ses som en
utvecklingsenhet är de inga formella implementeringsansvariga. Här är självbestämmandet en
självklarhet och det som hela implementeringen utgår ifrån. De implementeringsansvariga
kan föra vidare information, föreslå åtgärder, men precis som Skolverket, endast överlåta åt
varje rektor att genomföra implementeringen själv. Sen är det en annan sak att exempelvis
den större staden kan åta sig att ha kommunövergripande aktiviteter, och det förutsätter ju
att rektorerna inte motsätter sig detta.
Ett särfall får kommunen utan deltagande på implementeringskonferensen sägas vara – här
finns enligt analysen ovan ingen huvudman som är särskilt styrande och implementerande
alls. Rektorsgruppen tar enligt egen utsago kontrollen själva då ingen annan gör det, och
formulerar utan alltför stor kunskap om implementeringen, en lokal genomförandeplan. De
önskar sig visserligen mer stöd, men tvingas ändå in i den pedagogiska diskussionen och
anser att de ändå måste ta detta ansvar förr eller senare. Konsekvenserna av den frånvarande
förvaltningen är alltså främst – lite förvånande – en bristande framförhållning vad gäller
inläsning av material. Ingenting tyder på att rektorer eller pedagoger skulle motsätta sig
implementeringen på grund av bristande mandat från huvudmannen.
Tittar man närmare på de mindre enheterna kan det återigen nämnas att det mindre antalet
lärare och elever och i kommunens fall skolor, gjorde att implementeringen egentligen aldrig
blev en större kommunal angelägenhet. Skolchefen i glesbygdskommunen delegerade snabbt
uppdraget till två rektorer, och rektorn på den fristående skolan delegerade uppdraget till en
pedagog. I fallstudierna framkommer det att den mindre storleken exempelvis gör att
relationer blir mer informella; uppdraget förankras inte formellt hos huvudmannen i
kommunen och pedagogen på den fristående skolan kan arrangera utbildningstillfällen till
implementeringen i flera olika sammanhang, inte bara vid enstaka tillfällen som i andra
fallstudier. Rektorn på den fristående skolan är medveten om att den fått en egen plats på
implementeringskonferensen och menar att man är förfördelad och kunnat göra en nära
implementering utan att återberätta information för pedagogerna som gått i flera led. Men de
implementeringsansvariga rektorerna i glesbygdskommunen känner ändå inte att de har haft
tillräckligt med tid, vilket pedagogen på den fristående skolan känner att hon har haft. Andra
frågor har blivit lidande för rektorerna även om arbetet i sig inte har varit betungande. Här
återkommer rektorns perspektiv där det är denne som bör ha rollen som
implementeringsansvarig, men som inte hinner med den.
Något annat som återkommer i alla fallstudier är att kommentarmaterialet (Kursplan med
kommentarer), informationsmaterialet till de nationella proven (Informationsmaterial om
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provet i svenska resp. matematik) och provmaterialet ansågs komma sent (februari, april,
februari 2009). Andra upplagor av de två förstnämnda publikationerna med nästan identiskt
innehåll fanns att ladda ner på hemsidan sedan implementeringskonferensen hösten 2008,
men de slutgiltiga versionerna som gick att beställa i tryckt form och kommentarmaterialet
som dessutom skickades ut i två exemplar till skolorna, kom alltså långt senare. Denna
försening har alltså hindrat spridningen av information enligt många. Man har velat ha
tillgång till slutgiltigt material långt tidigare än i februari, då många implementeringsaktiviteter var i full gång, och inte bara genom Internetupplagor. Särskilt provmaterialet
kommenteras flitigt som sent ankommet. Det finns ingen tendens till att någon speciell
fallstudie skulle ha varit mer kritisk än någon annan, det verkar mer vara från person till
person där många ser hemsidan som fullgod informationskanal medan andra endast vill utgå
från det slutgiltiga materialet.
Just hemsidan verkar inte heller den ha vållat några bekymmer. I de flesta fallstudier ser man
på hemsidan som en kanal där man kan få tillgång till material, och som sådan har den
fungerat utmärkt. Enstaka grupper i enstaka fallstudier har tyckt att hemsidan har varit
krånglig, men det är inget som är en del av ett större mönster. Glesbygdskommunen
efterfrågar ett större utbud av videoklipp på hemsidan som alternativ till dyra konferensresor,
eller rent av videokonferenser.
Sammanfattningsvis kan det sägas att samtliga fallstudier funnits i en kommunal eller
fristående kontext, och att ledtrådar till hur den lokala implementeringen sett ut kan hittas
utifrån hur sammansättningen av professioner och huvudmän är. Förutsättningarna för de
implementeringsansvariga beror på var i kommunen eller på den fristående skolan som man
sitter – och hur bra man kan samarbeta och skapa deltagande hos andra parter, i synnerhet
rektorerna. Denna förmåga måste komplettera Skolverkets stöd som inte heller alltid har
varit problemfria gällande tillgängligheten. Men det finns också alltid en mer personlig faktor
involverad i förutsättningarna – viljan.

Vilja
Det tredje begreppet som fallstudierna analyseras efter är viljan. För att målen och de
nationella proven ska implementeras får det inte finnas oöverstigliga hinder gällande om
pedagoger, rektorer och andra inblandade tycker att det är en bra idé att implementera målen
och proven. Det kan också gälla på vilket sätt som implementeringen genomförs eller att man
helt inte ser poängen med att engagera sig i frågan, vilket redan tagit upp under förståelse.
Genomgående för fallstudierna, liksom i enkäten, är att det ideologiska motståndet är litet.
Det är ingen implementeringsansvarig som anser att implementeringen är en dålig idé och få
nämner att pedagoger inte velat anamma de nya målen och nationella proven. Den fristående
skolan nämner visserligen att det finns föräldrar som ifrågasatt de nya målen som ett försök
att skapa ”ordning och reda”, men för pedagogerna som ska använda målen i undervisningen
ses de snarare som ett hjälpmedel. Det finns alltså en vilja att ta till sig de nya målen och
proven. En annan vanligt förekommande inställning är att ”det bara är att gilla läget”,
eftersom målen och proven ska införas.
Motståndet handlar snarare om den ökade belastningen på pedagoger och rektorer.
Informanter nämner ett flertal andra parallella eller nyligen införda reformer i skolvärlden
och förklarar att motivationen inför ännu en pålaga inte är särskilt hög. Utvecklingsledare är
de som ser mest positivt på förändringen och som nämnt är mest insatta i den. I
glesbygdskommunen nämns ett visst motstånd till implementeringen som handlade om att
lägga pedagogträffar på kvällarna utanför rektorstid, men rektorn menar att ”kritikerna
snabbt tystande” när de insåg hur bra målen var.
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Innehållet i implementeringen som Skolverket fört ut är alltså okontroversiellt. Det är snarare
oviljan hos rektorer som får utrymme i intervjuerna. Oviljan handlar inte om ideologisk
ovilja utan om uteblivet engagemang från rektorer som är mottagare och senare ansvariga för
implementeringen på sin skola. I den större staden har det redan nämnts att rektorerna
uppfattats som dåligt förberedda och oengagerade i de erbjudna aktiviteterna.
Ovilja kan också visa sig i en trögrörlighet i organisationer. Genom att skapa en ny roll,
implementeringsansvarig, kan Skolverket implementera mål och prov utifrån en ny, oprövad
roll utan band till den befintliga organisationen och hierarkin. När sedan de
implementeringsansvariga finner sina roller i kommunen eller på den fristående skolan,
formas den förvisso in i befintliga organisationskulturer, men har ändå ett uppdrag som är
kommunövergripande eller åtminstone stadsdelsövergripande och mer fristående och flexibelt
än om det tvunget hade legat på rektorn. Att från Skolverkets sida skapa en ny roll istället för
att endast skicka vidare mål och prov till respektive kommuns grundskoleansvarige blir
därför också ett sätt att kringgå eventuella organisatoriska trögrörligheter. På samma gång
erbjuds kommunen kombinera denna roll som man vill med ens egna rutiner. Resultatet blir
att Skolverket har en kontaktkanal till den som i praktiken implementerar mål och prov, och
att den nya rollen i viss mån kan få operera utanför befintliga strukturer. Skolverket styr,
kommunen implementerar.
Det kan konkluderas att viljan att implementera mål och nationella prov i årskurs 3 i
fallstudierna egentligen inte kan beskrivas som annat än god. Det motstånd som funnits har
handlat om ökad arbetsbelastning och har minskat då målen och proven använts som
hjälpmedel och inte beskrivits som ett problem. Ideologiskt motstånd identifieras endast hos
föräldrar och hos enstaka pedagoger.

