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I det här arbetet har ombildningen av en traditionell kommunal skola till profilskola 
belysts och ställts mot en modell för skolutveckling i form av frirumsmodellen. Syftet 
var att belysa styrkor såväl som svagheter i skolans förfarande och att arbetet ska 
kunna fungera som stöd för andra skolor som står inför liknande förändring. 
Processen har dokumenterats fortlöpande under ett års tid genom deltagande 
observationer, enkät- och inkätundersökningar och intervjuer. Den fallskola som var 
föremål för studien är en enhet med grundskola och träningsskola. 
Utvecklingsarbetet skulle resultera i en profil med inriktning Äventyr & Miljö. 
Resultatet visade på vikten av att ha alla med sig i ett utvecklingsprojekt. I 
frirumsmodellen är utgångspunkten att synliggöra skolans inre och yttre gränser. Ett 
utvecklingsarbete ska sträcka sig över en längre tidsperiod och alltid utgå från 
skolans egna förutsättningar och behov. I diskussionen framgår hur fallskolans 
utvecklingsarbete kunde ha bedrivits utifrån frirumsmodellen. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att starta fristående skolor. Dessa skolors 
verksamhet vilar vanligen på en specifik pedagogisk idé. För att kunna konkurrera med 
fristående skolor och för att överhuvudtaget kunna överleva eftersträvar inte sällan 
kommunala skolor att utveckla en specifik verksamhetsprofil.  Man gör detta för att 
locka till sig elever men i allmän bemärkelse handlar det också om att modernisera 
skolan och att anpassa skolan till dagens samhälle. Välutbildade pedagoger har en 
omfattande kunskap om hur barn lär och vilka aspekter som är viktiga för barnets 
maximala utveckling såväl kunskapsmässigt som personligt. Därför har både nya och 
redan befästa pedagogiska tankesätt anammats av personal verksamma inom 
nytänkande skolor runt om i landet.  

I en mellansvensk stad har en mindre kommunal skola tagit steget till att ombildas till 
profilskola, med inriktning mot Äventyr & Miljö. Skolans arbete har fångat vårt intresse 
och vi ville i vår C-uppsats fördjupa oss inom området skolutveckling med inriktning 
mot profilering av verksamheten. Just den här profilen intresserade oss särskilt då vi har 
ett eget intresse för alternativpedagogik och då främst utomhuspedagogik. Vi följde 
skolans utveckling och dokumenterade processen under våren och hösten 2007. 

Enheten består av gr undskola med förskoleklass upp till år sex, samt träningsskola för 
multihandikappade barn och ungdomar. En av utmaningarna var att utforma en 
pedagogisk profil som inkluderade enheten i sin helhet. För att inte på förhand låsa sig i 
vissa specifika verksamhetsinriktningar har man inom skolan undvikit att anamma ett 
fullständigt pedagogiskt koncept. I stället valde man att plocka det bästa från ett flertal 
pedagogiska inriktningar. I det här arbetet har vi redogjort för hur skolan har gått 
tillväga för att skapa en ny profil.  

1.1.1 Lpo 94 
En fråga som vi bedömer som väsentlig att ta upp i detta inledande avsnitt är hur den 
verksamhetsinriktning som valts av denna skola svarar mot skolans uppdrag så som 
dessa kommer till uttryck i Lpo94. I skolans uppdrag står det formulerat att arbete och 
lek ska vara väsentliga delar i det aktiva lärandet. Under de tidiga skolåren har leken en 
stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskap. Eleverna ska ges förutsättningar 
att utveckla förmågan att lösa problem samt att arbeta självständigt. Skolan ska ge 
eleverna möjlighet att ta eget ansvar och initiativ. Eleverna kan utveckla ett dynamiskt 
tänkande gentemot framtiden genom att ha kunskap om det historiska perspektivet. 
Genom att kunna se ur ett miljöperspektiv få de möjligheter att ta ansvar för den miljö 
som de själva direkt kan påverka. Eleverna kan då även skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till miljöfrågor. Skolans undervisning ska belysa hur vi kan anpassa vår 
livsstil för att skapa hållbar utveckling. Kunskap kan uttryckas i olika former, såsom 
fakta, förtrogenhet, förståelse och färdighet. Dessa fyra former ska samspela med 
varandra och skapa balanser som utgör en helhet för olika kunskapsformer 
 (Lpo 94). 
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Tilläggas kan att en profil av det ovan nämnda slaget ligger utan tvekan väl i linje 
läroplansintentioner. I Lpo 94 står det nämligen formulerat att arbete och lek ska vara 
väsentliga delar i det aktiva lärandet. Under de tidiga skolåren har leken en stor 
betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskap. Eleverna ska ges förutsättningar att 
utveckla förmågan att lösa problem samt att arbeta självständigt. Skolan ska ge eleverna 
möjlighet att ta eget ansvar och initiativ. Eleverna kan utveckla ett dynamiskt tänkande 
gentemot framtiden genom att ha kunskap om det historiska perspektivet. Genom att 
kunna se ur ett miljöperspektiv få de möjligheter att ta ansvar för den miljö som de 
själva direkt kan påverka. Eleverna kan då även skaffa sig ett personligt förhållningssätt 
till miljöfrågor. Skolans undervisning ska belysa hur vi kan anpassa vår livsstil för att 
skapa hållbar utveckling. Kunskap kan uttryckas i olika former, såsom fakta, 
förtrogenhet, förståelse och färdighet. Dessa fyra former ska samspela med varandra och 
skapa balanser som utgör en helhet för olika kunskapsformer (Lpo 94). 

1.2 Syfte  
Detta arbete syftar till att synliggöra processen för ombildningen av en traditionell 
kommunal skola till profilskola. Genom att använda fallskolan som exempel för hur ett 
utvecklingsarbete inom skolan kan se ut och ställa det mot en erkänd utvecklingsmodell 
för skolutveckling vill vi visa på såväl styrkor som brister i fallskolans förfarande. Arbetet 
är tänkt att kunna fungera som stöd för andra skolor som står inför liknande förändring.  

1.2.1 Frågeställningar 
Utifrån syftet formulerar vi följande frågeställningar som ligger till grund för 
genomförandet av studien: 

1 Hur genomför man ombildning av en pedagogisk verksamhet?  
 

2 Hur handlar man ur ett pedagogiskt perspektiv för att uppfylla målen i 
läroplanen? 

Ovanstående syfte och frågeställningar innebär att vi av avgränsningsskäl valt att inte 
uppmärksamma elevperspektivet och föräldraperspektivet i denna studie. 

1.3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt behandlas översiktlig sådan forskning som vi bedömer har direkt relevans 
för problemområdet. 

1.3.1 Utomhuspedagogik 
Vår utbildningskultur där lärande i stor utsträckning sker inomhus (inom klassrummets 
fyra väggar) är en relativt ny företeelse i människans bildnings- och utomhushistoria. 
Utomhuspedagogikens grundt anke är att försöka återskapa och införa en direktkontakt, 
konfrontation och sammanhang i meningsfulla autentiska situationer. Då forskning 
visar att 85 procent av kommunikationen sker på annat sätt än verbalt behöver vi 
återknyta till andra kommunikativa miljöer och andra sätt att lära. Där kan landskapet, 
naturen och kulturen bli ett klassrum och läromedel (Brügge, Glantz & Sandell, 2007). 
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Om man går till de stora pedagogerna genom tiderna, Aristoteles (384-322 f.Kr.), Jean-
Jacques Rousseau (1712-1784) och Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) för att 
nämna några, kan man i deras lära finna starka argument för just utomhuspedagogik 
(Brügge, Glantz & Sandell, 2007). 

Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) är utomhuspedagogik en perfekt form för 
inlärning och upplevelse. Att låta eleverna ströva tillsammans i en skog, stadspark, vid 
en sjö eller ett odlingslandskap och låta dem få bli ett med naturen föder en kunskap hos 
dem att vårda livet runtomkring sig. Utomhuspedagogikens djupaste syfte är att väcka 
nyfikenhet inför naturen och dess möjligheter. Det handlar om att genom sinnesintryck 
presentera naturens alla delar för barnen. Genom att låta barnen upptäcka naturen 
utifrån synintryck, dofter, vinden och alla de ljud som omger oss i naturen kan 
upplevelsen fångas och bevaras. Genom att tillämpa utomhuspedagogik skapar man 
förutsättningar för eleverna att ta till sig ett lärande som grundar sig på helheter. Den 
här formen av pedagogik är ett sätt att lära och kan beskrivas utifrån att det är en plats 
för lärande samt ett innehåll för lärande. Tanken bakom utomhuspedagogik är att 
återskapa de naturliga relationerna mellan känsla och tanke (Dahlgren & Szczepanski 
1997). 

Utomhuspedagogik beskrivs som ett sätt att lära utifrån metoden gripa för att begripa. 
Ett av pedagogikens huvudmål är att utbilda eleverna mot att känna en aktsamhet mot 
naturen och vår kulturmiljö samt känna ett ansvar mot allt levande. Genom 
utomhuspedagogik skapas möjligheter att olika begreppskunskaper möts. Teoretisk 
kunskap, erfarenheter och praktik blandas med varandra (Dahlgren & Szczepanski 
1997). 
 
1.3.2 Äventyrspedagogik 
Så kallad äventyrspedagogik är i huvudsak en rad metoder för undervisning, personligt 
växande och grupputveckling. Det innebär ett sätt att se på undervisningen och 
utveckling ur ett helhetsperspektiv, där kunskap i olika ämnen integreras med skolans 
hälsoarbete på ett sätt som engagerar hela människan. Stärka samarbete, tillit och 
kamratrelationer är äventyrspedagogikens ledord. Pedagogikens grundtankar är 
framförallt att: känslor och inlärning hör ihop, att spännande miljöer och upplevelser 
främjar inlärningen, att främja olika lärstilar och att lära med hela kroppen. 
Äventyrspedagogiken har sina rötter i Storbritannien på 1940-talet och senare i USA. På 
senare år har det spridit sig till Europa och till Sverige. I Sverige har forskning om och 
utveckling av modellen skett genom Sven-Gunnar Furmark (Luleå tekniska universitet, 
07-05-10) vid Luleå tekniska universitet. Pedagogiken baseras på gedigen praktisk 
erfarenhet av arbete med barn samt pedagogisk forskning och den senaste 
hjärnforskningen (Luleå tekniska universitet 07-05-10).  

1.3.3 Natur och miljö 
Att profilera sig som natur- eller miljöskola innebär större rörelsefrihet. Miljö finns inte 
som etablerad pedagogik och kan ha lite olika innehåll. ”Naturskolor” förekommer i 
många kommuner som en fristående enhet dit pedagoger kan komma med sin klass för 
att prova på utomhuspedagogik i praktiken, lära sig mer om naturen i allmänhet eller 
enbart vissa utvalda avsnitt.  
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En ”vanlig” skola kan också profilera sig som miljöskola. Då är det vanligt att man lyfter 
fram bitar som: ”gröna skolgårdar”, Grön flaggkonceptet, uteklassrum eller Agenda 21 
(ekologisk hållbar utveckling).  
Naturskolor syftar till att stimulera och stöd ja skolutveckling inom området 
naturvetenskap och hållbar utveckling i klassrummet och på skolgården såväl som i 
samhället och landskapet i stort (Naturskolan i Lund, 2007). 

Sammanfattningsvis kan utomhuspedagogik beskrivas som en metod för den 
pedagogiska verksamheten, där man i stor utsträckning utnyttjar uterummet. 
Utgångspunkten är gripa för att begripa. Äventyrspedagogikens grundtanke är att 
genom spännande miljöer och upplevelser lära i interaktion med andra. Grundtanken är 
att lära eleverna se varandras olikheter som styrkor för att gemensamt lösa uppgifter. 
Miljöskolan kan ses som komplement till den rent pedagogiska verksamheten. Här 
synliggörs miljöperspektivet och eleverna blir medvetna om sin egen del i utvecklingen 
mot ett hållbart samhälle (Dahlgren & Szczepanski 1997). 
 
1.3.4  Olika perspektiv på skolutveckling  
Som framgick inledningsvis har den problematik som uppmärksammas i arbetet en nära 
relation till skolutveckling. Av denna anledning berörs nedan översiktligt olika 
etablerade skolutveck lingsperspektiv och vi återkommer senare med en mer utförlig 
beskrivning av det perspektiv vi valt som grund – tolkningsbas – för denna studie.   
Skolutvecklingens många ansikten (2003) är en antologi utgiven av Myndigheten för 
skolutveckling. Den innehåller beskrivningar och analyser av följande fem delvis olika 
nationellt och internationellt etablerade perspektiv på skolutveckling. 

Hans- Åke Scherps skolutvecklingsteori är problembaserad och förståelseorienterad. 
Han menar att skolutveckling är en process vars problemområde är förankrat i skolans 
upplevda vardagsproblem. Genom att få kunskap om problemens ursprung kan man 
hitta lösningar. Utgångspunkten för modellen är lärares vardagsproblem i verksamheten 
och att det i huvudsak är en problemlösningsprocess. Kunskapen om vardagsproblemen 
skapar goda lärmiljöer som gynnar kunskapsutvecklingen och ökar förståelsen för den 
egna verksamheten.  

Gunnar Bergs teori om skolutveckling bygger på att skolans personal, elever och 
föräldrar genom kulturanalys och dokumentanalys upptäcker det frirum som är 
outnyttjat. Skolutveckling ska utgå ifrån skolans egna förutsättningar och analysera 
vilket behov av skolutveckling som finns på den aktuella skolan. Frirummets modell för 
skolutveckling syftar till att utveckla vardagsarbetet till elevernas bästa. I Bergs modell 
för skolutveckling förutsätts det att skolan får hjälp utifrån av ett handledarstöd.   

Ulf Blossing förespråkar i sin skolutvecklingsteori om skolförbättring – en skola för alla. 
Skolförbättring står för den lik värdiga skolan, att alla elever oavsett bakgrund ska ha rätt 
till en likvärdig utbildning. Skolförbättring kan åstadkommas genom förändring av 
undervisningsmönstret i skolorna och att man förändrar arbetsplatsförhållandena som 
är ett resultat av interna och organisatoriska mönster. Ett annat kriterium för 
skolförbättring är att makten mellan skolan och dess medlemmar ska fördelas jämnare.  
 



 
 

 

5 

 

Lennart Grosin behandlar i sin skolutvecklingsmodell forskningen om framgångsrika 
skolor som grund för skolutveckling. I Grosins teori för skolutveckling fokuseras det på 
skolors vardagsarbete och deras strävan efter att uppfylla de mål som formulerats av 
instanser ovanför skolan. Genom regelbundna utvärderingar samt kontroll av 
måluppfyllelsen får skolorna kunskap om hur verksamheten kan förbättras. 

Kjell Granström beskriver sin utvecklingsmodell som förändring av roller och 
arbetsrelationer. Utgångspunkten för utvecklingsmodellen är att uppmärksamma vilka 
gränserna är mellan olika roller och hur de styr det dagliga arbetet i klassrummet. 
Huruvida samspelet i klassrummet mellan elever och lärare ska fungera beror på vilka 
roller som elever respektive lärare besitter. Granström menar att rollerna skapas både 
genom vårt skolsystem och i den dagliga klassrumsinteraktionen. Genom att få kunskap 
om hur roller skapas och upprätthålls i klassrummet kan man få förståelse för elevers 
kunskapsmässiga samt sociala utveckling.     

2 Tolkningsbasen för denna studie 

2.1 Frirumsmodellen  
Av de fem perspektiv på skolutveckling som togs upp ovan har vi i det här arbetet valt att 
använda frirumsmodellen som så kallad tolkningsbas. Med tolkningsbas avses den 
måttstock eller analysram som vi senare kommer att relatera våra empiriska data till.  
Vårt val av tolkningsbas bottnar i bedömningen att detta perspektiv har de bästa 
förutsättningarna att fånga in det kunskapsområde som kommer till utryck i 
formuleringen av syftet i uppsatsens inledning. Som framgick innehåller syftet två 
sammanhängande delar, dels vad som faktiskt har ägt rum inom den studerande 
fallskolan dels hur detta arbete förhåller sig till läroplanen, och i motsats till de övriga 
ovan berörda perspektiven på skolutveckling uppmärksammar frirumsmodellen båda 
dessa delar i ett och samma sammanhang.   

Vad innebär då skolutveckling enligt frirumsmodellen och vem ska den riktas mot/riktar 
den sig till? 

Utveckling betyder förändring i en bestämd riktning. Utgångspunkten för ett 
utvecklingsarbete på en skola måste grunda sig i vilken pedagogik som är bäst lämpad 
för den enskilda eleven och elevgruppen. Eleven står i centrum för skolans verksamhet 
och i ett utvecklingsarbete måste frågan ställas vad detta innebär konkret och hur 
vardagsarbetet ska organiseras för att uppfylla det målet. Detta mynnar ur slagorden ”en 
likvärdig utbildning” och ”en skola för alla”. Principen om lika utbildning för alla oavsett 
bostadsort, kön, social tillhörighet och begåvning, var några av grundstenarna i 
efterkrigstidens statliga utbildningspolitik som uppstod i Sverige.  

Olika skolor har olika utvecklingsprocesser men ett utvecklingsarbete kan inte vara 
gränslöst. Det måste ske inom vissa ramar, förändring inom vissa gränser. Alla skolor 
ska ge eleverna en likvärdig utbildning och vara en skola för alla. Inom dessa gränser ska 
utvecklingsarbetet bedrivas. Nyckelaktiviteten inom utvecklingsarbetet blir att söka 
innehållet inom dessa gränser (Berg & Scherp, 2003).  
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För vem ska utvecklingsarbetet bedrivas? Utvecklingsarbetet berör till stor del eleverna. 
Eleverna är den största målgruppen för utvecklingsarbetet och är de centrala 
medlemmarna i skolan. Alla elever är olika individer med olika erfarenheter och 
kunskaper. Skolan kan inte bortse ifrån elevernas olika bakgrunder och uppväxtmiljöer. 
Föra att skapa goda inlärningsmiljöer måste undervisningen vara förankrad i elevernas 
synsätt och livssituation. Det är viktigt att personalen på skolan lyssnar till elevernas 
åsikter och gör deras åsikter hörda. Målet med skolan måste vara att skapa en 
verksamhet där eleverna är faktiska medlemmar och att lärarna försöker se genom 
elevernas ögon på undervisningen. Elevperspektivet bör lyftas fram mer och eleverna ses 
som reella medlemmar av skolan. Mycket tyder på att det inom skolans värld finns 
mycket outnyttjat handlingsutrymme just i att stärka elevperspektivet (Tiller, 1997).  

Skolan kan beskrivas som en statlig institution som inrättats för att i samhället bedriva 
en pedagogisk verksamhet. Skolan har uppdrag att utföra som staten har utarbetat. 
Uppdragen är till exempel att fostra elever till demokratiska och jämställda medborgare 
av vårt samhälle och att sträva efter att nå de mål som är uppsatta i läroplan och 
kursplaner. Skolan har även ett komplext uppdrag och det är att samhället förväntar sig 
att skolan även ska uppfylla outtalade uppdrag som att sortera och förvara elever. För att 
kunna påbörja ett utvecklingsarbete måste man lyfta fram skolans samlade komplexitet 
och utifrån den utgångspunkten diskutera skolans verksamhet, skolors arbete och 
utveckling (Berg & Scherp, 2003).  

