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Om Flens kommun  

En del tror att Flen ligger vid sidan om men egentligen ligger 
Flens kommun   

mitt i. Mittens Rike säger en del. Så har det faktiskt alltid 

varit. Ett tecken på handel och kontakter med omvärlden är 

fornborgarna. De finns tätare här än någon annanstans i 

världen, sägs det. Då kom besökarna med båt. Numer 

kommer de med stambanan och på vägarna som bär till 

och från Flen.   

Titta på en karta så förstår du. Så många tillfartsvägar är det inte många som har.  

En annan egenhet med Flensbygden är att man ofta träffar på kungar, statsministrar och 

näringslivstoppar. Här får de vara i fred. Man kan möta dem på systembolaget eller i trafiken.  

För bygdens folk är det inget särskilt med det. Det är nog därför makthavarna trivs så bra här. 
Här kan man vara som folk är mest (Flen, 2015)  

  

Vision - Flens kommun 2019  

I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är stolta 

över vår fantastiska natur och våra orters särprägel. Vår kommun är det självklara alternativet 

för dem som söker det goda livet med bra boende, goda kommunikationer och ett bra 

näringslivsklimat. Vi har skolor med hög kvalitet.   

Vi driver vår egen utveckling i ansvarsfull samverkan med omvärlden. Vi som verkar i Flens 

kommun tar plats, syns och påverkar utvecklingen i regionen. Vårt arbete gör skillnad! Med 

varsamhet och eftertanke värnar vi om vårt sjörika sörmländska landskap och tar ansvar för en 

hållbar utveckling. Vi är det vänligaste och mest gästfria besöksmålet i Sörmland.   

I Flens kommun har vi nära till varandra och delar gärna med oss av tillgångar och möjligheter. 

Tillsammans skapar vi en anda som bygger på öppenhet och omtanke.  

Flens kommun – Sörmlands hjärta (Flen, 2015)  

  

Bägge dessa texter finns på Flens kommuns hemsida.  
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Västerås mars 2015/Elisabeth  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Under år 2011 tillsatte Flens kommunfullmäktige i politisk enighet ett skolprojekt för att försöka 

vända trenden med den nedåtgående måluppfyllelsen i skolan. Det övergripande syftet med 

Skolprojektet är, enligt projektplan (2012) att ta fram förslag till åtgärder som sedan ska 

genomföras i skolan med hjälp av hela kommunen/samhället i övrigt så att måluppfyllelsen kan 

förbättras markant – successivt och hållbart. Projektet ska ta fram och stödja utveckling och 

implementering av ett kvalitetsledningssystem som innehåller uppföljning och utvärdering på 

övergripande nivå, enhetsnivå och elevnivå. Kvalitetsledningssystemet ska innehålla metoder 

för ständiga förbättringar av verksamheter (s. 2).  

I denna rapport redovisas resultatet från en utvärdering av ett kommunprojekt inom förskola, 

grundskola och gymnasium inom Flens kommun, kallat Skolprojektet. Det övergripande målet 

med projektet har varit att det ska bidra till att alla elever i kommunen successivt nu och i 

framtiden ska klara godkända resultat i skolan. Tidsperioden för genomförandet av projektet 

har varit tre år med avslut mars 2015. Konkret har projektet inneburit att främst förskolor, 

grundskolor, gymnasium och fritidshem och egentligen alla samhällsmedborgare ska involveras 

i detta projekt, allt för att stödja alla elever till att uppnå måluppfyllelsen.  

Flens kommun ligger i ”hjärtat av Sörmland”, enligt egen utsago. Flen är centralorten 

och består av förutom Flen; Malmköping, Hälleforsnäs, Sparreholm, Mellösa och Bettna. 

Invånarantalet är cirka 16 000 personer varav drygt 10 % är utländska medborgare samt knappt 

18 % utrikes födda. Det finns nio kommunala skolor, en gymnasieskola samt tolv kommunala 

förskolor. Inom kommunen finns även ett par friskolor och sex fristående förskolor. 

Skolprojektet inbegriper enbart kommunens skolor med gymnasium och grundskolor, förskolor 

samt fritidshem.  

1.2 Skolprojektet  
Projektet kallat ”Skolprojektet”, initierades 2011 i Flens kommunfullmäktige och beslut 

fattades samma år om att starta projektet, allt för att förbättra elevers skolresultat, se direktiv, 

bilaga 1. En projektledare rekryterades i slutet av 2011. Under samma år rekryteras även en 

styrgrupp där bland annat representantskap från Mälardalens högskola finns med. Under 2012 

intervjuas närmare 1000 personer; däribland pedagoger, elever och vårdnadshavare för att ge 
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sin bild av skolan i Flen. Skolprojektets uppdrag blir utifrån intervjuanalysen att ta fram 

strategier och åtgärdsförslag för implementering under januari-augusti 2013. Styrgruppen antog 

under år 2013 fyra strategier som avser; Lärande organisation, Lärmiljön, Ledarskap, Öppenhet 

och samverkan (Flen, 2014).  

Olika punkter och projekt har genomförts under de tre projektåren. Av vikt ses involvering av 

all skolpersonal men framför allt även alla föräldrar och vårdnadshavare. En annan vinkel är att 

bjuda in alla pedagoger i Flens kommun samt Elevhälsan för att delta i ”synligt lärande”-

satsningen utifrån John Hatties 1  forskning kring lärares viktigaste framgångsfaktorer att 

använda i sin undervisning. Hattie är en nyzeeländsk forskare som utmanar, provocerar och 

återupprättar lärarens roll i klassrummet (Flen, 2014). Hattie (2015) arbetar för närvarande som 

professor i pedagogik vid universitetet i Melbourne, Australien. Han har under de senaste 15 

åren arbetat med evidensbaserad forskning om elevens eget lärande i mer än 800 meta-studier. 

Hans begrepp  

”synligt lärande” vill påvisa både för lärare och elev hur de tillsammans kan skapa ett lärande 

för att den enskilde eleven ska kunna höja sin egen skolprestation.  

Många olika åtgärdsförslag har realiserats, bland annat, regelbundna chef/rektorsmöten, alla 

skolor har presenterat förslag kring den egna förankringen/delaktigheten, alla skolor/förskolor 

har genomfört föräldramöten om kommande utmaningar, nyhetsbrev har skickats ut angående 

utvecklingsarbetet till pedagoger, föräldrar och näringsliv, studiebesök har genomförts liksom 

involvering av övriga förvaltningar i arbetet för samverkan, rekrytering av två utvecklingsledare 

med inriktning mångfald och lärmiljö har fullföljts, implementering av ett somaliskt nätverk för 

elevstöd efter skolan, omvärldsspaning på temat mångfald och integration, satsning på 

matematiklyftet, beslutat att inrätta karriärtjänster såsom utvecklingsledare, förstelärare har 

utsetts, sett över sambedömningar av nationella prov i årskurser 3, 6 och 9, tjänstemän och 

politiker har deltagit i Skolriksdagen 2013, utvecklat ett långsiktigt kvalitetsledningssystem, 

kompetensinventering av alla pedagoger, kompetensutveckling för alla pedagoger; 

heldagsseminarier kring John Hatties pedagogik, föreläsning kring omvärldsspaning/ledarskap 

samt föreläsningen ”fyra rum”, kompetensutbildning kring lagledarroll och ledarskap, utveckla 

stöd för förskolechefer/rektorer samt politikerskola. Kommunfullmäktige antog 

                                                 
1 Hattie, John (2014). Synligt lärande: en syntes av över 800 metaanalyser om prestation. NY: Routledge.  
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strategidokument och åtgärdsprogram som ska implementeras från september 2013-2015 med 

sikte på 2019 (Flen, 2014).  

1.3 Utvärderingens syfte och frågeställningar  

Enligt projektplanen för Skolprojektet är effektmålet för hela projektet ”en markant ökad 

måluppfyllelse” (projektplan, 2012, s. 3). Direktivets (2011) syfte med Skolprojektet är att ta 

fram förslag till åtgärder som sedan ska genomföras i skolan och kommunen/samhället i övrigt 

så att måluppfyllelsen kan förbättras markant – successivt och hållbart. Projektet ska ta fram 

och stödja utveckling och implementering av ett kvalitetsledningssystem som innehåller 

uppföljning och utvärdering på övergripande nivå, enhetsnivå och elevnivå. 

Kvalitetsledningssystemet ska innehålla metoder för ständiga förbättringar av verksamheten.  

Syftet med uppdraget för utvärderingen, fastställt av projektledningen, är en utvärdering av 

Skolprojektets arbete hittills i projektets FAS 1 och FAS 2, för att ta reda på verksamheternas 

och målgruppernas upplevelse och tillvaratagande av projektets arbete (målen, transparens, 

delaktighet, öppenhet, engagemang) på individ- och verksamhetsnivå samt vad som har 

påverkat upplevelsen. Utvärderingen ska också visa vad som har upplevts som projektets 

styrkor och utmaningar. Resultaten av utvärderingen ska användas i projektarbetet under FAS 

3, ett arbete som påbörjades under 2014.  

1.3.1 Val av utvärderingsmodell  

Karlsson Vestman (2012) synpunkter kring process- och deltagarinriktad utvärdering är att om 

projektets utförare genomfört arbetet på ett professionellt sätt utifrån goda kunskaper och 

erfarenheter, är det de centrala frågorna som utvärderaren ska bearbeta. Perspektivet utgår från 

utövarna och utvärderarens roll är att försöka bedöma kvaliteten i det praktiska arbetet. 

Kvalitativa omdömen skapar utvärderingens kunskap och det förs en dialog i möten med 

intressenter. Samtalen kan medvetandegöra problem och behov som behöver åtgärdas i 

projektet. Valet av utvärderingsmodell i Skolprojektet kan därmed ses som en utvärdering av 

processer och även involvering av deltagare, det vill säga en process-och deltagarinriktad 

utvärdering. Utvärderarens bedömning är att Flens kommun har genomfört projektet på ett 

professionellt sätt, se bland annat kapitel 1.3 och Skolprojektets egen hemsida. Eftersom 

intervjuer har används i utvärderingen, har dialoger skapats som därmed har blivit till kvalitativa 

omdömen från Skolprojektets informanter.  
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1.4 Forskningsdesign, urval, etik, validitet och reliabilitet   

Den övergripande forskningsdesignen är fallstudie. DePoy och Gitlin (1999) menar att den är 

lämplig att välja när studierna avser ett fenomen i dess naturliga miljö, bidra till utveckling och 

stöd av en teori eller om ett fall är omöjligt att studera via en gruppdesign. Insamling av 

datamaterial har pågått under hela utvärderingstiden. Första delen handlade om studera alla 

styrdokument samt alla övriga dokument som finns utlagda på Flens kommun hemsida (Flen, 

2015). Under samma tid förs dialoger med kommunchef, projektledare och 

projektadministratör. Kontakt med respondenter togs samtidigt via mail.  

Arbetet med fokusgrupper innebär, enligt Wibeck (2000), att en grupp människor samlas under 

en begränsad tid för att diskutera ett givet ämne. Målet är att gruppen ska mer eller mindre fritt 

diskutera med varandra. Valet av grupp kan bestå av homogena eller heterogena grupper. 

Homogena grupper blev valet i denna utvärdering då utvärderarens tanke var att utbytet av 

information är enklast när gruppen är likvärdig. Val av grupp utgick ifrån deras yrkesroll eller 

roll i projektet, till exempel politiker.   

Intervjuerna har varit semi-strukturerade, som enligt Bryman (2013) betyder att forskaren sätter 

upp teman på en lista, som ofta kallas för en intervjuguide (se bilaga 5). Intervjupersonen har 

stor frihet att besvara frågorna och dessa behöver inte följas i någon specifik ordning. Dessutom 

finns plats för forskaren att komma med eventuella följdfrågor. Intervjuerna har skett i 

fokusgrupper eller med två personer eller ensamma och oftast i ett rum på kommunhuset i Flen. 

En del intervjuer har skett via telefon. Alla intervjuer har bandats, oavsett om de varit rumsliga 

eller via telefon. Analysen av intervjusvar och fokusgruppssamtal utgår från en användning av 

ad hoc (Kvale, 1997). Olika tekniker använts för att skapa en mening, och växla mellan dem. 

Utvärderaren har lyssnat igenom de bandade intervjuerna ett flertal gånger, läst transkriberad 

text, fokuserat på vissa avsnitt och försökt att skapa en helhetsbild av intervju- och 

fokusgruppssamtalen. Därefter fört över denna bild till de fyra strategiområdena, se 

resultatdelen nedan.  

Urvalet av deltagare har bestämts av överenskommelsen 2014-11-04 mellan Flens kommun och 

MDH. Det inbegriper först en dokumentstudie av Skolprojektets styrdokument och andra 

dokument, därefter fokusgruppssamtal med cirka 10 rektorer i förskola, skola och gymnasium, 

cirka sex förstelärare, cirka 10 lärare, cirka 10 föräldrar, cirka sex ledamöter i styrgruppen, cirka 

sju ledamöter i projektgruppen, cirka tre fackliga ledamöter samt djupintervjuer med 

kommunchef, kommunalfullmäktiges ordförande, barn- och utbildningschef samt 
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projektledare. Till detta telefonintervjuer med tidigare chefer som av olika anledningar har 

slutat sin anställning, till exempel kommunchefen som var med och startade projektet, cirka 

fyra personer.   

Utvärderaren har arbetat efter de forskningsetiska reglerna inom samhälls- och 

humanioravetenskaperna (Vetenskapsrådet, 2015). Där finns fyra etiska regler som forskaren 

ska ta hänsyn till och de är; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. 

Grundtanken med denna forskning utifrån forskarens sida är att god forskningssed ska 

genomsyra hela studien för att respektera deltagarnas personliga integritet. Vid mötet med de 

olika respondenterna har dessa fyra etiska regler upprepats varje gång. Respondenterna har fått 

information om att inspelade intervjuer ska transkriberas, avlyssnas enbart av utvärderaren, 

analyseras och bli till en utvärderingsrapport. Eventuellt kommer materialet längre fram att 

sammanställas till en artikel.  

Bryman (2013) diskuterar kring begreppen validitet och reliabilitet och menar att flertalet 

forskare anser att de inte kan användas i kvalitativ forskning. Yardley (refererad i Bryman) för 

fram fyra kriterier: Sensitivitet när det gäller kontexten, det vill säga om det framförs relevant 

etiska och teoretiska ståndpunkter och frågeställning inom en social miljö. Det andra kriteriet 

berör engagemang och strikthet och innebär både noggrann färdighet och noggrann insamling 

av data. Tredje kriteriet står för tydlighet och engagemang där förhållningssättet är reflekterande 

och forskningsmetoder klart uttalade. Effekt och betydelse för praktiker, för samhällssfären där 

forskningen genomfördes är det sista kriteriet. Begreppet transparens använder sig Svensson 

och Ahrne (2011) av som ett led att se om en text är trovärdig. Är texten möjlig att diskutera 

och kritisera är den intressant. Utvärderaren bör då också diskutera kring sitt val av 

forskningsmetod samt även de svagheter som finns.  

1.5 Rapportens disposition   

I första kapitlet gavs en introduktion och bakgrund till Skolprojektet, dess syfte och 

frågeställningar, utformning samt utvärderingsmodell. Dessutom presenterades 

forskningsstrategi, urval, etik, validitet och reliabilitet. Härefter följer andra kapitlet som ger ett 

teoretiskt perspektiv utifrån projektets tre faser. Sedan följer tre kapitel med resultat. Det tredje 

kapitlet beskriver Skolprojektets genomförande och det fjärde kapitlet intressenternas 

uppfattning om projektet.  

Det femte kapitlet innehåller en avslutande diskussion.  
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2 Teoretiska perspektiv  
I detta avsnitt presenteras teorier kring de begrepp som använts utifrån utvärderingens syfte men 

även begrepp via olika officiella texter kring Skolprojektet som blivit mer utkristalliserade 

under projektets gång.   

2.1 hållbar utveckling – aktivt ägarskap  

Ett projekt bör leda till hållbar utveckling och min förhoppning är att flertalet av oss som arbetar 

med och i projekt anser detsamma, eftersom det oftast kostar mycket resurser i både tid och 

pengar. Svensson och Brulin (2013) diskuterar kring effekter i utvärderingar som kan vara både 

överraskande och oavsedda, men som kan bidra till hållbar utveckling. De har skapat en figur 

med tre mekanismer som förklaring till hållbar utveckling, se figur 1 nedan. De menar att de tre 

mekanismerna samspelar med varandra på olika sätt, allt beroende på typ av projekt, mål och 

förutsättningar. De är också öppna för att det finns flera mekanismer som i sin tur kan ha stor 

betydelse för hållbarheten i den framtida projektimplementeringen.  

                                                 Aktivt ägarskap  

               

 

  

                        Samverkan           Utvecklingsinriktat lärande  

Figur 1. Mekanismer för hållbar utveckling (Svensson & Brulin, 2013, s. 30).     

Den första mekanismen är ett aktivt ägarskap. Det aktiva ägarskapet ser i första hand till att 

projektet skapas med dess olika förutsättningar, i form av olika resurser som till exempel 

styrning, marknadsföring och projektledare. Framför allt handlar det om projektresultatet och 

hur det ska implementeras på bästa sätt. Om det inte finns ett aktivt ägarskap så kan det vara 

svaret på varför projektresultat inte leder till några effekter på lång sikt. Den andra mekanismen 

är samverkan och den förutsätter att aktörer och organisationer arbetar tillsammans, allt för att 

skapa utveckling och kunskapsutbildning för alla. Det kan vara små nätverk upp till stora 

  Hållbar    

utveckling   
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klusterbildningar med dokumenterat partnerskap. Den sista mekanismen är utvecklingsinriktat 

lärande och kan ses som en nödvändighet om utbildningsprocessen ska vara både öppen och 

partiellt skiftande. Innovation, förändring och utveckling måste ingå i denna mekanism, allt för 

att skapa en hållbarhet (Svensson & Brulin, 2013).  

2.2 Ledarskap  

Om ledarskapet finns många olika teorier beskrivet i litteraturen. Samma sak gäller förmodligen 

om förändringsprocesser i organisationer. Yukl (2012) anser att vara ledare i ett 

förändringsarbete är det viktigaste och också det svåraste i ett ledarskap. Stora förändringar leds 

oftast av en ledningsgrupp men om förändringen ska bli framgångsrik är det bra om alla 

medarbetare både tar initiativ och bidrar till omorganisationen. Om förändringsarbetet blir 

lyckat eller misslyckas beror också på vad som ska förändras. Det finns många hotbilder mot 

förändringar och många motsätter sig dem som till exempel; bristande förtroende, föreställning 

att den inte är nödvändig, föreställning att den inte är genomförbar, ekonomiska hot, hög relativ 

kostnad, oro för personliga misslyckanden, förlust av status och makt, hot mot värderingar och 

ideal samt motvilja mot inblandning.  

En ledarskapsteori handlar om karismatiskt ledarskap. Sociologen Max Weber (refererad i 

Yukl, 2012) skriver att karismatiskt ledarskap inte handlar om varken auktoritärt ledarskap eller 

ledarskap i traditionell form. Det förefaller mer om hur medarbetare betraktar ledaren och också 

ser hen som begåvad med specifika karaktärsdrag. Framför allt framträder karismatiskt 

ledarskap om det finns kris i verksamheten och ledaren dyker upp med nya visioner och även 

lösning på krisen. Ledaren kan uppfattas som extraordinär i och med att medarbetare upplever 

framgångar. Yukl skriver vidare att visionen dock inte får vara för radikal men möjligt är att 

ledaren arbetar på ett okonventionellt sätt. Om ledaren också lägger ned höga kostnader på 

visionen, inte ses som motiverad av egenintresse utan mer känner engagemang, då skapas tillit 

mellan medarbetare och ledare. En karismatisk ledare använder ofta ett språk som innehåller 

metaforer, bilder, slogans, ja allt som medarbetare kan se som relevanta för sina egna 

värderingar. En annan sida är också att ledaren försöker få medarbetarna att själva uttrycka 

entusiasm och optimism för en ny strategi.   

Attributionsteori är en teori kring att tillskriva en ledare egenskaper som ses som centrala för 

utfallet, enligt Alvesson (2013). Därmed finns det alltid en person som får ta åt sig äran eller 

skulden för utfallet. Till exempel inom skolans värld finns det skolor som är berömvärda och 

deras rektorer får ta åt sig äran men författaren menar att framgångsrika skolor kan vara lätta 
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att leda och kanske det är framgången i sig som genererat det goda ledarskapet. Alvesson menar 

att det finns en romantiserad bild kring ledarskapet och dess betydelse. Han tar också upp 

chefers roller i förhållande till medarbetares och ser egentligen inte så stor skillnad mellan dem 

i sina studier. Tydliga handlingar som kan ses utifrån ledarskapshandlingar kan inte entydigt 

utläsas, skriver Lundholm (refererad i Alvesson). Mellanchefer återfinns oftast i en position där 

möjligen överordnade ser dem mer som underlydande än som ledare. Alvesson skriver att 

mellanchefen även har påtryckning på sig från andra led, som till exempel en rektor har press 

både från lärare, föräldrar och elever förutom press från överordnade.  

2. 3 Kommunikation och måluppfyllelse  

I all social samvaro krävs en kommunikation. Wahlström (2012) refererar till Davidson som 

menar att för att förstå världen förlitar sig varje människas tanke kring tre olika sorters kunskap; 

subjektiv, intersubjektiv och objektiv kunskap. Alla tre behövs och utgår från erfarenheter hos 

individen. För att vi ska förstå världen och varandra behövs ett språk och förmågan att 

kommunicera. Om kommunikation ska uppstå beror på om individen är medveten om att hen 

delar samma värld som andra människor som i sin tur observerar samma sak som den enskilde 

individen.  

I ”Democrazy and Education” skriver Dewey (1916) att ”utbildning huvudsakligen handlar om 

förmedling genom kommunikation” (s. 12) men menar samtidigt att det inte ska spridas 

liknande en smitta utan att det ska förstås som ”en process där erfarenheter delas lika tills de 

blir gemensam egendom” (s. 12). Dewey fortsätter sin diskussion genom att säga att det är först 

när alla deltagare har både kännedom och är intresserade av det gemensamma målet som ett 

verkligt deltagande sker. Dessutom är det endast vid detta deltagande som bägge parter är 

benägna att ändra den egna ståndpunkten. Samtidigt menar Dewey att det inte krävs total 

gemensam förståelse för att förändra utan egentligen precis tvärtom, när förståelse skapats är 

människor benägna att samarbeta i handling.  

2.4 Lärande organisation  

Enligt Ellström (2001) är den bärande konstruktionen för skapande av lärande organisationer 

betydelsen av integration mellan lärande och arbete. Det handlar om lärande och utveckling av 

både kunskap och kompetens samt även sociala, emotionella och personlighetsmässiga 

mänskliga resurser. Det i sig ska befrämja utvecklingen både hos individen och verksamheten. 

Min tanke är att det kan översättas till det nedan beskrivna ”knowledge creation”.  
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Det finns tre grundläggande synsätt på lärande inom arbetet, menar Granberg (2010) och det 

första är lärande som en individuell mental process. Lärandet kan ses som en 

omvandlingsprocess av ett lärandeinnehåll och lärandet blir till en form av begriplighet för 

individen. Lärande sker oftast i typiska lektionssalar och utanför arbetet och är den traditionella, 

kognitiva synen på lärande. Det andra synsättet är lärande som förändrat deltagande/utförande 

och står i ett motsatsförhållande till det första begreppet i och med att individen deltar. Lärandet 

sker i samband med arbetet och i individens eget intellekt och dennes känslor och intuitioner 

måste finnas med men även den kulturella, fysiska miljön. Det handlar om att skapa en relation 

till arbetet.  