Förstår man, kan man, vill man?
Genom analysen av fallstudierna är det inte rationaliteten från intention till effekt som har
undersökts, utan hur komponenterna förstå-kunna-vilja kan förklara de olika
implementeringarnas utseende och hinder.
Av de tre analysdimensionerna är det en som lyser klarats som den viktiga och känsliga. Det
är i kunna som möjligheterna att implementera på lokal nivå främst hämmas, men den måste
ses i förhållande till de andra två dimensionerna. Viljan är i denna implementering
oproblematisk och en respondent svarar att det för ovanlighetens skull har gått smidigt att få
med sig pedagogerna. Förståelsen för målen och proven visade sig också oproblematisk – det
var snarare andra aktörer som ibland inte tog sitt ansvar vilket kan betecknas som både en
brist i förståelse och vilja. Men det är i kunnandet som arbetet ligger. Förutom mer konkreta
men inte oväsentliga hinder i tillgänglighet till material och hemsida, uppstår hinder då olika
professioner i sitt uppdrag som implementeringsansvarig möts av otydlighet och brister i
intresse, som i sin tur har brister i vilja och förståelse.
Självbestämmandet hos kommunen och den fristående skolan skapar ett behov av tydlig
ansvarsfördelning mellan Skolverk och skolhuvudman, som uppges upprepas i relationen
mellan skolhuvudman och rektor. Brister i denna kommunikation skapar dåliga
förutsättningar för implementeringsansvariga att agera fullt ut.

Att den goda viljan finns är i sammanhanget lyckligt – i en framtida implementering av
mer kontroversiell art skulle en tänkbar implementeringsansvarig få en svår sits utan en
väl förankrad lokal process.
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5 SKOLVERKETS MODELL FÖR IMPLEMENTERING

I utvärderingens sista del är målet att besvara vårt syfte och våra frågor genom att titta
tillbaka på de resultat som presenterats. I ett första steg (5.1) lyfts blicken, och
enkätundersökningen kombineras tillsammans med fallstudierna för att se hur
implementeringen kan beskrivas från början till slut.

I ett andra steg (5.2) samlas slutsatserna upp och vägs mot de frågor och de
bedömningskriterier som ställts upp, alltså Skolverkets projektmål och sammanfattande
intressenternas upplevelser. En värdering av Skolverkets programteori i sig görs också utifrån
adekvata programteoretiska kriterier, liksom en sammanfattning av de huvudsakliga hinder
och utvecklingsområden som utvärderingen identifierat.
Utvärderingen avrundas i ett sista tredje steg (5.3) med en diskussion kring Skolverkets
implementeringsarena i stort, och hur framtida implementeringar kan dra lärdom av
befintliga utvärderingsresultat.

5.1 Från insats till kommundel och fristående skola
När enkätresultaten nu kombineras med fallstudierna är det viktigt att vara tydlig med vilka
resultat som åsyftas och ha i åtanke att de två undersökningarna är baserade på olika
material. Enkäten har skickats ut till de implementeringsansvariga som deltog på
implementeringskonferenserna. Fallstudierna har inte tagit hänsyn till vilka insatser som
informanterna har tagit del av, endast om de har varit en aktiv del av sin kommuns eller
fristående skolas lokala implementering på huvudmannanivå. Fallstudiens informanter
behöver alltså inte ha besvarat enkäten.
Syftet med att nu kombinera de båda undersökningarna är att försöka se var de båda
materialen bekräftar respektive motsäger varandra, men främst se var de skapar bättre
förståelse för varandra. Avsnittet struktureras efter Skolverkets insatser, rollen som
implementeringsansvarig och implementeringen på huvudmannanivå.
Rubrikerna återspeglar de huvudsakliga utvärderingsfrågorna (om och på vilket sätt
skolverkets insatser varit stödjande och hur implementeringen ser ut på lokal nivå). De ger ett
underlag för bedömningen av Skolverkets modell som helhet, dessutom med en
kompletterande bild av rollen som implementeringsansvarig som inverkar på båda
utvärderingsfrågorna.

Skolverkets insatser
En del av enkäten handlade om materialet och skolverket som resurs. Nästan alla som
svarade hade deltagit i implementeringskonferenserna, kände till kommentarmaterialet,
informationsmaterial till de nationella proven, och hemsidan för mål i årskurs 3. I synnerhet
de skriftliga materialen uppskattades och var tillräckligt bra utformat för att ta till sig
innehållet, bra att föra vidare i implementeringen och använda på lokal nivå. Hemsidan får
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något lägre betyg i sammanhanget, mest för att inte alla anser att den är viktig för att förstå
implementeringen. Implementeringskonferenserna har varit bra utformade.
Vägs dessa inledande praktiska insatser mot uppfattningar i fallstudierna kan de sägas vara
samstämmiga. Den stora uppskattningen för materialet har endast överskuggats av att det
ansågs komma för sent, och hemsidan av att den av vissa kan tyckas krånglig och rörig.
Implementeringskonferenserna diskuterades dock inte utförligt i fallstudierna men berördes
av vissa som en av Skolverkets bättre insatser. De lägre enkätbetygen till konferensen i
storstaden återfinns i fallstudien där de förklaras med att Skolverkets insatser var något
överdrivna och att man inte riktigt passade in på den ”vanliga kommunen” då man ansåg sig
behöva fler platser till implementeringskonferensen.
Enkätens femton påståenden om Skolverket som resurs uppvisar en positiv bild av
Skolverkets agerande. Påståendena som behandlade hur bra information Skolverket hade gett
överlag och om modellen skulle fungera i framtida implementeringar fick höga betyg. De
påståenden som menade att Skolverket skulle vara tydligare med den
implementerigsansvariges roll och ge bättre förslag på hur en lokal implementering kan
organiseras, fick lägre betyg. De två sistnämnda var menade att få lägre betyg då Skolverket
inte avsåg styra den lokala implementeringen. Dock är instämmandegraden ändå
anmärkningsvärd hög, vilket tyder på att det finns en stor efterfrågan på en tydligare styrning
och formaliserande av rollen som implementeringsansvarig. I enkäten framkom att detta
framför allt efterfrågades från yngre personer, lärare och personer som inte var från
storstäder.
Skolverket som resurs har i fallstudierna kommit att bli berört främst genom
konferensdeltagande, hemsida och material. Få kontaktade där skolverket efter
implementeringskonferensen, och det är från dessa dagar som många intryck av Skolverket
härstammar. Det som framför allt uppskattades i Skolverkets information verkar har varit
den känsla av gemensam tolkningsram och likställighet som pålades de utsedda
implementeringsansvariga. Målen och proven i sig har uppenbarligen inte varit ett rent
intellektuellt problem, snarare har man i fallstudierna uppskattat Skolverkets sätt – att som
statligt verk komma och visa sig för kommunerna, och bidra till en gemensam
implementering, även om den i praktiken sker på kommunnivå. Både den eftersträvade
likställigheten och symbolvärdet uppskattas alltså.