Många barn har ett mer stillasittande liv idag och skolan har en viktig uppgift att fylla 
genom att utgöra en motvikt till denna livsstil.  Därför är det viktigt att skolan kan 
hantera de stora förändringar som sker i samhället idag, oftast då snabba och globala 
förändringar. Det yttre trycket på skolan är större idag mot vad det varit tidigare och det 
pågår en ständig förnyelseprocess i samhället. Det sker nedskärningar på alla plan och i 
allt ska det sparas. Det finns ingen balans mellan de förväntningar som är ställda på 
skolan och arbetsvillkoren för alla de som arbetar där. Samtidigt som skolorna får en allt 
sämre ekonomi ser man en jakt på nya utvecklingsmöjligheter i många skolor. I svåra 
tider föds ofta kreativa idéer. Många lärare är dock skeptiska till den arbetsbörda som 
idag läggs på dem i form av målsättningar och uppdragsuppfyllande. Det är vackra ord 
och formuleringar i läroplaner och styrdokument och det kan uppfattas som att 
politikerna är långt från dagens skola (Tiller, 1997). 

I skolutvecklingens kölvatten bildas det privata företag som inriktar sig på 
utvecklingsarbete. Dessa utvecklingsprogram är ofta utformade till företag som arbetar 
för en ekonomisk vinst. Det går inte att bedriva ett utvecklingsarbete på samma sätt i en 
skola som på ett privat företag. Ett utvecklingsarbete inom en skola måste ske utifrån 
skolans egna behov och förutsättningar. Självklart kan dagens skola göras bättre och har 
i många fall ett stort behov av förnyelse. Men utvecklingsarbetet får inte gå snabbare än 
vad deltagarna hinner med. Arbetar man för snabbt finns risken att processerna springer 
ifrån aktörerna och de grundläggande frågeställningarna glöms bort. Det tar tid att 
utveckla ett nytänkande och förändra verksamheten. Ett utvecklingsarbete inom skolan 
måste vara utvärderingsbart, man måste veta vad det är som bör utvecklas och varför det 
ska ske en utveckling (Tiller, 1997). 
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Skolan representerar en viktig institution där eleverna ska få hjälp till utveckling. Elever 
är inte en tom behållare som ska fyllas med kunskap, eleverna har med sig mycket 
kunskaper och värderingar till skolan. Skolans uppdrag är att ge eleverna de rätta 
förutsättningarna för att dessa kunskaper och värderingar ska utvecklas. En av 
målbeskrivningarna i styrdokumenten är att eleverna ska vara aktiva i sitt eget lärande 
och aktiva i skolans organisation (Tiller, 1997). 

2.2.1 Styrning 
Styrning kan förklaras genom påverkan i en viss bestämd riktning och kan i första hand 
kopplas till uppdragsgivare, uppdrag och institution. Det handlar om att ett mål ska nås 
och vad målet ska innehålla. Styrning talar inte alltid om hur detta mål ska nås. Styrning 
är ett innehållsbegrepp. Skolans uppdrag är grunden för skolans formella styrning. 
Uppdraget är kopplat till att verkställa och genomföra en pedagogisk verksamhet. (Berg 
& Scherp, 2003).  

2.2.2 Ledning 
Ledning är ett uttryck kopplat till organisationen och något som ska genomföra ett 
arbete, driva på och organisera. Ledning ska utföras av professionella och det förutsätter 
ett ledarskap. Ett ledarskap är personer som utför uppgifter och tillhandahåller de 
funktioner som tillhör ledning. Det är ett begrepp som uttrycker vad som ska 
genomföras, men inte alltid varför detta ska ske (Berg & Scherp, 2003). Ledningen ska 
kunna utöva ledarskap och utrycka vad som ska verkställas. Det fodras ett ledarskap som 
kan fullfölja de uppgifter som igår i styrningen. Genom att studera hur skolors styrning 
och ledning bedrivs kan man konstruera utvecklingsplaner för skolor (Berg & Scherp, 
2003). Många gånger uppstår skolutveckling ur en kris eller någon form av socialt kaos 
på en skola. Det är ofta då som det faller sig mest naturligt att ifrågasätta traditionella 
och invanda metoder. All skolutveckling måste ske utifrån den enskilda skolans behov 
och ambitioner (Berg & Scherp, 2003). Medarbetare och chefer är alla ansvariga för sin 
egen del i förändringsarbetet. Chefen har en ledande roll och måste visa att han har 
ansvar för sin del av helheten. Processen är inte bara en väg genom medkrafter och 
motkrafter. När man lyssnar på kritik kan man identifiera fallgroparna innan man faller 
ner i dem. Ledaren måste ha en hållning till kritik som innebär att där man i första hand 
ser den som informativ och kunskapsbärande (Ahrenfelt, 2001). 
 
Alla inom organisationen har olika funktioner och positioner vid olika tidpu nkter i 
processen. Det är väldigt viktigt att ledaren inte har favoriter som tycker att chefens ord 
är den rätta vägen. Favoriterna kan senare under processen ändra uppfattning och bli en 
stark motkraft. Den mest negativa medarbetaren kan senare under förändringsarbetet 
ändra uppfattning och bli positiv till utvecklingen och blir då en stark medkraft. Den 
största svårigheten i ett förändringsarbete är ja- sägarna, de vet man inte var man har 
oavsett var i förändringsarbetet man befinner sig (Ahrenfelt, 2001). 

2.2.3 Inre och yttre gränser 
Frirumsmodellen innebär att skolan i sin styrning och ledning blir medvetna om vilka 
inre och yttre gränser som man har att förhålla sig till. De inre gränserna för en skola är 
ledningen och organisationen. De inre gränserna måste granskas och analyseras för att 
ge kunskaper om nuläge och vilka utvecklingsmöjligheter som finns på skolan.  
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För de yttre gränserna står skolan som institution och den statliga styrningen av skolan 
och dessa gränser utgör ramar för vilken verksamhet den enskilda skolan som 
organisation kan och får bedriva. Analys av de yttre gränserna ger kunskap om i vilken 
riktning utvecklingsarbetet ska ske och ger en grund för att upptäcka frirummet. En 
skolas faktiska arbete äger rum inom dessa ramar. Skolutveckling kan ses som en 
process som går ut på att upptäcka och erövra skolans frirum. Frirummet kan beskrivas 
som det outnyttjade utrymme som finns till skolans förfogande mellan de inre och yttre 
gränserna. En skolas frirum kan skilja sig mellan olika skolor och varje enskild skola 
nyttjar frirummet på olika sätt (Berg i Berg & Scherp, 2003). Under ett utvecklingsarbete 
kommer det fram vad som är skolans frirum och hur man ska använda sig av det.  
 
I inledningen av ett utvecklingsarbete måste skolan söka sina inre och yttre gränser. De 
inre gränserna kan man nå genom kulturanalys och de yttre genom dokumentanalys. 
Genom att använda sig av kulturanalys för att hitta de inre gränserna får man fram vad 
som representerar de inre gränserna och var de går någonstans. I kulturanalysen 
framkommer vilka kulturer som genomsyrar ledningen av skolan (Berg i Berg & Scherp, 
2003). I dokumentanalysen får man svar på vilka de yttre gränserna är och hur långt de 
sträcker sig. Genom dokumentanalysen kan man studera de yttre gränserna. Genom 
kulturanalys och dokumentanalys kan man studera frirummet och komma med åtgärder 
och förslag på hur man ska erövra det tillgängliga frirummet (Berg i Berg & Scherp, 
2003). Genom att förstå de yttre gränserna vet man vilken riktning utvecklingsarbetet 
kan ske. De inre gränserna visar var nuläget är och hur delar av det befintliga 
handlingsutrymmet kan utnyttjas. Kunskap och förståelse för de yttre gränserna 
inhämtas genom granskning och analys av de aktuella skoldokument som finns. Staten 
har tillsatt olika officiella styrdokument för att skolan ska styras i en viss riktning, 
läroplanen är ett exempel på officiellt styrdokument. Den statliga styrningen av skolan 
markerar var de yttre gränserna för en skola går. De inre gränserna framkommer genom 
att man analyserar den kultur som finns på skolan. När kulturanalysen och 
dokumentanalysen är genomförda och de inre och yttre gränserna är synliga öppnar det 
upp för en kritisk diskussion av innehållet inom gränserna. För att få ett givande resultat 
förutsätts det att alla deltagare i diskussionen är väl insatta vad de inre och yttre 
gränserna står för. Då kan man uppnå ett resultat som innebär en förbättring av 
verksamheten (Berg i Berg & Scherp, 2003). 
 
2.2.4 Pedagogiskt samtal 
När skolan har upptäckt sina inre och yttre gränser är det viktigt att stanna upp i det 
skedet av utvecklingsarbetet och kritiskt granska ramarna för den pedagogiska 
verksamheten. I det här stadiet är det viktigt att inte bara okritiskt acceptera vissa inre 
och yttre gränser och utan vidare reflektion arbeta utifrån dessa utgångspunkter. Det är 
nu som det öppnas upp kritiska diskussioner och pedagogiska samtal kring ramarna 
(Berg i Berg & Scherp, 2003). 
 
För att kunna föra ett pedagogiskt samtal kring de inre och yttre ramarna är det av stor 
vikt att den enskilda skolan tar ett eget ansvar för målformulering, långsiktig 
verksamhetsplanering, utveckling och utvärdering av processarbete. När elever och 
arbetslag går igenom rapporten pågår ett öppet pedagogiskt samtal på hela skolan.  
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Det pedagogiska samtalet följer hela utvecklingsarbetet som en röd tråd och är den 
viktigaste grundpelaren för ett utvecklingsarbete.  

Genom ett öppet pedagogiskt samtal kan skolor upptäcka och erövra sina frirum. Det 
pedagogiska samtalet ska i första hand handla om vilka ramar som skolan bedriver sin 
verksamhet inom. Vilka är de institutionella ramarna (verksamheten) och vad innehåller 
det organisationella vardagsarbetet (uppgifterna). Samtalet kan fungera som en 
reflektionsprocess över skolans pedagogiska verksamhet (Berg i Berg & Scherp, 2003). 
Detta innebär att utvecklingsgruppen tillsammans med skolans resterande personal, 
elever och övriga intressenter genomför kulturanalyser. Kulturanalyserna genomförs 
med skolans personal och elever. Detta ger ett underlag Genom att både ha ett 
personalperspektiv och ett elevperspektiv kan man jämföra de olika kulturerna. Genom 
att börja med kulturanalysen skapar man en stadig grund för att arbeta vidare med 
dokumentanalysen. I kulturanalysen kan idéer och tankar kring utvecklingsområden 
växa fram, som sedan kan få fäste i verksamheten genom dokumentanalysen. Då får man 
ett utvecklingsarbete av karaktären ”nerifrån och upp”. Det betyder att man utgår ifrån 
den enskilda skolan och dess vardagsarbete (Berg i Berg & Scherp, 2003). 

2.2.5 Skolkultur 
En skolas kultur genomsyrar hela den vardagliga verksamheten. Kulturen är hela tiden 
närvarande i alla aktiviteter som sker på skolan. För att granska den aktuella kulturen på 
en viss skola kan man studera skoldokumenten. Skoldokumenten kan vara scheman, 
skolkatalog och arbetsplaner. Skolkulturen finns närvarande i de informella samtalen 
som bedrivs i personalrum, ämneskonferenser och arbetslagsträffar. Den kultur som 
finns på skolan är ofta en grundläggande styrkälla för det vardagliga arbetet på skolan. 
På en skola kan flera olika kulturer närvara och beror på att det ibland är olika 
yrkestraditioner som ska samsas på samma skola. Även om samma skola har flera 
kulturer är det oftast en dominerande som har mer inflytande över skolans vardagliga 
verksamhet. Förespråkarna till den dominerande kulturen klär ofta rollen som 
informella ledare. Skolans kultur är en samling av olika former av sociala fenomen (Berg 
i Berg & Scherp, 2003).  

En skolas kultur består inte av en rad nerskrivna regler och förhållningssätt, utan 
skolkulturen är resultatet av en rad medvetna eller omedvetna begränsningar som styr 
skolans personal och elever i deras vardagsarbete. Kulturen har en historia som bottnar i 
traditioner skapade av människorna på skolan. Skolans kultur avspeglas i stämningen i 
arbetslaget och atmosfären i allmänhet på arbetsplatsen. De oskrivna förhållningssätten 
till hur beteenden ska straffas eller belönas är ett resultat av skolans kultur (Berg, 1995). 
För att kunna genomföra analyser av en skolas kultur krävs det att man har avgränsat 
och preciserat begreppet skolkultur. Genom att rama in skolkulturen får man kunskap 
om i vilka miljöer den förekommer. Skolkulturen avspeglas i skolans lokala historia och 
närmiljö. Man kan se skolkulturen i de yrkeskoder som är gemensamma för arbetslaget 
och är en röd tråd i arbetssättet och arbetsformerna i undervisningen (Berg, 1995). 

När skolan står vid en inledning av ett utvecklingsarbete är det viktigt att skolans 
personal är medveten om i vilken riktning skolan ska förändras, vilka mål som ska 
uppfyllas och att elev- och personalkrav är rimliga.  
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Alla på skolan måste vara insatta i utvecklingsarbetet och ha en uppfattning om vilka 
problem utvecklingsarbetet ska lösa (Berg i Berg & Scherp, 2003).  
 
När en skola ska starta upp ett utvecklingsarbete är det också viktigt att en handledare 
kopplas till skolan. Utifrån ett handledarstöd kan skolan planera, genomföra och 
utvärdera sin egen skolutveckling. Handledaren ska fungera som ett bollplank mot den 
utvecklingsgrupp som skolan bildar i inledningen av utvecklingsarbetet. Handledaren är 
en förutsättning för att en skola ska kunna bedriva ett utvecklingsarbete. 
Utvecklingsgruppen får under hela den tidsperiod som den existerar tillgång till 
regelbundet stöd i sitt arbete. Handledaren ska finnas tillgänglig för gruppen minst 
under en tvåårsperiod och ge stöd under analys- och genomförandefas (Berg i Berg & 
Scherp, 2003). Den här formen av skolutveckling bygger på att den aktuella skolan 
bildar en utvecklingsgrupp som består av ca 5-10 personer. De personer som ska ingå i 
gruppen bör ha personalgruppens förtroende och vara medvetna om att de ska bedriva 
ett utvecklingsarbete. Hur man väljer ut deltagare till utvecklingsgruppen kan variera. 
Alla som arbetar på skolan eller har en koppling till skolan kan komma att vara aktuella 
för de medverkande i gruppen (Berg i Berg & Scherp, 2003). Utvecklingsgruppen är vad 
som framkommer i namnet, en grupp som är tillfällig och som förr eller senare ska 
upplösas. Den främsta uppgiften som gruppen har är att hjälpa skolan att komma igång 
med utvecklingsarbetet. Vid bildandet av utvecklingsgruppen får deltagarna genomgå 
utbildning för handledaren. Under utbildningen ges deltagarna kunskap om kultur- och 
dokumentanalys. Syftet är att utvecklingsgruppen ska få insikter och förståelse för de 
inre och yttre gränserna. Utvecklingsgruppen ska sedan förankra dessa kunskaper hos 
den övriga personalgruppen för att på så sätt lägga grunden för den kommande 
kulturanalysen. Förankringen kan äga rum genom information om projektets syfte, hur 
arbetet ska genomföras och hur det ska utvärderas. Det är viktigt med pedagogiska 
samtal mellan arbetslag och utvecklingsgrupp (Berg i Berg & Scherp, 2003). 

Det är väsentligt att alla medarbetare deltar aktivt och känner att de är en del av 
förändringsarbetet. Ingen medarbetare kan stå utanför sin organisation, antingen är 
man en del av problemet eller så är man en del av lösningen (Ahrenfelt, 2001). 
Regelbundna samtal är grunden för en utvecklingsprocess. Det pedagogiska samtalet 
startar redan vid förankringsarbetet då samtal förs med den övriga personalgruppen. 
Vid genomförandet av kulturanalysen ges deltagarna möjlighet att själva samtala och 
reflektera över vardagsarbetet på skolan. När utvecklingsgruppen sammanställer 
kulturanalysen genomförs flera olika former av samtal kring brevutsagorna. När 
utvecklingsgruppen presenterar rapporten om utvecklingsarbetet är det ett resultat av 
pedagogiska samtal (Berg i Berg & Scherp, 2003). Varje händelse i processen ska 
informeras till alla berörda. Det ska vara en hög informativitet i processarbetet. Genom 
att varje beslut tolkas bidrar det till det kunskapspussel som hela processen utgör. När 
en kritisk nivå i förändringsarbetet uppstår vet alla vad de ska göra (Ahrenfelt, 2001). 

2.2.6 Kulturanalys och dokumentanalys 
I inledningen av ett utvecklingsarbete som vilar på frirumsmodellen måste som framgått 
skolan söka sina inre och yttre gränser. De inre gränserna kan man nå genom 
kulturanalys och de yttre genom dokumentanalys. Genom att använda sig av 
kulturanalys för att hitta de inre gränserna får man fram vad som representerar de inre 
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gränserna och var de går någonstans. I kulturanalysen framkommer det vilka kulturer 
som genomgående genomsyrar ledningen av skolan (Berg, Groth, Nytell, & Söderberg, 
1999). Dokumentanalysen syftar till att belysa och om möjligt konkretisera 
skolverksamhetens ramar, det vill säga yttre gränserna. Genom dokumentanalysen kan 
man studera de yttre gränserna. 
 
2.2.7 Kulturanalys 
Skolkultur är svårfångat och abstrakt begrepp som icke desto mindre ständigt är 
närvarande i de aktiviteter som äger rum i skolors vardagsarbete. Alla 
undervisningssituationer på skolan är alltså präglade av de förekommande kulturerna 
och utgör därmed den huvudsakliga styrkällan för vardagsarbetet. Oftast finns det en 
dominerande kultur på skolan och det primära syftet med kulturanalys är att få en bild 
av den dominerande kulturen men också av förekommande subkulturer. Ett resultat av 
skolkulturanalyser är att de s.k. kodbärarna blir identifierade. En kodbärare kan 
beskrivas som en förespråkare för den dominerande kulturen är ofta informella ledare i 
skolan. Om man lyckas att identifiera kodbärarnas syn på skolans verksamheter har man 
en stabil grund för en framgångsrik kulturanalys. Problemet kan vara att hitta dessa 
informella ledare, speciellt om det är en utomstående kulturanalytiker (Berg, Groth, 
Nytell & Söderberg, 1999). Ett alternativ kan vara att under ett par dagar observera det 
sociala livet i personalrummet och under arbetslagsträffar. Det man fokuserar på då är 
sociala formationer och samtalsämnen. Ofta utmärker sig dessa kodbärare och kan då 
identifieras som informella ledare.  
 
Kulturanalys som vilar på frirumsmodellen genomförs, som utvecklas nedan, vanligt vis i 
form av att personal och även elever skriver öppna brev till utvecklingsgruppen eller till 
den eller de som genomför analysen. När brevmaterial väl är insamlat återstår det för 
utvecklingsgruppen att sammanställa och analysera materialet (Berg, Groth, Nytell & 
Söderberg, 1999). 