Lärande som ”knowledge creation” är det tredje synsättet och har ännu inte direkt samlat någon 

egen forskningstradition. Här är det kunskapsbildning (knowledge creation) och produkterna i 

lärandet som är det centrala, snarare än processen.  

Granberg (2010) anser att det finns skillnad mellan det kontext som hör till arbetsförhållanden 

och lärande som återfinns inom lärandeprocessen. Arbetsuppgifternas komplexitet, krav på 

autonomi och krav på kompetens, det vill säga lärandepotential är centrala krav som måste 

beaktas. Olika komplexiteter såsom samordning i tid, rum, frekvens och intensitet av en 

arbetshandling är även de viktiga aspekter men också graden av förändringar i dessa. Uppgiften 

ska ha en tillräcklig grad av autonomi och individen måste ha kontroll inom arbetet (kontroll av 

en given uppgift) och kontroll över arbetet (kontroll över beslutsmöjligheter). Dessutom måste 

arbetsuppgiften ge tillräcklig feedback om mål, innebörd och metoder. Allt detta blir då till ett 

lärande utifrån det egna arbetet.  

Mästarläran är en lärandeform som Nielsen och Kvale (2000) resonerar kring och ser fyra olika 

huvudaspekter. Den första praxisgemenskap ser mästarläran utövas i en social grupp, oftast då 

inom den egna yrkesrollen, till exempel hantverkstraditionen. Genom att finnas med från början 

för att skaffa sig olika kunskaper, färdigheter tillägnar sig lärlingen yrkets alla sidor för att 

slutligen bli fullvärdig medlem. Tillägnelse av yrkesidentitet behandlar inlärandet av ett yrkes 

olika färdigheter för att slutligen behärska yrket och få en yrkesidentitet. Lärande utan formell 

undervisning är den tredje formen där lärlingen inom den sociala strukturen via mästaren och 

andra gesäller och lärlingar tillägnar sig kunskaper. Utvärdering genom praktik är den sista 

aspekten och där har lärlingen utfört ett examensarbete som leder till en examination, oftast ett 

gesällprov. Författarna anser att mästarlära är en form av lärande som inte ser någon skillnad 

mellan lärande och användandet av lärandet. Rasmussen (2000) refererar till Vygoskijs 
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tankegångar kring att ett lärande sker i en process med handlingar tillsammans med någon mer 

kompetent person. Det är inte tanken att den kompetente ska ”hjälpa” den lärande utan mer att 

det ska vara ett samarbete för att genom imitation nå en högre utvecklingsnivå.  

2.5 Projektets effekter  

I ett projekt skapas effekter som inte ses som samma sak som utfall. Allt som sker på 

slutmottagarsidan är utfallet och effekterna i utfallet är allt som framkommer indirekt eller 

direkt på grund av inflödet (interventionen). Flertalet av dessa effekter vill projektägare på 

många sätt mäta för att överhuvudtaget ha någon form av kontroll i projektet. Vedung skriver 

om effekter och att det finns de som är avsedda och oavsedda men också indelas i; 

huvudeffekter, bieffekter, perversa effekter och nolleffekter. Huvudeffekter (eller interna 

effekter) är de konsekvenser som projektägarna önskar uppnå, både primärt och medvetet. 

Bieffekterna (eller externa effekter) inträffar oftast utanför huvudeffekterna som en konsekvens 

av dessa. Nolleffekterna är precis vad de säger - inget händer i projektet. Det kan också hända 

saker där effekterna blir precis tvärtom än vad som avsågs i projektet och kallas då perversa 

effekter (Vedung, 2009).  

Vedung (2009) diskuterar kring effekter i fallstudier som till exempel; generisk, reflexiv, skugg- 

samt tvärsnittskontroll. I den här utvärderingen är reflexiv kontroll en intressant tanke att 

använda sig av och då på en aggregerad nivå. Vedung menar att det är hela gruppen man 

använder sig av och därmed finns ingen kontrollgrupp. Aggregerad nivå är när mätningen gäller 

en grupp människor i en kommun och när nästa mätning genomförs är det kategori av 

människor, inte exakt samma människor på grund av till exempel in- eller utflyttning. Reflexiv 

kontroll görs på hela styrområdets undersökningsgrupp.   

3 Resultat: Skolprojektets genomförande  
Under rubriken finns text kring det planerade händelseförloppet via alla styrdokument samt 

ytterligare dokument kring Skolprojektet. Därefter följer en kort resumé om det reella 

händelseförloppet i Flens kommun.  

3.1 Skolprojektets planerade händelseförlopp  

I flera år har många elever i Flens kommun haft svårt att klara godkända resultat i skolan, 

måluppfyllelsen har varit för låg. Det har bekymrat såväl lärare, förtroendevalda som föräldrar 

och Skolinspektionen. En utbildningsinspektion genomfördes 2008 i Flens kommun och 

kommunen har sedan dess arbetat med att åtgärda bristerna som framkom, enligt 

Skolinspektionen (2012). Under våren 2012 genomförde Skolinspektionen en tillsyn i alla Flens 
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skolenheter. I den helhetsbedömningen skrev Skolinspektionen att kommunen måste se till att 

skolornas resultat förbättras genom att utveckla verksamheten. Resultat för både grundskola 

och gymnasium låg under riksgenomsnittets värden. Det var drygt 34 % av eleverna i årskurs 9 

och mer än 40 % av gymnasieskolans elever som inte erhållit slutbetyg inom fyra år efter 

påbörjad utbildning. Av vikt, menar Skolinspektionen, är att Flens kommun skapar bättre 

förutsättningar för att utveckla verksamheterna. Dessutom behövdes systematisk utvärdering av 

skolenheternas arbete med särskilt stöd. Det arbetet ska därefter inkorporeras med det 

övergripande kvalitetsarbetet (Skolinspektionen, 2012).  

Elevhälsan ska också engageras i tidigt skede för ändamålsenliga åtgärder och allt ska 

säkerställas av huvudmannen, det vill säga Flens kommun, fortsätter Skolinspektionen (2012). 

Till detta behöver kommunen även arbeta med aktuell och fullständig information beträffande 

kränkande behandling inom skolenheterna, allt för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Utöver 

detta har Skolinspektionen även sett angående kränkningar att det finns brister kring 

skolenheternas rapportering till kommunen om detta. Arbetet med trygghet och studiero sågs i 

stort som gott resultat. Skolinspektionen skriver i sin helhetsbedömning att Flens kommun har 

arbetat omkring 10 år för att försöka vända den negativa trenden med vikande skolresultat men 

inte lyckats. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas, både beträffande 

huvudmannanivå men även skolenhetsnivå och en analys behöver göras utifrån både syfte och 

utifrån det resultat som framkommer.   

Enligt projektplan (2012) framlades för kommunfullmäktige en nulägesanalys där andelen 

”elever som gått ut grundskolan och som nått målen” hade minskat från 78,3 % år 2000 till 56,8 

% år 2010 där rikssnittet låg på 77 %. Måluppfyllelsen hade minskat med 21,5 procentenheter 

på 10 år och kommunfullmäktige ansåg att det var oacceptabelt. Kommunfullmäktige beslutade 

därför 2011-05-26 om ett treårigt projekt inom Flens skolor, kallat ”Skolprojektet”. 

Projektmålet skulle innehålla prioriterade åtgärdsförslag som arbetades fram tillsammans med 

skolans personal men även i dialog med andra intressenter. Det i sin tur skulle successivt öka 

skolans måluppfyllelse och eleverna och deras resultat skulle stå i centrum. Enligt projektplanen 

för  

Skolprojektet är effektmålet för hela projektet ”en markant ökad måluppfyllelse” (s. 3). 

Dessutom ingår i projektmålet att sammanställa befintliga, pågående projekt och beakta dem i 

förhållande till nuläget samt utifrån det ta fram nya förslag. Skolprojektet delades in i tre olika 

projektmål, så kallade faser. I FAS1 beslutade man om kartläggning och analys av skolan i Flen, 
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fortsatte med förslag på åtgärder i FAS2 och slutligen med genomförande/utvärdering/åtgärder 

i FAS3. Tidsplanens start var tänkt från och med september 2011 och skulle avslutas i september 

2014.   

I direktivet (bilaga 1) ses beslutet att Skolprojektet ska utgå från de av kommunfullmäktige 

föreslagna nya skolmål utifrån budget och flerårsplanering 2012-2014 ”En skola att vara stolt 

över”. Skolprojektet ska även utgå utifrån ett annat övergripande mål ”Fler och nöjdare 

kommuninvånare”. Skolprojektet ska genomföras utifrån de pågående förändringar och 

processer som finns inom skolan med bland krav på ändrat betygssystem och krav på 

lärarlegitimation. Det i sin tur kräver stora krav på lärarnas kompetensutveckling och 

förmodligen även översyn av skolstrukturen. Projektet ska inte ansvara för de beslut som ska 

införas eller beslutas, detta åligger verksamhetsansvarig nämnd eller förvaltning. Metodiska 

utvärderingar av respektive åtgärd eller delprojekt ska genomföras under projektets gång och 

det ska ske i samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltning [BU] och högskola. 3 miljoner 

i budget läggs första året, det görs en tids- och resursåtgång samt en riskanalys. Till det ska en 

kommunikationsplan för arbetet upprättas. Skolprojektets tidsplan blev förskjuten några 

månader på grund av utdragen tid för att rekrytera projektledare och blev enligt nedanstående 

figur 2 (bilaga 2).  

  

  

  

   

           
Figur 2: Skolprojektets ursprungliga figur med tre faser och tidsplanering (projektplan, 2012,s. 

5).  
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Här nedan följer en kort summering av det i huvudsak tänkta genomförandet enligt figuren ovan. 

De tre projektmålen är uppdelade under varsin rubrik.  

3.2 Projektmål FAS1  
Startdatum för FAS1 är februari 2012 och dess slutdatum är oktober 2012. Effektmålet i denna 

kartläggning och analysfas är stärkandet av skolans kvalitetsarbete, både inom BU i det 

övergripande arbetet men också för varje enskild skola. Skolorna kan själva bidra till analys 

och lösningar genom användning av kommungemensamma enkäter till elever och föräldrar, allt 

för att öka måluppfyllelsen. Projektet ska i detta påverka, stödja och utveckla skolornas arbete. 

Projektmålet är att utarbeta en projektrapport med kartläggning och analys av Flens skolor som 

ska presenteras under oktober 2012. Den ligger till grund för det fortsatta arbetet med projektet. 

Projektavgränsningen är en kartläggning av förskolan, grundskolan och 

fritidshemsverksamheten i Flens kommun. Prioritering i projektet ses att förankringsarbetet är 

grundligt genomfört, analyserna skarpa samt att det finns framåtsyftande och 

utvecklingsinriktade anslag i analysarbetet, hög kvalitet på både rapport och arbetsprocess samt 

att leveranstid hålls. Tiden beräknas till 30 %, kostnad 10 % och kvalitet till 60 % (bilaga 2).  

Skolprojektet ska arbeta nära BU för att kunna uppnå både projekt- och effektmål. Kopplingen 

mellan BU och FAS1 ses tydligt då arbetet i allmänhet berör flera av BU:s områden men 

framförallt deras arbete med att kvalitetssäkra elevernas utbildning. BU arbetar också med en 

så kallad kvalitetsutredning och den ska i rimlig omfattning samkommuniceras med 

Skolprojektet, framför allt för att utröna skolorganisationens konsekvenser vid FAS2-

införandet. Projektarbetet ska, utöver ovanstående även bedrivas utifrån nationella 

utgångspunkter gällande skolans olika regler och mål. Styrgruppen ska få rapport om det finns 

avvikelser från mål, delmål och tidsplan. ”En skola att vara stolt över” finns inom kommunens 

budgetmål MÅL 6 och delar av Skolprojektets analys i FAS1 skulle kunna bidra till delar i detta 

(bilaga 2).  

Enligt projektplan (2012) lämnas projektrapporten i FAS1 över till kommunfullmäktiges 

sammanträde 29 november 2012 för beslut av styrgruppens beslut om projektplan 14 juni 2012, 

projektrapporten ”Kartläggning och analys av skolan i Flen” 10 oktober 2012 samt beslut om 

ny projektplan för delprojekt ”Förslag till åtgärder” 8 november 2012. Styrgrupp, projektgrupp, 

referensgrupp med dess olika möten fastställs, tillika en resursplan. Där fastställs att 

projektägare är kommunfullmäktige med delegering till kommunchef. Budgeten för FAS1 

under tiden februari till oktober 2012 fastställs till 765 000 kr. Projektägaren har ett ansvar att 
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se till att den rapport som presenteras för kommunfullmäktige den 29 november 2012 

överlämnas till respektive nämnd.  Dessutom beslutas om en utformning av en ”populärversion” 

till elever, föräldrar, lärare och andra intresserade. 10 olika delrapporter ska skrivas kring varje 

enskild skolas resultat, styrkor och utmaningar. Delrapporterna är till för varje skolas eget 

interna arbete men även för den övergripande, sammanfattande analysen. Rapporterna ska 

vidarebefordras till Barn- och utbildningsförvaltning och Barn- och utbildningsnämnd av 

projektägaren. Utifrån slutrapportens underlag i populärversionen börjar nästa delprojekt i 

Skolprojektet.  

Under 2012 fick elever, föräldrar, skolpersonal och förtroendevalda möjlighet att framföra sina 

synpunkter kring skolans arbete. Dialogen kunde följas via Skolprojektets egen webbsida. Det 

genomfördes en grundlig nulägesanalys av hela utbildningsområdet för att identifiera samband, 

svagheter och möjligheter. Analysen utgjorde ett underlag till diskussioner om åtgärder inom 

skola, förvaltning och organisation med mera, allt för att skapa ett långsiktigt, hållbart och 

framför allt förbättrat betygsresultat för alla elever. Det beslutades att ett 

kvalitetsledningssystem skulle tas fram för att stödja denna utveckling som sedan ska 

implementeras och innehålla metoder för ständig förbättring av verksamheten. Uppföljning, 

utvärdering på elevnivå, enhetsnivå och övergripande är ytterligare aspekter som ska finnas 

med i kvalitetsledningssystemet (Flen, 2015).  

3.3 Projektmål FAS2  
Startdatum för FAS2 är december 2012 och slutdatum är augusti 2013. Flens 

kommunfullmäktige antog den 13 december 2012 rapporten ”Nulägesbeskrivning och analys 

av den kommunala förskolan, grundskolan och Fritidshemmen i Flens kommun” som 

utarbetades under FAS1. Rapporten ska ligga till grund för det fortsatta arbetet i projektet. 

Utgången i analysen har varit åtta olika perspektiv med cirka 30 olika perspektiv beskrivna som 

sedan kategoriserats i fyra strategiska områden.   

I FAS2 som beskrivs i projektplanen beslutar kommunfullmäktige att de åtgärder som behöver 

vidtas får en framförhållning till år 2019 som i sin tur överensstämmer med årtalet i Flens 

kommuns visionsarbete, se figur 3 nedan (projektplan 2013).   
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Figur 3. Fyra strategiska områden (projektplan, 2013, s. 3).  

Enligt projektplan (2013) är syftet med FAS2 att fortsätta arbeta utifrån dessa områden som ska 

ge riktningen för det fortsatta arbetet med åtgärder från hösten 2013 fram till 2019 för att 

förbättra elevers betygsresultat. Under FAS2 kommer processer att startas i syfte att förstärka 

verksamheternas arbeten samt att skapa förutsättningar för åtgärder som påbörjas under FAS3. 

Bland annat är det två delprojekt som ska startas och dessa har en egen projektorganisation. I 

FAS2 finns tre mål uppsatta:  

Mål 1: ”Strategidokument 2013-2019 Färdplan Skolan” läggs fram till kommunfullmäktige 29 

augusti 2013 och det beskriver vilka insatser som ska genomföras i förskola, grundskola och 

gymnasium från september 2013 och fram till utgången av år 2019.   

Mål 2: Här ska projektet samarbeta med skolan för att införa olika prioriterade åtgärder som 

finns under denna fas samt även påbörja två delprojekt: Delprojekt 1 handlar om att 

Skolprojektets styrgrupp ska till Barn- och ungdomsnämnden ge förslag till ny skol- och 

ledningsstruktur för Flens förskolor och grundskolor. Delprojekt 2 utgår från delprojekt 1 och 

handlar om att redovisa ett kvalitetsledningssystem för förskola, grundskola, gymnasiet och 

fritidshemsverksamheten. Förslaget ska utarbetas i samråd med utrednings- och 

strategiavdelningen samt övriga intressenter.   

Mål 3: Under våren 2013 ska projektet skapa både förståelse och delaktighet i det 

genomgripande utvecklingsarbetet som kommer att ske de närmaste åren i form av 

kompetensökning av hela skolorganisationen.  
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Nedanstående figur 4 visar fyra strategier, tre mål och påbörjade, prioriterade åtgärder 

(projektplan, 2013). De är uppdelade på tre aktivitetsplaner: mål 1-3 och dessa mål 

(aktivitetsplaner) kan ses i projektplanen. De är också nedbrutna i matriser med kolumner 

angående mål, syfte, aktiviteter-exempel, målgrupper, tidplan, ansvar och resurser (bilaga 3).  

 

Förändringskompetens (mål 3)  

  

Figur 4. En visualiserad bild över FAS2 övergripande mål (projektplan 2013, s. 4).  

Enligt projektplan (2013) ska, förutom vad som beskrivits i tidigare text om delmål, en koppling 

av Skolprojektet ske till andra projekt och i FAS2 ska det bland annat kopplas till Barn- och  

Ungdomsnämndens verksamhetsplan för 2013 där ett att målen är ”Utvecklande, lärande och 

hälsobefrämjande miljöer för alla barn och ungdomar”. Här görs, i FAS2, även en korrigering 

av tidsplanen, då framför allt rekrytering av projektledare drog ut på tiden. Se ny tidsplan nedan 

i figur 5 där både FAS1 och FAS2 är framskjutet några månader men slutmånad är samma som 

tidigare.  

Tidsplan Skolprojektet     

  
Figur 5. Tidsplan Skolprojektet framskjutet till mars 2015 (projektplan 2013, s. 5).  
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I FAS2 beskrivs, förutom aktivitetsplanerna, vilka möten styrgrupp, projektgrupp och 

referensgrupp som har inplanerat under våren 2013. I resursplanen finns säkrat projektägare, 

projektledare, styrgrupp, projektgrupp, förutom två utvecklingsledare som ska rekryteras på 40 

%, projektadministration samt kommunikationsarbete. Budgeten för Skolprojektet under 2011-

2015 är lagd på 3 222 485 kr. Här ses också en förändring i styrgruppen i och med att den 

föregående BU-chefen har slutat som ledamot och den t f chefen för BU har tillsatts.  I 

projektgruppen har en informationsstrateg tillkommit och en planeringssekreterare avgått. En 

referensgrupp föräldrar har tillkommit under FAS2 som består av 8-10 föräldrar som 

projektledaren träffar cirka en gång per månad. Föräldragruppen kommer att fungera som 

bollplank och de har själva anmält sig för att sitta med i denna referensgrupp (bilaga 3).  

Under FAS2 analyserades Flens kommunala skolor utifrån åtta olika perspektiv, till exempel 

ledarskap, lärmiljö och resurser. I detta utkristalliserades sig drygt 30 olika utmaningar som 

sedan kategoriserades ner i fyra viktiga strategiska områden (se figur 6 nedan) och beslutet 

togs i kommunalfullmäktige 2013-09-12 om ”Strategier för utveckling av Flens förskolor, 

skolor och fritidshem 2014-2015”. Dessa fyra strategiska områden har sin utgångspunkt i 

aktuell forskning. Budgeten under perioden 2014-2019 är avsatt cirka 17 mkr för strategi 1: En 

inspirerande och utmanade lärmiljö i mångfald, cirka 1,9 mkr för strategi 2: En lärande 

organisation med fokus på mål och resultat, cirka 2,2 mkr för strategi 3: En tydlig styrning och 

ett utmanade pedagogiskt ledarskap samt 450 tkr för strategi 4: Öppenhet och Samverkan. 

(Flen, 2015).  
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Figur 6. Fyra strategiska områden för ökad måluppfyllelse (Strategidokument, Skolprojektet, Flen, 2015, 

s. 3).  

3.4 Projektmål FAS3  
Syftet med FAS3 är att kontinuerligt analysera, följa upp och utvärdera de olika delarna som 

finns inom Skolprojektet för att slutligen en förbättring av måluppfyllelsen ska ske, enligt 

projektplan (2014). De framtagna strategierna är också beslutade ska gälla fram till 2019 men 

åtgärderna ska kunna revideras om de inte visar avsedd effekt. Projektledaren innehar även 

tjänsten som t f BU-chef och det ses som samordningsvinster men också att projektledningen 

behöver förstärkas och arbetsuppgifter omfördelas. FAS3 sträcker sig fram till mars 2015 då 

Skolprojektet avslutas men arbetet fortsätter med de föreslagna strategierna. 

Utvecklingsledarna är anställda i projektet och efter projektets slut kommer de att ingå i BU. 

Skolprojektet har en roll och ett ansvar att; stödja BU och övriga förvaltningar i de framtagna 

åtgärderna, analysera, följa upp och utvärdera respektive delprojekt, följa effekterna i de olika 

delinsatserna samt rapportera till BU, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt 

tillsammans med BU samverka och ansvara för en specifik projektbudget för FAS3 (bilaga 4).  
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BU-chefen får, enligt projektplan (2014) ansvaret och rollen att; tillsammans med Skolprojektet 

ansvara för att strategierna införs, använda Skolprojektet som ett stöd vid genomförandet av de 

föreslagna insatserna samt att efter projekttidens slut ansvara för analys, uppföljning och 

utvärdering av strategierna. Dessutom åligger det projektledaren att skapa fortsatt engagemang 

och delaktighet hos inblandade i projektet för att utveckla skolan i Flens kommun samt att vara 

med i planeringberedningen inför budgetarbetet 2015.  

  

Skolprojektets kommunikationsplan finns inte utskriven förrän i projektplan (2014) som 

beskriver FAS3. Kommunikationsplanen ska inrikta sig mot strategier och åtgärder i två av de 

framtagna strategierna i figur 6 ovan, nämligen strategi 3 – en tydlig styrning och ett utmanade 

ledarskap samt strategi 4 – samverkan och öppenhet. I strategi 3 ska tyngdpunkten ligga på ett 

slags ”koncerntänk” med enhetliga budskap. Chef/Rektor spelar en aktiv roll. Utvärderingar 

görs kontinuerligt för att alla ska förstå sin roll, arbeta mot en vi-känsla samt att alla ska bidra. 

I strategi 4 ska tonvikten finnas i kompetensutveckling i den kommunikativa förmågan. 

Chef/Rektor ska få stöd i att se sin egen betydelse för medarbetares insatser. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har ett uppdrag att centralt utveckla ett externt och internt 

kommunikationsstöd för enheterna inom förvaltningen. Det är tre huvudsakliga områden som 

prioriteras i FAS3; resultat och förändringar, nyttan och behovet av förändringar samt vi-

känslan, koncerntänket – allt för att bygga en ansvarskultur (projektplan, 2014).  