Rollen som implementeringsansvarig
Skolverkets insatser tangerar rollen som implementeringsansvarig. Det är i denna del som de
största professionsskillnaderna finns och som många frågor skapas. En fråga är vem som
borde vara implementeringsansvarig? Återigen är detta kommunernas val, men i materialet
har det visat sig att professionerna påverkar hur man som implementeringsansvarig tar på sig
uppdraget.
Överlag känner dock nästan alla implementeringsansvariga att de har tillräcklig kompetens
för att arbeta som implementeringsansvarig. Man har för det mesta inflytande över hur
implementeringen ska se ut och tycker att det är bra för sin kompetensutveckling. I fallstudier
styrks detta då även de mest missbelåtna och stressade implementeringsansvariga anser att
det är lika bra att ta på sig uppdraget eftersom man tvingas sätta sig in i det nya materialet
för att kunna förklara det för andra. Efter denna mer gemensamma ståndpunkt börjar svaren
att divergera. Det är framförallt utvecklingsledare som visar sig trygga i rollen som
implementeringsansvariga. De har en relevant tjänst, de har stöd från huvudmannen, de har
kunnat avsätta tillräckligt med tid för implementeringsarbetet och de får rimlig ekonomisk
ersättning för uppdraget; allt i högre instämmandegrad än lärare men också rektorer. De
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sistnämnda känner sig lika trygga gällande kompetens och stöd, men anser inte att de har tid
eller får ekonomisk kompensation.
I fallstudierna nyanseras dock bilden av utvecklingsledaren som den givne
implementeringsansvarige. Inte minst för att alla kommuner eller fristående skolor inte har en
sådan funktion. Men också för att det i fallstudierna är rektorn som gång på gång framstår
som den viktigaste länken i den lokala implementeringen. Möts utvecklingsledaren av
ointresse från skolledare är situationen svår. Men är rektorn implementeringsansvarig finns
inte tid till mer omfattande implementeringsaktiviteter. Är läraren eller specialpedagogen
implementeringsansvarig saknas överblicken och legitimiteten på högre nivåer.
För en ensam implementeringsansvarig i en kommun kan alltså professionen bli avgörande,
men som fallstudierna visat förekommer oftast en kombination av professioner som antar
olika funktioner i implementeringen. Fristående skolor fick varsin plats på
implementeringskonferensen, vilka till nio tiondelar utnyttjades av lärare och rektorer. Här
återfinns inte den nämnda treenigheten med utvecklingsledare, och problematiken i
fallstudien ansågs vara mindre på en fristående skola där den implementeringsansvarige
tillsammans med sin rektor mer informellt kunde utforma implementeringen. På samma gång
upplever de fristående implementeringsansvariga att de inte har tillräckligt med tid eller får
ekonomisk ersättning för det extra arbete de lägger ner. Även om implementeringen går
smidigare och de hierarkiska avstånden är mindre, känns alltså rollen något mer otacksam än
i kommunen. En tolkning kan vara att de fristående implementeringsansvariga får organisera
en lokal implementering på varje skola, medan en kommun kan ha en större
samarbetsförmåga mellan implementeringsansvariga vilket kan effektivisera
implementeringen och ge synergieffekter på flera skolor. Resultaten visar dessutom att en
tredjedel av implementeringsansvariga på fristående skolor vill samarbeta med kommunen i
implementeringen, men att de av olika anledningar inte kan.
Förutom att undersöka vem som kände att den kunde och ansåg sig förstå hur uppdraget
skulle utföras, efterfrågades viljan som ett tredje element. Det visar sig finnas ett stort stöd
för införandet av mål och nationella prov i årskurs 3, vilket starkt bekräftas i fallstudierna
där ingen säger sig vara negativt inställd till implementeringen, vare sig ideologiskt eller
praktiskt. Ingen kan heller påvisa något utbrett ideologiskt motstånd hos personal, och
endast ett fåtal informanter menar att det fanns motstånd hos personal som skulle delta i
implementeringsaktiviteter. Istället uppskattas innehållet i målen och proven och anses ge
stadga åt undervisningen. En stor del anser också att implementeringen är en prioriterad
fråga för dem själva, och att man gärna ville bli implementeringsansvarig. Återigen är
fristående skolor mindre positiva till påståendena.
Sammanfattningsvis för rollen som implementeringsansvarig kan det återupprepas att där
mer stöd efterfrågas och insatserna inte är lika uppskattade, där finns en större osäkerhet
kring den egna situationen som implementeringsansvarig med avseende på mandat, stöd och
avsatt tid.

Implementeringen på huvudmannanivå
Slutsatserna från enkätdelen gällande den lokala implementeringen var försiktiga då det är
svårt att få en god deskriptiv bild enbart från standardiserade frågor. Det som kunde utläsas
var att nio av tio hade klart för sig vad som var viktigt att göra efter implementeringskonferensen, och att sju av tio ansåg att de för närvarande (april 2009) hade en god struktur
för att hantera dylika reformer. Användningen av externa organisationer var inte särskilt
omfattande och det kan utifrån fallstudierna ha att göra med geografiskt läge mer än behov.
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Fallstudierna visar på en stor bredd av tillvägagångssätt och framförhållning. De medelstora
kommunerna med utvecklingsenheter hade god framförhållning, medan de minsta inte
behövde förbereda sig på samma sätt. Tillvägagångssätten sträcker sig från den fristående
skolans mer informella kommunikation och glesbygdskommunens smidiga kvällsaktiviteter,
via utvecklingsenheternas genomtänkta men inte alltid fullt genomförbara strategier, till
storstadens masskommunikation via utbildningsförvaltning och rektorer. Överlag utformade
varje kommun och den fristående skolan implementeringen efter dess egna förutsättningar
och behov.
En utvecklingsledare kan fungera som samordnare medan rektorer får ansvara för spridning
på egna skolor, antingen genom egna aktiviteter eller genom ytterligare delegering till
pedagoger som arrangerar arbetsgrupper mm.
Rektorerna fick som tidigare nämnt stort utrymme då de huvudsakliga aktörerna
diskuterades. Saknades intresse eller delaktighet från skolledarna var det svårt att komma ner
på skolnivå. Enkätsvaren tyder på att just rektorer har varit den grupp som varit mest
delaktiga, som implementeringen varit mest förankrad hos, och som den implementeringsansvarige får mest stöd från. Rektorn framstår alltså som en allt viktigare aktör då enkät och
fallstudie kombineras. Å andra sidan återfinns många öppna svar som beskriver rektorers
ointresse och frånvaro i implementeringen som en frustrerande del som äventyrar
genomförandet.
Tid är en annan faktor som återkommer som hinder i den lokala implementeringen. I ljuset
av fallstudierna handlar orsakerna om ansvarigas oförmåga att avsätta tid för den
implementeringsansvarige, eller om denne är exempelvis rektor själv, att kunna hinna med
uppdraget inom sina befintliga arbetsuppgifter. En beroendesituation växer fram mellan
kommunal förvaltning, rektorer och pedagoger som i fallstudierna hela tiden påverkar
utfallet. Där förvaltningen tar det största ansvaret kan i två fall avståndet bli långt till
skolorna. Där rektorer är implementeringsansvariga läggs uppdraget på ”rätt” nivå men blir
nödvändigtvis inte kommunövergripande eller högprioriterat. Där pedagoger tar ansvaret
finns legitimitet mot andra pedagoger men helhetssynen och tiden kan saknas.

5.2 Värdering av resultat och framtida modell
En måttstock är projektmål som formulerats i projektplanen. Förutom att besvara de
inledande frågeställningarna sätts alltså resultaten i förhållande till målen för steg 2. Mål
angående steg 1 och 3, förekommer också bland projektmålen men kan endast beröras ytligt
och i vissa fall inte alls. Då samtliga implementeringsmål ska ses i förhållande till alla tre steg
är det alltså svårt att direkt mäta utvärderingens resultat mot implementeringsmålen. I detta
skede är det alltså steg 2:s resultat utifrån de implementeringsansvarigas syn som redogörs
för. Målen redovisas och kommenteras nedan.