2.2.8 Brevmetoden 
Brevmetoden är ett alternativt sätt till att genomföra en ostrukturerad intervju och går 
ut på att skolans personal och elever uppmanas att skriva ett öppet brev till 
undersökaren där brevet kan vara anonymt eller signerat. För att få ett framgångsrikt 
resultat av brevmetoden krävs det att deltagarna är engagerade och motiverade att 
medverka i kulturanalysen. Här är förankringen av utvecklingsarbetet en avgörande 
faktor. Genom att använda sig av brevmetoden kan man ha fler deltagare än vid 
intervjuer.  Den är enkel att administrera, datainsamlingen är avslutad och färdig då 
deltagarna lämnar ifrån sig breven. Elevperspektivet kan bli en viktig del då även 
eleverna blir inkluderade i de öppna breven (Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 1999). Det 
är väsentligt att deltagarna i analysen tar sin uppgift seriöst och detta förutsätter att 
utvecklingsarbetet är väl förankrat i personalgruppen. Deltagarna måste uppleva att de 
kan få ut något av projektet och kulturanalysen. Personalen måste ha känt sig 
inkluderade och gett sitt förtroende åt skolutvecklingsarbetet (Berg, Groth, Nytell & 
Söderberg, 1999). 
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Under processens gång är det väsentligt att den aktuella skolan tar till vara 
vardagskunskapen hos sina medarbetare. De t kan ske genom att utvecklingsgruppen 
lyssnar på personalens och elever åsikter, använder sig av gruppdiskussioner och 
brainstorming. Det man gör då är att lyfta fram kreativiteten i vardagsarbetet. Genom att 
ta reda på vad som sägs i fikarummet får man en bild av vad medarbetarna känner och 
processens förlopp (Ahrenfelt, 2001). 
 
2.2.9 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen handlar om analys av dokument som tillhör skolans formella 
styrning, det vill säga styrningen av skolan. I dokumentanalysen analyser man enskilda 
officiella dokument och genomför analyserande jämförelser mellan de olika 
dokumenten. Det kan vara jämförelser mellan läroplanstexter och skolförordningstext 
(Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 1999).  

De professionella lärarna som ska omsätta de officiella styrdokumenten i handling ser 
inte alltid dessa dokument som konkreta och tydliga instrument för styrning av och i 
skolan. En anledning till att dokumenten är otydliga och svårtolkade är att deras 
innehåll är ett resultat av olika politiska intressen och kompromisser mellan olika 
politiska ståndpunkter. En annan anledning till att dokumenten upplevs som 
svårtolkade är formen. Dispositionen av texterna kan vara av sådan art att det medför 
problem vid tolkningen av texternas innehåll. Det blir svårt att få en helhetsbild av 
dokumentens innehåll (Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 1999). 

Syftet med dokumentanalysen är alltså att kartlägga de yttre gränser som finns för 
verksamheten (Berg & Scherp, 2003). Dokumentanalysen är en metod för att kunna ta 
del av officiella texter såsom skollag, skolförordning och skolplaner. Genom 
dokumentanalysen ska man kunna analysera en text på ett alternativt sätt än det 
traditionsbundna ”pärm till pärm” läsandet (Berg & Scherp, 2003). Man ska kunna se 
vad de analyserade dokumenten innehåller och vad de inte innehåller, samt kunna 
jämföra olika textavsnitt med varandra och kunna förstå innebörden (Berg & Scherp, 
2003). När kulturanalysen och dokumentanalysen är genomförd har utvecklingsgruppen 
ett underlag för att kunna se i vilken riktning ett utvecklingsarbete ska ske. 
Utvecklingsgruppen arbetar fram ett förslag för hur utvecklingsarbetet ska bedrivas. I 
förslaget framkommer utvecklingsgruppens bedömning av nuläget, vilka idéer som finns 
och ambitioner om skolans utveckling. När förslaget är framtaget presenteras det för de 
medverkande i kulturanalysen. Efter den första presentationen arbetar man vidare på 
förslaget, de naturliga forumen är arbetslag och elevråd. Den här delen av analysfasen är 
viktig (Berg & Scherp, 2003). Det är i det här skedet som utvecklingsarbetet förankras 
och det kan med fördel sträcka sig över en längre tidsperiod. Det uppstår en process som 
är viktig för att skolan ska kunna omsätta utvecklingsprocessen till vardagsarbete. Ett 
utvecklingsarbete sträcker sig över flera år och genomförandefasen bör inledas först 
under utvecklingsarbetets andra år.  

Utvecklingsgruppen arbetar fram en slutversion efter att ha tagit del av bl.a. sina 
arbetskamraters synpunkter på det ursprungliga förslaget. Slutversionen blir det 
handlingsprogram som skolan ska arbeta efter. När handlingsprogrammet har 
presenterats för personal, föräldrar och elever går analysfasen över i en 
genomförandefas. Den här övergången kan beskrivas som att man går från frirummets 
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upptäckande till dess erövrande. Utvecklingsgruppen ska under 
skolutvecklingsprocessen finnas med som stöd och bollplank åt den övriga 
skolpersonalen. Under det år som genomförandefasen inleds sker det gradvis och i slutet 
av det andra året kan det genomföras en kulturanalys igen. Syftet med att genomföra 
ytterligare en kulturanalys är främst att utvärdera processens gång. Man får även fram 
vilket resultat utvecklingsarbetet har gett så långt och om man ska ändra något i 
utvecklingsprogrammet (Berg & Scherp, 2003). 

I en process och förändringsarbete finns det ingen som vet det färdiga resultatets 
utgång. Därför är det viktigt att man har ständiga återkopplingar alla tillsammans. 
Återkopplingar är ett värdefullt verktyg när det gäller inriktning och målstyrning av 
processen. Det är väsentligt i ett förändringsarbete av detta slag att arbeta med förståelse 
och utveckling och lära av andra människors erfarenheter och kunskaper, så att man inte 
uppfinner hjulet två gånger. Genom att ta del av andra människors erfarenheter hittar 
man inspiration och kreativitet till det egna förändringsarbetet (Ahrenfelt, 2001).  

2.2.10 Fortbildning 
Vi är medvetna om att begreppet fortbildning anses något förlegat i sammanhanget och 
att kompetensutveckling är den benämning som i huvudsak används idag. Vi har trots 
detta valt att använda oss av begreppet fortbildning då det är den definition som 
används i de empiriska data på fallskolan. 

Fortbildningen av skolans personal sker ofta i form av kurser utanför skolan. Tom Tiller 
(1997) skriver att mer tyngd borde läggas på fortbildning som skräddarsys för den 
enskilda skolan. Fortbildning ska sammankopplas med skolans utvecklingsarbete och 
man ska i större utsträckning upprätta personliga utvecklingsprogram för personalen. 
Fortbildningen ska resultera i att skolans behov blir tillgodosedda och ha utgångspunkt i 
utvecklingsarbetet (Tom Tiller,1997). 

3 Genomförandemetoder 
Arbetet syftar som framgått till att studera hur en skola kan utforma en profil som tar sig 
uttryck i en annan pedagogisk inriktning än den man tidigare bedrivit. Genom att 
använda en kvalitativ metod uppnås en djupare förståelse för skolans arbete mot en 
profil. Den kvalitativa metoden ger möjlighet att ta del av lärares och rektors kunskaper 
och synpunkter kring den nya profil som skolan ska arbeta efter. Genom enkät- och 
inkätundersökningar, intervjuer och dokumentation har utvecklingsprocessen på 
fallskolan kunnat belysas. 

Vårt empiriska material består av kvalitativa data. Enligt Denscombe (1998) är analysen 
av kvalitativ data att betrakta som en tolkningsprocess. Data blir data först när det tolkas 
och används av forskaren. Kvalitativa data kan inhämtas med olika forskningsmetoder 
och ha många former. Det kan vara fältanteckningar, bearbetning av texter och 
intervjuskrifter. En väsentlig del i den kvalitativa reflektionen är att försöka identifiera 
mönster, processer, gemensamma drag och skillnader. Forskaren ska söka efter 
gemensamma mönster eller kopplingar mellan de kategorier som finns bland materialet. 
Tillförlitligheten avläses i huruvida forskningsinstrumenten är neutrala till sin verkan 
och om de skulle ge samma resultat vid andra tillfällen. Fördelarna med kvalitativ analys 
var att det fanns en grundförankring i datamaterialet och analysen, man har utgått ifrån 
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verkligheten. Den djupgående undersökningen sker inom ett begränsat område. Det 
finns även möjligheter till alternativa förklaringar i den kvalitativa analysen.  

3.1 Datainsamling 

3.1.1 Litteraturstudier 
I princip genomförs litteraturöversikter för att kartlägga den forskning som redan finns 
inom området och skapa frågor som hjälper till att öka förståelsen av ämnet.  

Skriftliga källor i forskningen kan ges en central roll som det faktiska föremålet för 
undersökningen.  

I detta sammanhang kan skriftliga källor betraktas som en egen specifik 
undersökningsmetod och ett alternativ till intervjuer, frågeformulär eller observation. 
Skriftliga källor kan även användas för att få bakgrundsinformation som kan utgöra 
grundval för forskningsprojekt eller som en datakälla (Denscombe, 1998).  När en 
forskare använder sig av skriftliga källor som undersökningsmetod är det viktigt att 
skrifterna bedöms källkritiskt, det vill säga att de värderas utifrån sina innehållsmässiga 
kvalitéer beträffande idéer och information.  

3.1.2 Intervjuer 
Forskare använder sig av intervjuer för att genom datainsamling från ett begränsat antal 
informanter skaffa sig mer djupgående insikter i ämnet genom ett mindre antal 
informanter (Denscombe, 1998). En semistrukturerad intervju innebär att interjuvaren 
utgår ifrån en färdig lista med ämnen att behandla. Intervjuaren hade en flexibel 
hållning till ämnenas ordningsföljd och respondenten tilläts utveckla sina tankar och 
idéer (Denscombe, 1998). 

3.1.3 Frågeformulär 
Frågeformulär - enkäter - kan utformas på många olika sätt. För att fungera som ett 
seriöst datainsamlingsinstrument bör de dock vara utformade för att samla in 
information som sedan kan användas som data för analys. Det är inte formulärets syfte 
som forskningsredskap att förändra människors attityd eller förse dem med ny kunskap. 
För att resultatet ska bli rättvisande är det också viktigt att alla som besvarar formuläret 
läser frågorna identiskt formulerade så att frågorna inte kan tolkas olika. När man som 
forskare använder sig av frågeformulär är det också nödvändigt att i alla faser ha klart 
för sig om det är fakta eller åsikter man behandlar. När frågeformuläret utformas är det 
självfallet väsentligt att detta sker utifrån uttalade validitetskriterier, eftersom forskaren 
sällan får en andra chans att korrigera felaktigheter i det ursprungliga formuläret 
(Denscombe, 1998).  

3.1.4 Inkäter 
Enligt Berg (2007) är inkätdialoger ett mellanting mellan intervju och enkät. Ordet inkät 
är ett nykonstruerat ord som innebär att en utvald målgrupp för undersökningen via 
mail får ett frågeformulär tillsänt sig. Frågeformuläret ska innehålla ett begränsat antal 
öppna frågor, exempelvis ”vad är skolutveckling för dig?”. När formuläret besvarats 
återsänds det till undersökaren, men datainsamlingen behöver inte avslutas där. 
Undersökaren har möjlighet att återkomma med följdfrågor som har utgångspunkt i 
respondentens svar i det första frågeformuläret. Följdfrågorna syfte är att både bredda 
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och fördjupa de ursprungliga frågorna (Berg, 2007).   

3.1.5 Deltagande observationer 
Observationer av andra ordningen innebär att observatören genomför kontinuerliga 
observationer av den pågående situationen. En hög grad av delaktighet innebär att 
observatören är delaktig på samma villkor som de andra aktörerna. Genom att inneha en 
hög grad av delaktighet får observatören samma tillgång till informationen som de 
andra. I fältarbeten är det värdefullt för resultatet att det förekommer en hög grad av 
delaktighet i observationen (Bjørndal, 2005). 
 
3.1.6 Urval 
Beslutet att välja den specifika skolan för undersökningarna grundade sig i att skolan 
hade påbörjat ett internt initierat utvecklingsarbete. I undersökningarna medverkade 
sex klasslärare på grundskolan, två förskolelärare, tre fritidspersonal, åtta lärare och 
sjutton assistenter på träningsskolan samt slöjdlärare och rektor, vilket innefattar 
samtlig personal på den utvalda fallskolan. Anledningen till att all personal skulle vara 
delaktiga i undersökningen var att utvecklingsarbetet inkluderade hela skolan. Det var 
viktigt för arbetet att så många ur personalen som möjligt var representerade. 

3.1.7 Genomförande 
Datainsamlingen skedde fortlöpande under närmare ett års tid. Under vårterminen 
2007 genomfördes deltagandeobservationer. Vi medverkade i profilgruppen och 
gruppen för att utarbeta arbetsplaner och vid aktiviteter på skolan, personalkvällar, 
under studiedagar och under fortbildning internt och externt. Vårt aktiva deltagande i 
utvecklingsarbetet innebär en mängd deltagande observationer som snarast kan liknas 
vid aktionsforskning. Enkätundersökningar genomfördes med hela enhetens personal 
vid två tillfällen. Den första enkäten vid vårterminens början och den andra inför starten 
av höstterminen 2007. Den andra enkäten var en uppföljning på den första. 
Inkätundersökningen genomfördes under en period av fyra veckor. Föremål för 
undersökningen var grundskolans personal och syftet var att förstärka deltagande 
observationer och enkäter. Intervjuer med ett djupgående syfte genomfördes med rektor 
och med skolans trä- och metallslöjdlärare.  

3.1.8 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet avser att analysera tillförlitligheten på mätinstrumenten som 
användes vid undersökningarna samt belysa att det resultat som skulle mätas verkligen 
var det som mättes (Stukat, 2005). Reliabiliteten samt validiteten är relativt säkrad då 
fyra från varandra oberoende mätinstrument använts. Detta har gett en helhetsbild där 
resultaten kunnat analyseras ur olika perspektiv. Därigenom gavs också möjlighet att 
upptäcka luckor och felkällor. För att ytterligare säkerställa resultatet har 
undersökningarna upprepats under perioden för materialinsamlandet. En klar styrka i 
undersökningen är att de deltagande observationer som genomförts i en utsträckning 
som möjliggjort att stora delar av processen kunnat åskådliggöras och dokumenterats. 

Eventuella felkällor har uppkommit genom att föremål för undersökningen varit 
människor som varit del av den process som dokumenterats. Därav uppkommer 
naturliga felkällor, främst i form av feltolkning av frågor och att man av olika 
anledningar inte varit helt sanningsenlig i sina svar. Genom att intervju som metod inte 
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genomfördes med samtliga deltagande, utan endast med några utvalda, resulterar det i 
en felkälla då alla svar därmed inte kunde följas upp.  

3.1.9 Forskningsetisk hänsyn 
Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt en lista på krav om individskydd vid 
vetenskaplig forskning. De behandlar fyra etiska huvudkrav som täcker in information, 
samtycke, konfidentialitet samt nyttjande. Detta innebär att forskaren är skyldig att 
informera de deltagande i undersökningen om syftet med undersökningen och på vilka 
villkor de medverkar. Det andra kravet innebär att de medverkande har rätt att själva 
bestämma om, hur länge och på vilka villkor dom ska delta. De har rätt att när som helst 
avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att de medverkandes identitet 
skyddas i undersökningen. Det fjärde kravet innebär att de empiriska data som 
insamlats endast ska användas för forskningsändamålet och inte för annat bruk 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

Inför arbetet presenterades studien, dess syfte och innehåll på fallskolan. Samtliga 
informanter informerades därmed om villkoren för deras medverkan enligt de 
forskningsetiska principerna. Alla informanter har varit anonyma källor. Villkoren har 
åter förtydligats inför varje enkät, inkät och intervjuer.  

3.1.10 Sammanfattning: 
Bilden (”tratten”) illustrerar de avgränsningar som öppnat för studiens resultat och 
slutsatser. 
 
 

FÖREMÅL FÖR STUDIEN 
? 

INVENTERING AV FRÅGESTÄLLNINGAR 
? 

UTVECKLINGSPROCESSEN I FOKUS 
? 

PERSONALPERSPEKTIVET 
? 

FRIRUMSMODELLEN SOM 
 TOLKNINGSBAS 

? 
 DATAINSAMLINGS- 

METODER 
Figur 1.  
Studiens avgränsningar 
 
4 Resultat  

4.1 Idégranskning 
Vår granskning av den idé som profilen bottnar i har i huvudsak skett genom intervjuer 
med nuvarande rektor samt den drivande kraften bakom profilen, trä- och 
metallslöjdsläraren, men också genom deltagandeobservationer kartlades bakgrunden 
till profilen. Efter en konflikt på fallskolan, som satte skolan i gungning, tillsattes en ny 
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rektor. Detta var dock en temporär lösning tills det att en ny ordinarie rektor rekryterats 
till tjänsten. Den tillfälliga rektorns främsta uppgift blev att återupprätta ett fungerande 
arbetsklimat på skolan.  

Tilläggas kan även att skolan har under en längre tid varit hotad av nedläggning. Skolan 
är den enda i sin storlek i kommunen och har på grund av lågt elevantal under fler år 
gått med ekonomisk förlust. För att säkra skolans fortlevnad var man tvungen att 
rekrytera fler elever. Outtalat var alltså det också en bidragande anledning till 
förändring. Ursprunget till idén om en inriktning mot friluftsliv kom från skolans trä- 
och metallslöjdslärare som hade och har ett genuint intresse för friluftsliv. Tankarna om 
en pedagogik profil mot friluftsliv väcktes enligt honom själv för några år sedan, när han 
i sitt arbete mötte många barn med en alltför stillasittande livsstil. Hans intresse för 
natur och friluftsliv föddes tidigt i uppväxten och har, enligt vad han själv berättade, gett 
honom ett rikt och spännande liv. Han ser naturen som en bra motvikt till dagens 
högteknologiska samhälle och tycker att dagens barn och ungdomar sällan får uppleva 
värdet i naturen. 

 Under en längre tid har sedan dessa tankar bearbetats till idéer om hur en verksamhet 
som bygger på dessa värden skulle kunna utformas. Trä- och metallslöjdsläraren 
samtalade vid flera tillfällen med den tillfälliga rektorn om dessa idéer, i vilka hon såg 
möjligheter för den aktuella skolan. Vid ett arbetslagsmöte under denna tid av 
förändring presenterades idén för kollegiet. Den fick ett positivt gensvar och röstades i 
det närmaste enhälligt igenom. Under den tid som den tillfälliga rektorn var verksam på 
skolan föddes alltså idén om en profilering mot friluftsliv ur något av en krissituation på 
fallskolan. Initiativtagaren till profilen hade i huvudsak hälsoaspekter som argument, 
men underliggande fanns även en förhoppning om skolans fortlevnad på längre sikt. 
Idén etablerades, men något processarbete hade inte påbörjats inför hösten 2006.  