I kommunikationsplanen genomförs även en riskanalys, enligt projektplan (2014) och de risker 

som ses är; motstånd och brist på förståelse från föräldrar och andra intressenter, aktiviteter styr 

i stället för resultat, andra friskolor tillkommer i kommunen och de kommunala skolorna väljs 

bort samt styrning och delaktighet i arbetet. Det sistnämnda ses ha en liten risk i och med att 

inte styrgruppen kan skapa kontinuitet i Skolprojektet eller liten risk för engagemang och 

delaktighet hos medarbetare. Det bedöms inte heller som någon stor risk att politiker inte håller 

fast vid Skolprojektets intentioner då alla partier ville få igenom måluppfyllelsen med högre 

betyg hos eleverna.  

FAS3 avslutas i mars 2015. En slutrapport ska redovisas av genomförda åtgärder, med en 

ekonomisk sammanställning samt en utvärdering och ansvaret åligger projektägaren. Senast i 

september 2015 ska det presenteras för kommunfullmäktige (projektplan, 2014).  
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3.5 Skolprojektets reella händelseförlopp  
I stora drag genomfördes Skolprojektets FAS1 och FAS2 enligt vad som beskrivits ovan med 

vissa tidsförskjutningar. Det stora bakslaget kom när beslutet om ”Skolstrukturen” skulle 

införlivas med Skolprojektet (Flen, 2015). 2013-09-04 beslutade kommunfullmäktige om detta 

delprojekt som skulle se över befintliga skol- och ledningsstrukturer samt föreslå alternativ för 

undervisning av hög kvalité i kommunens skolor. Skolprojektets projektledare blev samtidigt 

projektägare i Skolstrukturprojektet. 2013-09-17 bjöds alla föräldrar, vårdnadshavare in till 

föräldramöte för att diskutera Skolstrukturen och inbjudan kan ses på Flens (2015) hemsida. 

Detta möte slutade tydligen i mer eller mindre kaos med många upprörda föräldrar och 

intressenter från småorterna runt centrala Flen.  

Media, framför allt lokalpressen, har bevakat Skolprojektet vid ett flertal tillfällen. Berggren  

(2013), reporter i Eskilstunakuriren, skriver att det var inlägg som varvades med lovord när 

”Strategier för utvecklingen av Flens kommunala förskolor, skolor och fritidshem 2014-2019” 

presenterades vid kommunfullmäktiges möte 2013-10-31 angående Skolprojektet. Framför allt 

projektledaren fick mycket lovord men även kommunchefen fick positiva kommentarer. 

Flertalet talare menade att de skulle vara stolta över vad som hittills åstadkommits i projektet. 

Skolstrukturen skulle inte förta glädjen över Skolprojektets framgångar menade man och 

beslutet togs att arbeta vidare med Skolprojektet. Beträffande projektet Skolstrukturen skriver 

Hübsch (2013) reporter i Eskilstunakuriren 2013-11-04, att människor protesterade med tal, 

ramsor, slagord på torget utanför kommunhuset i Flen. Det fanns ett stort antal traktorer men 

även andra fordon med banderoller om att landsbygdens skolor skulle bevaras för att 

landsbygden ska fortleva. Dessutom fanns slagord om att de partier som inte håller med om 

detta, det vill säga ingen nedläggning av landsbygdens skolor, och röstar ja till Skolstrukturen, 

kan komma att förlora valet.  

På Flens (2015) hemsida ligger två nyhetsbrev till allmänheten som skrivs ut i svenska, arabiska 

och somaliska och finns på ljudfil. I ett nyhetsbrev från 2013 skrivs det bland annat om två 

delprojekt, det ovan beskrivna samt ett nytt kvalitetsledningssystem. Dessutom kan man läsa 

att den tidigare BU-chefen blivit kommunchef och att projektledaren också blivit t f BU-chef. 

Det andra nyhetsbrevet är från 2014 och där skrivs att kommunfullmäktige tog beslut i 

december 2013 om en högstadieskola centralt för alla elever i Flens kommun samt en skola för 

årskurs F-6 i Flens centralort. Beträffande två andra skolor på mindre orter i kommunen 

kommer beslut längre fram under 2014. Där står även att Skolprojektet har haft en egen 

Facebooksida som har varit välbesökt med många kommentarer, påhejade rop och frågor samt 
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snabba svar av projektledaren. Efter mötet 2013-09-17 om Skolstrukturen urartade 

Facebooksidan med påhopp, kommentarer och personliga kränkningar samt ett antal inlägg 

utförda av falska namn med syfte att sabotera och ett 15-tal personer blev uteslutna. Medlemmar 

vågade inte längre uttrycka sig och lämnade sidan. Facebooksidan för Skolprojektet blev fryst 

för att eventuellt längre fram öppnas (så har inte skett). En blogg öppnades för pedagogerna i 

kommunen som skriver om sina upplevelser i Skolprojektet.   

Dåvarande kommunchef sade upp sig för en annan tjänst och en ny kommunchef började 

februari 2014, därmed också projektägare till Skolprojektet, och den personen hade tidigare 

varit förvaltningschef för BU. Samtidigt blev projektledaren t f BU-chef och arbetade både som 

projektledare och som t f BU-chef. Det kan utläsas av projektplaner och direktiv att 

projektledarens makt över Skolprojektet växte med tiden. Förutom att vara projektledare för 

Skolprojektet, projektledare för Skolstrukturen var hen även t f BU-chef fram till sommaren 

2014 samt projektledare under hösten 2014 eftersom personen sagt upp sin tjänst för annat 

arbete. Något ytterligare direkt skrivet om Skolprojektet sedan nyhetsbrev 1, 2014 finns inte på 

Flens (2015) hemsida.   

Det kan utläsas av kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-10 från barn- och 

utbildningsnämnden att det blev ett nytt beslut för Skolstrukturen. Då beslutades om en ny 

tidplan samt att en flytt ska ske av Prins Wilhelm gymnasiet till Lästen och att en central F-6-

skola för hela Flens kommun inrättas vid Lillprinsens område. I protokoll från samma nämnd 

2014-12-18 kan ses att budgeten för 2015 är oviss då Skolstrukturen ännu inte är klarlagd. (Flen, 

2015).   

3.6 Händelser i Flens kommun  
Vid sista valet 2014 blev det ändring av det politiska styret för Flens kommun. Det politiska 

styret i Flens kommun för perioden 2011-2014 var ett samarbete mellan Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Alternativ 2000. Totalt hade de tillsammans 24 platser av 

kommunfullmäktiges 44 besatta mandat. Sverigedemokraterna hade tillsatt två av sina tre 

mandat. Efter valet hösten 2014 blir det politiska styret i Flens kommun för perioden 2015-2018 

ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Totalt har de tillsammans 25 platser av kommunfullmäktiges 45 mandat. Centerpartiet har 

dubblerat sina mandat och ordförande i Barn- och utbildningsnämnden är en centerpartist från 

och med sista valet.  
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Tabell 1. Fördelning av partiernas mandat vid fyra val i Flens kommun (SCB, 2015).  

  Mandat                                                   

Parti   

  Moderaterna  

År 2003- 

2006  

År 2007- 

2010  

 År 2011- 

2014  

 År 2015- 

2018  

6  8   8  6  

  Centerpartiet  4  4   4  8  

  Folkpartiet  3  2   2  2  

  Kristdemokraterna  2  2   2  1  

  Socialdemokraterna  17  19   17  14  

  Vänsterpartiet  3  3   3  3  

  Miljöpartiet  1  1   2  2  

  A 2000  9  5   4  -  

  Sverigedemokraterna  0  1  3  9  

  Övriga        

Totalt   45  45  45  45    

    
4 Resultat: intressenternas uppfattning  

4.1 Projektets syften  
Enligt projektplanen för Skolprojektet är effektmålet för hela projektet ”en markant ökad 

måluppfyllelse” (projektplan, 2012, s. 3). Direktivets (bilaga 1) syfte med Skolprojektet är att 

ta fram förslag till åtgärder som sedan ska genomföras i skolan och kommunen/samhället i 

övrigt så att måluppfyllelsen kan förbättras markant – successivt och hållbart. Projektet ska ta 

fram och stödja utveckling och implementering av ett kvalitetsledningssystem som innehåller 

uppföljning och utvärdering på övergripande nivå, enhetsnivå och elevnivå. 

Kvalitetsledningssystemet ska innehålla metoder för ständiga förbättringar av verksamheten.  

Syftet med uppdraget, fastställt av projektledningen, är en utvärdering av Skolprojektets arbete 

hittills i projektets FAS 1 och FAS 2, för att ta reda på verksamheternas och målgruppernas 

upplevelse och tillvaratagande av projektets arbete (målen, transparens, delaktighet, öppenhet, 
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engagemang) på individ- och verksamhetsnivå samt vad som har påverkat upplevelsen. 

Utvärderingen ska också visa vad som har upplevts som projektets styrkor och utmaningar. 

Resultaten av utvärderingen ska användas i projektarbetet under FAS 3, ett arbete som 

påbörjades under 2014.  

Starten i denna rubrik sker med texten för två syften ovan, det första syftet är Skolprojektets 

syfte och det andra syftet är utvärderingens syfte. De finns här för att läsaren ska jämföra syftena 

med resultat och analys. Därefter finns övergripande resultat vad intressenterna, de som här 

kallas respondenterna har svarat på frågorna i intervjuguiden (se bilaga 5) och med analys 

utifrån de teoretiska referensperspektiven som finns under rubrik 2 ovan. Resultatet kommer att 

redovisas övergripande i första hand utifrån alla respondenter (det vill säga de som har blivit 

intervjuade) oavsett deras roll i Skolprojektet. Ibland redovisas även citat, tyckande från 

personer som innehar en viss roll eller finns inom en viss gruppkategori, till exempel lärare. 

Resultatet startar i överbryggande tankar kring Skolprojektet och Flens kommun. Därefter är 

intervjuguidens frågor uppdelade under fyra olika strategier; lärmiljö, lärande organisation, 

ledarskap samt samverkan och öppenhet, det vill säga de fyra olika strategier för ökad 

måluppfyllelse som kan ses i figur 6 ovan.  

4.2  Positiv start  
Under denna rubrik diskuteras och analyseras de svar som respondenterna har gett utifrån 

frågorna i intervjuguiden (se bilaga 5). Vid den övergripande frågan i intervjuguiden om vad 

respondenterna anser om Skolprojektet i stort har svaret blivit ”mycket bra”. En förälder säger 

att Skolprojektet var en nödvändighet, det finns inget att vara kritisk över. Viktigt att något görs, 

då det har varit katastrof tidigare för hela kommunen. Många är imponerade över att Flens 

kommun har satsat så mycket resurser på att försöka få hela kommunens invånare engagerade 

av elevernas betygshöjning.  Det var kritiskt för hela Flens kommun och absolut nödvändigt att 

göra någonting, menar två föräldrar. ”Här var det kommunstyrelse och fullmäktigepolitiker som 

äntligen fick upp ögonen för att någonting behöver göras i Flens kommun”, säger en annan 

respondent. Svensson och Brulin (2013) skriver om mekanismen ”aktivt ägarskap” i en hållbar 

utveckling där ledarna måste ta ett stort ansvar och ge ordentliga förutsättningar för att ett 

projekt ska skapas och fortleva. En politiker menar: ”det är politisk enighet och det är också 

oerhört viktigt när man startar någonting, alla kände att det här måste vi satsa på”. En lärare ser 

det positivt och säger:   
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Att det känns som att det är forskningsbaserat, om man tänker i undervisningssituationen, 

med olika tekniker, det med synligt lärande i fokus … Det kanske är många saker som 

man kanske har provat tidigare men nu får man en större bild och bättre förståelse kring 

synligt lärande… det är positivt, det är baserat på stora studier…  

Det ses som ett bra initiativ av kommunen att ta skolans resultat på allvar, ”att göra något riktigt 

av det och utbilda, det är en stor satsning de har gjort”, menar en lärare. En förälder säger om 

starten i Skolprojektet: ”Man blev inblandad som förälder och det kändes jättepositivt.” En 

annan förälder menade att föräldrar blev engagerade omedvetet för att: ”man var inte bara inför 

faktum utan man fick verkligen, man kunde få vara med och både få information och påverka, 

tycka eller säga.” Flera respondenter menar att det har varit viktigt med politisk enigheten.  I 

detta ses ytterligare en mekanism i hållbar utveckling och det är ”samverkan” där 

förutsättningen är att både organisation och aktörer arbetar tillsammans, enligt Svensson och 

Brulin (2013).  

En projektledare rekryterades och ”man ville ha en extern resurs, kompetens som skulle ta hand 

om det här och det kostade då lite extra pengar. Sedan också att det skulle finnas för utveckling.  

Jag tycker att det var väldigt klokt tänkt, att se till att det fanns resurser” är ytterligare en 

respondentröst. Flera av respondenterna menade att projektledaren var karismatisk. Enligt 

Hause (refererad i Yukl, 2012) handlar ”karisma” om att ledaren har ovanliga men också 

djupgående effekter på medarbetare. Medarbetare blir engagerade i uppdraget, sätter upp höga 

resultatmål och medarbetare har en tro att uppdraget kan bli framgångsrikt. Om vi översätter 

medarbetare till framför allt lärare så verkar flertalet engagerade i måluppfyllelsen. Å ena sidan 

är det grunden till lärares yrkesroll att försöka fånga elevers intresse för skolarbetet och därmed 

erhålla godkända betyg.  Å andra sidan, när läraryrket blir för ensidigt efter tiotalet år, behövs 

en vision för att skapa engagemang. Flera menar att det funnits en delaktighet i framför allt 

FAS1 och FAS2. Av respondenters svar har projektledaren lyckats mycket bra med att skapa 

en vision kring Skolprojektet och få med kommunfullmäktige, chefer/rektorer, lärare och 

föräldrar i projektet. Svenssons och Brulins (2013) mekanismer om ”samverkan” kan här ses 

som att Flens kommun har skapat en samverkan mellan olika yrkesroller men också inom 

samhällets olika grupper.   

Skolprojektet har en stor budget och flera har sagt att det är modigt av kommunen att lägga ned 

så mycket pengar. En respondent säger: … ”det är lite fult att prata om att vi ville ha nya 
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läroböcker för det är så förlegat men de kom ut och såg att vi hade SO-böcker från -82, och 

vågade.  

Jag tyckte att det var ganska generöst, det blev verkligen skillnad.” Det finns flera delar i 

projektet som ses djärva och framför allt att delarna blir till en helhet, säger en annan röst. 

Dåvarande kommunchef och kommunfullmäktige samt tjänstemän ansåg att det måste göras 

något för att det var så dåliga betyg hos eleverna. Innan beslutet om Skolprojektet var det 

mycket resonemang och alla var inte eniga i att Flen skulle satsa resurser på skolarbetet, menar 

en respondent. Diskussion fördes med det hände inte så mycket på tag men sedan började en 

dialog mellan partierna, framför allt gruppledarna och kommunstyrelsen. Fullmäktige ville att 

det här skulle bäras av alla partier och valet var också att det inte skulle vara en politisk styrning 

utan att kommunchefen skulle vara projektägare. Därefter togs projektdirektiv fram och 

projektplaner samt rekryteringen av projektledning påbörjades. Här ser utvärderaren en styrning 

av projektet som utgår ifrån det ”aktiva ägarskapet” som Svensson och Brulin (2013) skriver 

om, det vill säga för att ett projekt ska bli hållbart måste det vara ett aktivt ledarskap som ”håller 

i trådarna”.  

Andra tankegångar kring hur själva organisationen av Skolprojektet skulle genomföras är att 

politikerna lämnade ifrån sig ansvaret. En politiker menar att:   

Jag tror inte att alla har fått upp ögonen för att det faktiskt är kommunfullmäktige som är 

huvudman för skolan, om inte det här. Om de fortfarande vet, det vet inte jag men så är 

det ju och det har också blivit väldigt tydligt, tycker jag då. I de här granskningarna som 

Skolverket har gjort, att i styrning och ledning av Flens kommun finns det övrigt att önska 

att önska, om vi säger så då. Det är väl så att man har hänskjutit det här och låtit barn- 

och utbildningsnämnden ta ett ansvar. Det kan jag säga, det upplevdes ju mycket som ett 

misstroendevotum mot BU att det inte var BU-nämnden och ordförande där som var de 

ansvariga för projektet. Initialt var det faktiskt lite, det var ett stort missnöje och det blev 

ju lite politiska oenigheter just där, var projektägaren skulle finnas.   

Vid mötet 2013-09-17 med öppen inbjudan till alla Flens invånare kring Skolstrukturen har 

utvärderaren fått kunskap om från i stort sett alla respondenter att det blev ett mycket aggressivt 

möte och det var framförallt invånare (allt ifrån föräldrar till inflyttade pensionärer) i de små 

orterna runt Flens centraldel som kände sig lurade. Skolprojektet var endast till för att lägga ned 

skolor på småorterna menade många av mötesdeltagarna. En respondent såg mötet som ett 

konstruktivt möte. Flera av respondenterna har också sagt att det har varit synd om 
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projektledaren som fick bära hundhuvudet för kaoset med Skolstrukturen. Å andra sidan var 

hen vid den tidpunkten Skolprojektets projektledare och projektägare för Skolstrukturen.   

Dewey (1916) menar att förståelse hos människor behövs för att kunna skapa handling. När inte 

Flens kommun valde att kommunicera med ”alla” inom kommunen som var tänkt från början 

så faller projektet. Föräldrarna i intervjugruppen är arga, besvikna och frustrerade över att det 

inte finns någon fortsatt kommunikation mellan kommunen och dem i Skolprojektet. Efter 

mötet kring Skolstrukturen säger en förälder: ” sedan vet jag inte om det kom ut något mer. Jag 

tror inte det har varit inbjudna möten efter det”. För att skapa hållbar utveckling behövs även 

mekanismen ”utvecklingsinriktat lärande”, menar Svensson och Brulin (2013) och det 

inbegriper innovation, utveckling och förändring samt även öppenhet. Min tanke är att det 

framför allt saknas denna mekanism efter att Skolstrukturen omarbetades via en ny politisk 

enhet som kom efter valet i Flens kommun.   

Beträffande övriga frågor kring Skolstrukturmötet säger en förälder: ” Man vågade inte ta 

beslutet att lägga ned småskolorna”. I Skolprojektet kan utvärderaren se en slags skamkänsla 

hos många respondenter för att de säger att ”luften gick ur” Skolprojektet. Det var ingen som 

tog tag i Skolprojektet efter nederlaget med Skolstrukturen. Här saknas kommunikationen 

mellan politiker och medborgare, och jag ser det som Wahlström (2012) skriver: att det måste 

finnas språk för att vi ska kunna kommunicera om vår världsbild.   

4.3 Strategi 1 – En inspirerande och utmanande lärmiljö i mångfald  
En fråga i intervjuguiden handlar om delaktighet och engagemang. Upplevelsen av FAS1 där 

det handlade mycket kring kartläggning och analys av skolan ser alla lärare positivt på. Spontant 

tar lärare upp just den upplevelsen som mycket viktigt att få vara delaktig i. De samlades 

tillsammans och fick diskutera i grupper samt skriva på post-it-lappar förslag till åtgärder. 

”FAS1 var väldigt seriös med en rejäl kartläggning och analys … och vi fick också ta del av 

och komma med synpunkter på utkastet innan det var färdigt”, sa en av lärarna. Upplevelsen av 

FAS2 handlar egentligen mest kring frågan om synligt lärande som implementeras i skolans 

värld. Vid frågan om en respondent kunde definiera ”synligt lärande” blev svaret:   

Ja, som jag ser det? Det handlar om att eleverna, barnen ska få syn på sitt eget lärande. 

Dels över att det ska vara synligt tydligt för dem vad som förväntas av dem men också 

att det ska bli synligt för dem, hur de utvecklas, att: oj, för en vecka sedan eller två år 

sedan gjorde jag det här och nu kan jag det här och att även våga och ha förmågan framåt. 

Vad är mitt nästa steg? Vad kan jag träna på för att bli ännu bättre?  
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Lärandepotentialen är viktigt inom arbetet som lärmiljö, skriver Granberg (2010). Det är tre 

centrala krav som måste återfinnas här och det är arbetets komplexitet samt krav på kompetens 

och på autonomi. Viktiga aspekter inom komplexiteten är bland annat tiden, rummet och 

arbetsfrekvensen men viktigast är nog framför allt autonomin i uppgiften och att individen har 

kontroll över den. En lärare menade att det kändes bra att Flens kommun satsade på lärares 

kompetensutveckling. Hen mådde bra i sin lärarroll och trodde att det även avspeglade sig på 

både medarbetare och elever.  

Förskolan arbetar mer medvetet efter att synligt lärande har införts, anser flera respondenter. De 

har börjat använda ett språkbruk när de pratar med barnen som innebär att de mer talar kring 

vad barnen lär sig. Det är också föräldrar som har sagt att de hör att förskolebarnen har fått ett 

tydligare språk. ”Vi är långt ifrån färdiga”, säger en respondent men menar att förskolan har 

kommit igång bra med synligt lärande. Fritidshemmen för kanske en utanför-roll i Skolprojektet 

eftersom de inte arbetar med betyg men de ska finnas med i strategiarbetet. De pedagoger som 

arbetar på kommunens fritidshem har varit med på de föreläsningar och utbildningar som passat 

dem och deras yrkestitel. Fritidshemmen har också nyligen fått en egen utvecklingsledare och 

arbetet med Skolprojektet börjar sätta fart.   

Flertalet respondenter anser att det som syns mest i Skolprojektet är synligt lärande. En rektor 

säger att: ”lärare har en punkt på sin veckovisa konferens där man pratar synligt lärande. De har 

den som en enskild punkt och så pratar de om det är något nytt som de har testat.” En respondent 

menar att i projektet har vissa delar gått otroligt snabbt framåt, framför allt det som gäller synligt 

lärande. ”Jag tror att lärarna kan se väldigt stora skillnader över vad som har hänt”. Kanske det 

gäller även den interkulturella skolan där lärarna har börjat arbeta med frågorna på ett helt annat 

sätt, menar respondenten. Där är det dock flera andra som menar att den interkulturella skolan 

är den delen som inte syns riktigt än. Tanken är att alla lärare ska arbeta med interkulturella 

skolan men helt naturligt blir det på olika nivåer på olika skolor. Samtidigt kan sägas att de som 

är mest positiva till Skolprojektet arbetar förmodligen även med interkulturella skolan, anser ett 

par respondenter.  

Den ovan beskrivna texten kan även den beskrivas utifrån lärande organisation och Ellströms 

(2001) tankegångar, det vill säga betydelsen av att individen ser ett sammanhang mellan arbete 

och lärande. Granbergs (2010) mening kring krav för individen att ha kontroll över 

arbetsuppgiften både vad gäller kontroll av beslut liksom kontroll av given uppgift, är inget som 

utvärderaren kan se i svaren ovan. Å ena sidan har alla lärare en yrkesidentitet och skolan hade 
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sedan tidigare en pedagogik, det i sig är inget nytt. Där kan jag se att läraren är trygg med den 

givna arbetsuppgiften. Däremot saknas kontroll av beslutsmöjligheter – valet av John Hatties 

pedagogik – men å andra sidan har de en grundpedagogik i sin yrkesroll. I rektorsgruppen tror 

man att beslutet att använda John Hattie kom från projektledaren och styrgruppen.  