Utfall och projektmål
Berörda lärare och rektorer skall känna till kommentarmaterialet till målen.
Kännedomen har inte undersökt på skolnivå, men vad gäller steg 2 har de svarande
implementeringsansvariga till fullo känt till kommentarmaterialet till målen: 99% av de som
har svarat på enkäten anser att de känner till resursen. 96% anser att de har goda möjligheter
att använda sig av det på lokal nivå, 97% att det är bra att föra vidare till andra i
implementeringen, och 98% att det tillräckligt bra utformat för att kunna ta till sig det.
slutligen anser 98% att det är stödjande i det lokala implementeringsarbetet.
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Här har den utbyggda hemsidan och implementeringskonferenserna spelat en stor roll. Det är
på hemsidan som kommentarmaterialet kunnat nås, och det är på implementeringskonferenserna som man har kunnat ta del av konferensupplagan. Framför allt i den lokala
implementeringen har det varit viktigt att kommentarmaterial (och annat material) varit
lättillgängligt för att alla pedagoger och övriga berörda ska ha kunnat ta del av det.

En väl utbyggd hemsida ska vara upprättad.
Professionen ska vara bekant med Skolverkets hemsida www.skolverket.se/mal3.
En väl utbyggd hemsida definieras av Skolverket som en egen avdelning på hemsidan där allt
material med relevans för implementeringen kan samlas på ett ställe, och som kan användas
av dem som exempelvis inte kunnat delta på konferenserna. Detta har skett i den mån att
hemsidan har en egen underavdelning på Skolverkets hemsida, material har lagt ut på just
den hemsidan, och att det genom nyhetsbrev, filmklipp och länkar till externt material har
varit möjligt att följa implementeringen via hemsidan. Utdrag från de nationella
[huvudmanna]konferenserna har också funnits tillgängligt i form av exempelvis filmklipp
som fungerat som mindre föredrag för de som inte kunnat delta på
implementeringskonferenserna.
Hinder som funnits kring användandet av hemsidan är att den har varit krånglig och
ostrukturerad. Den har oftast använts som sätt att föra vidare information på, och som sätt
att hålla sig uppdaterad på implementeringsprocessen. Enligt uppgifter från Skolverket har
besöksstatistiken varit mycket god i fråga om antal besökare, och materialet har legat i topp
bland Skolverkets publikationer vad gäller antal nedladdningar.
Utifrån erhållen besöksstatistik, som även om den inte har kunnat jämföras mot annan
besöksstatistik, har hemsidan för mål åk 3 haft besökstoppar då material publicerats och
nyhetsbrev distribuerats. Det tyder på att hemsidan som kommunikationskanal har fungerat.
Enkätfrågor till de implementeringsansvariga uppvisar en mycket god kännedom om
Skolverkets hemsida (99% instämmande). Specificeras just Skolverkets hemsida för mål i
årskurs 3 instämmer 78% i att den är viktig för att förstå implementeringen, och 87% anser
att den är ett bra sätt att föra vidare information på. 86% anser att den är tillräckligt bra
utformad för att den implementeringsansvarige ska kunna använda sig av den.
Sammantaget pekar utvärderingsresultaten på att de implementeringsansvariga som deltagit
på implementeringskonferensen har känt till Skolverkets hemsida och med allra största
1
sannolikhet är bekant med dess underavdelning www.skolverket.se/mal3 . Enligt Skolverkets
egen definition kan hemsidan anses väl utbyggd.
Projektmålen har uppfyllts genom att fokusera hemsidan som en central del i
implementeringen. Genom att ha en öppen genomskinlig implementering via hemsidan har
alla kunnat följa processen som har haft vanan att använda en dator. Även om detta inte är
en självklarhet har inga synpunkter framförts på tillgängligheten förutom att det kan anses
rörig och krånglig av vissa. Ingen har dock avstått från att försöka använda hemsidan, och
det har möjliggjort en brett informationsarbete. En förutsättning för ett sådant informationsarbete är att när Skolverket väl har presenterat hemsidan som betydelsefull del i
implementeringen, så måste den underhållas och uppfattas som underhållen. Denna del har
både implementeringsansvariga och informanter i fallstudien också ansett fungera. Många
1

Just att underavdelningen åsyftats har inte varit explicit i alla om hemsidan, varför detta bör noteras. Dock anser utvärderaren att
ingen annan hemsida kunde avses i det sammanhanget.
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har följt hemsidan och fått nyhetsbrevet och sett att Skolverket har varit ett ansikte genom
hemsidan.
Projektmålen har också möjliggjorts genom implementeringskonferenserna där det ofta har
hänvisats till hemsidan som första anhalt för dem som vill få tag på material och information.
De filmer som gjordes som ersättning för implementeringskonferenser har också omnämnts i
uppskattande ordalag och bidragit till att hemsidan kan anses utbyggd. Dock påpekar många
att huvudmannakonferenserna borde skötas i videoform i sin helhet.

Implementeringsansvariga på lokal nivå ska ha deltagit på implementeringskonferenser kring målen och proven.
Skolverket ska, genom de av huvudmännen utsedda implementeringsansvariga, ha en
etablerad kommunikation med den lokala skolnivån.

Drygt 1200 personer deltog på implementeringskonferenserna. Drygt 946 kontakter till
kommunala implementeringsansvariga fanns tillgängliga för enkätutskicket och Skolverket
saknade bara kontakter till sex kommuner, som dock var på huvudmannakonferenserna. Vad
gäller de fristående skolorna fanns 261 kontakter tillgängliga vilket bara är 54% av de
inbjudningar som skickades ut, (98% av kommunerna svarade). Även om andelen fristående
skolor kan tänkas vara högre om man förutsätter att enskilda implementeringsansvariga
företräder flera skolor inom en koncern, kvarstår faktumet att endast 54% av platserna
utnyttjades. Detta kan alltså inte sägas uppnå målet att nå ut till de fristående skolornas
huvudmän, vilket dock man lyckades med i kommunernas fall.
Här definieras en etablerad kommunikation av Skolverket som att det har fått ett namn hos
en huvudman som Skolverket sedan har mött på implementeringskonferensen och gett
information.
De insatser som möjliggjort den etablerade kommunikationen är huvudmannakonferensen
och implementeringskonferensen. På den första uttalades tydligt att alla kommuner fick
skicka ett visst antal deltagare till den andra konferensen. Skolverket vädjade alltså till
huvudmännen att utse implementeringsansvariga som Skolverket sedan kunde utbilda. Det
har varit framgångsrikt, mätt i antal närvarande kommuner, men alltså ej hos de fristående
skolorna.
Det är alltså främst i mekanismen mellan huvudmannakonferens och implementeringskonferens som de två projektmålen kan bedömas. För rollen som implementeringsansvarig
institutionaliseras på den senare konferensen, och projektmålen blir självuppfyllande, om
definitionen på att vara implementeringsansvarig är att ha deltagit på implementeringskonferensen, och om definitionen på att ha en etablerad kommunikation är att ha deltagit på
implementeringskonferensen. Målen kan då sägas vara identiska, eftersom allt är avhängigt
deltagandet på konferensen.

Skolverket ska ha en etablerad informationskanal till varje skola genom en
kontaktperson.
Detta mål har inte nåtts och övergavs en bit in i implementeringen då det ansågs som ett för
omfattande arbete att genomföra. Tanken var att ha en persons namn på varje skola i Sverige
som kunde användas som kanal för att skicka information. Insamlingen av kontakter började
men dessa införlivades senare i det elektroniska nyhetsbrev som skickades ut.
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Utdrag från de nationella konferenserna skall finnas tillgänglig på Skolverkets
hemsida.
Skolverkets roll som informerande och stödjande myndighet ska vara tydlig för
skolhuvudmännen.
Berörda skolhuvudmän och representanter från varje skola med elever i årskurs 3 ska
ha deltagit på informationskonferenser om målen och proven.
Underlag för behov av vidare kompetensutveckling för berörda lärare ska finnas
samlat hos Skolverket.
De ovanstående implementeringsmålen hör i huvudsak till steg 1 och 3 och har inte
undersökts så utförligt att utvärderaren kan kommentera dem.
Sammanfattningsvis finns alltså klara kopplingar mellan de insatser som genomförts och de
projektmål som eftersträvats. Det finns givetvis mycket i utvärderingen som inte tas upp inom
dessa projektmåls ramar, men målen är viktiga att följa upp för att knyta orsakssamband
mellan insatser och utfall och för att kontrollera programteorin.