Hösten 2006 anställdes en ny rektor. Vid rekryteringen fanns en uttalad önskan från 
skolans sida att profilera sig enligt det som presenterats. Den som anställdes skulle 
därför leda detta arbete. Utifrån en idé om friluftsliv formulerades begreppet Äventyr & 
Miljö, något som skedde innan man förankrat idén i en pedagogisk grund, vilket 
ifrågasattes av författarna till arbetet. Författarna påpekade att det var nödvändigt att 
förankra idéerna i pedagogiska teorier, klinisk forskning och skolans uppdrag, föra att 
kunna argumentera för nya arbetssätt. Författarna fick därför i uppgift att genomföra en 
pedagogisk idégranskning i syfte att reda ut begrepp som äventyrspedagogik, 
utomhuspedagogik och miljöskola (se genomgång ovan) för att klargöra skolans egna 
pedagogiska grundtankar. Av denna idégranskning framgick att de idéer man hade om 
verksamheten låg närmast den pedagogiska idégrund som utomhuspedagogiken vilar på. 
Det var dock ett medvetet beslut från först början att söka skapa en unik profil med 
utgångspunkt från olika pedagogiska idéer, istället för att anamma ett färdigt koncept. 
Detta för att inte stänga några dörrar.  
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4.2 Utvecklingsarbetet  

4.2.1 Rektors roll 
Följande sammanställning av rektors del i utvecklingsarbetet bygger i huvudsak på 
intervjuer och i viss mån på deltagandeobservationer. Nuvarande rektor anställdes på 
tidigare nämnda premisser, något som också enligt vad han själv berättade var en av de 
delar i arbetet som för honom kändes som det mest attraktiva. Han har genom flera års 
skolledararbete erfarenhet av olika typer av förändringsprojekt. Rektorn tycker om att 
arbeta med utvecklingsfrågor och att lansera och etablera en profil var som han själv 
bedömde som ett verkligt omfattande utvecklingsarbete. Han menade att en lyckad 
utvecklingsprocess kan tillföra mycket positiv energi till verksamheten.  

När rektor påbörjade sitt arbete på skolan skulle han inte enbart leda ett 
utvecklingsarbete som han själv inte varit med att ta fram. Rektor skulle också sätta sig 
in i en för honom ny verksamhet med nya medarbetare. Här ansåg han det väsentligt att 
inte gå in för hårt, utan först lära känna medarbetarna och skolkulturen. Något som av 
personalen betraktades som en något ostrukturerad start var alltså ett medvetet 
agerande från rektors sida, med hänsyn till de förutsättningar under vilka 
utvecklingsarbetet påbörjades.  

Första delen av höstterminen 2006 fokuserades därför utvecklingsarbetet på att etablera 
en relation till medarbetarna och att arbeta in sig i skolkulturen och arbetsuppgifterna 
snarare än på utvecklingsarbetet. Under senare delen av höstterminen påbörjades så det 
utvecklingsarbete som skulle leda fram till nuvarande profil.  
 
Enligt den uppfattning rektor fått av bakgrunden till utvecklingsarbetet var det i första 
hand en önskan från merparten av medarbetarna att skapa en profil som de stod bakom 
och som skulle föra medarbetarna på enheten samman. Utgångspunkten var ett 
hälsoperspektiv. I andra hand och snarare underförstått än uttalat var syftet att säkra 
skolans fortlevnad. Det egentliga ursprunget till idén var inte helt klargjort för rektor. 
Han vet att eldsjälen och trä- och metallslöjdsläraren från först början haft en 
framträdande roll som drivande kraft i profilarbetet. De beslut som tagits gällande 
skolans utveckling hade enbart skett på lokal nivå, utan kommunal inblandning. Arbetet 
genomfördes inom ramarna för verksamheten; frirummet. Någon förankring av arbetet i 
kommunen fanns inte vid nuvarande rektors inträde. Nuvarande rektor tog vid sitt 
inträde kontakt med områdeschefen för att informera om projektet och för att bolla 
idéer under utvecklingsarbetets gång. 

Då det verkliga arbetet påbörjades och en handlingsplan skulle utarbetas, upplevde 
rektor det som strategiskt väsentligt att knyta till sig ett antal personer från enhetens alla 
delar. Vid rektors inträde fanns fortfarande inre stridigheter på skolan och rektor ansåg 
det därför väsentligt att involvera alla delar i verksamheten från start. Rektors 
personliga uppfattning var att processer bör vara relativt förutsättningslösa från start. 
Han ville att processen skulle föda egen energi som drev utvecklingen framåt och ville 
därför inte inledningsvis styra arbetet för hårt.  Denna förutsättningslösa metod 
upplevdes i utvärdering som ”den ostrukturerade röran”. Personalen hade svårt att se 
målet och vägen dit, men alltefter processens fortgående har syftet klarnat. Struktur i 
arbetet fick snarast växa fram efter behov. Rektor påpekade att under andra 
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förutsättningar hade processen med säkerhet tagit en annan form.  

Rektors behov att knyta till sig en grupp medarbetare med ett större engagemang i 
projektet och som representerade de olika delarna i verksamheten resulterade i den så 
kallade profilgruppen. Gruppens medlemmar var tänkta att fungera som  drivkrafter i 
arbetet och sprida positivitet till övrig personal och rekrytering av gruppmedlemmar 
skedde därför på dessa premisser. Profilgruppen har drivit arbetet framåt och utgjort 
navet i utvecklingsarbetet.  

En omfattande del av rektors arbete med att etablera en profil med inriktning på Äventyr 
& Miljö på den aktuella skolan var att hitta ekonomiska lösningar för att finansiera den 
verksamhet som detta förändringsarbete medförde. Ekonomiskt stöd har hämtats dels 
från kommunen och dels från den privata sektorn. I förhandlingar med kommunen 
angående satsningarna på den aktuella skolan gav kommunen sitt stöd till projektet 
genom ett generöst tillskott i budget för år 2007. Kommunen i fråga driver inte uttalat 
en utveckling mot profilering av kommunala skolor, men genom den ekonomiska 
satsning som gjorts visade man ändå sitt stöd för en sådan utveckling. Vi har övertygat 
kommunen om att detta kommer att bli bra, säger rektor och fortsätter: ”Till vår fördel 
var att profilering av skolverksamheten ligger i tiden”.  

Kommunala skolor måste vässa sig för att kunna konkurrera med de privata. Styrkan 
ligger enligt rektorn i den kommunala tryggheten i kombination med en spetskompetens 
och en verksamhetschef som vågat satsa. I förhandlingarna med kommunen framkom 
också att det inte finns några hinder för den kommunala skolan att söka ekonomiskt 
stöd även från den privata sektorn.  

Fallskolan tog fasta på detta och har sökt viss begränsad privat sponsring för utrustning 
– som framförallt bidragit till upprustning av skolgården -  knuten till profilen och delar 
i upprustningen av skolgården. Man är förvånad över att den kommunala skolan kan 
arbeta på detta sätt berättar rektor. Dessutom har en ytterligare upprustning av 
skolgården genomförts, med argumenten att detta länge varit eftersatt och att den 
storsatsning som gjorts av kommunala barn- och utbildningsenheten krävde en 
motprestation från fastighetskontoret. Satsningen på den fysiska miljön utomhus har 
alltså skett genom lokalförvaltningen och kommer att medföra en höjd lokalhyra för 
skolan. Rent ekonomiska satsningar på skolan har alltså gjorts både från kommunalt och 
privat håll. Vi frågade vad som kommer att krävas i utbyte och fick svaret att det enda 
egentliga motkravet från kommunens sida är att verksamheten ska gå runt, vilket inte 
varit fallet de senaste åren. Det var dock väsentligt för rektor att klargöra att processen 
skulle komma att ta tid och att någon stor förändring inte kan väntas den närmsta tiden. 
Utveckling kräver ekonomiska resurser och skolan måste därför tillåtas att inte gå med 
vinst ytterligare något år. 

I beslutet om att skapa en profil, fanns en önskan om att finna en verksamhetsinriktning 
som inte bara förde arbetslaget på grundskolan samman, utan också enheten. 
Grundskola och träningsskola har tidigare upplevts som två skilda enheter utan 
samverkan. Träningsskolan hade därför en uttalad önskan om att deras verksamhet 
skulle inkluderas i den tilltänkta profilen, något som också var tanken. Därav var rektor 
också mån om att träningsskolan skulle representeras i profilgruppen. Allteftersom 
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profilen tagit form har rektor upplevt att grund- och träningsskola måste arbeta på olika 
sätt med profilen så tillvida att träningsskolan måste tänka i andra banor kring detta, 
men han ser också områden där det är möjligt att samarbeta. Träningsskolan har gjort 
framsteg vad gäller att arbeta i profilens anda, men rektor påpekar att man bör ha i 
åtanke att i träningsskolans verksamhet är allt ett äventyr i sig. Rektor tror inte att 
träningsskolan känner sig utestängd från profilarbetet men han vet inte heller hur stor 
delaktighet de upplever. Medvetet har i ett tidigt skede mer fokus lagts på grundskolan, 
för att intensifiera ett arbete som svarar mot profilen. De investeringar som gjordes 
inledningsvis var riktade mot grundskolan. Nästa steg var därför att titta på satsningar 
riktade mot träningsskolan.  

4.2.2 Profilgruppens funktion 
Rektor uttryckte att han tror på ett utvecklingsarbete där formen för utvecklingen föds 
och formas inifrån. När han tog över rollen som rektor och projektledare för 
profilarbetet var det alltså ett medvetet val att inte styra och utforma en plan för 
processen. Rektor såg det nödvändigt att knyta till sig ett antal personer som kände 
starkare för profilen än övriga medarbetare. Denna grupp skulle utgöra motorn i 
utvecklingsarbetet och allmänt sprida positiv energi till övriga medarbetare om profilen. 
Det resulterade i den så kallade profilgruppen bildades.  

Rektor ansåg det väsentligt att få med sig alla redan från start och gruppens medlemmar 
representerade därför grundskolans alla stadier, träningsskolan samt fritids: tre 
grundskolelärare, två lärare från träningsskolan och två fritidspedagoger. Dessutom 
ingick rektor och profilens initiativtagare tillika trä- och metallslöjdslärare samt 
författarna till arbetet. Gruppens verkliga funktion var till en början inte fastställd utan 
kom att utarbetades under de första profilgruppsmötena. Funktionen formulerades i en 
profilgruppsdeklaration som återges nedan:   

”Profilgruppsdeklaration  
Profilgruppen skall fungera som en sammankopplande länk mellan skolans 
ledning och arbetslagen. Den skall på sina möten exempelvis kunna förbereda 
frågor som sedan skall tas upp till diskussion på exempelvis arbetslagsträffar. 
Återkoppling från dessa träffar till ledningen och övriga profilguppsdeltagare är 
också en del i funktionen. Profilgruppen skall också fungera som initiativtagare 
och planerare av aktiviteter som är till nytta för profilgruppens utveckling, 
exempelvis ta kontakt med olika användbara organisationer. Gruppen har även 
en ”peppande” funktion rent allmänt när det gäller profileringens framväxt på 
enheten.” 

Gruppen skulle komma att hålla möten vid sex tillfällen jämnt fördelat under våren 
2007.  

Vid återkoppling av profilguppens arbete hos rektor säger han att profilgruppen i stort 
sett arbetet i enlighet med det syfte han tänkt sig. Rekrytering av profilgruppens 
medlemmar skedde i ett skede då rektor och personal ännu inte kände varandra, vilket 
försvårade för rektor att själv välja gruppmedlemmarna. I efterhand vet han inte om 
medlemmarna var helt införstådda med gruppens uppdrag, nämligen att också 
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återkoppla arbetets fortskridande till övriga medarbetare. I detta avseende har inte 
gruppen fungerat som önskat, menar rektor. Om det beror på att de inte lyckats, 
tidsbrist eller om medlemmarna inte förstått uppdraget är däremot oklart. 

4.2.2.1 Profilgruppsmöte 1 
Vid det första mötet som ägde rum i slutet av januari stod höst på dagordningen att 
fastställa gruppens funktion – det vill säga att utarbeta en ”Profilgruppsdeklaration”, 
utarbeta planer och strategier för våren och hösten 2007, utforma basutbudet för 
Äventyr & Miljö, genomföra materialinventering och se över nyanskaffningsbehovet, 
behov av fortbildning samt inventering av marknadsföringsåtgärder och 
samarbetspartners. 

Sju möten bokades in under våren. Rektor presenterade ett extra tillskott i budget på 
200 000 kronor som var öronmärkta för ett utvecklingsarbete i profilens anda. Dessa 
medel skulle främst användas för materialanskaffning och förändring av lokaler och 
skolgård. Som ett första steg i materialanskaffning och kartläggning av fortbildning samt 
för att knyta kontakter besökte Profilgruppen Vildmarksmässan i Älvsjö. Några möjliga 
samarbetspartners nämndes och fler tänkbara skulle undersökas. Vad gäller 
marknadsföringsåtgärder talade man om att kontinuerligt informera lokaltidning och 
lokal-TV om det som skulle komma att hända på skolan.  

Därigenom hoppades man få upp allmänhetens ögon för skolan och de förändringar som 
genomfördes. Medarbetarna uppmanades bära den profiljacka som tagits fram och 
sprida goda ord om skolan från mun till mun.  

4.2.2.2 Profilgruppsmöte 2 
På dagordningen för profilgruppens andra möte stod Profilgruppsdeklarationen, mål 
och visioner, strategisk tidsplan, återigen basutbudet för profilen – frågeställning till 
arbetslagen samt återigen även materialinventering och nyanskaffningsbehov.  
För andra mötet var gruppens funktion ännu inte fastställd. Ett förslag till mål och 
visioner presenterades av rektor och tre av profilgruppens medlemmar fick i uppdrag att 
utarbeta en definitiv version att presentera för gruppen vid nästkommande möte.  
Gällande planer och strategier hade gruppen funnit en modell för arbetsplan som löper 
över ett år. Modellen kallas ”Vårt friluftsår” och var hämtad ur Friluftslivets pedagogik 
(Brügge, Glantz & Sandell, 2007). Profilgruppen beslutade utgå ifrån denna modell för 
att utforma den lokala arbetsplanen på ett tydligt sätt. Likaså ämnade man använda 
”årshjulet” som stöd för att utarbeta teman att knyta verksamheten till för vart och ett av 
åren F-6, samt fritidsverksamhet. För utformandet av de olika årshjulen tillsattes en 
särskild grupp, pedagoger som representerade låg, mellan och fritids, som under en dag 
utarbetade det förslagsunderlag som sedan gick på remiss till arbetslagen och ledning. 
För att klargöra vilka pedagogiska inriktningar man ämnade bygga verksamheten på var 
det nödvändigt att reda ut begrepp som äventyrspedagogik, utomhuspedagogik och 
miljöskola. Författarna till arbetet fick därför i uppgift att klargöra dessa pedagogiska 
inriktningar och presentera för gruppen vid nästkommande möte. 
Materialanskaffningsbehovet skulle komma att belysas längre fram i processen, när 
profilen börjat ta form.  
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4.2.2.3 Profilgruppsmöte 3 
På dagordningen stod Profilgruppsdeklaration, mål och visioner, planer och strategier 
för 2007 – tidsplan, basutbudet för Äventyr & Miljö, materialinventering och 
nyanskaffningsbehov, fortbildning och marknadsföringsåtgärder. 
Rektor hade formulerat en profilgruppsdeklaration som profilgruppen fastslog. 
Profilgruppsdeklarationen är presenterad ovan. Förslag till vision och mål för profilen 
som utarbetats sedan föregående möte presenterades och antogs enligt nedanstående. 

”VÅR VISION 
Fallskolan strävar efter att: 

1 Lyfta fram utemiljöns betydelse som arena för lärande. 
2 Se den direkta upplevelsen som utgångspunkt för lärandet  

och söka kunskap i den verklighet som omger oss. 
3 Skapa en positiv bild av skolan som en plats där man både lär  

och samtidigt upplever spännande saker. 
4 Ta tillvara och utveckla elevernas olika lärstilar genom att  

uppleva med hela kroppen och undersöka med alla sinnen. 
5 Främja personlig och social utveckling samt förmågan att  

samarbeta och skapa positiva relationer i grupp. 
6 Elever och personal utvecklar sin känsla för naturen och aktivt  

deltar i arbetet mot ett hållbart samhälle.”  
 
”VÅRA MÅL 
Att vara en verksamhet, där barnen/ eleverna med alla sina sinnen, i ett livslångt 
lärande, får lära sig att uppskatta, känna ansvar och respekt för naturen, dess 
tillgångar och värde. Detta skall göras genom att integrera skolans ämnen med 
upplevelser, studier och olika experiment/ undersökningar.” 

Rektor har inför detta möte sammanställt en strategisk tidsplan för profilgruppens inre 
arbete som upptog följande aktiviteter: 

”Januari Profilgruppens sammansättande 
 Litteraturinsamling/kunskapsinhämtning 
Februari Sätta igång profilgruppen 

Profilgruppsdeklaration 
Mål och visioner 
Införskaffa litteratur 
Planering av personalkväll 1 

Mars 1:a personalkvällen – konkret arbetslagsarbete med basutbudet 
 Profilgruppen besöker Vildmarksmässa (grundskola och fritids) 
 Studiedag med Profilarbete 
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April Arbete med basutbudet på arbetslagsträffar 
 Profilgruppen besöker Tallkrogens trädgård (träningsskola) 

Sista dag att söka Äventyrspedagogik 10p vid Luleå tekniska universitet  
15 april  
Inventering och inköp av utrustning 

 Fortbildning av personalgrupperna 
 Informationsmöte för föräldragruppen 
 
Maj Fortbildningsträffar för personalen, artkunskap m.m. 
 Invigning av paviljongen och eldstäder 
 Marknadsföring, bland annat besöka förskolor 
Juni 2:a personalkvällen – lägerkunskap, planering av profilens uppstart och 

invigning höstterminen 2007” 

Gruppen lyfte fram frågan om elevinflytande och en profilgrupp bland eleverna 
diskuterades. Detta ansågs dock ta för mycket tid från skolarbetet och man beslutade att 
vid ett eller flera tillfällen under våren låta hela skolan arbeta utifrån olika frågor runt 
profilen, för att få elevernas synpunkter och för att de ska känna delaktighet i arbetet 
(Se: Bild 5 och Bild 6, Bilaga 2). Profilgruppen övervägde att tillsätta en särskild grupp 
för att ta fram och sammanställa material i form av pedagogiska idéer, övningar, lekar 
med mera. Man insåg dock att tid för detta saknades för lärarna. Istället borde man på 
längre sikt gemensamt försöka bygga upp en idébank  i form av ett materialrum.  

Här skulle lektionsunderlag, övningar, pedagogiskt material med mera kunna samlas, så 
att lärarna lätt kan hämta färdigarbetat material till det avsnitt man arbetar med. Genom 
detta hoppades man också öka samarbetet mellan pedagogerna på skolan. Gällande 
finansiering av de förändringar och inköp som profileringen innebar finns enligt 
kommunen inga hinder för kommersiell sponsring. Det möjliggjorde finansiering av 
omkostnader för profilen genom sponsring från näringslivet.  

4.2.2.4 Profilgruppsmöte 4 
Inför detta möte stod följande att läsa på dagordningen: uppföljning av vårens planering, 
träningsskolans studiebesök på Tallkrogens trädgård, program för studiedag i maj, 
program för studiedag och personalkväll i juni, materialinventering och –inköp, 
planering av informationsmöte för föräldrar, information kring fortbildningstillfället i 
Linköping 1-2 oktober samt marknadsföringsåtgärder. 