4.4 Strategi 2 - En lärande organisation med fokus på mål och resultat  
I Skolprojektet handlar det inte enbart om elevers lärande, det handlar också om lärares lärande. 

Ja, egentligen är det ett lärande för alla som är involverade i Skolprojektet. Om vi sätter fokus 

på läraryrket har förmodligen flertalet lärare, helt naturligt, arbetat i många år utifrån den 

pedagogik som de fick med sig från sin egen utbildning. Flera har säkerligen också tagit till sig 

nya pedagogiska tankegångar. I Skolprojektet finns synligt lärande där det utgår från John 

Hatties forskning kring pedagogik. Rektorsgruppen menar att valet av de fyra strategiska 

områden blev tillsammans en lärande organisation och i synligt lärande, menar en respondent, 

finns mycket som är bra och att det bygger på Hatties forskning. ”Jag kan uppleva att det var 

en slump, att det just hamnade i det spåret. Det kunde blivit något annat”. En annan respondent 

menar att ledningen höll på med inventeringen och Hattie var väldigt i ropet för några år sedan. 

”En slutsats var att vi skulle skapa en gemensam pedagogisk plattform”, säger en annan röst.  

En fråga handlar om effekten av Skolprojektet och om den påverkat verksamheten. Absolut 

säger flera respondenter. En rektor säger att det finns lärare som har ändrat synsätt på sitt eget 

lärande, det är i sig stort. I en skola finns flertalet lärare med och respondenten svarar att: sett 

till vad jag upplever i kommunen, mer än hälften men det är klart att det finns en viss del som 

fortfarande inte tycker att det är bra. Eller som tycker att det är bra men jag anser inte att de 

efterlever det.” En annan rektor menar att lärare ”har mål, de ger feedback på ett helt annat sätt, 

man har börjat med kollegiala samtal … det har verkligen gjort en stor skillnad.” För att skapa 

lärande organisationer måste det finnas integration både mellan arbete och lärande, menar 

Ellström (2001). Kunskap och lärande utveckling skapas tillsammans med individers egna 

känslor och personlighet i ett socialt sammanhang. Det i sig kan då bli till det som Granberg 

(2010) anser skapar relationen till arbetet. Flertalet respondenter ser att Skolprojektet har varit 

meningsfullt, en annan fråga i intervjuguiden. Kanske framför allt att det har blivit en 

nytändning för flertalet lärare inom kommunen.  

Förskolan har inte fått möjlighet att få varit med i samma utsträckning som skolan eftersom 

utbildningarna inte passar förskolan. En respondent säger: ” inom förskolan finns det ett 

missnöje fortfarande”, av att de i början inte skulle vara med i projektet. Så ändrades det så man 
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var med men det ligger fortfarande kvar, och det sticker fram ibland, det gör det verkligen.” 

Flera andra respondenter menar att grunden i Skolprojektet egentligen var betygssystemet och 

därför kom inte förskolan med från början. Detta till trots att förskolan finns med i direktivet 

(bilaga  

1). I direktivet finns inte gymnasieskolan med men en respondent säger: ”Det är ju samma 

problemställning, samma grund” som finns både på grundskola och gymnasiet eftersom 

gymnasiet tar över eleverna, därför bör också gymnasiet finnas med, men det blev först ett år 

senare. Vedung (2009) diskuterar kring effekter i en utvärdering och i Skolprojektet tolkar 

utvärderaren att en av huvudeffekterna, det vill säga dem som projektägarna vill uppnå med 

projektet är att få med framför allt alla lärare i strategin synligt lärande.  

Måluppfyllelsen i Skolprojektet är att elevers skolbetyg ska höjas generellt. Det är ingen av 

respondenterna som ansett att det kan ses i några mätningar ännu. Möjligen, säger flera lärare, 

att det skulle kunna skönjas en liten höjning vid höstterminens slut år 2016. Min tanke här är 

att mätningen i Flens kommun görs på skolklassnivåer i alla skolenheter för att se om 

måluppfyllelsen för elever som gått ut skolan med godkända betyg. Det blir då, vad Vedung 

(2009) kallar för en tidsserieuppläggning med enkelt före- och efterupplägg och variationerna 

mäts i flera omgångar, både före och efter insatsen. Eftersom eleverna flyttas upp varje år till 

en ny årskurs är det inte samma elever som betygen mäts på, till exempel att mätningen sker 

varje år för elever i årskurs 4, inte att mätningen följer den enskilde elevens väg från årskurs 4 

och uppåt.  

4.5 Strategi 3 - En tydlig styrning och utmanande pedagogiskt ledarskap  
I styrgruppen fanns det experter från olika verksamheter och det sågs som bra, av flertalet 

respondenter. Ett par intervjuade menar att det är tjänstemännen som styr då det inte finns någon 

politiker i styrgruppen och det blev inte någon politisk styrning då kommunfullmäktige endast 

tog emot rapporter kring hur projektet fortskred. Skolprojektet har inte varit en stående punkt 

på kommunfullmäktiges agenda för sammanträden. En annan respondent anser att politiker inte 

ska sitta i styrgruppen utan har fått rapporter kontinuerligt i kommunfullmäktige. Utvärderaren 

ser i svaren kring denna fråga att det egentligen inte finns någon respondentgrupp som vill ta 

på sig ansvaret för att det blev så här. I stort skyller alla på varandra. Det kanske är som Alvesson 

(2013) skriver att vi måste ha en ledare att se upp till och som vi då tillskriver olika 

ledaregenskaper, just för att de ska stå där med skammen eller äran. En viktig faktor är 

kommunikation och information. En annan faktor att fundera kring vid 

organisationsförändringar är att det finns mängder av motstånd inom organisationen. Yukl 
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(2012) säger om ledarskapet att det är det svåraste men också det viktigaste arbetet vid en 

förändringsprocess. Flera respondenter har sagt att det finns flera lärare som har invändningar 

mot synligt lärande som inte vill arbeta med pedagogiken. Vid följdfråga från utvärderaren hur 

respondenterna möter motstånd är svaret att de håller sin linje och försöka trötta ut dem som 

sätter sig till motvärn. Möjligen att de negativa slutar eller ger upp, för de positiva kommer att 

fortsätta arbeta med synligt lärande. ”En del säger att det här är inget nytt, så här har vi alltid 

jobbat”, säger en respondent.  

En respondent menar också vid frågan om synligt lärande att: ”jag har nog inte varit med om 

någon fortbildningsinsats som har slagit igenom så mycket … jag kan säga att alla lärare (vid 

utvecklingssamtal, utvärderarens kommentar) har lyft fram ett antal punkter i synligt lärande 

som har påverkat dem i deras gärning”. En annan respondent instämmer men säger också att 

skolorna är olika och de har alla kommit olika långt.  

”Styrgruppen hade alldeles för liten kulturkompetens inom kommunen” menade en respondent.  

”Vi var utifrån och många tjänstemän här i kommunen i det här, är utifrån och då saknas den 

här riktigt djupa kulturkompetensen, där i ett sånt här glesbygdsområde, där finns så mycket 

kultur som är svår att förstå.” Vid intervjuerna framkommer att flera respondenter säger att det 

är många chefer som har slutat i Flens kommun. En respondent menar: ”Flens kommun är inte 

så där attraktiv i längden utan det är en språngbräda, så vi rekryterar mellan varven rätt dugliga 

personer men när de har visat framfötterna här så går de vidare. Det är ett dilemma. Man kan 

säga, det är både positivt och negativt för då kan man få ut de bästa av de människorna”. Vedung 

(2009) diskuterar kring olika slags effekter och bland annat ”bieffekter”.  Att det blir 

omflyttningar i olika yrkesroller menar utvärderaren att den kan ses som en bieffekt i projektets 

utfall och sker som en konsekvens av detta. Vad som framkommit är att flera medarbetare har 

slutat på grund av egen vilja medan andra i ledande ställning har blivit anmodade att sluta sin 

tjänst.   

De sistnämnda kan också ses som Vedung kallar för ”huvudeffekter”, projektägarna vill uppnå 

detta i projektet.   

En respondent i styrgruppen menar att det har hänt otroligt mycket saker i Skolprojektet, folk 

har slutat och människor har fått viljan att sluta, det har hänt så mycket i denna process och det 

har samtidigt varit många positiva händelser. En annan menar att den massmediala rollen blev 

väldigt stor efter debatten kring Skolstrukturen och den rollen blev väldigt negativ.  
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Det har satsat på ledarskapet i Skolprojektet är det respondenter som anser. Andra respondenter 

menar att det är en av de fyra strategierna som det inte har satsat något direkt på. Förmodligen 

ligger svaret hos varje enskild ledare. Det finns föreläsningar, utbildningar och annat inom 

Skolprojektet som alla ledare har haft möjlighet att ta till sig. Utvärderaren menar att här kan 

Granbergs (2010) tre synsätt på lärande diskuteras. Det hela beror på vilken person ledaren är 

om hen ser lärande som en individuell mental process och lärandet genomförs i typiska 

klassrum. Ser hen lärande som förändrat deltagande eller utförande så sker det i arbetet med 

ledarens känslor och intuition utifrån det egna intellektet och blir till ett relationsskapande till 

det egna arbetet. Ser ledaren lärande som en kunskapsbildning (knowledge creation) är det inte 

processen som är centralt utan mer produkterna i lärandet. En respondent menar att det skulle 

ha satsat mer på rektorerna, de finns ju i ett mellanläge och har möjligen inte fått tillräcklig 

uppbackning i Skolprojektet. Alvesson (2013) resonemang kring mellanchefen och trycket 

uppifrån och nerifrån som kan vara tungt att bära, är av intresse att fundera kring här. Rektorerna 

har mycket press på sig från kanske ännu fler led än många andra mellanchefer. Det är elever 

och föräldrar, medarbetare samt chefer men om hen skulle göra något fel så är direkt media där 

och bevakar.  

4.6 Strategi 4 - Samverkan och öppenhet  
Transparens och öppenhet var en fråga i intervjuguiden (se bilaga 5) och på det svarar i stort 

sett alla respondenter att det fanns i Skolprojektet, fram till kaoset startade i och med 

Skolstrukturen. Styrdokument, strategitexter, fullmäktigedirektiv, lättlästa texter, nyhetsbrev, 

chatt och annan dokumentation har funnits lättillgängligt på nätet och det har genomförts 

översättningar till olika språk. Allt för att så många som möjligt ska kunna få tillgänglighet till 

vad det är som händer i projektet. En respondent svarar: ”att det kanske också var för mycket 

information? Blir det för mycket orkar man inte igenom texten. Det i sig kan också vara en 

strategi.” Varför jag skriver fanns är att i stort sett alla informanter är eniga om att det inte kom 

ut någon direkt information kring Skolprojektet sedan allt bråket med Skolstrukturen kom i 

slutet på 2013. En förälder uttryckte att hen tyckte det var roligt att det hände något i 

Skolprojektet, när hen fick mail från utvärderaren om att bli intervjuad.  

Vid följdfråga om lärare fick vara med och diskutera kring vilken pedagogik som skulle ligga 

till grund för ”synligt lärande” var det ingen som varit med om detta. Ingen lärare visste vem 

som hade tagit fram just John Hatties pedagogik eller varför det blev just han. Efter diskussion 

kring detta, menar lärare att det förmodligen var projektledaren som tog fram just den 

pedagogiken. En lärare uttryckte att det kanske var en lekman som inte förstod pedagogik som 
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valt Hatties forskning kring pedagogik. Projektledaren kom från Östergötland och där visste 

lärarna att de hade jobbat just med Hatties pedagogik ”men jag gissar bara nu, jag vet inte”, 

säger en lärare. En tidigare rektor vid en skola hade också vurmat för Hatties forskning kring 

pedagogik tidigt vid Skolprojektets start och ville att skolans lärare skulle ha kunskap om den 

pedagogiken.  

En lärare säger att: ”Vi fick inte vara med i valet av pedagogik eller synsätt … men det kändes 

bra”. Vid frågan om det är någon lärare som verkar negativ till synligt lärande svarar en lärare 

direkt: ”inte här”. Tre av lärarna i en grupp har inte varit med i Skolprojektet från början men 

alla försöker arbeta med det i olika faser, det vill säga några har arbetat med synligt lärande ett 

tag och några har precis börjat. Chefs/Rektorsgruppen anser att i och med att alla var med och 

diskuterade kring vad som skulle finnas med i Skolprojektet, via mötet med post-it-lappar, kom 

förmodligen mängder med olika aspekter fram. Dessa analyserades och projektledare 

tillsammans med styrgrupp utarbetade fyra olika strategiområden som skulle ingå i 

Skolprojektet.  

En rektor säger: ”… kommunen har också startat ämnesgrupper utifrån att man har förstelärare 

i olika ämnen. På de här träffarna fokuserar man på synligt lärande och då inom det specifika 

skolämnet.” Samverkan skapas när aktörer och organisationer arbetar tillsammans för att skapa 

utveckling, menar Svensson och Brulin (2013). Det spelar ingen roll om arbetet sker i små 

nätverk eller i stora grupper, huvudsaken att arbetet sker tillsammans.   

Samverkan med föräldrarna menar respondenterna, att för den gruppen handlade det enbart om 

FAS1, föräldragrupperna blev inte kallade och skulle inte bli kallade i FAS2, enligt ett par av 

dem. Samtidigt var det inte många föräldrar som kom spontant från början och anmälde sitt 

intresse vid inbjudan. Det är relativt många föräldrar av dem som varit med i föräldragrupper 

som inte kommit på möten, menar respondenterna. Flera föräldrar menar också att det inte har 

funnits någon diskussion mellan lärare och förälder specifikt kring Skolprojektet, det har inte 

funnits någon information. Till detta tillkommer att flera respondenter i föräldragruppen menar 

att skolans lärplattform för lärares och förälders kommunikation inte fungerar, flera föräldrar 

får i stället lappar från lärarna eftersom lärarna inte anser sig ha kunskapen att kommunicera i 

lärplattformen. Flertalet föräldrar ser lappsystemet som dåligt då de inte säkert vet om de får 

lappen av barnet. Wahlströms (2012) tankegång kring att all social samvaro kräver 

kommunikation, det måste finnas kommunikation mellan lärare och vårdnadshavare. 

Utvärderarens tolkning är att vi lever i informationssamhället och det måste finnas en vettig 
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lärplattform för att alla vårdnadshavare ska få information och kan kommunicera. Skilsmässor 

med delad vårdnad av barnet gör också det att en ordentlig lärplattform med korrekt information 

behövs för att barnet ska vara trygg i skolan.  

4.7 Övrigt  
Skolprojektets kommunikationsplan har varit svår att hitta. I projektplan (2012) och projektplan 

(2013)  står det under punkt 7 att kommunikationsplanen ska finnas med som bilaga 3. Min 

tanke var att det skulle vara en bilaga i bägge dessa projektplaner men där ses ingen. 

Kommunikationsplanen återfinns först i styrdokumentet för FAS3 (bilaga 4) då projektet har 

hållit på i ett par år. Kommunikationsplanen ska främst svara mot tre områden utgående från 

strategi 3 – en tydlig styrning och ett utmanande pedagogiskt ledarskap samt strategi 4 – 

samverkan och öppenhet. Områdena är: Resultat och förändringar, nyttan och behovet av 

förändringen samt Vi-känslan, koncerntänket, för att bygga en ansvarskultur är de tre 

områdena. Dewey (1916) menar då att målet kan uppfyllas genom att alla deltagare har fått 

kännedom (som ska ske genom kommunikation) och samtidigt blivit intresserade. Om detta 

sker kan människor samarbeta i handling. Wahlström (2012) anser att kommunikation ska 

uppstå måste människan bli medveten om att världen delas med alla andra. Min tanke med detta 

är att om det inte upprättades en kommunikationsplan förrän i slutet av projektet, finns det 

förmodligen många samhällsmedborgare i Flens kommun som inte har förstått Skolprojektet 

(och kanske inte heller Skolstrukturen) och därmed struntar de i att bry sig om eller samarbeta 

i projektet.  

Vid frågan om det finns något negativt med projektet finns en överskuggande synpunkt från 

flertalet inom respondentgrupperna, det vill säga att Skolprojektet tog slut när bråket om 

Skolstrukturen kom. Vid styrgruppsmöte framkom att en respondent menade att: ”man inte 

gjorde en ordentlig riskanalys innan man startade projektet, för innan man startade projektet 

borde man ha insett att det här med skolnedläggning är en svår fråga.” Det är inte helt säkert att 

vi hade fått fram alla risker ändå, menade en annan respondent, trots att vi genomförde SWOT-

undersökning. En annan tanke från en respondent är om de skulle ha väntat ett år med införa 

Skolstrukturen i Skolprojektet. Vedung (2009) skriver om perversa effekter som kan bli i ett 

projekt, det vill säga att ingen har förstått att det kunde hända. Min tanke är att det är precis den 

effekten som blev när Flens kommun lade fram delprojektet Skolstrukturen inom Skolprojektet. 

Det verkar inte ha varit någon i ledande ställning som trodde att effekten skulle bli så stor när 

föräldrar och andra intressenter slog bakut vid mötet i september 2013 kring denna 

omstrukturering av småskolorna, det vill säga skolnedläggning i småorterna. Fram till hit vill 
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jag som utvärderare mena att det fanns ett uttalat aktivt ägarskap utifrån Svenssons och Brulins 

(2013) resonemang för att skapa en hållbar utveckling i Skolprojektet.   

Respondenterna menade att luften gick ur projektet i och med bråket men att projektledaren 

också fick mindre tid att ägna åt Skolprojektet. Vid utvärderarens följdfrågor om det inte var så 

att det i FAS3 var meningen att själva genomförandet nu skulle ske ute i verksamheten och 

framför allt i skolorna och av dem själva? Det fanns hjälp att få av både utvecklingsledare och 

rektorer och därmed kanske inte projektledaren behövdes på heltid för att styra åt rätt håll? Flera 

respondenter verkade mest bli förvånade över frågorna, de gav intryck av att inte ha funderat i 

de banorna. Några respondenter menade att de hade samarbetat och försökt att lösa saker och 

ting på bästa sätt men verkade inte anse att de skulle ha tagit tag i det hela, det vill säga att 

arbetet skulle genomföras av dem själva. Till sitt försvar sa ett par av dem att det var meningen 

att det skulle komma en ny projektledare. Utvärderarens tolkning är att det tidigare hade funnits 

ett aktivt ägarskap (Svensson & Brulin, 2013) genom en stark och karismatisk projektledare. 

En karismatisk ledare framträder när det är kris i verksamheten, skriver Yukl (2012). 

Projektledaren hade tidigare upplevt stora framgångar i Skolprojektet, flertalet hade ”hoppat på 

tåget” och allt verkade gå enligt FAS1 och FAS2. Nu blev det ett ordentligt bakslag.  Alvesson 

(2013) skriver om attributionsteorin, det vill säga att ledaren tillskrivs olika egenskaper som ses 

centrala för utfallet. Utvärderaren menar att det i Skolprojektet egentligen inte hade funnits 

något direkt motstånd som Yukl (2012) skriver om. I stort sett alla invånare i Flens kommun 

ansåg att det behövdes en förändring. Det enda motståndet var förmodligen det som Yukl säger 

är motvilja mot förändring hos vissa. Det har framkommit att det är vissa lärare som är 

motståndare till Hatties pedagogik, synligt lärande. Där var nog tanken att dessa individer 

förmodligen skulle ändra sig varefter processen fortlöpte i projektet. Yukl menar att det tar flera 

år att förändra en stor organisation.  

Olika kategorier av respondenter har också sett det negativa med att satsningen inte gällde 

förskola eller gymnasium. I projektplanens (2012) står att det ska genomföras en kartläggning 

av både förskola, grundskola och fritidshemsverksamheten. Det vill säga att gymnasiet inte 

finns med här men däremot förskolan. Gymnasiet förs sedan in under år två och även 

fritidshemmen får en mer central roll i och med att det skapas utvecklingsledare för både 

grundskola-gymnasium, förskola, fritidshem, interkulturalitet samt IKT.   

Föräldrar är irriterade över att just deras barn inte kommer att få tillgång till denna nya 

mångmiljonsatsning. De menar att deras barn är förlorare eftersom de går i skolan nu och att 
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lärarna inte har tid med dem. Föräldrarna anser att lärarna inte har fått mera tid för att gå att 

studera eller gå på föreläsningar och det drabbar barnen som nu går i skolan då de har fått mer 

studiedagar och mer lediga timmar vissa veckor.  Utvärderaren har frågat lärare, rektorer, 

kommunchef, BU-chef om detta stämmer men flertalet menar att så inte är fallet utan 

utbildningen har genomförts på lärarnas ordinarie studiedagar. Efter diskussion med lärare 

framkommer att elever vid vissa skolor har fått ledig tid sista timmen en veckodag i några 

veckor. Ett par lärare menar också att instudering av kurslitteraturen i den vanliga 

undervisningen kunde blivit eftersatt eftersom den tiden gick åt till att studera Hatties pedagogik 

och annan kurslitteratur.  

Det framkommer från lärare och fackliga representanter att det inte funnits tid medräknat i 

projektet för instudering av litteratur både av John Hatties pedagogik men även andra författare. 

Projektet har inneburit en stor arbetsbörda för lärarna. En respondent i projektgruppen menar 

att de har kommit signaler om att det har varit svårt att hinna med, ”jag känner att det har varit 

ganska ambitiöst redan från början”. Man har valt att ha ett ganska raskt tempo. Projektledaren 

har påverkat tempot mycket på grund av att hon är ”så väldigt energisk och framåt”, det hade 

förmodligen varit skillnad med en annan person som projektledare. Respondenten menar att 

styrgruppen inte har ökat på farten utan i stället sagt att den skulle bromsas men projektledaren 

har styrt farten.   

Det finns en rubrik med tidigare i texten som behandlar händelser i Flens kommun. Det 

beskriver då valmandaten i Flens kommun vid fyra val. Det framkommer från en del 

respondenter att de menar att det blev ett annat politiskt styre i kommunen efter valet 2014 och 

det berodde främst på demonstrationen kring Skolstrukturen. Det ursprungliga beslutet kring 

Skolstrukturen och nedläggning av småorternas skolor togs aldrig av dåvarande 

kommunfullmäktige.   

Budgeten på knappt 25 miljoner har ibland kommit på tal men det är egentligen inte någon 

respondent som sagt att det varit fel att satsa dessa miljoner i detta Skolprojekt. Några lärare 

förde en diskussion kring att det kanske hade varit bättre att satsa mer konkret på till exempel 

interkulturellt lärande för varje unik elev. En annan lärare invände att det ska göras ändå. 

Således inga direkta invändningar för att Flens kommun satsade så mycket resurser.  
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4.6 Sammanfattning – styrkor och svagheter  
Det kan ses styrkor i utvärderingen av Skolprojektet och det är nästan i stort sett alla intervjuade 

överens om. Den första styrkan är att Skolprojektet är ett mycket bra projekt och att Flens 

kommun har gjort något väldigt speciellt. Skolprojektet kan ses som ett storartat projekt från 

kommunfullmäktige i Flen som var enhälliga i att satsa nästan 25 miljoner för att skapa något 

enastående för kommunens alla elever. Det ses av alla som den största styrkan. Till denna 

satsning rekryterades också en mycket engagerad projektledare som många också såg som en 

styrka i projektet.   