Resultat och effektmål
Utfallet ska i det ovanstående resultera i nedanstående resultat eller effektmål:

Att nå ut med information till alla berörda skolhuvudmän, rektorer och lärare om de
nationella målen och proven för årskurs 3.
Vad gäller att nå ut till huvudännen var det endast tolv kommuner som inte deltog på
vårkonferenserna, och sex på implementeringskonferenserna. Det är alltså få som inte har
tagit del av informationen. Bland fristående skolor var som nämnts uppslutningen sämre –
endast 54% av platserna till implementeringskonferenserna utnyttjades.
Andelen hos rektorer och lärare har ej undersökts, men utifrån de som deltog på
implementeringskonferenserna har genomgående minst 95% känt till materialen och tyckt att
de var tillräckligt väl utformade. I en fallstudie påvisas också att deltagande på
implementeringskonferensen inte var nödvändigt för att ta del av material och följa
implementeringsprocessen, även om det utan tvekan har underlättat implementeringen i
andra fall.

Bygga upp en verksamhet som kan tillmötesgå behovet av implementerings- och
kompetensutvecklingsinsatser i samband med nya regeringsuppdrag.
Det andra effektmålet är en mer långtgående effekt av tidigare projektmål och det första
effektmålet. Att bygga upp en verksamhet som kan tillmötesgå behovet av implementeringsoch kompetensutvecklingsinsatser i samband med nya regeringsuppdrag har varit ett av
utvärderingens övergripande fokusområden och framför allt en del av problemformuleringen
som grund för hela implementeringsidén. Här kan olika bedömningar göras. Utifrån svaren
från det direkta påståendet till implementeringsansvariga, Skolverkets informations- och
stödinsatser skulle fungera bra som modell för andra skolreformer, kan det slås fast att 92%
1
instämmer. Överlag är alltså informations- och stödinsatserna mycket uppskattade även om
1

Räknas det interna bortfallet på 11,7% (”ingen uppfattning”) in i instämmandegraden blir andelen instämmande 81%.
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det finns efterfrågade komplement som material som kommer tidigare, exempelvis fler platser
till implementeringskonferensen och mer konkreta förslag på tillvägagångssätt i den lokala
implementeringen.
En annan bedömning är utifrån fallstudier där inte bara material kommer i fokus, utan även
den symbolik det innebär att Skolverket kommer ut i Sverige och presenterar målen och
proven som statligt verk. Den intellektuella utmaningen underordnas i flera fallstudier den
symboliska betydelsen av att samlas på en konferens och skapa en gemensam tolkningsram
bland landets implementeringsansvariga. Då ställs givetvis frågan vad som är viktigt,
innehållet eller handlingen i sig?
En tredje bedömning är den mer kritiska som utgår ifrån att materialet har fått så mycket
positiv kritik att det egentligen är det som är implementeringens kärna. Fallstudierna visar
nämligen också att det finns de som tycker stödinsatserna varit för överdrivna, och hälften av
de implementeringsansvariga anser att rollen som implementeringsansvarig är ganska enkel.
Det är möjligt att de inte hade tyckt samma sak utan stödinsatserna, men en del av materialet
pekar på att det finns ett stort självförtroende hos de implementeringsansvariga och att det
egentligen inte är något svårt uppdrag.
Det ligger något i alla tre bedömningar och en modell är svår att utforma för alla kommuner
och fristående skolor i Sverige. Faktum kvarstår att den provade modellen har fungerat

mycket bra med avseende på stöd till de implementeringsansvariga sett ur de
implementeringsansvarigas perspektiv. De har fått relevant information på en tvådagars
utbildning som de senare har kunnat använda i sin kommun eller på sin fristående skola. I
den meningen har Skolverkets insatser överlag fungerat i enlighet med implementeringsidén
och programteorin i steg 2.

Programteorin
Skolverkets implementering beskrevs i avsnitt 2.4 utifrån ett programteoretiskt perspektiv.
Det redogjordes för olika egenskaper som en programteori bör ha för målet med i det här
fallet implementeringen, ska nås.
De kriterier som anfördes var logisk konsistens, transparens och styrning. De följs här kort
upp för att försöka se på implementeringen som idé separat från hur den sedan använts.
Det första kravet handlade om logisk konsistens. Används rätt insatser och skapar de logiskt
sett det utfall som krävs för att nå målet? Programteorin som utvärderaren har rekonstruerat
stipulerar aktörer som med vissa insatser ska bidra till ett visst utfall. Programteorin är
uppbyggd som en sändare-mottagare-teori där ett antal aktörer med hemsida, konferens och
material avser fånga andra aktörers uppmärksamhet i olika steg. Den är genomtänkt och
logiskt konsistent så till vida att det finns en tydlig idé om hur denna information ska gå via
huvudmän, implementeringsansvariga och sedan ut på huvudmannanivå.
Programteorin skulle dessutom vara transparent. I detta ligger att programteorin ska vara
öppen och genomskinlig för dem som den berör; implementeringsidén ska vara tydlig. Kravet
kan sägas vara uppfyllt på ett sätt då implementeringstanken hela tiden har varit att involvera
så många aktörer som möjligt och få dem att bära sin del av ansvaret genom stora
konferenssatsningar och en transparent hemsida där tydlighet och kontinuerligt uppdaterad
information eftersträvats. Problemet är å andra sidan det utvärderingen tagit upp ett flertal
gånger – Skolverkets mandat sträcker sig till en viss punkt, och om inte huvudmannen tar vid
så blir implementeringstanken genast otydlig. Detta har i empirin exempelvis visat sig i
ytterligare efterfrågat stöd.
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Det tredje kravet handlade om hur styrande programteorin var. Skolverkets mandat kommer
återigen i fokus då den är styrande till en viss gräns, varpå många implementeringsansvariga
önskar sig en ökad styrning i programteorin. Styrningen som åsyftas kan bäst sammanfattas i
en dialogbaserad styrning där Skolverket i ett första steg klargör och betonar huvudmannens
ansvar, och senare upprepar detta för de nyblivna implementeringsansvariga. Styrningen är
därmed en form av indirekt styrning som komplement till den direkta statliga styrningen
genom exempelvis förordning.
Det är svårare att avgöra om styrningen inom implementeringsgruppen har varit flexibel –
förtydligandet av målen förändrade inte implementeringens innehåll utan försämrade
framförhållningen. Betoningen på huvudmannakonferenserna förändrades delvis då inga mål
kunde visas upp. Till detta kan läggas att ett projektmål ströks då det ansågs ouppnåeligt till
rimlig kostnad. Så vissa element har förändrats, med vissa konsekvenser.
Som synes samspelar de tre kraven och pekar på hur viktigt det är med en välformulerad
implementeringsidé. Om transparensen här är stor, får styrningsförmågan sägas vara mindre.
Då den direkta styrningen inte räcker till som styrningsmedel använder sig Skolverket av
indirekta metoder i ett gränsområde där otydlighet lätt kan uppstå, men där transparensen å
andra sidan är ett botemedel genom öppet samtalsklimat och informationsspridning. Det kan
också vara det enda sättet att närma sig olika aktörer i det politiska system som Skolverket
agerar i, för att förminska den rådande styrningsproblematiken.