Inledningsvis behandlades frågan om ”attraktioner” för att locka elever till skolan. 
Fritidspersonalen skulle utbildas för äventyrs-/samarbetsanläggning i kommunen. 
Skolan får därefter fritt utnyttja denna anläggning. Träningsskolan påpekade vikten av 
lättillgängliga ”upplevelser” på skolgården med hänvisning till träningsskolans elever. 
Datum bokades för en gemensam elevaktivitet med syfte att låta eleverna arbeta fram 
förslag på förändringar av skolgården. Eleverna skulle arbeta i grupper och illustrera 
idéer och önskemål för att sedan presentera dessa för profilgruppen. 

De årshjul (lokala arbetsplaner) som den särskilt tillsatta gruppen arbetat fram 
presenterades kort för profilgruppen. Återkoppling till tidsplanen visade att tiden inte 
alltid räcker till. Den planerade informationskvällen för föräldrar senarelades till 
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maj/juni. Som del i träningsskolans fortbildning och för nya idéer och inspiration till 
profilens anpassning för träningsskolans verksamhet skulle tre av träningsskolans 
personal tillsammans med samordnare besöka Tallkrogens trädgård. Besöket 
dokumenterades och följdes upp med övrig personal på träningsskolan? Kommande 
studiedagar samt personalkväll skulle utnyttjas för intern fortbildning. Rektor skulle 
tillsammans med eldsjälen för profilen genomföra materialinventering och föreslå 
kompletterande inköp. Man bad också övriga medarbetare om inköpsförslag. Vidare 
informerade rektor om att 19 personer från grundskolan skulle komma att delta i 
konferensen i Linköping 1 -2 oktober. Denna grupp bestod av samtliga grundskolans 
lärare, fritidspedagoger, rektor samt författarna till arbetet.  Detta löstes genom en 
stängningsdag och en studiedag samt vikarier till fritidsverksamheten. Kommande 
marknadsföringsåtgärder diskuterades. Lokaltidningen har gjort reportage om skolan 
vid ett flertal tillfällen. Rektor ser dock att vidare marknadsföringsåtgärder i form av 
lokal-TV, radio med mera bör avvaktas med tills profilen tagit form.  

4.2.2.5 Profilgruppsmöte 5 
På det femte profilgruppsmötet hade de huvudsakliga punkterna för mötet att göra med 
uppföljning av träningsskolans besök på Tallkrogens trädgård, program för 
grundskolans studiedag i maj, för studiedag i juni för grundskola och träningsskola samt 
program för vårens andra personalkväll samma kväll, genomgång av materialinköp 
utifrån profilen och prioriteringar för investeringar, sponsringsfrågan och information 
till föräldrar.  
 
Det rapporterades att fritidspersonalen hade genomgått utbildning på en anläggning i 
kommunen med äventyrs- och samarbetsbanor, för att skolan ska kunna nyttja denna 
för verksamheten. Grillplatsen på skolgården hade invigts och en gemensam aktivitet för 
elevinflytande hade genomförts. Under en förmiddag fick eleverna på grundskolan 
arbeta i grupper med syfte att utarbeta förslag till förändringar av skolgården med 
hänvisning på den nya profilen. Förslagen redovisades för profilgruppen. 
Träningsskolans studiebesök på Tallkrogens trädgård var mycket givande och gav många 
idéer för verksamheten. Studiedagen i maj skulle fokusera på fortbildning i artkunskap, 
eldkunskap och matlagning ute, samt redovisning av den särskilt tillsatta gruppens 
arbete med de lokala arbetsplanerna i form av årshjul. För studiedagen i juni föreslogs 
olika stationer där en till tre personer på varje station skulle ansvara för att dela med sig 
kunskap och idéer till övriga, om ett instuderat område. Ett särskilt informationsmöte 
för föräldrar om skolans Äventyr & Miljöprofil bokades in en kväll i juni.  

4.2.2.6 Profilgruppsmöte 6 
Profilgruppsmöte sex var mer eller mindre inofficiellt utan dagordning och utan att 
samtliga profilgruppens medlemmar närvarande. Man bestämde stationerna för 
studiedagen i juni enligt följande: tält och övernattning, matlagning vid eld och 
stormkök, ved- och eldkunskap, lekar ute, naturstudier och utelektioner. En till tre 
personer skulle ansvara för instudering och redovisning av respektive område. Program 
fastslogs för personalkväll i juni. Det blev en utflykt med båt, mat och 
umgängesaktiviteter för hela enhetens personal, grundskola, träningsskola och fritids. 
Trä- och metallslöjdsläraren redogjorde för framsteg på skolgården. En eldplats på 
skolgården var redan på plats och bygget av en Paviljong (Se Bild 8, Bilaga 2) för 
utomhuslektioner skulle påbörjas. Det skulle bli nya gungor, jordkullar med kryptunnlar 
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genom och en helt ny framsida med lekytor (Se Bild 7, Bilaga 2), sittgrupper och 
bärbuskar. I gymnastiksalen skulle man bygga en klättervägg. Skolan förhandlade också 
med tilltänkta sponsorer om containrar för materialförvaring till skolgården. För 
planering av lek- och friytor på allmän plats fanns föreskrifter enligt Svensk standard EN 
1176-1177 (Hags, 07-04-11) .  Dessa föreskrifter följdes därför vid planeringen av den nya 
skolgården. 
 
4.2.3 Personalen på skolan 
Personalen på grundskolan år F-6, fritidsverksamhet samt slöjd- och idrottslärare var 
totalt 14 stycken. På träningsskolan fanns 25 personal, varav 8 var lärare och 17 
assistenter. Av profilgruppens nio medlemmar var sex grundskolans personal och två 
träningsskolans (den nionde är rektor). Det bety der att nära hälften av grundskolans 
personal deltog i utvecklingsarbetet, medan förhållande var helt annat för 
träningsskolans personal. Detta påverkade givetvis också resultatet av de enkät- och 
inkätundersökningar som genomfördes för dokumentationen av utvecklingsarbetet. 
 
4.2.3.1 Resultat av enkätundersökningar 
Den första enkätundersökningen genomfördes vid skolans första informationskväll om 
profilen, i mars 2007. 31 medarbetare besvarade enkäten. Vid det här stadiet hade 
enbart sex personer uppfattat huvuddragen i profilens innerbörd.  
 
De som ”uppfattat huvuddragen” svarade exempelvis att det skulle innebära mer 
uteaktiviteter i skolans alla ämnen och att barnen får känna lust och respekt för naturen 
och vår miljö, samt väcka miljötänkande. Gemensamma upplevelser verkar för god 
gemenskap och samarbete, mellan elever såväl som mellan elever - personal och 
personalen emellan. Utevistelse, aktivitet och rörelse ger bättre hälsa och välbefinnande. 
Att ge barnen alternativa sätt att lära och låta eleverna uppleva något utöver det vanliga. 
13 personer hade uppfattat delar av profilens innebörd medan 12 inte förstått.  
Av de som ”uppfattat delar” eller ”ej förstått” svarade man exempelvis enbart ”Äventyr & 
Miljö” eller nämnde någon enstaka del utan att se helheten, exempelvis ”mer 
utevistelse”, ”sopsortering”, ”miljötänkande” eller helt enkelt ”att ta med oss det dagliga 
arbetet ut”. 18 personer uttryckte en positiv inställning till de nya arbetssätt som profilen 
innebar.  
Åtta respondenter var varken positiva eller negativa och fem var skeptiska. Över hälften 
var i huvudsak eller fullt ut positiva till profilen. Man såg vinster som att fungera som 
motvikt till det teknologiserade samhället, lära barnen ta hänsyn till djur och natur och 
se människans del i kretsloppet. Någon visade intresse och nyfikenhet för äventyrsbiten 
respektive friluftsbiten. Med projektet hoppades man att träningsskolan och 
grundskolan skulle närma sig varandra. Positivt med utevistelse och intressant och 
utvecklande för pedagogerna själva.   

Åtta respondenter var positiva men såg också svårigheter. Den i huvudsak negativa 
aspekten var svårigheten att se hur träningsskolan skulle inkluderas i profilen. Profilens 
inriktning var ett främmande område för många, vilket i sig medförde visst motstånd. 
Kompetensfrågan bidrog också till oro genom att många medarbetare upplevde att de 
inte hade kunskaperna som krävdes. Vidare såg man svårigheter med att 
utvecklingsarbetet skulle komma att kräva mycket av alla, tid och engagemang som 
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kanske inte fanns.  

De fem personer som var skeptiska representerade träningsskolans personal, och var 
fundersamma över hur denna profil skulle kunna inkludera träningsskolans verksamhet. 

De förväntningar som fanns på profilen var av olika karaktär. Sex respondenter 
hoppades på pedagogiska vinster med profilen, sex hälsomässiga vinster och sju vinster 
för skolan som helhet. Fyra personer uttryckte förväntningar på att den nya profilen 
skulle anpassas och utformas så att den även inkluderade träningsskolans verksamhet. 
Man hoppas också att profilen skulle föra samman grundskola och träningsskola. Åtta 
personer hoppades på övriga vinster med profilen. 

Slutligen efterfrågades faktorer som troddes kunna underlätta respektive försvåra 
genomförandet av den tänkta profilen. Två tydliga faktorer som ansågs kunna underlätta 
var mer resurser i form av ekonomi och tid (nio personer) samt att få med alla 
medarbetare och arbeta mot ett gemensamt mål (åtta personer). Andra faktorer som 
skulle kunna underlätta var fortbildning, en stark ver ksamhetsplan, fler inspiratörer på 
skolan i form av engagerade och kunniga pedagoger, samt att nyttja lokala 
organisationer och föreningar.  

Faktorerna som kunde tänkas försvåra arbetet var i huvudsak träningsskolan 
verksamhetsproblematik (fyra personer) samt bristande stöd från föräldrar (två 
personer).   

Den andra enkäten genomfördes under en studiedag med fortbildning i juni 2007. 17 
personer från grund- och träningsskola deltog i enkätundersökningen. På frågan om 
personalens inställning till profilen har ändrats under resans gång svarade fyra ja, en 
varken ja eller nej och 12 personer nej. Tio personer svarar att de känt sig delaktiga i 
profilens framväxt och utformning, medan fem inte gjort det.  

Inför starten av den nya profilen hösten 2007 kände sig elva medarbetare tillräckligt 
insatta i de nya pedagogiska tankebanor som skolan skulle arbeta efter, medan sex inte 
gjorde det fullt ut eller inte alls. På frågan om vilken del i skolans nya profil de 
personligen kände starkast för svarar sju ”hela konceptet” med de nya arbetssätt som 
detta innebär. Sex personer kände starkast för utevistelsen och sju hade ingen 
uppfattning. En svarade friluftsliv, en äventyret och en miljöbiten.  

I enkätens avslutande del var syftet att kartlägga personalens uppfattningar om den nya 
inriktningen skulle komma att påverka skolan som helhet. Svaren föll ut relativt jämnt 
fördelat över fem områden: allmän trivsel bland skolans elever och personal, ökad 
gemenskapskänsla och ett bättre samarbete pedagoger emellan, friskare elever och 
personal, ökat intresse utifrån för skolan och allmänt positiva effekter. Enstaka svar 
visade också på oro för misslyckande som skulle leda till dåligt rykte, rädsla för att tiden 
inte skulle räcka till och att arbetet inte skulle leda till någon större förändring. 

4.2.4 Fortbildning 
Fortbildningsfrågan togs tidigt upp i profilgruppen. Gruppen såg ett behov av 
kompetensutveckling inom profilområdet och en förfrågan om 
kompetensutvecklingsbehovet ställdes till personalen på grundskolan. Det framkom att 
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personalen framförallt kände ett behov av kompetensutveckling inom 
naturvetenskapsområdet med artkunskap, friluftsliv med hänvisning på eldkunskaper, 
lägerliv med mera, men också utbildning i utomhuspedagogik samt gruppdynamik med 
hänvisning på äventyrspedagogik. Profilgruppen undersökte fortbildningsmöjligheter i 
form av intern och extern utbildning. Man kom fram till att man inom arbetslagen i stor 
utsträckning själva kunde fortbilda sig genom instudering och tvärredovisning under 
framförallt studiedagar. Denna modell anammades som en metod för 
kompetensutveckling och skulle komma att verkställas vid ett par tillfällen. Utöver detta 
pratade gruppen om att utnyttja lokala resurser i form av föreningar (scouterna, 
paddlarklubben, sportfiskarna, ornitologerna med flera), organisationer och lokala 
aktörer (exempelvis friluftsbutiker). Profilgruppen fann också en konferens anordnad av 
Linköpings universitet och Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, som ägde rum i 
Linköping 1-2 oktober 2007. Konferensen bestod i föreläsningar och workshops. Att 
skicka hela grundskolans personal på denna fortbildning skulle innebära stora 
kostnader, men profilgruppen i samråd med rektor avgjorde att detta var en relevant 
satsning och viktig del i profilarbetet.  

Enligt rektor själv hade den kompetenshöjning som varit nödvändig för detta arbete i 
form av fortbildning på olika sätt med fördel kunnat läggas mer kontinuerligt och redan 
från start. Det hade förmodligen hjälpt personalen att tro mer på profilen och på deras 
egen förmåga. Den fortbildning som genomförts har dock haft gott resultat och rektor 
menade att den troligtvis landat ändå bättre i ett tidigt stadium.  

4.2.4.1 Fortbildning internt 
Profilgruppen såg alltså möjligheter till fortbildning inom arbetslaget. För två 
studiedagar under vårterminen och en inför höstterminen utarbetade profilgruppen ett 
program för grundskolan.  

Den första studiedagen inleddes med en gökotta i skogen tidigt på morgonen. Under 
ledning av skolans eldsjäl och trä- och metallslöjdslärare gick grundskolans lärare på 
fågelskådning med artkunskap. Därefter följde ett instruktionspass om eldsäkerhet och 
gruppen lagade mat över öppen eld. De lokala arbetsplaner i form av Vårt Äventyr & 
Miljöår som utarbetats av den för denna särskilt tillsatta grupp presenterade ett förslag 
för arbetslaget och ledning. Förslaget togs väl emot av övriga lärare som också kom med 
flera synpunkter och förbättringar (Se Bild 4, Bilaga 2). Årshjulen skulle sedan revideras 
efter första året. 

Den andra fortbildningen utarbetade profilgruppen och den dominerades av ett antal 
instuderingsområden, som tältslagning och packning, matlagning vid eld och spritkök, 
ved- och eldkunskap, naturstudier, utelektioner och lekar. En till tre personer ansvarade 
för vart och ett av områdena och instudering skedde under en studiedag och 
redovisningen under en andra. Redovisningarna var närmast i form av  
workshops och ägde rum i uterummet Se: Bild 3, Bilaga 2). Den här formen av intern 
fortbildning upplevdes av medarbetarna vid utvärdering mycket positivt. Man tyckte det 
var både effektivt och mycket givande. 
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4.2.4.2 Fortbildning externt 
I profilarbetet såg man tidigt ett behov av fortbildning. Utveckling kostar pengar och för 
att landa profilen på ett bra sätt var man tidigt medveten om att man behövde ta in 
extern fortbildning. För 2007 avsattes därför en större del än vanligt till extern 
fortbildning. 

Konferensen i Linköping benämndes ”Ute är inne” och var den första nationella 
konferensen om utomhuspedagogik. 1000 pedagoger deltog i de två konferensdagarna 
med temat Hälsa-Lärande-Lek. Konferensen vände sig till skolledare och personal i 
förskola, grundskola och gymnasieskola, men också till lärarutbildning, skolhälsovård 
och till övriga intresserade grupper. Målet var att ge deltagarna ett bra 
fortbildningstillfälle och samtidigt fungera som plattform för givande möten och 
idéutbyten pedagoger emellan (Se: Bild 1 och Bild 2, Bilaga 2). Förhoppningen var att 
denna konferens skulle bli en bra början till ett aktivt arbete mot utvecklandet av 
utomhuspedagogik och ge idéer till kommande konferenser. Intresset för konferensen 
var överväldigande. Endast hälften av de anmälda kom med och Linköpings universitet 
planerar redan för en ny konferens om två år. Hela grundskolans personal inklusive 
rektor deltog i konferensen i Linköping.  

Det var positivt och kändes viktigt tyckte personalen – ”alla behövs i förändringsarbetet, 
om det ska bli något”. Dagarna gav personalen många tips, uppslag och konkreta 
uppgifter och övningar att använda sig av i den egna verksamheten. Över lag var utfallet 
dock mycket positivt. Innehållet upplevdes relevant för profilen. Under de två dagarna 
hölls 79 olika workshops. Personalen deltog i stor utsträckning i olika workshops och för 
att få ut så mycket som möjligt av dagarna efterarbetades upplevelserna under en 
personalkväll, där man delade med sig av det man upplevt. Detta redovisningstillfälle 
ägde dock rum tre veckor efter konferenstillfället, vilket personalen upplevde som för 
lång tid. Önskvärt hade varit en studiedag i anslutning till konferensen, då upplevelserna 
fortfarande fanns färskt i minnet. Dessa synpunkter har framkommit i den 
Inkätundersökning som genomfördes med skolans personal under september-oktober. 

4.2.4.3 Träningsskolan 
Träningsskolan gjorde studiebesök på FUB:s kursgård (Riksförbundet För 
Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) utanför Uppsala för att inspireras och 
hämta idéer till den egna verksamheten. På kursgården bedrevs projektet SOL-VIND-
VATTEN och en upplevelseslinga var uppbyggd i naturen runt  kursgården. 
Utgångspunkten var att barn och ungdomar med funktionshinder skulle få uppleva 
naturen med alla sina sinnen. 

4.2.5 Personalsamverkan  
Vid en personalkväll, med hela grundskolans och träningsskolans personal inklusive 
ledning, i början av oktober hösten 2006 arbetade man med att lyfta tankar och idéer 
om den tilltänkta profilen. Det som framkom var framförallt detta: 
Att grundskolan såg ett behov av fortbildning för personalen och att öka samarbetet för 
att stödja varandra. Eldsjälen på skolan besitter mycket kunskap och ett stort 
engagemang, men verksamheten kan inte enbart hängas upp på honom. Det är klokt att 
dra nytta av organisationer, föreningar och liknande. Man måste börja i liten skala och 
redan nu vänja eleverna att bland annat vara ute och klä sig rätt. Önskemål om en mer 
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attraktiv skolgård med exempelvis klättervägg och grillplats. En preliminär tidsplan för 
utvecklingsarbetet bör sammanställas, med syfte och mål, för både elever föräldrar och 
personal. Man bör också införskaffa en grundutrustning av material med hänsyn till 
profilen.  

Träningsskolan måste utgå från varje elevs förutsättningar att delta i aktiviteter. De är på 
sätt och vis redan profilerade som en skola med multihandikappade elever, men ett 
engagemang för att även integreras i en skola med ”äventyr och miljö” finns helt klart. 
Vid nya aktiviteter med positivt utfall, delar man med sig av detta till varandra inom 
verksamheten. Man ser möjligheter att delta tillsammans med den övriga skolan i 
gemenensamma friluftsdagar och liknande. 

Utifrån diskussionspunkten ”basutbudet”- vad ska ingå, kom grundskolan med följande 
förslag: en utedag i veckan/månaden, ämnesstudier i utemiljön, temaarbeten kring 
natur och miljö, rollspel, träna våra sinnen, naturrutor, skolskog, odlingar, ny ttja 
naturskolan bättre, en större aktivitet om året i varje år, schemaläggning som möjliggör 
för fler gemensamma aktiviteter (Se: Bild 9, Bild 10, Bild 11 och Bild 12, Bilaga 2). 