Den stora svagheten som flertalet individer tar upp vid intervjuerna är att Skolprojektet i stort  

”tappade luften” när det togs beslut om Skolstrukturen. Det var nog ingen som förstod att 

debatten kring nedläggning av småskolorna vid småorter utanför centralorten skulle bli så hätsk. 

En ytterligare svaghet i samband med detta är, menar många respondenter, att ingen har tagit 

tag i projektets kommunikation sedan dess. Det verkar som att all dokumentation har avstannat 

i stort sett och likaledes all aktivitet. Det finns ingen information till allmänheten.  

En svaghet i Skolprojektet är att kommunikationsplanen inte finns nedskriven förrän i FAS3. 

Därmed saknas också en konkret kommunikation mellan föräldrar och lärare i varje skola, i 

varje skolklass samt även andra intressenter. Kommunikation i alla dess former är A och O vid 

förändringsarbete, enligt Yukl (2012) och jag som utvärderare är inne på samma linje. Det är 

tre områden som fokuseras på i kommunikationsplanen, enligt projektplan (2014) och det är 

resultat och förändringar, nyttan och behovet av förändringar samt vi-känslan, koncerntänket, 

allt för att bygga en ansvarskultur. Min fråga till projektledningen är: Hur ska det kunna byggas 

en vi-känsla, ett koncerntänk och skapa ansvar för hela skolan om det inte finns en 

kommunikationsplan från början? Flertalet lärare menar att kommunikationen över ämnena har 

ökat mellan arbetslag och mellan skolorna men hur ska ni få med föräldrarna och andra 

intressenter med i vi-känslan? Dessutom är en riskanalys genomförd i kommunikationsplanen, 

enligt projektplan (2014) där man har sett ett motstånd och brist på förtroende och andra 

föräldrar. Varför har inte föräldrarna varit mer i fokus eftersom risken kan ses i SWOT-analysen 

och det är ytterligare en fråga som jag som utvärderare funderar över.  

Ytterligare en fundering är kring projektledarens roll. Det har framkommit mestadels väldigt 

mycket positivt sagt kring hennes person men också, helt naturligt en del negativt. Fick 

projektledaren för mycket makt i detta projekt? är min fråga. Personen startade som 

projektledare i Skolprojektet, blev projektledare i Skolstrukturen och även samtidigt 
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projektägare där samt i ett senare skede, t f BU-chef. Ur min synvinkel ser jag det som en 

svaghet ur både projektets- och projektledarens synvinkel, att det inte arbetet delades upp på 

flera personer, allt för att få till kommunikation bland likvärdiga yrkesroller. Eftersom 

Skolprojektet inte, enligt projektplan 2012, skulle ta några beslut, har jag svårigheter att förstå 

varför det blev på det här sättet.  

Slutligen är min undran varför ingen har tagit tag i kommunikationen ut mot allmänheten i 

Skolprojektet? Skolprojektet är helt suveränt och många lärare samt ledare finns med och vill 

arbeta med detta. OK, ett bakslag i och med Skolstrukturen men Skolprojektet är ju på god väg.  

Kommunicera, säger jag!  
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5 Diskussion  

5.1 Kunde utvärderingen ha genomförts på annat sätt?  

Det ursprungliga urvalet som säger vilka som skulle intervjuas kan ses i sin helhet som att 

utvärderingen fångar in de individer som förhoppningsvis kan säga något i projektet. Det är ju 

dock så att människor flyttar, slutar sin tjänst av olika orsaker och det kommer nya människor 

på dessa tjänster och de känner inte till hela projektets bakgrund. Flera av de sistnämnda har 

dock varit med på intervjuer och sagt sina tankar utifrån den tid de varit med i projektet. Till 

detta finns också problem med att människor inte vill bli intervjuade och sedan den stora 

nackdelen, det vill säga tiden. Det är svårt att få ihop tider för att samla 5-6 personer i en grupp. 

Utvärderaren har fått genomfört intervjuer med enbart en person eller en-två i stället för en 

större grupp samt genomfört telefonintervjuer med en del personer i stället för att mötas 

personligen.   

Beträffande begreppen reliabilitet och validitet som i kvalitativa studier ofta översätts till andra 

begrepp, bör även de diskuteras. Skolprojektet innehåller många olika infallsvinklar och jag 

som utvärderare har utifrån syftet utplockat ett antal ord som är understrukna i intervjuguiden 

(se bilaga 5). Min tanke är att jag i denna intervjuguide framför relevanta frågeställningar för 

att skapa en kontext, enligt Bryman (2013). Detsamma gäller noggrann insamling av data och 

förhoppningsvis är forskningsdesignen med dess metoder klart framställda. Min önskan är att 

rapporten kommer att, enligt Svensson och Ahrne (2011) diskuteras och kritiseras, det vill säga 

att den har transparens. En slutrapport är under färdigställande av den tidigare projektledaren 

som jag också vill hänvisa till för att få en bredare bild av Skolprojektets utformning (Lohman, 

2015).  

5.2 Uppnådde projektet sitt syfte?  

Alla de personer som har blivit intervjuade har i stort sett varit positiva till att Skolprojektets 

sjösattes trots den stora kostnaden men som en respondent sa: ”Flens kommun var helt enkelt 

tvungen att göra något”, betygen hade sjunkit katastrofalt jämfört med övriga landet. Den 

positiva andan tycks ha genomsyrat projektet hela första året och mycket berodde på 

projektledaren som fick flertalet med sig och att flertalet ville förändra. Det finns också mycket 

dokumenterat från första stund och jag som utvärderare kan följa Skolprojektets genomförande 

av FAS1 och  

FAS2 genom en tydlig dokumentation på Flens hemsida. Begreppet ”synligt lärande” som 

genomförs i Flens kommun är något helt unikt att en kommun realiserar. Projektets 
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måluppfyllelse kanske vi kan börja skönja vid höstterminens slut 2016 och det ska bli intressant 

att följa satsningen fram till 2019.  

En intressant detalj som jag som utvärderare vill dela med mig till dig som läsare är att om du 

ser på sidan 2 i denna rapport så ser du överst ett klipp som beskriver Flen (den andra är Flens 

vision). Det finns däremot ingen text om att Flen i många år har haft invandring av många olika 

folkslag, att de har haft Invandrarverket (numera Migrationsverket), att Flen egentligen borde 

vara ”bäst på integration i hela Sverige” som en politiker sa, och kunna sälja detta till andra 

kommuner.  Egentligen finns ingen text kring vilka som bor i Flen förutom ”högre” folk som 

kommer och handlar. Varför? Vad är viktigast i Flens kommun: Att en tidigare statsminister 

kommer till Flen för att handla eller människorna som bor i kommunen? Eftersom grundtanken 

med Skolprojektet från början var att alla människor i Flens kommun skulle involvera sig i alla 

elevers betyg samt att alla Flens projekt ska skapa gemenskap i Flens kommun bland alla 

invånare: Varför inte beskriva Flen som orten som kan konsten att integrera människor 

tillsammans och därför hjälps åt för att alla elever ska höja sina betyg? Gå ut och kommunicera 

med ”vanligt folk” för att få dem engagerade, beskriv dem på hemsidan och strunta i de ”högre”!  

En annan tänkvärd del i samma anda som stycket ovan är att när man ska ta tåget från Flens 

station hör man i högtalaren inte enbart utropet av tågets tider på svenska, det är också utrop på 

engelska. Eftersom jag har åkt en hel del tåg nu från Flens station, har jag även varit med om 

utrop på ett annat språk vid tågförsening! Spännande med globalisering, en känsla av 

kontinenten på Flens station.  

Skolprojektet avslutas nu i mars 2015 men de samlade åtgärderna som framtagits tas med i en 

implementeringsfas från april 2015 till årets slut 2019, se Flens vision på sidan 2 i denna rapport. 

Frågan är då hur ska det gå? Svenssons och Brulins (2013) figur 1 ovan är en intressant 

tankegång kring hållbar utveckling med samspelet mellan aktivt ägandeskap, samverkan och 

utvecklingsinriktat lärande som skapar hållbarheten i ett projekt. Min bedömning som 

utvärderare är att Skolprojektet har skapat ett utvecklingsinriktat lärande, det som kallas för 

”synligt lärande”. Utvecklingsinriktat lärande handlar inte enbart om lärande för elever, det 

handlar lika mycket om lärande för lärare och andra involverade i projektet. Skolprojektet har 

skapat samverkan mellan lärare i olika ämnesgrupper, det har skapats samverkan mellan 

utvecklingsledare, förstelärare och styrgrupper ute på varje skola samt det har skapats 

samverkan i en ny omorganisation av arbetslag. Det verkar vara föräldrarna i första hand som 

fattas i nuläget i Skolprojektet men också andra intressenter. Ett kvalitetsledningssystem har 
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beslutats och är under implementering av den relativt nytillträdde förvaltningschefen för Barn- 

och utbildningsförvaltningen och kan då översättas till det aktiva ägarskapet. Svenssons och 

Brulins tre mekanismer, som jag ser det, har redan upprättats eller är under upprättande, i 

Skolprojektet, allt för att kunna skapa en hållbar utveckling.   

Framtiden är det svårt att sia om men beslut har kommit om omorganisation av Flens skolor. 

Från höstterminen 2016 kommer alla barn i centralorten Flen gå i en och samma skola från 

förskoleklass till 6e årskursen. Det är ett led att skapa integration då alla barn får samma 

möjligheter i och med samma skola och kan ses som en del i att skapa en interkulturell skola, 

se figur 4 och 6 ovan med de fyra strategiska områdena i Skolprojektet. En form av 

likabehandling för alla dessa elever i centralorten Flen.  

Avslutningsvis vill jag svara på huvudfrågan i denna utvärdering som finns på första sidan, det 

vill säga titeln: Är det något speciellt med SKOLPROJEKTET? Jag som utvärderare vill svara 

ja på den frågan då jag tycker att det är ett helt suveränt beslut som togs av kommunfullmäktige 

i Flens kommun år 2011 att starta detta projekt. En liten kommun som satsar så mycket pengar 

för sina barn och ungdomar under en treårsperiod men också beslutar att satsningen ska pågå 

till år 2019, det är verkligen något speciellt!  
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Bilaga 3: Projektplan 2013  

Bilaga 4: Projektplan 2014  

Bilaga 5: Intervjuguide  
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Projektdirektiv  

  

  

  

Projektnamn:  Förbättrade förutsättningar för ökad målupfyllelse i skolan    

  

    

Projektägare:  Kommunfullmäktige med delegering till Kommunchef Lars Rådh  

  

    

Styrgrupp:  

  

Lars Rådh Kommunchef, Michael Martinsson Chef BU förvaltningen, Juuka  
Taipale Ekonomichef, Personalchef, Extern person från samverkande 

högskola  

  

    

Projektledare:  

  

Skall rekryteras  

  

    

Start Datum:  September 2011  

  

Slut Datum:  Oktober    2014  

  

    

  

  

  
  
  
  

BP1 - Beslut att starta planeringsfasen  
  

  
____________________________________________________________________  

BILAGA 1 
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1. Grundläggande information  

1.1 Uppdragsbeskrivning  

  

Projektet som är initierat av kommunfullmäktige genom beslut den 26 maj 2011 ska 

tillsammans med skolans personal och i dialog med övriga intressenter ta fram förslag till 

åtgärder som förbättrar skolans förutsättningar att successivt och markant öka skolans 

måluppfyllelse. I fokus ska stå eleverna och deras resultat.   
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1.2 Bakgrund   
  

Den nulägesanalys som togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige och som redovisats för 

fullmäktige visar bl.a att måluppfyllelsen avseende elever som gått ut grundskolan och som nått 

målen i alla ämnen minskat från 78,3% år 2000 till 56,8% år 2010 (rikssnitt 2010, 77%).  

  

Kommunfullmäktige har uttalat att denna utveckling är oacceptabel och att utvecklingen måste 

vändas.   

  

Utvecklingen har skett trots goda ambitioner från skolan men detta har inte räckt till för att bryta 

den negativa utvecklingen. Redan idag innebär den låga målupfyllelsen stora negativa effekter 

för såväl individ som samhälle. Om den negativa trenden inte bryts ökar problemen och riskerar 

att bli ohanterliga.   

  

1.3 Syfte och effektmål  

  

Syftet med projektet är att ta fram förslag till åtgärder som sedan ska genomföras i skolan och 

kommunen/samhället i övrigt så att måluppfyllelsen kan förbättras markant -successivt och 

hållbart. Projektet ska ta fram och stödja utveckling och implementering av ett 

kvalitetsledningssystem som innehåller uppföljning och utvärdering på övergripande nivå, 

enhetsnivå och elevnivå. Kvalitetsledningsystemet ska innehålla metoder för ständiga 

förbättringar av verksamheten.   

  

Under projektet ska måluppfyllelsen liksom igångsatta processer och förändringar följas och 

utvärderas samt rapporteras till KF/KS och BU-nämnden.  

  

Effektmålet är en markant ökad måluppfyllelse. Inom projektet kommer måluppfyllelsen 

liksom utvärdering av igångsatta processer att följas och ligga som underlag för utarbetande av 

ytterligare förslag till åtgärder och förändringar.   

  

Inom projektet kommer successivt att utarbetas och för KF/KS och BU-nämnden föreslås mål 

och målnivåer. Utgångspunkten ska vara det kommunövergripande mål om skolan som är 

föreslaget att införas i budget och flerårsplanering 2012-2014.  
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1.4 Avgränsning  

  

Projektet ska ta fram förslag samt följa upp, utvärdera och analysera pågående och införda 

förslag/processer som har för avsikt att förbättra måluppfyllelsen.   

  

Projektet ska inte ansvara för beslut om vilka förslag som ska genomföras och inte heller för 

införande/genomförande. Detta ansvar åligger verksamhetsansvarig nämnd/förvaltning.  

  

Projektet ska följa och kan genom exempelvis uppföljning och ekonomiskt bidrag (inom ramen 

för tilldelade medel) stödja processer/uppdrag som beslutas/genomförs i syfte att förbättra 

måluppfyllelsen.  

  

Inom ramen för projektet ska i samverkan mellan BU och högskola genomföras metodiska 

utvärderingar över respektive åtgärd/delprojekt som genomförs under projekttiden.   

2. Projektmål  
Projektet ska leverera förslag till åtgärder,/processer som är bedömda/prioriterade samt 

framtagna i dialog med skolans personal och i förekommande fall med övriga intressenter. 

Förslagen ska vara avsedda att kunna implementeras i skolan för att förbättra måluppfyllelsen.   

I projektet ingår att sammanställa befintliga pågående projekt och processer och bedöma dem i 

förhållande till nuläget och med beaktande av dessa ta fram nya förslag.   

  

  

2.1 Prioritering  

Tid   40%  

Kostnad  20%  

Kvalitet  40%  

  

Att åstadkomma bra förslag och att åstadkomma en vändning av den negativa trenden avseende 

måluppfyllelsen är högt prioriterat av kommunfullmäktige i sitt beslut den 26:e maj 2011.   
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Kvalitet och att kunna leverera förslag, uppföljning och utvärdering i tid har högsta prioritet. 

Arbetet bedöms kunna ske inom de anvisade resurserna kompletterad med insatser från berörda 

förvaltningar. Behov av eventuella ytterligare resurser till projektet kommer att föreläggas 

KS/KF.    

  

2.2 Koppling till andra projekt/processer  

  

Projektet ska utgå ifrån det nya skolmål som i kommunstyrelsen föreslagits ska ingå i budget 

och flerårsplanering 2012-2014 ”En skola att vara stolt över”.   

  

Det ska också utgå ifrån och kopplas till de pågående processer och förändringar som sker inom 

skolan som en följd av bl.a. krav på lärarlegitimation, ändrat betygssystem, etc. De av riksdagen 

beslutade förändringarna kräver stora krav på kompetensutveckling och sannolikt också på en 

översyn av skolstrukturen.   

  

Flens kommuns projektarbete ska utgå ifrån de nationella utgångspunkter, mål och regelverk 

som gäller för skolan.   

  

Ett uppfyllande av effektmålet kräver att skolan lyckas att kombinera det förändringsarbete som 

måste genomföras som en följd av riksdagens beslut med det arbete som krävs för att skolan 

ska kunna vända den långsiktiga negativa trenden av sjunkande måluppfyllelse som varit i Flen 

den senaste 10-årsperioden. De åtgärder och förslag som ska genomföras måste vara utformade 

i dialog med och därmed ha förankring och stöd bland såväl skolans personal som föräldrar, 

elever och näringsliv. Kommunen och dess övriga förvaltningar är vidare viktiga för att ge 

skolan den prioritet och det stöd som är nödvändigt för att kunna lyckas.    

2.3 Koppling till kommunens övergripande mål  

  

Kommunens övergripande mål ”Fler och nöjdare kommuninvånare” liksom det tillkommande 

målet ”En skola att vara stolt över” är utgångspunkter för projektets arbete.   

  

Skolan och dess resultat har stor betydelse för hur människor både utanför och inom kommunen 

upplever att kommunen lyckas med sitt demokratiska uppdrag. En framgångsrik skola är en 
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nödvändig förutsättning för ett gott rykte och varumärke för Flen som bosättningsort. Än 

viktigare är att den för många individer och familjer är avgörande för deras framtid.   

2.4 Förutsättningar  

  

Flens kommuns projektarbete ska utgå ifrån de nationella utgångspunkter, mål och regelverk 

som gäller för skolan.  

3. Tidplan  
  

Arbetet bedrivs som ett projekt under tre år med avrapporteringar till Kommunfullmäktige.  

Till fullmäktige avrapporteras vilka förslag som tagits fram och vilka som beslutats av 

BUNämnden. Årligen följs resultat/måluppfyllelse upp och rapporteras. Skolans 

läsårsindelning gör det naturligt att avrapportering till KF sker under hösten.   

  

Framtagna förslag tas successivt fram till KF/KS och BU-nämnden för beslut. Exempel när 

KS/KF behöver ta beslut är förslag som kan komma att kräva resurstillskott till projektet eller 

till nämnden, eller är av principiell karaktär.  

  

Under det första året bör en inventering av pågående arbete och processer med anknytning till 

effektmålet genomföras. Likaså bör det genomföras en dialog med skolpersonal, elever och 

föräldrar i syfte att ta fram konkreta förslag..    

  

Skolans organisation och uppdrag är komplicerade och ”blandningen” av nationell styrning 

direkt till skolan och dess rektorer och den lokala styrningen gör det än mer komplicerat att 

kunna förstå och styra skolan. Därutöver måste läggas till en allt mer komplicerad och förändrad 

samhällstruktur, förändringar av socioekonomiska förutsättningar och snabba 

omvärldsförändringar. En viktig del den första tidens i arbete är därför att skapa en gemensam 

nulägesbeskrivning och en gemensam uppfattning om skolans utgångspunkter, förutsättningar 

och uppdrag ur såväl lokalt som ur nationellt perspektiv. Framförallt är det viktigt för 

förtroendevalda och skolans personal men också för elever, föräldrar och näringsliv. Olika 

grundsyn, värderingar och kanske t.o.m. fördomar kommer att påverka arbetet.   
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De förslag som tas fram och efter värdering och analys bedöms kunna bidra och vara effektiva 

går till KF/KS och BU-nämnden för beslut.   

  

Under år två och tre blir huvudfokus på att följa upp och utvärdera beslutade och igångsatta 

arbeten samt eventuella revideringar/ändringar.  Det kan också under år två och tre eventuellt 

bli aktuellt med nya förlag baserade på projektets och skolans arbete och resultat.   

Utgångspunkten är dock att det i de allra flesta fall krävs uthållighet och långsiktighet för att 

insatta förändringar ska kunna ge effekt. Justeringar och förändringar måste dock löpande 

kunna göras mot bakgrund av uppföljning och utvärdering.    

  

År 1. September 2011-september 2012  
  

1. Kommunfullmäktige antar projektdirektiv  

  

2. Rekrytering av projektledare och framtagandet av en projektplan sker i samråd med KF/KS.   

  

3. Projektledaren genomför intervjuer med bl.a skolledarna för att ta fram översiktlig 

kartläggning och gör efter dialog med styrgrupp och projektgrupp en redovisning av nuläge, 

idéer och förslag som grund för det fortsatta arbetet.  

  

4. Projektplan tas fram och beslutas i styrgruppen och godkänns i KF/KS.   

  

5. Dialoger genomförs för att ta fram idéer och förslag. Exempelvis kan detta ske i samband med 

möten i respektive skola i samband med skolans årliga kvalitetsuppföljning. All skolans 

personal liksom förtroendevalda inbjuds till dialog om förslag till ökad måluppfyllelse. På 

motsvarande sätt bör elever, föräldrar och näringsliv/det civila samhället erbjudas och få 

möjlighet att bidra med synpunkter och förslag till hur skolan måluppfyllelse kan ökas och hur 

de själva kan bidra.  Det bör betonas att redan pågående processer med syfte att öka 

måluppfyllelsen som bedöms angelägna bör/kan ges stöd och följas upp inom ramen för 

projektet.    

  

6. Förslag diskuteras, prioriteras och bereds till BU och i förekommande fall till KS/KF.  

  

År 2. September 2012-september 2013  
  

Förslag beslutas och genomförs successivt. Uppföljning och utvärdering i syfte att kunna 

prioritera, revidera och eventuellt föreslå nya åtgärder/processer.  

  

Projektplanen ses över och eventuellt revideras.  
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År 3. September 2013- september 2014.  

  

Som år två samt med slutrapport, utvärdering och förslag till avveckling av projektet samt 

överlämning av resultat till Kommunfullmäktige.   

4. Finansiering  
Finansiering sker via anslag från Kommunfullmäktige av medel avsatta i 2010 års bokslut.  3 

mkr avsätts för projektet för bl.a en extern projektledare, projektadministration och processtöd, 

för dialog, möten eventuella studiebesök samt för utvärderingar etc. Den årliga budgeten 

fastläggs i projektplanen.   

  

5. Beräknade kostnader och tidsåtgång  

5.1 Kompetensbehov  
Projektägare;    

  

Kommunfullmäktige med delegering till Lars Rådh, 

kommunchef   

Styrgrupp:    Michael Martinsson, Chef BU-förvaltningen  

    Jukka Taipale , Ekonomichef  

    Vakant, Personalchef  

    

  

  

Vakant, person från samverkande högskola  

Projektledare;   

  

Vakant 50-100%   

Projektgrupp;   Jan-Ivar Kvickström   20%  

    Sune Bernsand  10%  

    Handläggare KLF prel.  

Matthias Pfeil   5%    

    Kommunikatör prel.  

Rose-Marie Fältskog   5-10%   

    

  

  

Referensgrupp:  Referensgrupp övervägs i den första kartläggningsfasen, aktuella 

kan vara personer som är föräldrar, elever, näringslivsidkare.   

      

    Kommunens ledningsgrupp bör också fungera som referensgrupp  

   

  

  

5.2 Kostnadsramar  Se 
punkt 4  



56  

  

  elisabeth.c.andersson@mdh.se    

6. Risker  
Risk värderas utifrån sannolikhet och dets påverkan på projektet. En skala från 1-3 användas.  
1 innebär liten sannolikhet att risken kommer att hända, 3 mycket stor sannolikhet.  
1 att påverkan på projektet är minimal om risken händer och 3 mycket stor påverkan på projektet.  
Värden på sannolikhet och påverkan multipliceras och detta indikerar det övergripande risktalet.  