Implementeringen i praktiken
Skolverkets programteori har ett flertal mekanismer mellan insatser och projektmål som
ligger dolda på ett övergripande plan. I fallet med kommunen som inte hade deltagande på
implementeringskonferensen, men väl på huvudmannakonferensen brast det i mekanismen
att huvudmannen skulle utse implementeringsansvariga som skulle åka på implementeringskonferensen. Även om det bara var sex kommuner som missade den, vilket får anses vara en
framgång, pekar det på en viktig punkt i programteorin – Skolverket har inte själva
kontrollen över hela genomförandet, utan är beroende av att alla huvudmän godtar
Skolverkets budskap på huvudmannakonferensen. Det bör de visserligen göra eftersom det är
deras ansvar, men vissa kommuner och många fristående skolor har inte gjort det och samma
beroendeförhållande kan återfinnas kring effektmålet Att nå ut med information till alla
berörda skolhuvudmän, rektorer och lärare, där Skolverket är beroende av de
implementeringsansvariga för att lyckas.
Alla programteorier innehåller mekanismer där vissa förutsättningar måste uppfyllas för att
kausaliteten ska infalla. Här kan den dock äventyras på andra sätt än om hela
implementeringen hade varit föremål för enbart direkt styrning via förordningar.
Huvudmannakonferenserna innehöll exempelvis inga färdiga mål att presentera för
huvudmännen våren 2008. Detta var inget allvarligt problem menade Skolverket, eftersom
huvudmannakonferensens syfte var att medvetandegöra reformen och klargöra vilka
huvudmannens och Skolverkets roller var. Dock upprördes många av att inget nytt fanns att
berätta och att de rest långväga i tron att de skulle få nya mål presenterade för sig. här var
inte den symboliska faktorn nog, utan de väntade sig konkret information.
Huvudmannakonferensen är inte del av steg 2, men har betydelse för programteorin.
Förseningen av de nya reviderade målen gjorde exempelvis att de nationella provens
utformning blev försenade. Det ledde också tillfälligt sänkt förtroende för Skolverket i
fallstudierna. Dock verkar detta ha reparerats relativt snabbt genom implementeringskonferenserna och deltagarna har sedan dess tyckt att Skolverket har gjort ett bra jobb.
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Mekanismerna har försökt beskrivas genom förstå-kunna-vilja genom hela utvärderingen.
Det är ett lättöverskådligt sätt att identifiera hinder i en implementering och inte minst i en
programteori. Men vilka hinder har de implementeringsansvariga ansett vara störst? Och har
de en betydelse för implementeringen? Och kan Skolverket göra något åt dem genom att
förändra sin implementeringsidé?

Tidsbrist
Tidsbristen är ett ständigt återkommande hinder för de implementeringsansvariga, främst de
som får uppdraget utöver sitt ordinära. Detta hämmar den lokala implementeringen på
många olika sätt och begränsar den implementeringsansvariges handlingsutrymme. Det är ett
hinder som Skolverket försökt påverka genom att betona att huvudman och rektor måste
skapa förutsättningar för den implementeringsansvarige att verka under. Med tanke på
förekomsten av hindret tid i enkät (57% anser att de har kunnat avsätta tid) och fallstudie
kan det bara understrykas att detta måste fortsätta betonas.
Men tidsbristen gäller inte bara de implementeringsansvariga, utan även rektorer som är en
nyckelperson i implementeringen. Kan inte de implementeringsansvariga få intresse och tid
från rektorer att lyssna har det visat sig finnas problem i implementeringen, även om de inte
har kunnat undersökas på skolnivå. Detta problem ligger dock långt bak i programteorin och
är något som försiggår på lokal nivå, och som Skolverket främst kan påverka som på
föregående hinders vis: genom dialog och betoning.

Material kommer för sent
Utan insyn i Skolverkets direkta tidsplaner är det svårt att avgöra om det är möjligt att
påskynda slutversioner av kommentarmaterial, informationsmaterial och provmaterial. Det
påpekas dock i alla fallstudier att man gärna hade sett materialet tidigare. Hindret är svårt att
värdera eftersom det funnits preliminära elektroniska versioner att tillgå – men klart är att
vissa kommuner eller fristående skolor kom igång senare än de hade önskat, vilket hindrat
framförhållningen i den lokala implementeringen.

Hemsidan
Hindret hemsidan är ett samlingsbegrepp för hinder som får ses som mindre i sammanhanget
men vars lösningar kan underlätta tillgängligheten. Problem med hemsidan begränsar
utnyttjandet av den. Hindren har handlat om att sökfunktionen varit komplicerad, att
kopplingen mellan Skolverkets hemsida och hemsidan för mål i årskurs 3 har varit oklar och
att den har varit allmänt svårnavigerad. Då hemsidan har gjorts om och uppdaterats löpande
är det svårt att säga hur situationen ser ut idag. Många implementeringsansvariga, främst i
norra Sverige, vill se fler videoinslag som alternativ till kostsamma konferenser. Hinder i
utnyttjandet av hemsidan är särskilt problematiskt då en del av Skolverkets implementering
bygger på kommunikation och distribution via hemsidan.

Särskilda lösningar
Röster har höjts i såväl enkät som fallstudie att implementeringsstödet inte riktigt fungerar
för vissa typer av kommuner – hindret är att det är för få implementeringsansvariga för att
kunna utföra uppdraget på ett operativt och inte endast förmedlande sätt. Storstaden har
pekat på att skolorna innehåller så många barn jämfört med en liten kommun att
fördelningen av konferensplatser blir snedfördelad. Några fristående skolor kommenterar att
det är mycket nöjda med att få skicka en person per skola till implementeringskonferensen.
De två extremerna pekar på att om implementeringsmodellen ska anses vara allmängiltig och
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tillgänglig för alla kommuner och fristående skolor så bör viktningen av platser till framtida
implementeringskonferenser utvecklas.

Professionsskillnader
Enkätmaterial och fallstudier är samstämmiga när det gäller professionsskillnader. Olika
professioner uppvisar olika förutsättningar för att genomföra implementeringsuppdraget. Att
välja ”rätt” implementeringsansvarig i kommunen är per definition kommunens uppgift,
dock har det visat sig finnas hinder i varje profession som kan vara värda att inom ramen för
Skolverkets uppdrag ytterligare betona i Skolverkets information, för att förbereda
huvudmännen för deras val och de implementeringsansvariga för sin framtida roll.

Stor efterfrågan på stöd
Trots de positiva enkätsvaren om kvalitativt material och tydligt budskap tycker varannan
implementeringsansvarig att det borde finnas en ytterligare utbyggd kontakt med Skolverket.
Detta kan dels tolkas som att mer information alltid efterfrågas, dels som att man helt enkelt
är fortsatt osäker på vad den lokala implementeringen innebär, vilket givetvis är en flaskhals
efter Skolverkets implementeringskonferenser. 57% anser att Skolverket borde ge bättre
förslag på hur en lokal implementering kan organiseras. Att som nu, peka på goda exempel
och möjligen visa på en variation av allmänt hållna tillvägagångssätt bör kunna konkretisera
den lokala implementeringen utan att skada gränsdragningen mellan huvudman och
Skolverk.
Ovanstående hinder är de vanligast förekommande i materialet. Skolverket kan och får inte
lösa alla, utan ibland bara önska att implementeringen går som tänkt. En risk är som en
informant på Skolverket säger, att ”det vi säger inte stämmer överens med deras verklighet,
vilket leder till att de jobbar på som tidigare.” Det är det denna variabel som gör
programteorin välformulerad men på samma gång känslig för störningar; den dialogbaserade
implementeringen.