Träningsskolan kan låta sina elever uppleva olika väder, röra sig i terräng, odla i 
”bänkar” anpassade för rullstol, som erbjuder sinnesupplevelser. En upplevelseslinga på 
skolgården och skolskog anpassad för rullstol eventuellt med asfalterad slinga. Man kan 
också samla naturmaterial och ta med sig in för att låta eleverna upplev a dessa med alla 
sinnen. Man fortsätter med ridning och gör fler cykelutflykter. 

Vårterminens första personalkväll i mars 2007 var det andra informationsmötet om 
profilen. Medarbetarna hade fortlöpande under hösten 2006 fått information om vartåt 
skolan var på väg. Vid denna informationskväll informerade rektor om arbetet och den 
riktning utvecklingen tog. Initiativtagaren och trä- och metallslöjdsläraren som i 
grunden har ett genuint friluftsintresse visade bilder och inspirerade medarbetarna. 
Rektor presenterade också profilgruppen och det syfte denna var tänkt att fylla.  

Han redogjorde också för de i profilgruppen utarbetade mål och visioner för skolan 
utifrån den nya profilen. Författarna till arbetet presenterade sig och berättade om sitt 
deltagande i utvecklingsarbetet. 

4.2.6 Sammanfattning 
Utvecklingsarbete har sin grund i en kris inom den aktuella skolan och denna ledde till 
omfattande diskussioner inom grundskolans arbetslag och ledning. Från dessa 
diskussioner växte idén om att profilera skolan fram. Tanken var att finna något som 
medarbetarna trodde på och som skulle föra enheten samman. Efter förslag från skolans 
trä- och metallslöjdslärare föll valet på att verksamheten skulle profileras mot en 
inriktning där friluftsliv stod i förgrunden. Idén etablerades så på skolan och hösten 
2006 och då anställdes en ny rektor för att leda det utvecklingsarbete som på sikt skulle 
resultera i en profilering mot Äventyr och Miljö. Under den första tiden fokuserade 
rektor på att arbeta in sig på skolan och lära känna medarbetare och skolkulturen. Så 
småningom påbörjades utvecklingsarbetet och rektorn upplevde det då nödvändigt att 
knyta till sig en grupp medarbetare som kände särskilt starkt för detta utvecklingsarbete. 
Detta resulterade i profilgruppen. Eftersom rektor ansåg det väsentligt att inkludera alla 
delar av verksamheten från start representerade profilgruppens medlemmar grundskola, 



 
 

 

30 

 

träningsskola och fritids. Rekrytering till profilgruppen skedde efter intresse för 
profilarbetet. Profilgruppen kom att träffas vid ett antal tillfällen under våren. Gruppens 
egentliga funktion var inte helt klar från början utan skulle komma att utarbetas under 
de första mötestillfällena och formuleras i en profilgruppsdeklaration. En grovplanering 
för vårens inre arbete med profilen sammanställdes av rektorn. En pedagogisk 
idégranskning genomfördes för att förankra idén i en teoretisk grund. Av detta framgick 
att den pedagogik som idéerna om den tilltänkta profilen låg närmast var 
utomhuspedagogiken. Vidare belystes vikten av att inte blanda begrepp som exempelvis 
”äventyr” och äventyrspedagogik. Rektor utformade tillsammans med profilgruppen en 
planering för skolans ”inre arbete” vårterminen 2007. I profilgruppen behandlades 
framför allt basutbudet för profilen, materialinskaffning och anpassning av skolgården 
med hänvisning till profilen. Man kartlade fortbildningsbehovet och tog fram extern 
såväl som intern fortbildning. En särskild grupp tillsattes för att utarbeta lokala 
arbetsplaner utifrån förslag om årshjul från profilgruppen. En stor del av profilarbetet 
var för rektor att finna ekonomiska lösningar för att täcka de merkostnader som uppstod 
till följd av utvecklingsarbetet. Inför projektet fanns tveksamheter hos medarbetarna 
dels om att profilen inte skulle inkludera träningsskolans verksamhet, dels vilken 
arbetsinsats den nya profilen skulle kräva av var och en. Det från rektors sida medvetna 
tillvägagångssättet med profilarbetet betecknades av många som ”den ostrukturerade 
röran”. Rektor påpekade att de förutsättningar inom vars ramar utvecklingsarbetet 
bedrevs givetvis färgade processen. Merparten av medarbetarna har dock uttryckt en 
positiv inställning till profilen. Förändringar av skolgården med anpassning mot profilen 
skedde under våren. Medarbetarna fortbildade s ig under denna tid i förhållande till 
utvecklingsarbetets inriktning och påbörjade också en pedagogisk anpassning. 
Fortbildningen bidrog enligt rektor till att stärka medarbetarnas tro både på profilen och 
på sin egen förmåga att genomföra utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet visade sig vara 
krävande både i fråga om arbetsinsats och tid och på flera punkter föll tidsplanen. 
Höstterminen 2007 smygstartade så den nya profilen Äventyr & Miljö på fallskolan. 
Ombyggnationen av skolgården var i det läget inte helt färdigställd.  
Någon anpassning för träningsskolan hade inte påbörjats. Inte heller följdes årshjulens 
aktiviteter fullt ut. Profilgruppen och medarbetarna var inställda på att detta omfattande 
förändringsarbete måste ses som en process och ta den tid det kräver. De lokala 
arbetsplanerna och arbetet i stort skulle revideras efter första året. 
 
5 Analys  
I detta avsnitt relaterar vi ovan redovisade empiri mot studiens utgångspunkter – det vill 
säga vår tolkningsbas. Som framgått utgörs tolkningsbasen av frirumsmodellen som vi 
tidigare har beskrivit relativt utförligt.  

Genom att inleda ett utvecklingsarbete på en skola har dess personal och ledning tagit 
ställning i frågan om att något måste förändras. Alla skolor ska enligt sina officiella 
uppdrag verka en likvärdig utbildning och vara en skola för alla. I ett utvecklingsarbete 
bör skolan utgå ifrån de egna förutsättningarna och behoven. Om arbetet går för snabbt 
fram finns risken att processerna springer ifrån aktörerna och de grundläggande 
frågeställningarna glöms bort Berg (i Berg & Scherp, 2003). På fallskolan startade 
utvecklingsarbetet med ett rektorsbyte. Klimatet var turbulent och med flera 
rektorsbyten under ett år och stämningen på arbetsplatsen var osäker. Syftet var att hitta 
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något som personalen trodde på och som skulle föra enheten och medarbetarna 
samman. Enligt Berg (i Berg & Scherp, 2003) uppstår inte sällan skolutveckling ofta ur 
någon form av kris eller socialt kaos (i Berg & Scherp, 2003). Tanken med profilen var 
att skapa en skola med inriktning mot friluftsliv (utedidaktik). Samarbete i arbetslaget 
var en del av skolkulturen och utgjorde därmed även en inre gräns för skolan. I detta fall 
hade man inom skolan inte några djupgående kunskaper om vilka de olika pedagogiska 
alternativen till utedidaktik var och vad de stod för. Genom idégranskningen framkom 
att utomhuspedagogiken var det förhållningssätt som bäst passade in på skolans tänkta 
profil och pedagogernas syn på lärande. Utomhuspedagogik står för ett 
upplevelsebaserat lärande som utgår från metoden gripa för att begripa. Eleverna 
skapar en relation till naturen genom nyfikenhet och upptäckande (Dahlgren, 2007). 
Genom att studera pedagogiska teorier och förankra arbetet i teoretisk grund synliggörs 
även de yttre gränserna. Bakgrunden till idén om en profil var också en fråga om att öka 
skolans elevantal och därmed säkra skolans fortlevnad. Skolans trä- och 
metallslöjdslärare redogjorde för att han fick idén om en inriktning mot friluftsliv när 
han upptäckte hur mycket tid dagens barn spenderar framför dator och TV. Tiller (1997) 
menar att skolan behöver utgöra en motvikt till den stillasittande livsstilen som många 
barn har idag (Tiller, 1997). Rektors uppfattning om de bakomliggande orsakerna till 
bildandet av profilen var att utvecklingsarbetet i första hand skulle föra enheten samman 
genom en inriktning som medarbetarna trodde på och stod bakom, i andra hand att man 
genom profilen säkrade skolans fortlevnad.   

Inför utvecklingsarbetet såg rektor som framgått, det nödvändigt att knyta till sig ett 
antal personer vars engagemang för profilen var mer uttalad än vad fallet var för övrig 
personal. En särskild utvecklingsgrupp så kallad profilgruppen tillsattes med personal 
som representerade hela enheten. I profilgruppen som skulle representera skolan i sin 
helhet fanns tre grundskolelärare, två fritidspedagoger, två lärare från träningsskolan, 
initiativtagaren och trä- och metallslöjdsläraren samt rektor och författarna till arbetet. 
Fallskolans profilgrupp kunde jämföras med Bergs utvecklingsgrupp.  

Berg (i Berg & Scherp, 2003) beskriver att det primära syftet med utvecklingsgruppen är 
att hjälpa skolan igång med utvecklingsarbetet. Vidare bör också en utomstående 
handledare alltid vara knuten till utvecklingsgruppen och fungera som ett bollplank.  

För att gruppen ska kunna inleda ett utvecklingsarbete och förankra det i den resterande 
personalgruppen bör medlemmarna metodutbildas i kulturanalys och dokumentanalys. 
Profilgruppens medlemmar på fallskolan genomgick ingen utbildning av detta slag. Av 
profilgruppsdeklarationen framgår att gruppen skulle fungera som en länk mellan 
skolans ledning och arbetslag. Profilgruppens medlemmar skulle förbereda frågor att 
diskutera i arbetslaget, vara initiativtagare och planerare av aktiviteter samt stärka den 
övriga personalen i profilens framväxande. Enligt rektor var det ett medvetet val att inte 
styra och utforma en plan för processen, utan istället låta processen få egen energi för att 
driva utvecklingsarbetet framåt. I resultatet framgick att denna metod av medarbetarna 
beskrevs som ”den ostrukturerade röran”. Berg (i Berg & Scherp, 2003) skriver att 
ledningen ska kunna utöva ledarskap och utrycka vad som ska verkställas. Det fodrar ett 
ledarskap som kan fullfölja de uppgifter som ingår i styrningen (i Berg & Scherp, 2003). 
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Enligt Berg (i Berg & Scherp, 2003) bör utvecklingsgruppen informera resterande 
personal på skolan om arbetets fortgående, så att alla känner sig delaktiga och vet vad 
som förväntas av var och en i utvecklingsarbetet (i Berg & Sche rp, 2003) . Fallskolans 
profilgrupp skulle enligt rektor fungera som en drivkraft i arbetet och sprida positivitet 
till den resterande personalgruppen. I resultatet framkom att alla medarbetare inte känt 
sig delaktiga i förändringsarbetet och att information från profilgruppen inte fullt nått ut 
till alla.  

Utvecklingsgruppens medlemmar bör enligt Berg (i Berg & Scherp, 2003) ha 
personalgruppens förtroende och vara medvetna om att de ska bedriva ett 
utvecklingsarbete (i Berg & Scherp, 2003). Fallskolans profilgrupp tillsattes utifrån 
intresse och vilja av medlemmarna att medverka och inte utifrån stödet hos den övriga 
personalen. Inledningsvis var gruppens egentliga funktion oklar, något som fick växa 
fram under flera möten för att slutligen formuleras i en profilgruppsdeklaration. 
Gruppen hade inga regelbundna avstämningar på arbetsplatsträffarna och alla i 
personalgruppen hade inte full insyn i hur förändringsarbetet fortskred. De pedagogiska 
samtal som ska föras i personalgruppen under utvecklingsarbetets gång är en av 
förändringsarbetets grundstenar (i Berg & Scherp, 2003). När en skola ska inleda ett 
utvecklingsarbete är det väsentligt att samtliga medarbetare är medvetna om i vilken 
riktning skolan ska förändras, vilka mål som ska uppfyllas och att elevkraven och 
personalkraven är rimliga.  

Alla på skolan bör vara insatta i utvecklingsarbetet och ha en uppfattning om vilka 
problem det syftar att lösa (i Berg & Scherp, 2003). Resultatet av första enkäten visade 
att endast sex personer ”uppfattat huvuddragen” i profilen, genom att exempelvis svara 
att det innebar ”mer uteaktiviteter i skolans alla ämnen” och ”att barnen ska få känna 
ansvar för vår natur, miljö och väcka miljötänkande”.  

Vid genomförandet av en kulturanalys får personalen på skolan möjlighet att samtala 
och reflektera över vardagsarbetet på skolan. Det pedagogiska samtalet ska i första hand 
handla om inom vilka ramar som skolan bedriver sin verksamhet. Samtalet kan fungera 
som en reflektionsprocess över skolans pedagogiska verksamhet (i Berg & Scherp, 
2003).  

Fallskolan genomförde ingen kulturanalys eller dokumentanalys och därmed blev inte 
heller de inre och de yttre gränserna synliga för medarbetarna. Just genom att synliggöra 
de inre och yttre gränserna kan man uppnå resultat som innebär förbättring av 
verksamheten.  

Skolkulturen avspeglar stämningen i arbetslaget och atmosfären i allmänhet på skolan. 
Den är ett resultat av en rad medvetna eller omedvetna begränsningar som styr skolans 
personal och elever i deras vardagsarbete. Oftast finns en dominerande kultur på skolan 
och förespråkarna är de informella ledarna, eller kodbärarna (i Berg & Scherp, 2003). 
Kodbärarna och skolkulturen utgör en inre gräns som skolan måste anpassa sig till i 
utvecklingsarbetet. Genom att observera det sociala liv et i personalrummet och under 
arbetslagsträffar kan man identifiera de informella ledarna (i Berg & Scherp, 2003). I 
resultatet kan tydligt utläsas att kodbärarna på fallskolan var förespråkarna till den nya 
profilen. Den främste kodbäraren på fallskolan är skolans trä- och metallslöjdslärare 
som har ett sort intresse för friluftsliv och goda kunskaper i ämnet. Han var bland annat 
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initiativtagare till profilen, aktiv medlem i profilgruppen, den drivande bakom 
ombyggnationen av skolgården och upprättandet av en idébank. Det informella 
ledarskapet och den dominerande skolkulturen var även det en inre gräns för skolan.  

Den största svårigheten i ett förändringsarbete enligt Ahrenfelt (2001) är de såkallade 
”ja- sägarna”, som man inte vet vart man har oavsett var i förändringsarbetet man 
befinner sig. Av enkäterna framkom att majoriteten av medarbetarna är positivt 
inställda till profilen. Men det som också går att utläsa i resultatet var att få i personalen 
inför utvecklingsarbetet hade kunskaper om vad profilen skulle stå för. Det var en 
allmän vedertagen åsikt att det skulle innebära mer utevistelse och kunskaper om natur 
och friluftsliv. En inre gräns för verksamheten var att alla i personalen inte var säkra på 
åt vilka mål man skulle arbeta och vad syftet med profilen var. 

De som medverkar i utvecklingsarbetet bör känna att de får ut något positivt av att 
medverka i förändringsarbetet. Personalen måste känna sig inkluderade och ha 
förtroende för projektet Berg (i Berg & Scherp, 2003). I den första enkätundersökningen 
framkom att en av de faktorer som kunde tänkas försvåra genomförandet av profilen var 
träningsskolans verksamhetsproblematik. Förväntningarna på profilen från 
träningsskolans sida var att den skulle föra samman träningsskola och grundskola och 
att den skulle utformas och anpassas för att inkludera träningsskolans verksamhet.  

Personalen kände redan i ett tidigt skede en viss tveksamhet till att dessa förväntningar 
skulle kunna uppfyllas. I och med personalens tveksamhet till att kunna inkludera deras 
verksamhet i profilen blev detta till en inre gräns som hindrade dem från att utnyttja 
frirummet. 

Under processens gång är det väsentligt att utnyttja de vardagskunskaper som finns hos 
medarbetarna. Det kan vara genom att lyssna till deras åsikter, använda sig av 
gruppdiskussioner och ”brainstorming” (Ahrenfelt, 2001). Fallskolan ville genom 
förändring och förbättring av den fysiska miljön i gemensamma utrymmen ge bättre 
förutsättningar för samarbete och ökad gemenskap i personalgruppen. En del i 
utvecklingsarbetet var att öka samarbetet i arbetslaget och skapa en bättre arbetsmiljö. 
Detta för att lättare kunna arbeta mot de gemensamma målen.  

Genom att förbättra arbetsmiljön och öka förutsättningarna för samarbete har man gått 
utanför de inre gränserna och utnyttjat delar av det tillgängliga frirummet.   

Ett utvecklingsarbete sträcker sig över flera år och genomförandefasen bör inledas först 
under utvecklingsarbetets andra år Berg (i Berg & Scherp, 2003). Ständiga 
återkopplingar i arbetslaget är viktiga verktyg när det gäller inriktning och målstyrning 
av processen, så också arbete med förståelse och utveckling. I uppdraget för fallskolans 
profilgrupp ingick att återkoppla gruppens arbete till den resterande personalgruppen. 
Det visade sig att denna information inte alltid nått fram till den resterande personalen. 
Om det beror på tidsbrist eller om gruppmedlemmarna inte förstått uppdraget är oklart. 
Genom att ta del av andra människors erfarenheter hittar man inspiration och 
kreativitet till det egna förändr ingsarbetet (Ahrenfelt,2001). 

Ett utvecklingsarbete bör ske utifrån skolans egna behov och förutsättningar. Dagens 
skola kan göras bättre och har i många fall ett stort behov av förnyelse, men 
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utvecklingsarbetet får inte gå snabbare än vad deltagarna hinner med (Tiller, 1997). Vid 
inledningen av utvecklingsarbetet inventerade fallskolan möjliga samarbetspartners och 
marknadsföringsåtgärder. Utvecklingsarbetet finansierades med ekonomiskt stöd både 
från kommunen och från den privata sektorn. Skolans egna förutsättningar och ekonomi 
utgör en yttre gräns. 

I profilgruppen väcktes frågan om vikten av elevinflytande och man diskuterade i detta 
sammanhang möjligheterna att bilda en profilgrupp bland eleverna. Gruppen ansåg 
dock att det skulle ta för mycket tid från skolarbetet och istället bestämdes att ge alla 
elever inflytande inom ramen för de enstaka gemensamma aktiviteter som anordnades.  
För att få ett så utförligt underlag som möjligt vid inledningen av ett utvecklingsarbete är 
det väsentligt inkludera elevperspektivet (Berg, 1999). 

Genom att förstå elevkulturen kan man skaffa sig djupare kunskap om skolkulturen 
(Berg, 1999). Elevperspektivet på fallskolan kom endast till uttryck den dag då eleverna 
fick möjlighet att påverka skolgårdens utformning. För att skapa goda inlärningsmiljöer 
bör undervisningen vara förankrad i elevernas synsätt och livssituation. Det är således 
väsentligt att personalen på skolan är lyhörd för elevernas åsikter. Målet med skolan bör 
vara att skapa en verksamhet där eleverna är faktiska medlemmar och att pedagogerna 
försöker se på undervisningen med elevernas ögon. Elevperspektivet bör lyftas fram 
ytterligare och pedagogerna se eleverna som reella medlemmar av skolan.  