Risk  Åtgärd  Ägare  Sannolikhet/påverkan  

Olika 

uppfattningar om 

skolans uppdrag 

och förutsättningar  

Gemensam dialog 

och  

nulägesanalys 

med/mellan 

framförallt 

förtroendevalda och 

skolans personal  

Styrgrupp och 

projektledare  

2/3  

6  

Olika målbild   Gemensam dialog och 

gemensamt åtagande 

om skolans utifrån 

målbild med 

utgångspunkt från 

Kommunfullmäktiges 

övergripande  mål  

Styrgrupp och 

projektledare  

1/3  

3  

Olika 

uppfattningar om 

vilka åtgärder som 

ger effekt  

Använda 

utvärderingar och 

analyser som 

utgångspunkt för 

beslut om vilka 

åtgärder/processer 

som ska 

genomföras  

Styrgrupp och 

projektledare  

2/3  

6  

  

  

Bristande resurser  Väga/utvärdera insatta 

resurser mot effekten 

av olika  

Styrgrupp, 

BUnämnden, 

KS/KF  

2/3  

6  

 förslag och 

processer och 

beslutade mål och 

metoder. Tillföra 

mer resurser  

  

Bristande vilja från 

personalen att bidra 

till arbetet  

Tillräcklig Dialog 

och gemensamma  

utgångspunkter, ger 

verklig delaktighet  

Styrgrupp, 

skolledningen, 

BUNämnden  

1/3  

3  

  

  

7. Rapporteringsrutiner  
  

Projektet rapporterar till och föreslår beslut till KF/KS och BU-nämnden.  
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Dialog ska ske på lämpligt sätt med de fackliga organisationerna. Personalen erbjuds dialog och 

delaktighet i ex. genom medverkan i arbetsgrupper och samverkan sker med de fackliga i 

ordinarie samverkansformer.   

  

Förslag till BU-nämnden och KS/KS samverkas i sedvanlig ordning.   

  

En kommunikationsplan för arbete ska upprättas. Största möjliga öppenhet genom information 

och dialog med möjlighet att komma med förslag och idéer samt få dessa återkopplade ska vara 

utgångspunkter för arbetet och är en framgångsfaktor.   
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2012-06-12  

    

  

  

  

8. Projektplan  
  

  

  

  

Projektnamn:  Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i 

skolan kallad Skolprojektet.  

FAS 1: Kartläggning och analys av förskola, skola och 
fritidshemmen i Flens kommun.  
  

    

Projektägare:  Kommunfullmäktige med delegering till Lars Rådh  
  

    

Styrgrupp:  

  

Lars Rådh Kommunchef  

Michael Martinsson Chef BU förvaltningen Jukka  

Taipale Ekonomichef  

Carina Tigerstrand HR-chef  

Mooner Adan Ali Hasler  IDA Västerås kommun Pirjo 
Lahdenperä Professor Mälardalens Högskola Håkan 

Borg Lärarförbundet.  
  

    

Projektledare  

  

Kristina Lohman  
  

    

Start datum FAS 1:  Februari 2012  

Slut datum FAS 1:  

  

Oktober 2012  

  

  

  

  

  BILAGA 2 
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Datum och underskrift Projektägare/finansiär  

  

8.1 1 Direktivet  

Projektet som är initierat av kommunfullmäktige genom beslut den 26 maj 2011 ska 

tillsammans med skolans personal och i dialog med övriga intressenter ta fram förslag till 

åtgärder som förbättrar skolans förutsättningar att successivt och markant öka skolans 

måluppfyllelse. I fokus ska stå eleverna och deras resultat.   

Den nulägesanalys som togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige och som redovisats 

för fullmäktige visar bl.a. att måluppfyllelsen avseende elever som gått ut grundskolan och 

som nått målen i alla ämnen minskat från 78,3% år 2000 till 56,8% år 2010 (rikssnitt 2010, 

77%). Kommunfullmäktige har uttalat att denna utveckling är oacceptabel och att 

utvecklingen måste vändas.  

Utvecklingen har skett trots goda ambitioner från skolan men detta har inte räckt till för att 

bryta den negativa utvecklingen. Redan idag innebär den låga måluppfyllelsen stora 

negativa effekter för såväl individ som samhälle.   

Syftet med projektet är att ta fram förslag till åtgärder som sedan ska genomföras i skolan 

och kommunen/samhället i övrigt så att måluppfyllelsen kan förbättras markant -successivt 

och hållbart. Projektet ska ta fram och stödja utveckling och implementering av ett 

kvalitetsledningssystem som innehåller uppföljning och utvärdering på övergripande nivå, 

enhetsnivå och elevnivå. Kvalitetsledningssystemet ska innehålla metoder för ständiga 

förbättringar av verksamheten.  

Skolans organisation och uppdrag är komplicerade och ”blandningen” av nationell styrning 

direkt till skolan och dess rektorer och den lokala styrningen gör det än mer komplicerat att 

kunna förstå och styra skolan. Därutöver måste läggas till en allt mer komplicerad och 

förändrad samhällsstruktur, förändringar av socioekonomiska förutsättningar och snabba 

omvärldsförändringar. En viktig del den första tidens i arbete är därför att skapa en 

gemensam nulägesbeskrivning och en gemensam uppfattning om skolans utgångspunkter, 

förutsättningar och uppdrag ur såväl lokalt som ur nationellt perspektiv. Framförallt är det 

viktigt för förtroendevalda och skolans personal men också för elever, föräldrar och 

näringsliv.  
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Detta är ett treårigt skolprojekt och kommer att delas in i olika faser. Denna projektplan 

behandlar det första delprojektet inom skolprojektet: ”Kartläggning och analys av förskola, 

skola och fritidshemmen i Flens kommun, FAS 1.  

  

1.1 Förkortningar  

BU betyder Barn- och utbildningsförvaltningen.  

BUN betyder Barn- och utbildningsnämnden.  

Skola betyder förskola, grundskola och fritidshem.  

KS betyder Kommunstyrelse.  

KF betyder Kommunfullmäktige.  

8.2 2 Beskrivning   

2.1 Effektmål för hela projektet  
Effektmålet är en markant ökad måluppfyllelse. Inom projektet kommer måluppfyllelsen 

liksom utvärdering av igångsatta processer att följas och ligga som underlag för utarbetande 

av ytterligare förslag till åtgärder och förändringar.  

  

2.1.1 Effektmål för FAS 1: ” Kartläggning och analys av skolan i Flen”  

Effektmålet i kartläggning och analysfasen är att stärka skolans kvalitetsarbete. Både de 

enskilda skolorna men också det övergripande arbetet inom BU.  Framtagandet av t.ex. 

kommungemsamma enkäter till föräldrar och elever kan bida till att skolorna ges ökad 

möjlighet att själva analysera och komma fram till lösningar i arbetet med att öka 

måluppfyllelsen. De ger också BUN en möjlighet att få en helhetsbild av skolornas 

utveckling då projektets analysmaterial kan användas som återkommande verktyg i skolans 

kvalitetsarbete. Viktigt är att projektet både stödja, påverka och utveckla pågående arbete i 

skolorna i syfte att öka elevernas måluppfyllelse.  

2.2 Projektmål för hela skolprojektet  
Projektet ska leverera förslag till åtgärder/processer som är bedömda/prioriterade samt 

framtagna i dialog med skolans personal och i förekommande fall med övriga intressenter. 

Förslagen ska vara avsedda att kunna implementeras i skolan för att förbättra 

måluppfyllelsen. I projektet ingår att sammanställa befintliga pågående projekt och 
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processer och bedöma dem i förhållande till nuläget och med beaktande av dessa ta fram 

nya förslag. 2.2.1 projektmål för FAS 1: ”Kartläggning och analys av skolan i Flen”  

Att i oktober 2012 presentera en kartläggning och analys av skolorna i Flens kommun i 

form av en projektrapport. Rapporten ska presentera skolornas styrkor men också dess 

utmaningar med utgångspunkt från skolans uppdrag, förutsättningar och aktuell forskning. 

Rapporten ska ligga till grund för projektets fortsatta arbete.  

2.3 Avgränsning  
FAS1 uppdrag är att göra en kartläggning och analys av förskolan, grundskolan och 

fritidshemsverksamheten i Flens kommun.   

2.4 Prioritering  
Tid 30%  

Kostnad 10% 

Kvalitet 60%  

  

Arbetets kvalitet har högsta prioritet då framtida beslut om insatser i skolan bygger på 

kartläggning och analysrapporten. Avgörande för kvalitén är att förankringsarbetet är 

grundligt. Att politiker, personal, elever och föräldrar i Flens skolor får möjlighet att delta 

i analysarbetet. Avgörande är också att analyserna är skarpa och att rapporten har ett 

framåtsyftande och utvecklingsinriktat anslag. Hög kvalitet i arbetsprocessen och på 

rapporten är en förutsättning för att projektets effektmål uppnås. Att rapporten levereras i 

tid är också en viktig prioritering i arbetet. En allt för utdragen process innebär att energin 

i skolornas förändringsarbete kan avta. Då kostnaderna för detta delprojekt utgörs till stora 

delar av fasta personalkostnader kommer nästan inga kostnadsprioriteringar behöva göras.  

  

2.5 Koppling till andra projekt/processer  

FAS  1 har en tydlig koppling till BU s arbete. Projektet berör i allmänhet olika 

processer/arbeten inom BU men i synnerhet arbetet med att kvalitetssäkra elevernas 

utbildning. Ett nära samarbete med medarbetare och chef inom BU är en förutsättning för 

att uppnå projektmål och effektmål. BU s processer och arbete utgör också ett viktigt 

underlag vid analysen av skolorna. Vilka processer stödjer processerna till m ökad 
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måluppfyllelse?  I projektrapporten kommer också en sammanställning och analys av 

pågående arbete att presenteras.  

Inom BU pågår också ett arbete med den s.k. kvalitetsutredningen. En förutsättning för 

skolprojektet är att kvalitetsutredningens arbete i rimlig omfattning kommunicerar och 

samplaneras med skolprojektet.   

Inte minst viktigt är detta då åtgärder som kan komma att föreslås vid nästa fas inom 

skolprojektet kan komma att innehålla konsekvenser för skolorganisationen.   

  

 2.6 Förutsättningar  

Projektarbete ska förutom projektdirektivet utgå ifrån de nationella utgångspunkter, mål 

och regelverk som gäller för skolan.   

2.7 Avvikelser  

Avvikelser från mål, milstolpar och tidsplan i övrigt rapporteras till projektets styrgrupp.  

2.8 Konsekvenser för kommunens övergripande mål  

Kartläggning och analysarbetet kan bidra till att delar av budgetmålet MÅL 6 ”En skola att 

vara stolt över” kan uppfyllas. Delprojektet kommer att under 2012 stödjer särskilt 

prioriteringen ”Att öka och förbättra systematiken kring uppföljning av elevers resultat, så 

att metoder som leder till förbättringar kan identifieras och stödjas”.   

  

8.3 3. Tidplan  

Skolprojektet är ett treårigt projekt med avrapportering till Kommunfullmäktige.   

Delprojektet ”Kartläggning och analys av skolan i Flen” är ett det första delprojektet inom 

Skolprojektet. I projektdirektivets tidplan beskrivs att skolprojektet startade i september 

2011 och ska avslutas i september 2014. Då rekrytering av projektledare drog ut på tiden 

är tidsplanen för projektet förskjutet några månader. Nedan presenteras skolprojektets totala 

tidsplan med dess tänkta delprojekt.  

  

8.4 Tidsplan Skolprojektet    
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Tidsplan FAS 1” Kartläggning och analys av skolan i Flen”  

  

Projektrapporten lämnas över till Kommunfullmäktige sammanträdet den 29 november.  

Beslutspunkter är styrgruppens beslut om:  

• Projektplan 14 juni 2012  

• Projektrapporten ” Kartläggning och analys av skolan i Flen” 10 oktober 2012  

• Beslut om ny projektplan för delprojekt ” Förslag till åtgärder” 8 november 2012  

  

  

Aktiviteter  Ansvar  Tid  Milstolpar  

Kartläggning        

-  Se 

aktivitetslista, bilaga 

1 och 2  

Kristina   v. 15-24  V 24. 1  
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Arbete med 

rapporten  

      

 -  Sammanställa  Kristina   v. 32-36    

 -  Utkast klart    v. 37  2  

 -  Processa     v. 37-47    

-  Fullmäktige 

beslut  

  v. 48  3  

  

Möten våren 2012  

Styrgrupp  Projektgrupp  Referensgrupp  

4 april   09.30-12.00      

20 april 09.30-12.00  16 april 15.00-17.00   

25 april 14.00-1700  

17 april 15.00-16.15  

26 april 08.15-09.30  

9 maj    09.30-12.00  7 maj  14.00-17.00  

28 maj 14.00-17.00  

8 maj 13.15-15.00  

29 maj 13.15-15.00  

14 juni  09.30-12.00  11 juni 14.00-17.00  12 juni 13.15-15.00  

  

Möten hösten 2012  

Styrgrupp  Projektgrupp  Referensgrupp  

15 augusti  09.00-12.00  31augusti 08.30-12.00    

18 september 09.00-15.00  11 sep 14.00-17.00    

  5 okt 13.15-16.00    

10 oktober 09.00-15.00  19 oktober 13.15-16.00    

      

8 november 09.00-12.00  1 nov  08.30-11.00    

11 december 09.00-12.00  14 dec 1315-1600    

Se alla aktiviteter inom delprojektet” Kartläggning och analys av skolan i Flen”. Bilaga 1 

och  

2.   

4. Resursplan  
  

Resurs/kompetens  Källa  Status  

Projektägare  Lars Rådh  Säkrad  

Projektledare  Kristina Lohman, 100%  Säkrad (ska genomgå 

utbildning i 

projektledning)  
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Projektkunskap  Projektutbildning, Päivi 

Hellberg, ingår både i 

projekt- och styrgrupp  

Säkrad  

Styrgrupp  Representanter från olika 

förvaltningar med olika 

perspektiv på skolan, 

högskolan, annan 

kommuns erfarenheter och 

fackligt perspektiv  

Ungefär 4 tim/mån  

Säkrad  

Projektgrupp  Tjänstemän med olika 

ansvar inom kommunen ca 

5-10%  

Jan-Ivar Kvickström, 40%  

  

Säkrad  

Kunskaper i olika områden 

som gagnar projektet  

Tjänstemän med olika 

ansvar inom kommun och 

näringsliv  

 Ej säkrad, alla personer är 

ännu ej tillfrågade   

Projektadministration  Päivi Hellberg, 20%  Säkrad  

Kommunikationsarbete  Marianne Rynefeldt-Skog 

Rose-Marie Fältskog  

Säkrad  

  

5. Budget   
  

      Fas 1  

   
   

feb-12 - 

okt12  

Löner     600 000 

Arvoden     78 000   

Resor     8 000   

Möbler, kontorsmat      45 000   

Litteratur     5 000   

Möten     1 000   

Inform  (trycksaker, 

annons )  

   10 000   

Utbildning, seminarier     10 000   

Arbete med rapport     8 000   

Totalt     765 000 

  

6. Organisation  
  

Projektägare: Lars Rådh Kommunchef  
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Projektledare: Kristina Lohman  

  

Styrgrupp:  

Lars Rådh Kommunchef  

Michael Martinsson, Barn- och utbildningschef  

Carina Tigerstrand, HR chef  

Jukka Taipale, Ekonomichef  

Mooner Adan Ali Hasler, IDA Västerås kommun  

Pirjo Lahdenper, Professor Mälardalens Högskola  

Håkan Borg, Lärarförbundet  

Kristina Lohman, Projektledare  

  

Projektgrupp:  

Kristina Lohman, Projektledare  

Jan-Ivar Kvickström, Planeringssekreterare Bu-förvaltningen  

Annika Nilsson, bitr. Förskolechef 

Reino Dahl, Rektor  

Päivi Hellberg, Administratör  

Matthias Pfeil, Planeringssekreterare utredning o strategi avd.  

 …samt adjungerande personer efter behov.  

  

Referensgrupp:  

Dan Olofsson, LR  

Åsa Gustavsson, Lärarförbundet  

Mona Lundqvist, Lärarförbundet  

Ingrid Elsberg, Kommunal  
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7. Kommunikation  
 Se kommunikationsplan, bilaga 3.  

8. Avslut  

8.1 Leverans och överlämning  

Delprojektets slutprodukt är en skriftlig rapport för hela arbetet. Rapporten ska presentera 

skolornas styrkor men också dess utmaningar med utgångspunkt från skolans uppdrag, 

förutsättningar och aktuell forskning. Den rapporten kommer projektledaren att presentera 

för kommunfullmäktige den 29 november 2012. Projektägaren är ansvarig för att rapporten 

överlämnas till respektive nämnd.  

Därefter ska” populärversion” av rapporten utformas för att göra den mer läsarvänlig och 

tillgänglig för elever, personal, föräldrar och övrigt intresserade.   

  

Det kommer också skrivas 10 olika delrapporter, en för varje skola och ett dokument för 

förskolan som beskriver den specifika skolans resultat, styrkor och utmaningar. Dessa 

rapporter är i första hand till för respektive skolas interna arbete men också för den 

sammanfattande analysen. Projektägaren är ansvarig för lämna över dessa rapporter till BU 

och barn och utbildningsnämnden.   

8.2 Projektavslut  

Slutrapportens ”populärversion” är det underlag som förslag till åtgärder, för ökad 

måluppfyllelse i Flens skolor, tar sin utgångspunkt i. D.v.s. här börjar nästa delprojekt inom 

skolprojektet.   
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2013-01-28  

    

  

  

  

9. Projektplan   
  

  

  

  

Projektnamn:  Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i 

skolan kallad Skolprojektet. FAS 2: Förslag på 

åtgärder  
  

    

Projektägare:  Kommunfullmäktige med delegering till Lars Rådh  
  

    

Styrgrupp:  

  

Lars Rådh Kommunchef  

Kerstin Soläng tf Chef BU-förvaltningen  

Jukka Taipale Ekonomichef  

Carina Tigerstrand HR-chef  

Mooner Adan Ali Hasler  IDA Västerås kommun  

Pirjo Lahdenperä Professor Mälardalens Högskola 
Håkan Borg Lärarförbundet  
  

    

Projektledare  

  

Kristina Lohman  
  

    

Start datum FAS 2:  December 2012  
  

Slut datum FAS 2:  Augusti 2013  

  

  

  

  

  

  

BILAGA 3 
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Datum och underskrift Projektägare/finansiär  

  

9.1 1 Direktivet  

Projektet som är initierat av kommunfullmäktige genom beslut den 26 maj 2011 ska tillsammans 

med skolans personal och i dialog med övriga intressenter ta fram förslag till åtgärder som 

förbättrar skolans förutsättningar att successivt och markant öka skolans måluppfyllelse. I fokus 

ska stå eleverna och deras resultat.   

Den nulägesanalys som togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige och som redovisats för 

fullmäktige visar bl.a. att måluppfyllelsen avseende elever som gått ut grundskolan och som nått 

målen i alla ämnen minskat från 78,3% år 2000 till 56,8% år 2010 (rikssnitt 2010, 77%). (År 

2012 så var andelen (i %) som uppnått målen i all ämnen i Flen 63,8 och rikssnittet var  

77,4.)  

Kommunfullmäktige har uttalat att denna utveckling är oacceptabel och att utvecklingen måste 

vändas.  

Utvecklingen har skett trots goda ambitioner från skolan men detta har inte räckt till för att bryta 

den negativa utvecklingen. Redan idag innebär den låga måluppfyllelsen stora negativa effekter 

för såväl individ som samhälle.   

Syftet med projektet är att ta fram förslag till åtgärder som sedan ska genomföras i skolan och 

kommunen/samhället i övrigt så att måluppfyllelsen kan förbättras markant -successivt och 

hållbart. Projektet ska ta fram och stödja utveckling och implementering av ett 

kvalitetsledningssystem som innehåller uppföljning och utvärdering på övergripande nivå, 

enhetsnivå och elevnivå. Kvalitetsledningssystemet ska innehålla metoder för ständiga 

förbättringar av verksamheten.  

Skolans organisation och uppdrag är komplicerade och ”blandningen” av nationell styrning 

direkt till skolan och dess rektorer och den lokala styrningen gör det än mer komplicerat att 

kunna förstå och styra skolan. Därutöver måste läggas till en allt mer komplicerad och förändrad 

samhällsstruktur, förändringar av socioekonomiska förutsättningar och snabba 

omvärldsförändringar. En viktig del den första tidens i arbete är därför att skapa en gemensam 

nulägesbeskrivning och en gemensam uppfattning om skolans utgångspunkter, förutsättningar 
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och uppdrag ur såväl lokalt som ur nationellt perspektiv. Framförallt är det viktigt för 

förtroendevalda och skolans personal men också för elever, föräldrar och näringsliv.  

Detta är ett treårigt skolprojekt och kommer att delas in i olika faser. Denna projektplan 

behandlar den andra fasen inom skolprojektet: förslag på åtgärder, FAS 2.  

  

1.1 Förkortningar  

BU betyder Barn- och utbildningsförvaltningen.  

BUN betyder Barn- och utbildningsnämnden.  

Skola betyder förskola, grundskola och fritidshem.  

KS betyder Kommunstyrelse.  

KF betyder Kommunfullmäktige.  

9.2 2 Beskrivning   

2.1 Effektmål för hela projektet  

Effektmålet är en markant ökad måluppfyllelse. Inom projektet kommer måluppfyllelsen liksom 

utvärdering av igångsatta processer att följas och ligga som underlag för utarbetande av 

ytterligare förslag till åtgärder och förändringar.  

2.2 Projektmål för hela skolprojektet  

Projektet ska leverera förslag till åtgärder/processer som är bedömda/prioriterade samt 

framtagna i dialog med skolans personal och i förekommande fall med övriga intressenter. 

Förslagen ska vara avsedda att kunna implementeras i skolan för att förbättra måluppfyllelsen. 

I projektet ingår att sammanställa befintliga pågående projekt och processer och bedöma dem i 

förhållande till nuläget och med beaktande av dessa ta fram nya förslag.  

2.2.1 projektmål för FAS 2.  

  

Under FAS 1 som pågått under våren och hösten 2012 har en kartläggning och analys av skolan 

skett. Resultat av det arbetet presenterades som en rapport ” Nulägesbeskrivning och analys av 

den kommunala förskolan, grundskolan och Fritidshemmen i Flens kommun”. 

Kommunfullmäktige i Flens kommun antog den 13 december 2012 denna rapport och godkände 

den som ett underlag för projektets fortsatta arbete. Skolorna har analyserats utifrån åtta olika 

perspektiv bl.a. ledarskap, lärmiljö och resurser. Under dessa perspektiv finns det drygt 30 olika 
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utmaningar beskrivna. Dessa utmaningar har sedan kategoriserats i fyra viktiga strategiska 

områden.  Syftet med hela FAS 2 är att, med skolrapporten som utgångspunkt, ta fram åtgärder 

kopplat till dessa fyra strategiska områden. Se bild 1. Dessa fyra strategisk områden ska sedan 

ange riktningen för de åtgärder som behöver vidtas från hösten 2013 och fram till 2019 för att 

förbättra resultaten vid Flens skolor. År 2019 ses som ett riktmärke då Flens kommun 

visionsarbete syftar till samma årtal.   