5.3 Avslutande ord
Försök har i denna utvärdering gjorts för att så långt som möjligt generalisera enskilda
förutsättningar och egenskaper hos individer och insatser för att skapa bättre kunskap om
hur Skolverket kan utveckla sina implementeringsinsatser för framtida reformer.
Skolverkets implementeringsidé, som byggt på att informera och påminna huvudmän om
reformen som de bär ansvar för att genomföra, för att sedan institutionalisera ett uppdrag
som Skolverket kan ha en direktkontakt med på kommunnivå eller fristående skolnivå, har
överlag visat sig svara mot den variation av kommuner och fristående skolor som finns.
Gränsdragningen mellan Skolverk och huvudman innebär att Skolverkets budskap i ett
kommunikationsperspektiv måste översättas i ett lokalt sammanhang. Det måste omtolkas
för ett lokalt implementeringsarbete, där det inte endast innebär att applicera de centrala
direktiven, utan även att bli en aktiv del i decentraliseringen. Ansvaret är alltså stort, och
utvärderingen har försökt att fånga hur Skolverket försöker få det centrala direktivet att
mötas med den decentraliserade implementeringsprocessen (jmf. Lindensjö & Lundgren
2006). Skolverkets idé var att underlätta detta möte och denna översättningsprocess i
gemensamma forum: huvudmanna- och implementeringskonferenserna, hemsida och olika
skrivna material.
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Det utvärderingen har pekat på har varit hinder i dessa forum, såväl som i den lokala
översättningsprocessen. Många hinder handlar om det som ingår i översättningsprocessen –
nämligen att informera huvudmän och implementeringsansvariga om förutsättningarna som
kan komma att krävas för implementeringen. Ökat stöd, ökad tydlighet, fler konkreta tips –
de är alla brister vars relevans kan tolkas olika beroende på vilken profession man har, vilken
erfarenhet man har, och definitivt om man arbetar på Skolverket eller som implementeringsansvarig. Det ska helt enkelt inte tas för givet att alla parter är medvetna om var
gränsdragningen går mellan stat och kommun och fristående skola – och otydligheter i
ansvarsfördelning kan resultera i bristfälliga översättningsprocesser.
Att skapa en tydlighet i gränsområdet mellan Skolverk och skolhuvudman var och är
Skolverkets största utmaning i processen där implementeringsansvariga kan vara nyblivna
lärare eller erfarna rektorer från olika kommuner med vitt skilda förutsättningar. Den direkta
statliga styrningen har i implementeringen kompletterats av en indirekt styrning där
Skolverket har med breda informationsinsatser försökt tydliggöra och aktualisera
ansvarstaganden. Dialogperspektivet bör i sammanhanget uppmuntras men om möjligt också
innehålla en ytterligare ökad grad av dialog med huvudmännen om förutsättningarna för
implementering på lokal nivå.
Det är självklart att de implementeringsansvariga kommer med olika tankar och erfarenheter
om hur denna reform kan införas i just deras kommun eller på deras fristående skola. Att
vilja få mer konkreta tips på tillvägagångssätt kan vara lika självklart som att Skolverket just
inte kan ge dem. Det ökade stödet och styrningen är en svår balansgång men något som
efterfrågas. Hur Skolverket löser den frågan kan inte utvärderaren uttala sig om, men väl
peka på behoven och på de problemområden som visat sig i översättningsprocessen och den
lokala implementeringen.
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BILAGA 1 – STATISTISKA METODER

Nedan redogörs för de statistiska metoder som använts för att behandla enkätmaterialet.
Dessa är korstabeller med chi2-test, diskriminantanalys och klusteranalys.
Enkäten distribuerades med enkätprogrammet Webropol, vars rådata exporterades till
programmet SPSS. De allra flesta frågorna var obligatoriska, i synnerhet de som det gjorts
statistiska analyser på. Påståendena som mätte respondenternas uppfattningar gick på en
skala från 1-4, där 1 betecknade ”instämmer inte alls”, och 4 ”instämmer helt”. Alternativet
”ingen uppfattning” fanns också med.
De som svarade ”ingen uppfattning” betecknades som bortfall på varje fråga och kan ses som
ett traditionellt internt bortfall. De som svarat ”ingen uppfattning” på fler än 15 frågor av
60, lämnades utanför undersökningen (38 svar av 901). Dessa 38 personer hade ”ingen
uppfattning” på för många frågor och sågs därför inte som seriöst ifyllda.
Korstabeller. De samband som presenteras i rapporten identifieras med hjälp av chi2-test i
korstabellerna. Vid chi2-test används de standardmässiga kriterierna för signifikans, dvs 5 %.
Andelen celler där förväntat antal observationer är mindre än fem enheter ska understiga
20%. Förväntat antal ska vara större än 1 för samtliga celler. Vid behov har sammanslagning
skett av grupper för att upprätthålla standardkraven för chi2-test i korstabellen.
Klusteranalys innebär att objekt grupperas i ett antal grupper (=kluster) på så sätt att objekt
som liknar förs till samma kluster. Personer som svara på likartat sätt i enkätmaterialet i ett
hamnar således i samma kluster. I enkätmaterialet användes Ward’s metod för klustring av
respondenterna då metoden skapar jämnstora kluster som i detta fall var mer relevant att
återge (Hair et al 2009).
Diskriminantanalysen användes för en beskrivande diskriminering mellan framräknade
kluster (beskriva skillnader mellan kluster). För beskrivningen användes den roterade
korrelationerna mellan variablerna och funktionerna. Med diskriminantanalysens hjälp kan
klustrens centroider placeras i ett koordinatsystem som bildas av två funktioner från
diskriminantanalysen. Via benämner på diskriminatfunktionerna kan därefter klustrens
särskiljande egenskaper identifieras. Diskriminantanalysen har använt sig av samma variabler
som klusteranalysen. Som kontroll av diskrimineringen av kluster har även klustren
korstabulerats med samtliga primärvariabler.
Avslutningsvis korstabulerades klustren som nu fanns i koordinatsystemet mot
undersökningens bakgrundsvariabler med chi-2 med syfte att undersöka klustrens karaktär
relativt bakgrundsdata.
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BILAGA 2 – SVARSFÖRDELNING I ENKÄTEN

Nedan visas samtliga påståendens svarsfördelning, inklusive det interna bortfallet.

Tabell 5 – Påståendens svarsfördelning med internt bortfall.

1Instämmer
inte alls
Konferensen under hösten 2008 har varit
stödjande i mitt lokala implementeringsarbete.
Konferensen under hösten 2008 var tillräckligt bra
utformad för att jag skulle kunna ta till mig
innehållet.
Konferensen gav mig möjlighet att diskutera
processer för att förankra mål och nationella prov i
skolverksamheten.
Jag tyckte att implementeringskonferensen var
bra.
Jag har goda möjligheter att använda mig av
studiematerialet till de nationella proven på lokal
nivå.
Studiematerialet till de nationella proven är mycket
bra att föra vidare till andra i implementeringen.

2

Ingen
4uppfattning
(internt
Instämmer
helt
bortfall)

3

4

49

316

481

13

,5%

5,7%

36,6%

55,7%

1,5%

2

40

339

468

14

,2%

4,6%

39,3%

54,2%

1,6%

8

116

409

314

16

,9%

13,4%

47,4%

36,4%

1,9%

5

45

351

448

14

,6%

5,2%

40,7%

51,9%

1,6%

7

42

274

435

105

,8%

4,9%

31,7%

50,4%

12,2%

3

37

309

410

104

,3%

4,3%

35,8%

47,5%

12,1%

Studiematerialet till de nationella proven är
tillräckligt bra utformat för att jag ska kunna ta till
mig det.

3

25

290

442

103

,3%

2,9%

33,6%

51,2%

11,9%

Studiematerialet till de nationella proven är
stödjande i mitt lokala implementeringsarbete.

3

37

289

430

104

,3%

4,3%

33,5%

49,8%

12,1%

3

31

232

586

11

,3%

1,3%

Jag har goda möjligheter att använda mig av
kommentarsmaterialet på lokal nivå.

3,6%

26,9%

67,9%

Kommentarsmaterialet är mycket bra att föra
vidare till andra i implementeringen.

1

22

228

603

9

,1%

2,5%

26,4%

69,9%

1,0%

Kommentarsmaterialet är tillräckligt bra utformat
för att jag ska kunna ta till mig det.