Mycket tyder på att det i skolan finns mycket outnyttjat handlingsutrymme just i att 
stärka elevperspektivet (Tiller, 1997). 

Fortbildningen bör enligt Tiller (1997) oftare anpassas –”skräddarsys” för – den enskilda 
skolan. All fortbildning bör sammankopplas med utvecklingsarbetet och man ska i större 
utsträckning upprätta personliga utvecklingsprogram för personalen.  

En fortbildning värd namnet bör resultera i att skolans behov blir tillgodosedda och ha 
utgångspunkt i utvecklingsarbetet (Tiller, 1997). På fallskolan kartlades 
fortbildningsbehovet genom ett formulär som gick ut till grundskolans personal. 

I den första enkätundersökningen framkom att fortbildning var en av de faktorer som 
föreföll underlätta genomförandet av profilen. Fortbildningsfrågan togs tidigt upp i 
profilgruppen och man konstaterade att fortbildningsbehovet var stort, framförallt inom 
det naturvetenskapliga området. Vid de internt arrangerade fortbildningarna har fokus 
lagts på att delge varandra kunskaper inom profilområdet, bland annat i form av 
instudering och tvärgruppsredovisning. Profilens initiativtagare med mycket kunskap 
inom området har också varit en stor tillgång i den interna fortbildningen. Den externa 
fortbildningen utgjordes av en konferens om Utomhuspedagogik i Linköping med temat 
Hälsa-Lärande-Lek.  Av inkätundersökningen framgick att personalen upplevt 
konferensen givande och relevant för profilen. Personalen fick ta del av varandras 
erfarenheter från konferensen under en redovisningskväll som ägde rum tre veckor efter 
konferensen. Detta bearbetningstillfälle upplevdes dock av några ligga för lång tid efter 
konferenstillfället.  

Som en del i träningsskolans fortbildning var ett studiebesök i Tallkrogens trädgård. Där 
fick man inspiration och nya idéer till anpassning av profilen för träningsskolan.  
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5.1 Hur handlar man ur ett pedagogiskt perspektiv för att uppfylla målen i 
läroplanen?  
Genom att en plan för ”Vårt Äventyr & Miljöår” utarbetades kunde man utforma lokala 
arbetsplaner på ett tydligt sätt. För utarbetandet av dessa årshjul utifrån 
styrdokumenten tillsattes en särskild grupp pedagoger som representerade hela 
grundskolan och fritids. De yttre gränserna består av de officiella styrdokument som en 
skola måste förhålla sig till. Genom att koppla årshjulen till målen i kursplanen har man 
utvärderat de yttre gränserna.  

I beslutet att skapa en profil fanns en önskan att finna något som inte bara förde 
arbetslaget på grundskolan samman, utan också hela enheten. Grundskolan och 
träningsskolan har tidigare upplevts som två skilda enheter utan inbördes samverkan. 
Träningsskolan hade en uttalad önskan om att deras verksamhet skulle inkluderas i den 
tilltänkta profilen, något som också var tanken. Av den anledningen var rektor också 
mån om att träningsskolan skulle representeras i profilgruppen. Allteftersom profilen 
tagit form har rektor upplevt att grund- och träningsskola måste arbeta på olika sätt med 
profilen. Träningsskolan måste tänka i andra banor, men han såg också områden där det 
var möjligt att samarbeta. För att träningsskolan ska ha möjlighet att koppla profilen till 
läroplanen krävs det lättillgängliga upplevelser med en för verksamheten anpassad 
skolgård. Träningsskolan har gjort framsteg när det gäller profilen men det var viktigt 
menade rektor att ha i åtanke att ”i träningsskolans verksamhet är allt ett äventyr”. 
Rektor trodde inte att träningsskolan kände sig utestängda från profilarbetet men han 
kunde inte heller svara på hur stor delaktighet de upplevde. Träningsskolan måste utgå 
från varje elevs förutsättningar att delta i aktiviteter. De är på sätt och vis redan 
profilerade som en skola med multihandikappade elever, men ett engagemang för att 
även integreras i en skola mot ”Äventyr & Miljö” finns helt klart. Inom verksamheten 
delar man med sig av nya aktiviteter med positivt utfall.  

Träningsskolan ser möjligheter att delt a tillsammans med den övriga skolan i 
gemensamma friluftsdagar och liknande.  

I profilgruppen fördes diskussioner om det ”basutbud” som skulle ingå i friluftsåret och 
vara återkommande för varje år. Grundskolan föreslog en utedag i veckan/månaden, 
ämnesstudier i utemiljön, temaarbeten kring natur och miljö, rollspel, träna sinnena, 
naturrutor, skolskog, odlingar, utnyttja naturskolan bättre, en större aktivitet om året i 
varje år samt schemaläggningar som möjliggör för fler gemensamma aktiviteter.  

I Lpo 94 står att elever ska ges förutsättningar att utveckla förmågan till att lösa problem 
samt att arbeta självständigt. Skolan ska ge eleverna möjlighet att ta eget ansvar och 
initiativ. Genom att se ur ett miljöperspektiv ges eleverna möjlighet att ta ansvar för den 
miljö som de själva direkt kan påverka. Eleverna kan då även skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till miljöfrågor. Skolans undervisning ska belysa hur vi människor kan 
anpassa vår livsstil för att skapa en hållbar utveckling. 

Träningsskolan skulle exempelvis kunna låta eleverna uppleva olika väder, röra sig i 
terräng och odla i ”bänkar” anpassade för rullstol som erbjuder sinnesupplevelser. En 
upplevelseslinga på skolgården och skolskog anpassad för rullstol eventuellt med 
asfalterad slinga var andra förslag som uppkom. Man kan också samla naturmaterial och 
ta med sig in för att låta eleverna uppleva dessa med alla sinnen. Man kan fortsätta med 



 
 

 

36 

 

ridning och göra fler cykelutflykter. I Lpo 94 beskrivs kunskap utifrån ett begrepp som 
kan uttryckas i olika former, såsom fakta, förtrogenhet, förståelse och färdighet. Dessa 
fyra former ska samspela med varandra och skapa balanser som utgör en helhet för olika 
kunskapsformer. 

6 Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 
Datainsamlingen bestod av enkäter, intervjuer och inkäter. Vi valde dessa tre metoder 
för att belysa verksamheten ur olika synvinklar och därmed få en mångfacetterad bild av 
skolans utvecklingsarbete. Det önskvärda hade varit att också genomföra kunna 
djupgående intervjuer med samtlig personal men tidsramarna för att genomföra detta 
arbete var otillräckliga för en sådan insats utan vi valde istället ut de personer som vi 
ansåg hade bidragit mest till utvecklingsarbetets genomförande. Hade vi genomfört 
undersökningarna på en fristående skola i ett initialskede där man skulle profilera sig 
mot äventyr och miljö hade resultatet sannolikt blivit annorlunda. Fallskolan var en 
befintlig kommunal skola med ett redan befintligt arbetslag. Man hade därmed inte 
möjlighet att rekrytera personal utifrån profilens verksamhet. En felkälla i resultatet var 
att alla pedagoger på grundskolan inte varit med från första början och att deras 
kunskaper om uppkomsten till profilen kan variera.  

Man ska också väga in att resultatet av enkäter och inkäter kan ha påverkats av att en 
stor del av grundskolans pedagoger var medlemmar i profilgruppen medan endast en 
mycket liten del av träningsskolans personal var representerad i profilgruppen. 

6.2 Resultatdiskussion 
I det här arbetet har vi granskat en skolas utvecklingsarbete med att skapa en profil med 
inriktning mot Äventyr & Miljö. Syftet var att belysa hur ett utvecklingsarbete inom 
skolans verksamhet kan se ut.  
 
Vi följde fallskolans arbete och ställde det mot vår tolkningsbas i form av 
frirumsmodellen, som är en forskningsbaserad strategi för att bedriva skolutveckling.  
När vi inledningsvis utformade en plan för arbetets uppläggning för att dokumenteras i 
en uppsats, var en av grundstenarna att det skulle visa skolans process i 
utvecklingsarbetet mot en ny profil. Utvecklingsarbetet på fallskolan startade upp kort 
efter att en ny rektor rekryterats. Vi har redogjort för att ett utvecklingsarbete kan växa 
fram ur någon form av kris eller socialt kaos. På fallskolan var klimatet turbulent och 
flera rektorsbyten hade ägt rum på kort tid. Under inledningsfasen var rektor och 
medarbetare nya för varandra och under den första tiden låg således deras fokus på att 
etablera relationer till medarbetarna. Rektorn var också tvungen att sätta sig in i 
rådande skolkultur och i arbetsuppgifterna. Av dessa anledningar påbörjades det 
verkliga utvecklingsarbetet först mot årsskiftet.  De förutsättningar under vilka 
utvecklingsarbetet tog form färgade förändringsarbetets struktur. Rektor menade att 
tillvägagångssättet med största sannolikhet sett annorlunda ut om utvecklingsarbetet ägt 
rum på en skola där ledning och personal redan var inarbetade. Syftet med den nya 
profilen var att hitta något som personalen trodde på och som skulle föra medarbetarna 
samman. Profilen var tänkt att representera en nystart för skolan och resultera i nya 
pedagogiska tankesätt och angreppspunkter. Utifrån en idé om en vinkling mot 
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friluftsliv formulerades titeln Äventyr & Miljö. 
 
 Fallskolan hade vid starten av utvecklingsarbetet inte någon klar bild över hur profilen 
skulle utformas eller vad den skulle innehålla. Ursprunget till idén om en profil mot 
äventyr och miljö kom i första hand från skolans trä- och metall slöjdlärare. Han har ett 
eget intresse för friluftsliv och ville ge barn ett alternativ till TV och datorspel. Även 
Tiller (1997) menar att skolan behöver utgöra en motvikt till barns stillasittande livsstil. 
Detta är en aktuell samhällsfråga som ligger i tiden. Dagens barns har kommit långt 
ifrån naturen och saknar ofta både kunskap om och respekt för den. I dagens samhälle 
förs det ständiga diskussioner om vår miljö och hur vi ska nå en hållbar utveckling. 
Fallskolans profil ska ses i ljuset av att västvärldens livsstil inte är förenad med en 
hållbar utveckling och att det är väsentligt att människor skapar en relation till vår natur 
och miljö. Därav ligger fallskolans profil i tiden och är en del av samhällsutvecklingen. 
På fallskolan bildade man under rektors inflytande en profilgrupp. Denna kan jämföras 
med att skolutveckling i frirumsmodellens anda förordar en utvecklingsgrupp och att en 
handledare bör knytas till gruppen och fungera som bollplank. En handledare med 
erfarenhet av utvecklingsfrågor hade enligt vårt förmenade tydliggjort processen, hjälpt 
gruppen in på rätt spår och sett till att fokus legat på rätt delar. Handledaren hade 
kunnat hjälpa profilgruppen att ta vara på och utnyttja vardagskunskapen hos sina 
medarbetare och se till att inte behöva uppfinna hjulet två gånger (Tiller, 1997). Vid en 
verksamhetsförändring är det väsentligt att förankra idéerna i pedagogisk teori. När 
profilgruppen påbörjade utvecklingsarbetet och sökte definiera profilens innehåll 
upptäckte vi att de inte hade helt klart för sig innebörden av olika pedagogiska 
inriktningar som var aktuella för profilen.  
 
Någon pedagogisk idégranskning kom i detta fall inte att genomföras. För att klargöra 
vilka pedagogiska inriktningar man önskade bygga verksamheten på var det viktigt att 
reda ut begrepp som äventyrspedagogik, utomhuspedagogik och miljöskola. Därför fick 
vi i uppgift att sammanställa de pedagogiska grunderna för några olika inriktningar. 
Genom att förankra idéerna i pedagogiska teorier, klinisk forskning och skolans uppdrag 
kunde man också argumentera för nya arbetssätt. Då man inte var helt insatt i de olika 
pedagogiska alternativ som är kopplade till utomhusaktiviteter var det svårt att veta vad 
”Äventyr & Miljö” skulle stå för. Av den pedagogiska idégranskningen vi genomförde 
framkom också vikten av att inte blanda ihop exempelvis begreppet äventyr med 
äventyrspedagogik. Genom att förankra utvecklingsarbetet i en pedagogisk grund och 
teorier hade man analyserat var de yttre gränserna för verksamheten gick och fått en bild 
av det tillgängliga frirummet.  Författarnas eget deltagande i utvecklingsarbetet genom 
engagemang, kunskap och intresse har bidragit i positiv riktning menar rektor. Genom 
vårt arbete med dokumentation av processen har fallskolan fått hjälp att granska och 
utvärdera arbetet och arbetets utfall fortlöpande, något som varit värdefullt.   

Majoriteten av profilgruppens medlemmar representerade grundskolan och endast två 
lärare fanns med från träningsskolan, trots att träningsskolans personal utgör mer än 
två tredjedelar av enhetens personal. I resultatdelen har vi redogjort för att 
träningsskolan inför utvecklingsarbetet såg en svårighet i att inkludera träningsskolans 
verksamhet i profilen. Rektor har utryckt att han själv upptäckt under resans gång att 
träningsskola och grundskola måste arbeta mycket olika med profilen och med detta har 
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träningsskolans farhågor besannats. Av den anledningen har vi upplevt att 
träningsskolans engagemang i utvecklingsarbetet har minskat och att de backat i sin 
delaktighet i profilarbetet. Vi kunde här utläsa att det nog hade varit till fördel för 
utvecklingsarbetet om man redan från början bildat två profilgrupper, en för 
grundskolan och en för träningsskolan. Profilgrupperna hade kunnat arbeta parallellt 
och återkopplat till varandra. Det hade möjliggjort en större delaktighet och man hade 
därigenom fått med hela enheten. Man hade kunnat utveckla profilen mot att direkt 
anpassas mot träningsskolan respektive grundskolan. Det hade även varit väsentligt för 
att komma åt det tillgängliga frirummet med två profilgrupper. De olika verksamheterna 
innebar olika dominerande skolkulturer och för att upptäcka deras respektive frirum 
hade det varit till fördel med separata profilgrupper.  Vid utformandet av profilgruppen 
berättade rektor att han valde medvetet att inte styra och utforma en plan för processen. 
Han ville att utvecklingsarbetet i sig skulle skapa sin energi för att driva arbetet framåt. I 
och med att det fanns en osäkerhet inför utvecklingsarbetet bland medarbetarna hade 
det troligtvis varit till fördel med ett tydligare ledarskap där mål och syfte med 
utvecklingsarbetet tydliggjorts. Det hade även varit bra att tydligt klargöra vilka 
förväntningar som låg på medarbetarna för att kunna genomföra profilen. Hur mycket 
tid som skulle avsättas till utvecklingsarbetet, hur arbetsfördelningen skulle se ut och 
vad som skulle komma att krävas av varje enskild medarbetare.  

Berg (i Berg & Scherp, 2003) skriver att i ett förändringsarbete är det viktigt att all 
personalen på skolan är medveten om i vilken riktning skolan ska förändras och vilka 
mål som ska uppfyllas. Detta styrks genom den uppfattning som personalen hade av 
utvecklingsarbetet som den ostrukturerade röran. Här menar Berg (2003) att ledningen 
ska kunna utöva ledarskap och uttrycka vad som ska verkställas. Enligt vår uppfattning 
hade det varit nödvändigt att redan tidigt strukturera upp en tidsplan som var 
överskådlig för alla i personalen, så att alla hade insyn i var i utvecklingsarbetet man 
befann sig. Det innebar en inre gräns att inte alla medarbetare var på det klara med vad 
som förväntades av dem. 

Vid profilgruppens bildande ansåg rektor det nödvändigt att knyta till sig personer som 
kände starkare för profilen än övrig personal.  

Enligt frirumsmodellens principer är utvecklingsgruppens främsta uppgift att hjälpa 
skolan att komma igång med utvecklingsarbetet. Här var det enligt vår uppfattning ett 
klokt beslut att få med de medarbetare som kände lite mer för profilen. Det ansågs av 
rektor lättare förankra arbetet i den resterande personalgruppen om det var engagerade 
medlemmar i profilgruppen. En av profilgruppens främsta uppgifter var att fungera som 
en drivkraft i arbetet med profilen samt att sprida positivitet i den resterande 
personalgruppen. Enligt Berg (i Berg & Scherp, 2003) är det av stor vikt att 
utvecklingsgruppen förankrar arbetet i den resterade personalgruppen och att 
utvecklingsgruppens medlemmar har personalgruppens stöd och förtroende. På 
fallskolan brast det i kommunikation mellan profilgrupp och resterande personal. 
Frågan kvarstår dock om profilgruppens medlemmar var helt införstådda med 
uppdraget gentemot den övriga personalgruppen. Eftersom det inledningsvis var oklart 
vad profilgruppen hade för funktion och vad som förväntades av medlemmarna har vi 
uppfattningen att detsamma gällde informationen till den övriga personalgruppen. Här 
hade det varit viktigt med pedagogiska samtal som ska utgöra en av grundstenarna i 



 
 

 

39 

 

förändringsarbetet. Fallskolan stod inför en stor förändring som skulle komma att 
innebära nya arbetssätt. Man hade med fördel kunnat avsätta tid vid varje 
arbetsplatsträff för att redogöra för var i utvecklingsarbetet skolan befann sig. 
Därigenom hade troligtvis fler känt sig delaktiga och inkluderade i utvecklingsprocessen 
och förändringen hade inte känts oöverstigerlig. I de pedagogiska samtalen hade 
personalen fått reflektera över utvecklingsarbetet och kommit med synpunkter och 
åsikter. Vid regelbundna återkopplingar hade alla kunnat känna sig delaktiga från start 
och man hade tydligare sett vinsterna med utvecklingsarbetet. Därigenom hade också de 
inre gränserna kunnat bli synliga och det outnyttjade frirummet hade blivit överskådligt.  

I dagens samhälle är ekonomin ett av de stora bekymren vid alla former av 
utvecklingsarbete och inom fallskola inventerades olika förslag till hur man skulle 
hantera sin ekonomi. Man kom fram till att den privata marknaden hade mycket att 
erbjuda i form av sponsring och samarbete. Det är dock viktigt att kritsikt granska 
fördelar samt nackdelar som uppstår med att använda sig av sponsring. De starkaste 
fördelarna är att man kan få tillgång till utrustning som annars hade varit för dyra i 
inköp. En nackdel är att all sponsring bygger på en motprestation. Vilken form av 
motprestation kan en kommunal skola erbjuda? Det är väsentligt att ledningen har full 
insyn i vilka marknadsföringsåtgärder som är godtagbara. Samtidigt kan den privata 
sektorn öppna dörrar till lösningar som annars inte hade varit genomförbara.  

Ekonomin utgör en yttre gräns som kan vara svår att förbise. En kommunal skola har 
ofta en strikt budget med litet handlingsutrymme. Genom att inventera möjliga 
samarbetspartners har man sett bortom de yttre gränserna och börjat ta andelar av det 
tillgängliga frirummet.   

Det som har varit överraskande under utvecklingsprocessens gång var att många ur 
personalen var positivt inställda till profilens framväxt, men få som hade kunskap om 
vad arbetet skulle innebära för verksamheten. I analysen framkom det att många 
upplevde det som att man har uppfattat huvuddragen i profilen.  