   

Bild 1. Fyra strategiska områden  

 
För att hålla fart i utvecklingsarbetet kommer vissa processer under FAS 2 startas igång men 

också i syfte att förstärka det arbete som redan pågår i verksamheterna. Och för att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för de åtgärder som kommer att vidtas under nästa fas i projektet, 

FAS 3, påbörjas arbetet med två prioriterade delprojekt under FAS 2. Dessa delprojekt har en 

egen projektorganisation men styrs av skolprojektet. Se bilaga 1.  

  

Mål 1: Projektet ska till kommunfullmäktige den 29 augusti redovisa ett ” Strategidokument 

2013-2019 Färdplan Skolan”, som tagits fram i dialog med skolans personal och andra 

intressenter, och som föreslår åtgärder för att nå projektets effektmål, markant ökad 

måluppfyllelse.   

”Färdp lan skolan”   

Strategier för  

Flens skolors  

utveckling  

2013-2019   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Strategi 1   

E

n  inspirerande  

och utmanande  

lärmiljö i  

mångfald   

Strategi 3   

En tydlig  

styrning och ett  

utmanande  

pedagogiskt  

ledarskap   

Strategi 2   

En lärande  

organisation med  

fokus på mål och  

resultat  

Strategi 4   

Samverkan och  

öppenhet  
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Mål 2: Projektets ska i samverkan med skolan initiera ett antal prioriterade åtgärder under FAS 

2: dels påbörja två delprojekt samt starta arbetet med olika utvecklingsprocesser.   

  

Delprojekt 1: Skolprojektets styrgrupp ska till barn och utbildningsnämnden den 

5 september ge förslag på ny skol-och ledningsstruktur för Flens förskolor och 

grundskolor. Se delprojekts organisation, bilaga 1.  

Delprojekt 2: Delprojektet ska till barn och utbildningsnämnden den 10 oktober 

redovisa ett förslag till kvalitetsledningssystem för förskola grundskola, gymnasiet 

och fritidshemsverksamheten och som tagits fram i samverkan med utrednings- 

och strategiavdelningen och övriga intressenter. Se delprojekts organisation, 

bilaga 1.  

  

Mål 3: Projektet ska under våren 2013 skapa förståelse och delaktighet i det omfattande 

utvecklingsarbetet som kommer att ske under de närmaste åren genom att öka hela 

skolorganisationens kompetens i utveckling- och förändringsarbete.  

  

Bild 2. En visualiserad bild över FAS 2 övergripande mål.  

  

  Strategidokument (mål 1)  
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Förändringskompetens (mål 3)  

2.4 Prioritering  

Tid 50%  

Kostnad 10% Kvalitet 

40%  

  

2.5 Koppling till andra projekt/processer  

Det är viktigt att arbetet under FAS 2 sker i nära samverkan med barn och  

utbildningsförvaltningen och barn och utbildningsnämnden. Flera av de åtgärder, delprojekt och 

igångsättande av olika utvecklingsprocesser, som föreslås i denna projektplan är också en del av 

BU-nämndens verksamhetsplan för 2013. Se BU-nämndens verksamhetsplan, Mål:2: 

Utvecklande, lärande och hälsobefrämjande miljöer för alla barn och ungdomar.  

  

 2.6 Förutsättningar  

Projektarbete ska förutom projektdirektivet utgå ifrån de nationella utgångspunkter, mål och 

regelverk som gäller för skolan.   

2.7 Avvikelser  

Avvikelser från mål, milstolpar och tidsplan i övrigt rapporteras till projektets styrgrupp.  

9.3 3. Tidplan och aktiviteter  
  

3.1 Övergripande tidsplan  

Skolprojektet är ett treårigt projekt med avrapportering till Kommunfullmäktige.   

FAS 2, ”Förslag på åtgärder”, är ett den andra delen inom Skolprojektet. I projektdirektivets 

tidplan beskrivs att skolprojektet startade i september 2011 och ska avslutas i september 2014. 

Då rekrytering av projektledare drog ut på tiden är tidsplanen för projektet förskjutet några 

månader. Nedan presenteras skolprojektets totala tidsplan med dess tänkta faser.  
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9.4 Tidsplan Skolprojektet    

  
  

  

3.2 Tidsplan och aktiviteter FAS 2  
  

Varje projektmål i FAS 2 har en egen aktivitetsplan. Nedan redovisas dessa tre 

aktivitetsplaner.  

  

  

  

  

  

Aktivitetspla

n  
Mål 1  

  

          

Område  Syfte  Aktiviteterexemp

el våren  
2013  

Tidplan  Ansvar  Kostnade

r  
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Framtagande av 

strategidokumen

t ” Färdplan 

skolan”  

Att ta fram ett 

strategidokument 

som beskriver de 

insatser som ska 

genomföras i 

förskola/grundskol

a och 

gymnasieskola 

under perioden 

september 2013 till 

och med 2019.   

-Arbete med att ta 

fram förslag på 

strategier på 

respektive 

skol/förskole 

område  
-På rektorsträffar 

presentera varje  
skol/förskole 

område 

utvecklingsarbete 

och skolrapporter  
-studiebesök 

kommuner som har 

god måluppfyllelse -

Föreläsare tex 

Nossebro på 

rektorsträff -

genomföra ett antal 

workshops med 

övriga intressenter; 

socialtjänsten, 

fritidsgårdarna etc.  
-öppna 

föräldramöten  

Beslutsgången

: Utkast till 

styrgruppen  

klart 14 maj 

Beslut 

styrgrupp 12 

juni  
BU-

nämnden  
13 juni  
KSAU 5 

augusti   
KS 12 

augusti  
KF 29 

augusti  

Kristina 

Lohman, 

projektledar

e  

200 000  
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De processer som finns beskriva i MÅL 2 och som beräknas komma igång under FAS 2 kommer 

med all sannolikhet även fortsätta under projektets FAS 3. Detta beroende på när under FAS 2 

dessa aktiviteter rent praktiskt kan komma igång.  

  

Aktivitetsplan  
Mål 2  

  

Syfte  Aktiviteterexempel  Målgrupper  Tidplan  Ansvar  Resurser  

De utvecklingsinsatser som ska initieras under FAS 2 och som beskrivs nedan presentas utifrån de fyra strategiska områdena som 

beskrivs i strategidokumentet ”Färdplan skolan”. Se mål 1.  
En inspirerande  
och utmanande  
lärmiljö i mångfald  

            

Mångfaldinkludering  Att göra en 

förstudie/arbete 

ute på skolorna. 

Syftet är dels att 

skapa sig en bild 

arbetet ute på 

skolorna men 

också att föreslå 

förbättringsåtgär 

der  

-Fältstudier -Fortsatt 
analys av lärmiljön -
Handledning och  
stöd till  
personal/skolledn 
ing  
-arbeta fram förslag 
på strategier i 
mångfalds arbetet  
t.ex. IDA  
(utvecklingsarbet e i 
Västerås  
kommun) och 
elevhälsans  
arbete)  

  

-Undervisade 
personal/elevs 
tödspersonal 
och skolledare   
-elever  
-föräldrar  

-Start 
februari  
2013  
-planering 
av arbetet 
presentera 
strategier 
senast 1 
maj  
2013  

Utv.ledare 

mångfald  
100%  
”fältarbetare” i 
mångfald som 
arbetar ute på 
skolorna/försk 
olorna i Flens 
tätort  
40% 
utvecklingsled 
are(ingå i  
projektgrupp)  

  
95 00  
 ( utv.ledare)   
230 00   
( fältarbetare)  

Arbete med att öka 

likvärdigheten i 

lärande och 

bedömning  

Syftet är att 

påbörja arbetet 

med ökad 

likvärdighet och 

rättvisa i lärande 

och 

bedömningar.   

-Ämnesgrupper/ 
nätverk  
-Ta del av andras 
utv.arbete/model 
ler tex besök i Borås  
-Föreläsning - Ta 

fram strategier för 

en utmanande och 

inspirerande 

lärmiljö  

-lärare i  
kommunen  

  

Underlag 

till 

projektgrup 

pen 1 maj  

Utv.ledare.  
lärande  

-40% 
utvecklingsled 
are(ingå i  
projektgrupp)  

  
95 000   
( utv.ledare)  

  
50 000  
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Samarbete 

fritidshem skola  
Syftet är att arbeta 
fram  
strategier för  
samverkan/samar 

betet skola och 

fritidshem  

-Fritidshemmens 
personal gör 
studiebesök/ 
bench-learning -
arbete på 
fritidshemsträffarna  
  

  

  

  

  

  

  

Fritidshemme 

ns personal  
Underlag 

till 

projektgrup 

pen senast 

1 maj  

Kristina 

Lohman, 

projektledare  

70 000  

 

Aktivitetsplan  
Mål 2  

  

Syfte  Aktiviteterexempel  Målgrupper  Tidplan  Ansvar  Resurser  

En lärande 

organisation med 

fokus på mål och 

resultat  

            

Delprojekt: Att 

föreslå ett 

kvalitetsledning 

ssystem.   

Syftet är att 
arbeta fram ett 
förslag till ett 
kvalitetsledningss 
ystem som 
samverkar med 
både de  
nationella- och 

kommunala 

uppdragen.    

-Tillsätta en  
arbetsgrupp med 
representanter för  
verksamheterna 
och övriga 
sakkunniga i 
kommunen.   
-Se delprojekts 

organisation och 

separat projektplan  

  Utkast: 
styrgruppen 
aug -13 Beslut: 
styrgrupp sep-
13 BUN 10/10  
KSAU 21/10  
KS 4/11  
KF 28/11  

Annika Nilsson, 

Delprojektledare  
 
Delprojektledare 
100% Annika  
Nilsson  
370 000  

  
75 000  

Inventering av 
alla  
medarbetares  
kompetens  

  

Syftet är att få ett 

underlag för de 

kompetensutveck 

lingsinsatser som 

kommer att 

genomföras från 

och med hösten 

2013 och framåt  

-inventera den 
formella behörigheten 
-genomföra analys av 
medarbetarnas 
kompetens i  
relation till 

uppdraget  

-lärare  
-elevstödjare  
-skolledare  
- 
skoladministra 
tör  

Klart 1 maj  
till  
projektgrup 

pen  

Annika Nilsson, 

Delprojektledare  
120 000  

Skolornas inre 

organisation  
Syftet är att skapa 

bättre 

förutsättningar för 

skolornas eget 

utvecklingsarbete 

och ledning av 

skolans arbete  

-  
Lagledarutbildnin 
gar  
- Handledning till 

rektorer/chefer  

-Skolledare 

/chefer -

Arbetslags. 

utv.ledare 

Skola/förskola  

Slutrapporte 
ring till  
projektgrup 
pen i juni  
2013  

  

Reino Dahl, 

rektor  
Konsultinsats  
55 000  
(lagl.utb)  
100 000(handl 

edning)  
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En tydlig 

styrning och ett 

utmanande 

pedagogiskt 

ledarskap  

            

Delprojekt: 

Förslag på ny 

skol- och 

lednings- 

struktur    

Syftet är att redovisa 
hur den framtida 
skol- och 
ledningsstrukturen 
för Flens för- och 
grundskolor kan 
organiseras för ökad 
kvalitet samt 
effektivt 
resursutnyttjande, 
med större andel 
tilldelade medel till 
undervisning.   
   

  

Tillsätta en 
arbetsgrupp med  
representanter för  
verksamheterna 
och övriga 
sakkunniga i 
kommunen.   
-Se delprojekts 

organisation och 

separat projektplan  

-Förskola  
-Grundskola  

Utkast:  
Styrgrupp 12  
juni Beslut: 
Styrgrupp  
aug 13 BU 
5/9  
KSAU 30/9  
KS 14/10  
KF 31/10  

Jan-Ivar 

Kvickström. 

Planerings- 

sekreterare  

10 000  

Aktivitetsplan  
Mål 2  

  

Syfte  Aktiviteterexempel  Målgrupper  Tidplan  Ansvar  Resurser  

Rektor/förskole 

som pedagogisk 

ledare  

Syftet är att stärka 

rektors och 

förskolechefs 

uppdrag som 

pedagogisk ledare  

-Handledning ( se 
ovan)  
-olika utbildnings- 

insatser tex 

ledardagar  

-rektor/ 

förskolechef  
Våren 2013  
Ledardagar  
23-24 maj  

Kristina  
Lohman, 
Projektledare/  
BU-chef  

75 000  

En tydligare 

politisk styrning  
Syftet är att skapa 

bättre 

förutsättningar för 

en tydlig styrning av 

förskola/ 

grundskola/ 

fritidshem/ 

gymnasium  

”Politikerskolan”  
- Skolriksdag  
-Handledning  
/utbildning  

- Politiker i  
BU-nämnden  
-

Förvaltningschef  

Våren 2013  
Skolriksdag  
6-7 maj( SKL)  

Kristina  
Lohman, 
Projektledare/  
BU-chef  

100 000  

Elevhälsan 

kopplad till 

förskolan  

Syftet är att arbeta 

fram en modell för 

elevhälsans arbete 

ur ett 1-16 års 

perspektiv  

-workshops  
-studiebesök  
-litteraturläsning -

arbete på 

rektorsmötena  

- Elevhälsan -

Förskolechefer -

Rektorer  

Avrapporte- 
ring till  
projektgrup 

pen juni 13  

Annika Nilsson, 

Delprojektledare  
20 000  

Samverkan och 

öppenhet  
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Samarbete 
skola/förskola 
och  
vårdnadshavare  

Syftet är att 
påbörja arbetet 
att ta fram olika 
förslag/modeller 
för ett förbättrat 
och utökat 
samarbete med 
vårdnadshavarna  
( kolla IDA)  

-workshops  
-föräldramöten  
-studiebesök -

arbete på 

rektorsmöten -

arbete ute på 

enskilda för- 

grundskolor  

-Förskola  
-Grundskola -

Vårdnadshavare  

Avrapporteri 
ng till  
projektgrup 

pen 1 maj  

Jan-Ivar 

Kvickström. 

Planerings- 

sekreterare  

10 000  

Samarbete med 

socialtjänsten  
Syftet är att öka 

samarbetet med 

socialtjänsten  

-workshops med   
- skolans 
personal/socialtjä 
nsten  
-fritid  
-kultur  

-Socialtjänsten  
-Elevhälsan -

Rektorsgruppen  

Avrapporteri 
ng till  
projektgrup 

pen 1 maj  

Annika Nilsson, 

Delprojektledare  
5000  

  

  

Aktivitetsplan Mål 

3  

  

          

Område  Syfte  Aktiviteter  Tidpl

an  
Ansvar  Kostnad

er  

Förändringskompet

ens  
Syftet är att 
skapa ett 
gemensamt 
språk och att ge  
medarbetarna  
verktyg i 

förändringsarbe

tet  

-Förändringens 
fyra rum på varje 
skol/förskoleomr
åde  
( inkl.gymnasiet) -

arbete på 

rektorsmötena  

Start 

våren 

2013  

Kristina  
Lohman,  
Projektleda

re  

150  000  

  

  

  

Se övergripande tidsplan för beslut i FAS 2. Bilaga 2 Styrgruppsmöten våren 2013  

Datum  Innehåll  Beslut  

15 

januari.   

Projektplan FAS 2  

Skolrapporterna, utkast  

  

Projektplan FAS 2  

26 

februari  

  

Skolrapporterna  

Aktivitetsplaner mål, 1,2,3  

  

Skolrapporterna  

20 mars  

  

Statusrapporter    

17 april  

  

Statusrapporter    

14 maj  

  

Strategidokument, 

”Färdplan skolan”, utkast  
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12 juni  

  

Strategidokument, 

”Färdplan  

skolan”  

Delprojekt 1, utkast  

Strategidokument 

”Färdplan skolan”  

Augusti  Delprojekt 1  

Delprojekt 2, utkast  

Delprojekt 1  

Sep( FAS 

3)  

Delprojekt 2  Delprojekt 2  

  

Projektgruppsmöten våren 2013  

9, 14, 28 januari  

4,11,19 februari  

4,11,25 mars  

8,15,22,29 april  

2-3,13,20,27 maj  

10,12,19 juni  

augusti  

  

  

Referensgruppsmöten (fackliga) våren 2013  

  

11 januari  

11 februari  

14 mars  

12 april  

13 maj  

5 juni  

  
  
  
  

4. Resursplan  
  

Resurs/kompetens  Källa  Status  

Projektägare  Lars Rådh  Säkrad  

Projektledare  Kristina Lohman, 100%  Säkrad   

Projektkunskap  Projektutbildning, Päivi 

Hellberg, ingår både i 

projekt- och styrgrupp  

Säkrad  
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Styrgrupp  Representanter från olika 

förvaltningar med olika 

perspektiv på skolan, 

högskolan, annan 

kommuns erfarenheter och 

fackligt perspektiv  

Säkrad  

Projektgrupp  Jan-Ivar Kvickström, 

utr.sekr  

(till och med 13/6-13) 40%  

Annika Nilsson, 

bitr.förskolechef, 100% 

Marianne Rynefeldt-Skog, 

informationsstrateg, 20% 

Utvecklingsledare, 2  

personer 40%  

  

Säkrad  

  

Säkrad  

  

Säkrad  

  

Ej säkrad, annons ute  

Projektadministration  Päivi Hellberg, 20%  Säkrad  

Kommunikationsarbete  Marianne Rynefeldt-Skog,  

20%  

  

Säkrad  

5. Budget   
    

Budget 2011-

2015 
 inkl utfall  för 2012       

inkl. tilläggsbudget med 200.000 från KLF Staben     

Projektmedel 2011 2012 2012, utfall 2013 2014 2015  

Beslut i KF den x/x Innan 

start 
Budget    t o m mars Totalt 

Rekrytering 209 

915  
25 

000  
22 950     234 

915  

Löner  800 

000  
728 186  880 000  880 000  150 000  2 710 000  

Arvoden**  120 

000  
120 516  20 

000  
20 

000  
0  160 

000  

Resor  12 

000  
8 134     12 

000  

Möbler, 

kontorsmat  
 50 

000  
51 720     50 

000  

Litteratur  5 

000  
4 434     5 

000  

Möten  25 

000  
11 939     25 

000  

Inform  (trycksaker, annons) 10 

000  
0     10 

000  

Utbildning, 

seminarier 
 60 

000  
105 071     60 

000  

Arbete med 

rapport 
 10 

000  
9 620     10 

000  
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Totalt 209 

915  
1 117 000  1 062 570  900 000  900 000  150 000  3 222 485  

** arvoden till styrgruppsmedlemmar (2012-2014) samt konsultstöd Annika Berggren (endast 

2012) 
 

  

  

  

Budget FAS 2 (se aktivitetsplanerna för mer detaljerad information)  

Tilläggsbudget  
FAS 2 _ jan - 

aug-13   

     

   budget  

Löner (Annika Nilsson 100%)  370 000 

Löner (2x utvecklingsledare 40%)  190 000 

Löner (fältarbetare 100%)  230 000 

Konsultkostnader (handledning och 

kompetensinventering)  
365 000 

Studiebesök, resor  275 000   

Utbildning, seminarier  300 000   

Litteratur  50 000   

Möten  40 000   

Information  (trycksaker, annonser )  50 000   

Övrigt  50 000   

Totalt  1 920 000  

              

6. Organisation  
  

Projektägare: Lars Rådh Kommunchef  

Projektledare: Kristina Lohman  

  

Styrgrupp:  

Lars Rådh Kommunchef  

Kerstin Soläng, tf Barn- och utbildningschef  

Carina Tigerstrand, HR chef  

Jukka Taipale, Ekonomichef  
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Mooner Adan Ali Hasler, IDA Västerås kommun  

Pirjo Lahdenper, Professor Mälardalens Högskola  

Håkan Borg, Lärarförbundet  

  

Projektgrupp:  

Kristina Lohman, Projektledare  

Jan-Ivar Kvickström, Planeringssekreterare Bu-förvaltningen  

Annika Nilsson, bitr. Förskolechef Reino 

Dahl, Rektor  

Päivi Hellberg, Administratör  

Marianne Rynefeldt-Skog, informationsstrateg  

  

Referensgrupp:  

Dan Olofsson, LR  

Åsa Gustavsson, Lärarförbundet  

Mona Lundqvist, Lärarförbundet  

Ingrid Elsberg, Kommunal  

  

  

  

Referensgrupp föräldrar:  

Projektledaren träffar en gång i månaden även en grupp föräldrar, mellan 4-10 personer, som 

frivilligt har anmält sig att fungera som bollplank i projektet.    

  

7. Kommunikationsplan.   

Se bilaga 3   
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8. Riskanalys   
En riskanalys har genomförts i styrgruppen men också i projektgruppen. Ansvarig för att åtgärda 

och förebygga riskerna är projektägaren och styrgruppen.  

I samband med framtagandet av projektplanen för 2013 har styrgruppen och projektgruppen 

gjort en riskanalys. Förr varje risk har en bedömning hur sannolikt det är att risken förverkligas 

och hur stor påverkan/konsekvens det skulle ha på projektets genomförande om det inträffade. 

Både sannolikhet och påverkan har bedömts på en skala från 1-5 med följande värde:  

1 inte alls  

2 inte särskilt mycket  

3 i någon mån  

4 ganska stor 5 väldigt stor  

För varje risk har riskvärdet för sannolikhet multiplicerats med riskvärdet för påverkan för att 

får ett övergripande risknivå. Risker med en risknivå mellan 1 och 8 anses vara små och kommer 

löpande observeras utan vidare åtgärder. Risker mellan 9 och 14 bedöms vara mellanstora och 

kommer att bevakas regelbundet för att bedöma om risken är ökande. Risker mellan 15 och 25 

är stora risker, som behöver bevakas ständigt och där åtgärder för att minimera och förebygga 

risken behöver arbetas in i projektplanen. Ansvarig för att åtgärda och förebygga riskerna är 

projektägaren och styrgruppen.  

  

Identifierad risk  Sannolikhet  Konsekvens  Risktal  
(projektgrupp 

ens tal med blå 

text)  

Åtgärd  

Hög risk          

Organisationen 

fastnar i  

”annanismen”, 

förväntningen att 

någon annan ska 

göra arbetet  

4  5  20  Förbättra delaktigheten 
bland personalen, fördela 
uppgifter, informera. 
Komma igång med 
processer ute på 
skolorna.  
Tydliga uppdrag.  

Brister i BU-

förvaltningens 

delaktighet och  
engagemang  

Roll- och 

intressekonflikter 

mellan projektet 

och förvaltningen  

4  5  20  Regelbundna möten 

mellan projektet och 

förvaltningen, 

information, tydlig 

ansvars- och 

rollfördelning.  
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Andra 

förvaltningar är 

inte med på banan  

4  5  20  Regelbunden 

information på 

ledningsgruppen, bjuda 

in nyckelpersoner på 

möten och seminarier  

Brist på 

gemensamt språk 

(begrepp) bland 

projektets  

4  4  16  Tydlig kommunikation 

och information. 

Gemensamma  

intressenter     utbildningar t.ex.  

förändringskompetens  

Bristande 

förtroende för 

ledarskapet i 

skolan  

4  4  16  Arbete på chefsmötena.  
Handledning och 

utbildning. Arbeta fram 

mera VI i chefsgruppen.  