1

14

225

615

8

,1%

1,6%

26,1%

71,3%

,9%

2

19

219

613

10

,2%

2,2%

25,4%

71,0%

1,2%

15

171

398

258

21

1,7%

19,8%

46,1%

29,9%

2,4%

39

249

330

235

10

4,5%

1,2%

Kommentarsmaterialet är stödjande i mitt lokala
implementeringsarbete.
Skolverkets hemsida för mål åk 3 är viktig för att
förstå implementeringen.
Jag använder mig mycket av Skolverkets hemsida
i den lokala implementeringen.

28,9%

38,2%

27,2%

Hemsidan är ett bra sätt att föra vidare information
på.

12

100

358

359

34

1,4%

11,6%

41,5%

41,6%

3,9%

Hemsidan är tillräckligt bra utformad för att jag ska

10

109

399

316

29

99

Skolverket är ett bra stöd i min kommuns
implementeringsarbete.

1,2%

12,6%

46,2%

36,6%

3,4%

2

88

383

347

43

,2%

10,2%

44,4%

40,2%

5,0%

Skolverket har gett bra råd om hur man kan
implementera mål och nationella prov på lokal
nivå.

18

159

410

268

8

2,1%

18,4%

47,5%

31,1%

,9%

Skolverket är en bra resurs i den lokala
implementeringen.

10

123

410

299

21

1,2%

14,3%

47,5%

34,6%

2,4%

9

125

334

388

7

1,0%

14,5%

38,7%

45,0%

,8%

1

30

294

535

3

,1%

3,5%

34,1%

62,0%

,3%

Skolverket har varit tydligt med sin roll i
implementeringen.
Skolverket har gett bra information om innehållet i
mål och nationella prov.
Skolverket har gett tydlig information om vad det
kan vara behjälpligt med i min lokala
implementering.
Skolverket har gett bra information om det material
som finns till hjälp för min lokala implementering.
Skolverket har varit tydligt med vilken den
implementeringsansvariges roll är.
Skolverket borde ge bättre förslag på hur en lokal
implementering kan organiseras.

216

378

231

19

25,0%

43,8%

26,8%

2,2%

9

94

370

387

3

1,0%

10,9%

42,9%

44,8%

,3%

40

216

348

252

7

4,6%

25,0%

40,3%

29,2%

,8%

110

245

261

216

31

12,7%

28,4%

30,2%

25,0%

3,6%

14

73

287

446

43

1,6%

8,5%

33,3%

51,7%

5,0%

7

70

278

382

126

,8%

8,1%

32,2%

44,3%

14,6%

22

64

168

184

425

2,5%

7,4%

19,5%

21,3%

49,2%

111

199

178

157

218

12,9%

23,1%

20,6%

18,2%

25,3%

Jag känner att jag kan kontakta Skolverket kring
frågor som gäller implementeringen.
Jag kan få svar på frågor från Skolverket om jag
vill.
Jag har fått svar snabbt från Skolverket om jag har
kontaktat dem.
Jag anser att det borde finnas en ytterligare
utbyggd kontakt med Skolverket.

19
2,2%

På det hela taget har Skolverkets informationsoch stödinsatser fungerat bra.
Skolverkets informations- och stödinsatser skulle
fungera bra som modell för andra skolreformer.
Jag har tillräckliga kunskaper för att kunna agera
som implementeringsansvarig.
Jag har en relevant tjänst för att kunna agera som
implementeringsansvarig

4

62

410

379

8

,5%

7,2%

47,5%

43,9%

,9%

5

55

347

355

101

,6%

6,4%

40,2%

41,1%

11,7%

10

44

404

402

3

1,2%

5,1%

46,8%

46,6%

,3%

33

108

259

461

2

3,8%

,2%

12,5%

30,0%

53,4%

Jag har bra stöd från huvudmannen för att kunna
agera som implementeringsansvarig

47

130

247

428

11

5,4%

15,1%

28,6%

49,6%

1,3%

Jag uppfattar intresset för implementeringen från
huvudmannens sida som stort

63

164

254

363

19

7,3%

19,0%

29,4%

42,1%

2,2%

34

161

289

355

24

3,9%

18,7%

33,5%

41,1%

2,8%

15

84

238

522

4

1,7%

9,7%

27,6%

60,5%

,5%

120

253

265

223

2

13,9%

,2%

Jag uppfattar intresset för implementeringen från
skolledarnas sida som stort.
Jag har stort inflytande över hur implementeringen
ser ut.
Jag har kunnat avsätta tillräckligt med tid för att
arbeta med implementeringen.

29,3%

30,7%

25,8%

Jag får rimlig ekonomisk ersättning för att arbeta
med implementeringen.

331

126

105

125

176

38,4%

14,6%

12,2%

14,5%

20,4%

Arbetet som implementeringsansvarig är bra för
min kompetensutveckling.
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64

235

516

34

1,6%

7,4%

27,2%

59,8%

3,9%

98

148

189

201

227

11,4%

17,1%

21,9%

23,3%

26,3%

370

142

127

111

113

Arbetet som implementeringsansvarig är bra för
min karriär.
Min kommun/huvudman har för få

100

Min kommun/huvudman har för många
implementeringsansvariga.
Rollen som implementeringsansvarig är för
betungande
Rollen som implementeringsansvarig är ganska
enkel
Jag ville gärna bli implementeringsansvarig
Jag tycker införandet av av mål och nationella prov
i årskurs 3 är en bra idé.
Implementeringen är en prioriterad fråga för mig.
Jag uppfattar att implementeringen är en
prioriterad fråga för kommunen.
Jag känner att jag är fel person att vara
implementeringsansvarig.

42,9%

16,5%

14,7%

12,9%

13,1%
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108

18

13

119

70,1%

12,5%

2,1%

1,5%

13,8%

337

327

144

25

30

39,0%

37,9%

16,7%

2,9%

3,5%
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288

310

85

34

16,9%

33,4%

35,9%

9,8%

3,9%

39

103

277

402

42

4,5%

11,9%

32,1%

46,6%

4,9%

19

69

190

581

4

2,2%

8,0%

22,0%

67,3%

,5%

17

119

346

374

7

2,0%

13,8%

40,1%

43,3%

,8%

47

174

258

274

110

5,4%

20,2%

29,9%

31,7%

12,7%

658

111

47

15

32

76,2%

3,7%

12,9%

5,4%

1,7%

Jag känner mig otillräcklig som
implementeringsansvarig.

487

199

132

29

16

56,4%

23,1%

15,3%

3,4%

1,9%

Jag har tagit hjälp av nationella eller regionala
centra som tex NCM i implementeringen.

435

133

142

119

34

50,4%

15,4%

16,5%

13,8%

3,9%

Jag har velat få hjälp av nationella eller regionala
centra som tex NCM i implementeringen, men inte
kunnat.

672

76

23

13

79

77,9%

8,8%

2,7%

1,5%

9,2%

Jag har fått tillräcklig kunskap om hur nationella
eller regionala centra kan hjälpa mig.

117

195

279

208

64

13,6%

22,6%

32,3%

24,1%

7,4%

321

150

147

85

160

37,2%

17,4%

17,0%

9,8%

18,5%

284

169

172

117

121

32,9%

19,6%

19,9%

13,6%

14,0%

Min huvudman hade redan innan denna
implementering (2007) en passande struktur och
organisation för att hantera denna typ av reformer.
Min huvudman hade redan innan
implementeringskonferensen hösten 2008 en
passande struktur och organisation för att hantera
denna typ av reformer.
Enligt min uppfattning har vi för närvarande en god
struktur för att hantera denna typ av reformer.
Enligt min uppfattning har vi i den lokala
implementeringen överlåtit till varje skola att arbeta
själva med mål och nationella prov.
Jag hade klart för mig vad som var viktigt att göra
efter konferensen hösten 2008.
Implementeringen är ett uppdrag bland andra och
borde därför inte ta så mycket tid i anspråk.
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18,5%
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25,8%
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16,5%
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10,9%

38,5%
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1,5%
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33,1%

21,1%

6,4%

8,2%
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