Men när vi sedan bad dem beskriva vad som avses med huvuddragen i profilen fick vi 
resultatet att endast sex personer har uppfattat de övergripande huvuddragen. Med 
övergripande huvuddrag menade vi mer uteaktiviteter i skolans alla ämnen, att barnen 
ska få känna mer ansvar för vår natur, miljö och väcka miljötänkande.  

Det var väsentligt att förstå att få i personalen hade en specificerad bild av hur profilen 
skulle se ut vid inledningen av utvecklingsarbetet. Precis som Berg (1999) skriver anser 
vi det viktigt att alla på skolan vid inledningen av ett utvecklingsarbete är medvetna om i 
vilken riktning skolan ska förändras. Något som vi funderade över när vi läste 
enkätresultaten från första undersökningen var att många hade skrivit att den nya 
profilen innebär mer utevistelse och att det är just den som många kände strakast för. 
Den verksamhet som bedrevs innan profilens start hindrade inte till att vara ute.    

Elevinflytande togs upp i profilgruppen och det diskuterades att upprätta en profilgrupp 
bland eleverna. Profilgruppen ansåg dock att det skulle ta för mycket tid av skolarbetet. I 
stället skulle eleverna få vara med och påverka under en inspirationsdag. Berg (1999) 
menar att man kan förstå skolkulturen bättre genom att ha kunskap om elevkulturen på 
skolan. Tiller (1997) menar att målet med skolan måste vara att skapa en verksamhet där 
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eleverna är faktiska medlemmar av skolan. På fallskolan kunde elevperspektivet ha varit 
mer förankrat och fler dagar avsatta för elevinflytande gällande profilen. Det var dock ett 
steg i rätt riktning att eleverna fick vara med och påverka hur deras skolgård skulle 
utformas och att de blev delaktiga i beslutsfattandet. Det är väsentligt att hela tiden 
under ett utvecklingsarbete vara medveten om att skolutvecklingen bedrivs i första hand 
för eleverna. Om vi ska vi kunna erbjuda en skola för alla får vi inte glömma att göra 
eleverna delaktiga i verksamhetens utformning. Vid en ombildning mot en ny profil har 
man goda möjligheter att inkludera elevperspektivet, att skapa en skola som faktiskt 
placerar eleven i centrum och visar att deras engagemang är viktigt. På fallskolan fördes 
diskussioner om att ge eleverna större inflytande över profilens utformning och vi fick 
uppfattningen att orsaken till att detta inte gjordes i större utsträckning var tidsbrist.  

När fallskolan utarbetade en plan för ”vårt friluftsår” fick de också en helhet för profilens 
innehåll. Det blev därigenom tydligare hur träningsskolan och grundskolan skulle kunna 
arbeta tillsammans. För utarbetandet av årshjulen tillsattes en särskild grupp pedagoger 
som under en dag fick utarbeta dessa planer. Gruppen bestod inte bara av medlemmar 
ur profilgruppen, utan även andra pedagoger. Det var bra att få andra synpunkter än de 
som redan fanns i profilgruppen. Det här gick i linje med att analysera de yttre gränserna 
och bli medvetna om vilket handlingsutrymme som fanns tillgängligt för skolan. Det här 
var ett väsentligt steg i utvecklingsarbetet då profilens verksamhet och innehåll 
tydliggjordes för medarbetarna.  

Med dessa arbetsplaner blev det klarare hur profilen skulle omsättas i den praktiska 
verksamheten. Här var inte träningsskolan representerad vilket ytterligare stärker vår 
teori om att träningsskolan hade behövt en separat profilgrupp att utarbeta en 
arbetsplan inom. Dock hade även de en studiedag för att skapa ett årshjul. Hela 
träningsskolans verksamhet är ett äventyr för alla deras barn. Här hade det varit till en 
fördel för träningsskolan att själva få utforma en arbetsgång som de hade kunnat följa 
inom profilen och sedan tillsammans med grundskolan se över vilka aktiviteter som 
kunde genomföras tillsammans.  
Det var viktigt att få med inkluderings- och delaktighetsperspektivet när enheten består 
av både grundskola och träningsskola. Att man anpassar de aktiviteter som är möjliga 
för att passa både grundskola och träningsskola och att alla kan delta tillsammans. 
Verksamheterna är väldigt olika och det kan vara svårt med en gemensam arbetsplan. 
Väsentligt var att man ändå inte glömmer att ett av profilens syften var att skapa ett 
större samarbete mellan grundskola och träningsskola.  

Genom årshjulen kopplades profilen till läroplan och kursplaner och man arbetade fram 
mål som skulle uppnås i de olika åren. Med ett ”basutbud” blev det tydligt vad som var 
återkommande aktiviteter varje år och vad som var nytt för varje enskilt år. De yttre 
gränserna blev härmed även synliga för arbetslaget om man blev medveten om 
frirummet. Genom basutbudet får eleverna förståelse för miljö, naturen och skapar 
förståelse för hållbar utveckling. I Lpo 94 står att eleverna ska skapa sig ett personligt 
förhållningssätt till naturen och att undervisningen ska anpassas mot en hållbar 
utveckling. Leken har enligt läroplanen stor betydelse för barns lärande i de tidiga 
skolåren. Genom en ombyggnad av skolgården har fallskolan främjat elevernas spontana 
och uttrycksfulla lek. Eleverna har inte varit med och påverkat i det stora hela under 
profilens framväxt, men genom att eleverna fick vara med och påverka skolgårdens 
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utformning har de sett ett direkt resultat av sin delaktighet. 
 
Personalens fortbildning utgjorde ett väsentligt inslag i utvecklingsarbetet. Behovet av 
fortbildning var stort med tanke på att många ur personalen kände att de hade 
kunskapsluckor i ämnet. Här hade det troligtvis sett annorlunda ut om det var en 
friskola som startade jämfört med en befintlig kommunal skola. Personalen rekryterades 
inte för att specifikt arbeta med profilen och fortbildning bedömdes som nödvändigt för 
att kunna genomdriva utvecklingsarbetet. På skolan fanns det begränsat ekonomiskt 
utrymme för fortbildning och man satsade till en början på interna utbildningsdagar 
med tvärgruppsredovisningar. Den externa fortbildningen genomfördes under två dagar 
i Linköping under höstterminen då profilen hunnit starta upp. Resultatet visade att den 
externa fortbildningen med fördel kunnat ligga tidigare i utvecklingsprocessen. Det hade 
troligen hjälpt de som var skeptiska att bli inspirerade genom att få en tydligare bild av 
profilen, men också övriga att tro mer på profilen så väl som på sin egen förmåga.  

I handlingsplanen ville vi visa hur fallskolan skulle ha kunnat genomföra 
utvecklingsarbetet kopplat till Bergs frirumsmodell. När fallskolan tillsatte en profil 
skulle man direkt ha kopplat en extern handledare till gruppen som stöttat och handlett 
vid starten av utvecklingsarbetet. Genom att genomföra en kulturanalys på fallskolan 
hade man fått klarhet i skolkulturen och hur atmosfären i allmänhet är på skolan.  

Enligt våra slutsatser hade det i en eventuell kulturanalys framkommit att drivkraften 
bakom profilen även var en av kodbärarna på skolan trä- och metallslöjd läraren. Här 
hade det då blivit tydligt vad han hade för ställda förväntningar på profilen och vad han 
ansåg vara rimliga krav på medarbetare och elever. Eftersom ingen kulturanalys blev 
genomförd uppstod det kommunikationsbrister mellan kodbärare och övrig personal.  
Kodbäraren ansåg att han ställde upp med engagemang, material, tid och energi. Den 
övriga personalen ansåg inte att det var deras uppdrag att vara där på sin fritid och 
arbeta med profilen.  

Här hade det varit till stor fördel att genomföra en kulturanalys för att belysa hur var och 
en såg på verksamheten i skolan och hur den skulle kunna förändras. 

Avslutningsvis kan man beskriva att de inre gränserna handlar om det som personalen 
och ledningen kan påverka tillsammans genom att analysera skolkultur, förväntningar 
på utvecklingsarbetet och syftet med utvecklingsarbetet. Genom att alla vet vilket mål 
man ska arbeta efter och att man kan se träningsskolans roll i utvecklingsarbetet kan 
man erövra frirummet.  

Inom de yttre gränserna finns skolans profil förankrad i pedagogiska teorier, skolans 
överlevnad och ekonomin. Genom att våga satsa tänjs de yttre gränserna och man får ett 
tillgängligt frirum.      

I det här arbetet har vi valt att ställa fallskolans utvecklingsarbete mot en modell för 
skolutveckling som vi anser vara av den karaktär att den kunde ha använts av fallskolan. 
Det här är vår tolkning av utvecklingsarbetet och vi är medvetna om att fallskolan inte 
har haft för avsikt att använda sig av frirumsmodellen i utvecklingsarbetet. Vi såg 
möjligheten att få jämföra fallskolans resultat med Bergs frirumsmodell. Fallskolan kan 
tycka att vi har ställt deras utvecklingsarbete mot en för dem till synes icke aktuell 
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utvecklingsteori. Fallskolans ambition med utvecklingsarbetet har aldrig varit att arbeta 
utifrån en redan befintlig utvecklingsmodell och det kan tyckas orättvist att ställa 
fallskolan mot en utvecklingsteori som de själva inte försökt att arbeta efter. Här har vi 
ändå valt att ställa fallskolan mot frirumsmodellen då vi ansåg att det fanns vissa 
kopplingar till Bergs utvecklingsmodell och att det var intressant att se hur de genom att 
ändra delar av utvecklingsarbetet kunde ha använt sig av frirumsmodellen.  Det här är 
vår tolkning av hur utvecklingsarbetet kunde ha fortlöpt om man på fallskolan valt att 
arbeta utifrån frirumsmodellen.     

6.3 Yrkesrelevans 
Skolutveckling är ett ämne som ligger i tiden. Skolan ska vara en avspegling av 
samhällsutvecklingen och skolan måste i många avseenden ligga steget före. Genom att 
utveckla och förändra skolan kan den följa samhällets struktur. Genom att skriva ett 
arbete om skolutveckling har vi fått kunskap om hur ett förändringsarbete kan bedrivas i 
praktiken. Förändring och utveckling är något vi alla ställs inför och genom att aktivt fått 
ta del av ett utvecklingsarbete har vi anammat en djupare förståelse för dess process. 
Efter att ha studerat ett verkligt skolutvecklingsprojekt har vi uppfattat att 
nyckelbegreppen i processen är medvetenhet, delaktighet och kommunikation. Den 
slutsats vi gjort genom arbetet kommer vi bära med oss i vårt yrkesliv som pedagoger.  

6.4 Vidare forskning 
Det här arbetets omfång innebar omfattande avgränsningar som resulterade i ett 
avsmalnande perspektiv utan fördjupningar. I en vidare forskning skulle man kunna ta 
in föräldra- och elevperspektivet. Det hade också varit önskvärt att gå djupare in på 
processen och mer utförligt beskriva olika moment och aktiviteter. Vidare kunde 
bakgrunden till profilen ha tydliggjorts. Utifrån den handlingsplan som redogörs för 
nedan, hade en uppföljning av arbetet i form av utvärdering varit intressant. 

6.5 Förslag till alternativ handlingsplan 
Med fortsatt utgångspunkt i tolkningsbasen (frirumsmodellen) avslutar vi denna uppsats 
med ett försök till att formulera en alternativ handlingsplan. Vår inspirationskälla till 
denna är den operativa strategi för skolutveckling som är dokumenterad i Berg (i Berg & 
Scherp, 2003). Vi vill med denna alternativa handlingsplan försöka ge en skiss, som 
grundas på den här beskrivna förändringsprocessen, till en mer universell modell som 
förhoppningsvis kan användas för liknande skolbaserade utvecklingsarbeten. 
 
ÅR 1 

1. Utvecklingsgruppens tillsättande 
Vid inledningen av ett utvecklingsarbete ska en utvecklingsgrupp tillsättas i 
syfte att hjälpa skolan komma igång med utvecklingsarbetet. 
Utvecklingsgruppen ska ha en utomstående handledare kopplade till sig 
som utbildar gruppens medlemmar i kulturanalys samt dokumentanalys. 
Genom kunskap om kulturanalys och dokumentanalys kan skolans inre 
och yttre gränser synliggöras. 
Fallskolan tillsatte en profilgrupp i syfte att hjälpa till vid uppstarten, samt 
förankra arbetet i den resterande personalgruppen. 
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2 Kulturanalys 

En kulturanalys genomförs med hjälp av öppna brev. Genom 
kulturanalysen kan den dominerande skolkulturen identifieras och de inre 
gränserna synliggöras. 

3 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen genomförs av utvecklingsgruppen. 
Dokumentanalysen ger kunskap styrdokumenten och deras betydelse. De 
yttre gränserna blir kartlagda. 

 
4 Utvecklingsprogrammets utarbetande 

När kulturanalys och dokumentanalys genomförts har utvecklingsgruppen 
ett underlag för att kunna se vilken riktning ett utvecklingsarbete ska ta. 
Utvecklingsgruppen utarbetar ett förslag för hur utvecklingsarbetet ska 
bedrivas. I förslaget framkommer utvecklingsgruppens bedömning av 
nuläget, vilka idéer som finns och ambitioner om skolans utveckling. När 
förslaget är framtaget presenteras det för de medverkande i 
kulturanalysen.  
Fallskolan Upprättar årshjul som har för syfte att representera de lokala 
arbetsplanerna, både gemensamt i form av basutbudet för hela skolan 
samt för varje år. Dessa hjul ska utgöra fasta punkter för verksamheten är 
utgångspunkten för planeringen av varje termin och år.  

5 Remiss 
Arbetslag och elevråd får komma med förslag och åtgärder till det 
utvecklingsprogram som utvecklingsgruppen arbetat fram.  
Årshjulen presenterades för arbetslaget under en studiedag på fallskolan. 
Det resterande arbetslaget fick komma med förslag på ändringar och 
synpunkter av dem. 

6 Utvecklingsprogrammets fastställande 
Utvecklingsgruppen presenterar den slutliga versionen av 
utvecklingsarbetet. 

 
ÅR 2 

1 Utvecklingsprogrammets verkställande 
Utvecklingsprogrammet startar upp i verksamheten.  
Fallskolan börjar arbeta efter årshjulen.  

2 Uppföljning 
I slutet av år två genomförs en ny kulturanalys och dokumentanalys. 
Eventuellt behövs det genomföras en justering av utvecklingsprogrammet.  
Fallskolan beslutade att årshjulen skulle utvärderas och eventuellt justeras i 
slutet av år 2.
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Bilaga 3 
 
Enkät 1 
 
 
Hej! 
 
Vi, Malin Törnå och Åsa Marnefeldt, läser nu vår sjätte termin på Högskolan. Vi 
har intresserat oss för den profilering ni kommer att genomföra på er skola och 
kommer under hösten 2007 att skriva vår examensuppsats om detta arbete. 
Av den anledningen har vi redan nu påbörjat dokumentationen av 
processen.  
 
Genom den här enkäten hoppas vi få en bild av hur informationen kring den 
nya profilen nått er föräldrar samt er allmänna inställning till denna. Resultatet 
kommer att bearbetas i sin helhet och inga enskilda svar kommer att lyftas 
fram. Vi är därför tacksamma för din medverkan! 
 
 
 



 

 

 

 

Enkät 
 

Vad vet du/ni om den nya profilen? 
 
 
      
  
 
 
 
Känner du/ni att du fått tillräcklig information om den nya profilen för att bilda 
en uppfattning om denna? 
 
 
      
  
 
 
 
 
Hur är din/er allmänna inställning till den nya riktning skolan kommer att ta? 
 
 
      
  
 
 
 
 
Vika fördelar ser du/ni med denna förändring? 
 
 
      
  
 
 
 
 
Ser du/ni några nackdelar?  
Om ja, vilka? 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Bilaga 4 
 
Enkät 2 
 
 
Hej! 
 
I våras genomförde vi en enkätundersökning bland er medarbetare på skolan 
angående den nya profilen. Nu när uppstarten står för dörren vill vi göra en 
uppföljning på den enkäten.  
 
Vänligen 
Malin och Åsa



 
 

 

 

Har din inställning till profilen ändrats under resans gång? 
 
 
 
 Om JA, hur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du som medarbetare på skolan känt dig delaktig i profilens framväxt och 
utformande? 
 
 
 
 
 
 
Inför starten av den nya profilen, känner du dig tillräckligt insatt i de pedagogiska 
tankebanor som skolan ska jobba efter? 
 
 
 
 
 
 
Vilka delar av profilen känner du personligen starkast för? 
 
 
 
 
 
Hur tror du att den nya inriktningen kommer att påverka skolan som helhet? 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Bilaga 5 

 

Inkät  
 
Den här inkäten är en uppföljning på de tidigare genomförda enkäterna och ses 
som kompletterande material till dessa. 
 
Inkät  är ett mellanting av enkät och intervju. Inkäten är en form av brevdialog  
och vi kan därför komma att be er komplettera vissa svar.  
 
Alla inkätdeltagare är anonyma källor. Inkätsvaren kommer att behandlas i sin 
helhet. Delar av inkäten kan komma att lyftas ut, men i ett större sammanhang 
tillsammans med flera svar. Någon koppling till enskild medverkande kommer på 
inget sätt att framgå i rapporten. 
 
Ett öppet och ärligt medverkande är viktigt för att få en fullständig och riktig bild 
av processen!  
 
Det går bra att svara på frågorna direkt i mailen. 
 
 
Frågorna: 
 

1. Hur har informationen om profilen varit under resans gång? 
 

2. Hur kommer du som pedagog använda dig av den nya profilen i din 
undervisning? 

 
3. Hur har du upplevt den fortbildning som genomförts? 

 
4. Vad är din uppfattning av de bakomliggande orsakerna till att idén om 

profilen genomfördes?  
 

5. På vilka sätt har du kunnat bidra till profilens utformning och 
genomförande? 

 
 
Tack för din medverkan! 
 
Åsa och Malin 
 
 



 

 

 

 

Bilaga 6     Intervjufrågor 
 
 
Intervju med rektor 
 
Vilka var de problem som denna profil syftade att lösa, alternativt vilka positiva 
konsekvenser önskade man vinna med profilen, enligt den uppfattning du fått? 
 
Var i denna process tog du vid? 
 
Vad hade gjorts innan? 
 
Hur tänkte du när du skulle utarbeta en handlingsplan för profilarbetet? 
 
Vilka erfarenheter har du i bagaget som varit till nytta i detta arbete? 
 
Hur har processen sett ut utifrån ditt perspektiv, vilka har de huvudsakliga stegen 
varit från det du tog vid till där ni är idag? 
 
 
Intervju med trä- och metallslöjdsläraren (tillika initiativtagare till 
profilen) 
 
Hur uppkom idén om en skola med profilering mot äventyr och miljö/ friluftsliv? 
 
Vilka är främsta argumenten för denna profil?  
 
Vilka problem syftar den till att lösa alternativt vilka positiva konsekvenser hoppas 
man vinna? 
 
Hur förankras profilen i styrdokumenten - läroplanen och kursplanerna? 
 
Hur presenterades idén för ledning och för styrande organ inom kommunen för att 
sälja in den? 
 
Hur upplever du samarbetet inom personalen och med ledningen under profilens 
arbetande och genomförande? 
 
Vilken roll har du spelat/spelar i detta arbete? 
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