Förankring hos 

personal saknas  

3  5  15  Förbättra delaktigheten, 

lyssna in synpunkter, 

kommunicera. Komma 

igång med processer ute 

på skolorna. Tydligt 

ledarskap  

Projektet har svårt 

att hitta rätt 

kompetens på rätt 

plats  

3  5  15  Rekryteringar genomförs 

i samarbete med HR-

kontoret, extra resurser 

och sakkunniga knyts till 

projektet  

Bristande 

beslutskapacitet i 

KF och BU-

nämnden  

3  5  15  Väl genomarbetat 

underlag till beslut. 

Politikerskolantydligare 

och starkare ledarskap   

Rekrytering av ny 

förvaltningschef 

påverkar  
projektet  

5  3  15 (20)  Regelbundna möten BU 

chef och projektet  

   

Identifierad risk  Sannolik 

-het  

Konsekvens  Risktal  
(projektgruppe 

ns tal med blå 

text)  

Mellanstor risk        

Brister i delaktighet (föräldrar, elever, andra 

intressenter)  

4   3  12 (10)  

Obalans jaget/laget  3   4  12  

Svag projektstyrning, dålig kontinuitet i möten  3   4  12  

Brist på uthållighet (vad händer i oss i 

förändringsprocesser)  
3   4  12  

Förskolan hamnar utanför  3   4  12  

Bristande förtroende för projektet  2   5  10  
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Brister i projektets ledning och styrning mot mål 

(alla springer, men åt olika håll)  

2   5  10 (15)  

Brister i samspelet mellan nämnd, förvaltning och 

projektet   
2   5  10  

Politikerna är inte överens (partier, KF/BUn)  2   5  10 (12)  

Rektorerna/cheferna känner att de inte ”äger” 

projektet  
2   5  10  

Ansvarstagande i projektgruppen  2   5  10  

  

  

9. Avslut och överlämning  
Projektet, FAS 2, stäcker sig från januari till och med augusti 2013. Vissa av de processer som 

sätts igång under denna FAS 2 kommer också att fortsätta under FAS 3. Delprojektetens 

slutrapportering sker under hösten 2013. Se Tidsplan för beslut FAS 2, bilaga 2.  

  

FAS 2 avslutas i augusti 2013 genom att lämna över ett förslag till strategidokument för 

projektets fortsatta arbete ”Färdplan Skolan 2013-2019”. Men de två delprojekt och de processer 

som initierats och kommit igång under FAS 2 kommer att avslutas eller vara en del av arbetet 

även i projektets FAS 3.   

  

Projektägaren är ansvarig för att Strategidokumentet, Färdplan Skolan, presenteras för 

kommunfullmäktige den 29 augusti 2013.   
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2014-02-12   

  

   

                                                                                                                                                                                 

Projektplan   

  

  

  

  

Projektnamn:  Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i 
skolan - Skolprojektet  

FAS 3: Genomförande/utvärdering  
  

    

Projektägare:  Kommunfullmäktige med delegering till kommunchef  
  

    

Styrgrupp:  

  

Kommunchef Cecilia Vikström  

Tf BU-chef/projektledare Kristina Lohman  

Ekonomichef Jukka Taipale  

Mooner Adan Ali Hasler  IDA Västerås kommun  

Pirjo Lahdenperä Professor Mälardalens Högskola 
Lärarförbundets representant Mona Lundquist  
  

    

Projektledare  

  

Kristina Lohman  
  

    

Start datum FAS 3:  Januari 2014  

Slut datum FAS 3:  

  

Mars 2015  

  

  

BILAGA 4 
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Datum och underskrift Projektägare/finansiär  

  

Innehållsförteckning  
  

1 Direktivet .............................................................................................................................................................................. 88 

1.1 Förkortningar ................................................................................................................................................................ 89 

2 Beskrivning ........................................................................................................................................................................... 90 

2.1 Bakgrund och syfte ....................................................................................................................................................... 90 

2.2 Roll- och ansvarsfördelning .......................................................................................................................................... 91 

2.3 Prioritering .................................................................................................................................................................... 92 

2.4 Koppling till andra projekt/processer ............................................................................................................................ 92 

2.5 Förutsättningar .............................................................................................................................................................. 92 

2.6 Avvikelser ..................................................................................................................................................................... 92 

3 Mål ........................................................................................................................................................................................ 92 

4. Tidplan och aktiviteter ......................................................................................................................................................... 94 

4.1 Övergripande tidsplan ................................................................................................................................................... 94 

4.2 Tidsplan och aktiviteter FAS 3 ..................................................................................................................................... 94 

4.3 Styrgruppens sammanträdestider 2014 ......................................................................................................................... 95 

5. Budget .................................................................................................................................................................................. 95 

6. Organisation ......................................................................................................................................................................... 96 

7. Kommunikationsplan ........................................................................................................................................................... 97 

8. Riskanalys ............................................................................................................................................................................ 99 

9. Avslut och överlämning ....................................................................................................................................................... 99 

 

10. 1 Direktivet  

Projektet, som är initierat av kommunfullmäktige genom beslut den 26 maj 2011, 

ska tillsammans med skolans personal och i dialog med övriga intressenter ta fram 

förslag till åtgärder som förbättrar skolans förutsättningar att successivt och 

markant öka skolans måluppfyllelse. I fokus ska stå eleverna och deras resultat.   

Den nulägesanalys som togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige och som 

redovisats för fullmäktige visar bl.a. att måluppfyllelsen avseende elever som gått 

ut grundskolan och som nått målen i alla ämnen minskat från 78,3% år 2000 till 

56,8% år 2010 (rikssnitt 2010, 77%). (År 2012 så var andelen (%) som uppnått 

målen i all ämnen i Flen 63,8 och rikssnittet var 77,4.) Kommunfullmäktige har 

uttalat att denna utveckling är oacceptabel och att utvecklingen måste vändas.  
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Utvecklingen har skett trots goda ambitioner från skolan men detta har inte räckt 

till för att bryta den negativa utvecklingen. Redan idag innebär den låga 

måluppfyllelsen stora negativa effekter för såväl individ som samhälle.   

Syftet med projektet är att ta fram förslag till åtgärder som sedan ska genomföras 

i skolan och kommunen/samhället i övrigt så att måluppfyllelsen kan förbättras 

markant -successivt och hållbart. Projektet ska ta fram och stödja utveckling och 

implementering av ett kvalitetsledningssystem som innehåller uppföljning och 

utvärdering på övergripande nivå, enhetsnivå och elevnivå. 

Kvalitetsledningssystemet ska innehålla metoder för ständiga förbättringar av 

verksamheten.  

Skolans organisation och uppdrag är komplicerade och ”blandningen” av nationell 

styrning direkt till skolan och dess rektorer och den lokala styrningen gör det än 

mer komplicerat att kunna förstå och styra skolan. Därutöver måste läggas till en 

allt mer komplicerad och förändrad samhällsstruktur, förändringar av 

socioekonomiska förutsättningar och snabba omvärldsförändringar. En viktig del 

den första tidens i arbete är därför att skapa en gemensam nulägesbeskrivning och 

en gemensam uppfattning om skolans utgångspunkter, förutsättningar och uppdrag 

ur såväl lokalt som ur nationellt perspektiv. Framförallt är det viktigt för 

förtroendevalda och skolans personal men också för elever, föräldrar och 

näringsliv.  

Detta är ett treårigt skolprojekt och kommer att delas in i olika faser. Denna 

projektplan behandlar den tredje och sista fasen inom skolprojektet: genomförande 

och utvärdering, fas 3.  

  

10.1 1.1 Förkortningar  
BU betyder Barn- och utbildningsförvaltningen.  

BUN betyder Barn- och utbildningsnämnden.  

Skola betyder förskola, grundskola och fritidshem.  

KS betyder Kommunstyrelse.  

KF betyder Kommunfullmäktige.  
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11. 2 Beskrivning   

11.1 2.1 Bakgrund och syfte  
Enligt projektplanen delas Skolprojektet i tre faser. Nedan följer en beskrivning av 

innehåll och huvudsyfte för varje fas. Förberedelserna för övergången mellan fas 

2 och fas 3 började redan på hösten 2013 men fas 3 startar ordentligt i januari 2014.  

  
Fas 1  

Under fas 1 genomfördes en kartläggning och analys av de kommunala förskolorna 

och skolorna i Flens kommun, vilken ledde fram till en nulägesrapport, en 

gemensam bild. Rapporten pekade på olika strategiska åtgärder för att förskolorna 

och skolorna ska kunna få en positiv utveckling.  

Fas 2  

Arbetet under fas 2 innebar att ta fram förslag på åtgärder utifrån de strategiska 

områden som togs fram under fas 1. Ett mycket stort engagemang fanns ute i alla 

verksamheter vid framtagandet av strategidokumentet. Medarbetare inom förskola 

och skolan, elever och föräldrar bidrog aktivt med förslag och synpunkter på 

åtgärder/insatser för ökad måluppfyllelse. En kompetensinventering med alla 

medarbetare inom Barn- och utbildningsförvaltningen genomfördes i samverkan 

med HR-avdelningen. Arbetet leddes av Skolprojektets projektledare i nära 

samverkan med BU-förvaltningen och skolledarna.  

Samtidigt påbörjades flera insatser för att skapa goda förutsättningar för att 

förändringar skulle komma igång snabbare och äga rum under fas 3.  

Fas 2 utmynnade i att kommunfullmäktige antog strategidokumentet innehållande 

viktiga insatser som på sikt och hållbart ska höja kvaliteten och öka 

måluppfyllelsen i Flens kommunala förskolor, skolor och fritidshem.  

Fas 3  

Syftet med fas 3 är att kontinuerligt genomföra, följa upp, utvärdera och analysera 

pågående och föreslagna insatser som ska förbättra måluppfyllelsen. Även om 

strategierna är avsedda att ligga fast till 2019 måste såväl strategier och 

åtgärder/insatser följas upp och revideras om inte avsedd effekt uppnås.   
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Uppdraget i fas 3 innebär också att Skolprojektet och BU-förvaltningen behöver 

samverka för att genomföra de föreslagna åtgärderna och strategierna. En 

förutsättning för att kunna kvalitetssäkra genomförandet av projektets mål och 

strategier är att projektgruppens och förvaltningens arbete samordnas tydligt. 

Under fas 3 har projektledaren även uppdraget som tf Barn- och utbildningschef 

vilket ger stora samordningsvinster. Samtidigt innebär det att vissa arbetsuppgifter 

behöver fördelas om och att projektledningen behöver förstärkas.  

Fas 3 sträcker sig fram till mars 2015 då Skolprojektet avslutas. Ansvaret för 

strategierna och insatserna/åtgärderna samt genomförande, uppföljning och 

eventuell revidering överförs därefter till BUN och BU-chef. Arbetet efter 

projektavslut fortsätter enligt strategidokumentet vilket innebär bland annat att 

utvecklingsledarna är anställda inom projektet fram till projektavslut och därefter 

övergår anställningen till BU-förvaltningen.   

11.2 2.2 Roll- och ansvarsfördelning  
Skolprojektets roll och ansvar är  

 Att stödja BU och övriga förvaltningar i planering och genomförande av 

föreslagna insatser.  

 Att ta fram och stödja implementeringen av ett nytt 

kvalitetsledningssystem.  

 Att ansvara för uppföljning, utvärderingar och analys av respektive 

insats/delprojekt.   

 Att följa effekterna av planerade och genomförda insatser och i 

samverkan med BUförvaltningen rapportera detta till BU-nämnden, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 Att i samverkan med BU-förvaltningen ansvara för en särskilt 

projektbudget för fas 3.  BU-chefens ansvar och roll är  

 Att tillsammans med Skolprojektet ansvara för genomförande och 

implementering av föreslagna insatser.  

 Att ta stöd av Skolprojektet vid planering och genomförande av 

föreslagna insatser.  

 Att efter projektperiodens slut  

⋅ ansvara för uppföljningar, utvärderingar och analys av föreslagna 

insatser.   

⋅ skapa fortsatt delaktighet och engagemang hos såväl medarbete, 

förtroendevalda och samhälle för skolans utveckling.   
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⋅ i planeringsberedningen, inför budgetarbetet 2015 och framåt, göra 

bedömningar av den fortsatta finansieringen och inarbeta dem i 

respektive nämnds ordinarie budget, nämndplanen.  

11.3 2.3 Prioritering  
Kvaliten prioriteras högst, därefter kommer tid och slutligen kostnad.  

11.4 2.4 Koppling till andra projekt/processer  
Det är viktigt att arbetet under FAS 3 sker i samverkan med BU-förvaltningen och 

BUnämnden. Flera av de åtgärder, delprojekt och igångsättande av olika 

utvecklingsprocesser, som föreslås i denna projektplan är också en del av BU-

nämndens verksamhetsplan för 2014. Samverkan med andra förvaltningar, bland 

annat KoF, SOC och KLF, behöver förstärkas ytterligare. Skolprojektet är ett 

kommunövergripande uppdrag där hela organisationen kan bidra till att projektets 

effektmål, markant ökad måluppfyllelse, kan uppnås.  

Andra projekt som pågår parallellt med Skolprojektet och som har vissa 

beröringspunkter är kompetensförsörjningsprojektet på HR-avdelningen samt 

organisationsöversynen på kommunledningsförvaltningen.  

11.5 2.5 Förutsättningar  
Projektarbete ska förutom projektdirektivet utgå ifrån de nationella 

utgångspunkter, mål och regelverk som gäller för skolan.   

11.6 2.6 Avvikelser  
Avvikelser från mål, milstolpar och tidsplan i övrigt rapporteras till projektets 

styrgrupp.  

12. 3 Mål   
Skolprojektets effektmål är en markant ökad måluppfyllelse. Inom projektet 

kommer måluppfyllelsen liksom utvärdering av igångsatta processer att följas och 

ligga som underlag för utarbetande av ytterligare förslag till åtgärder och 

förändringar.  

Nedan presenteras Skolprojektets övergripande mål samt projektmål för de olika 

faserna.  

Mål 1  Mål 2  Mål 3  Mål 4  

Övergripande mål för Skolprojektet från projektdirektivet   
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Projektet ska leverera 

förslag till åtgärder/ 

processer som är 

bedömda/prioriterade 

samt framtagna i dialog 

med skolans personal 

och i förekommande fall 

med övriga intressenter. 

Förslagen ska vara 

avsedda att kunna 

implementeras i skolan 

för att förbättra 

måluppfyllelsen.  

Sammanställa befintliga 

pågående projekt och 

processer och bedöma dem i 

förhållande till nuläget och 

med beaktande av dessa ta 

fram nya förslag.  

Ta fram och stödja 

utveckling och 

implementering av ett 

kvalitetsledningssystem 

som innehåller 

uppföljning och 

utvärdering på 

övergripande nivå, 

enhetsnivå och elevnivå. 

Kvalitetsledningssystemet 

ska innehålla metoder för 

ständiga förbättringar av 

verksamheten.  

Skapa en gemensam 

nulägesbeskrivning 

och en gemensam 

uppfattning om 

skolans 

utgångspunkter, 

förutsättningar och 

uppdrag ur såväl 

lokalt som ur 

nationellt perspektiv.  

Fas 1   

Presentera till KF en 

kartläggning och analys 

av skolorna i Flens 

kommun i form av en 

projektrapport. 

Rapporten ska 

presentera skolornas 

styrkor men också dess 

utmaningar med 

utgångspunkt från 

skolans uppdrag, 

förutsättningar och 

aktuell forskning. 

Rapporten ska ligga till 

grund för projektets 

fortsatta arbete.  

      

Fas 2   

Redovisa till KF ett  
”Strategidokument 

20132019, Färdplan 

Skolan”, som tas fram i 

dialog med skolans 

personal och andra 

intressenter, och som 

föreslår åtgärder för att 

nå projektets effektmål, 

markant ökad 

måluppfyllelse.  

I samverkan med skolan  
initiera ett antal prioriterade 

åtgärder under Fas 2: dels 
påbörja två delprojekt  
(kvalitetsledningssystem 
samt skol- och 

ledningsstruktur) samt 
starta arbetet med olika 
utvecklingsprocesser.  
  

Skapa förståelse och 
delaktighet i det 

omfattande  
utvecklingsarbetet som 
kommer att ske under de 

närmaste åren genom att 
öka hela  
skolorganisationens 

kompetens i utveckling- 

och förändringsarbete.  

  

Fas 3   

Stödja 

implementeringen av 

strategidokumentet 

och följa upp 

planerade insatser.  

Redovisa till kommun- 

fullmäktige senast den 

12  
juni ett förslag till 

kvalitetsledningssystem 

för förskola, grundskola, 

gymnasiet och 

fritidshem.  

Utvärdera arbetet under 

fas 1 och fas 2 samt 

påbörja arbetet med att 

följa upp de långsiktiga 

effekterna.  

Stärka förtroendet 

för den 

kommunala 

skolan genom 

ökad 

kommunikation 

och ökad 

kommunikativ 
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kompetens på alla 

nivåer.  

    

13. 4. Tidplan och aktiviteter  

13.1 4.1 Övergripande tidsplan  
Skolprojektet är ett treårigt projekt med avrapportering till Kommunfullmäktige. 

Fas 3, ”Genomförande och utvärdering”, är den sista och avslutande delen inom 

Skolprojektet.   

13.2 4.2 Tidsplan och aktiviteter FAS 3  
  

Mål  

  

Syfte  Tidplan  

Mål 1: Stödja 

implementeringen av 

strategidokumentet och följa 

upp planerade insatser  

Förankra dokumentet i 
BUförvaltningen och i hela 

kommunorganisationen samt säkra 
upp att de planerade insatserna 
genomförs.  

  

Enligt Strategidokumentet. 

Skolprojektet stödjer 

implementeringen fram till 

projektavslut mars 2015.   

Mål 2: Redovisa till 

kommunfullmäktige senast den 

12 juni ett förslag till 

kvalitetsledningssystem för 

förskola, grundskola, 

gymnasiet och fritidshem.  

Projektet ska ta fram och stödja 
utveckling och implementering 
av ett kvalitetsledningssystem 
som innehåller uppföljning och 
utvärdering på övergripande 
nivå, enhetsnivå och elevnivå. 
Kvalitetsledningssystemet ska 
innehålla metoder för ständiga 

förbättringar av verksamheten.  
  

Beslut enligt nedan:  
Styrgrupp 29 april BUN 
au 8 maj   
(kvalitetsseminarium 
anordnas för BUN den 8 maj)  
KSAU 12 maj  

BUN 22 maj  

KS 26 maj  
KF 12 juni  

Mål 3: Utvärdera arbetet under 

fas 1 och fas 2 (första del) samt 

påbörja arbetet med att följa 

upp de långsiktiga effekterna 

(andra del).  

I första del utvärderar  
projektgruppen arbetet under fas 
2 och i andra del följs projektets 
långsiktiga effekter upp med 
hjälp av en extern utvärderare.  

  

Första del genomförs på våren 

2014, klart senast juni 2014. 

Andra del påbörjas på våren 

2014, klart våren 2016.  

Mål 4: Stärka förtroendet för 

den kommunala skolan 

genom ökad kommunikation 

och ökad kommunikativ 

kompetens på alla nivåer.  

Få alla att dra åt samma håll i 
skolan och skapa en 
ansvarskultur utifrån ett 
”koncerntänk” där alla; 
förtroendevalda och 

medarbetare, förstår sin 
personliga roll för helheten, 
resultatet och kommunens 
varumärke.  
  

2014-2019  
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13.3 4.3 Styrgruppens sammanträdestider 2014  
Datum  Innehåll  

7 februari  Projektplan FAS 3, för beslut i KF den 27/3  

5 mars  Rapport och seminarium om den interkulturella skolan  

30 april  Kvalitetsledningssystem, för beslut i KF den 12/6  

11 juni  Uppföljning av vårens arbete  

10 september    

19 november  Planering inför projektavslut  

14. 5. Budget   
Nedan redovisas hur de ursprungliga projektmedlen, 3 000 000 kr för en 

treårsperiod, har använts och kommer att användas. 2012 fick projektet ett tillskott 

på 200 000 kr från kommunchefens budgetöverskott för att kunna finansiera en del 

utbildningsinsatser. Från och med 2013 ska de ursprungliga projektmedlen 

huvudsakligen användas för löner och arvoden. Under 2014 tillkommer vissa 

möteskostnader samt kostnader för informationsinsatser för att stärka förtroendet 

för den kommunala skolan.  

  

 
    

  

Utöver ovanstående projektmedlen beslutade kommunfullmäktige den 31 oktober 

2013 att tilldela projektet ytterligare medel som ska användas till åtgärder enligt 

strategidokumentet. Enligt beslutet tilldelades skolprojektet 5 350 000 kr för år 

2014. Dessa medel fördelas enligt nedan. Utvärdering av insatserna ingår i 

totalsumman.  
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En inspirerande och utmanande 

lärmiljö i mångfald 

4 475 000  

Synligt lärande 650 

000  

Den interkulturella skolan 400 

000  

Barn i behov av särskilt stöd 400 

000  

Den moderna lärmiljön 1 850 000  

Trygghet och studiero 125 

000  

Särskilda satsningar 50 

000  

Utvecklingsledare 1 000 000  

En lärande organisation med 

fokus på mål och resultat 

325 

000  

En tydlig styrning  och ett 

utmanade pedagogiskt 

ledarskap 

500 

000  

Öppenhet och samverkan 50 

000  

Totalt 5 350 000  

        

15. 6. Organisation  
  

Projektägare: Kommunchef Cecilia Vikström  

Projektledare: Kristina Lohman  

  

Styrgrupp:  

Kommunchef Cecilia Vikström  

Projektledare/tf Barn- och utbildningschef Kristina Lohman  

Ekonomichef Jukka Taipale  

Mooner Adan Ali Hasler, IDA Västerås kommun  

Pirjo Lahdenperä, Professor Mälardalens Högskola  

Mona Lundquist, Representant för Lärarförbundet   

  

Projektgrupp:  

Kristina Lohman, Projektledare/tf Barn- och utbildningschef  

Åsa Andersson, Utvecklingsledare (50%)  



97  

  

  elisabeth.c.andersson@mdh.se    

Åza Lantz, Utvecklingsledare (50%)  

Päivi Hellberg, Administratör (20%)  

Marianne Rynefeldt-Skog, informationsstrateg (20%)  

Projektledningen behöver förstärkas då projektledaren även har uppdraget som tf BU-chef  

  

Referensgrupp facklig:  

under fas 3 kommer referensgruppen eventuellt att samordnas med BU-

förvaltningens samverkansgrupp Dan Olofsson, LR  

Åsa Gustavsson, Lärarförbundet  

Ingrid Elsberg, Kommunal  

Vakans, Lärarförbundet  

  

Referensgrupp föräldrar:  

Projektgruppen träffar några gånger per termin även en grupp föräldrar, mellan 4-

10 personer, som frivilligt har anmält sig att fungera som bollplank i projektet.    

16. 7. Kommunikationsplan  
Kommunikationsplanen för fas 3 i Skolprojektets genomförandedel har framför 

allt bäring mot strategi 3 och 4 i fas 2; Strategier och åtgärder.   

Strategi 3: En tydlig styrning och ett utmanande pedagogiskt ledarskap  
• tydlig rollfördelning och tillit förtroendevalda/medarbetare  

• aktiv förvaltning/chef som bidrar till goda förutsättningar och utvärderar  

• skolledare som fokuserar på läroplansuppdraget och gemensamt tar 

ansvar för helheten i kommunen  

Kort sagt innebär det att målet är att skapa ett ”koncerntänk” med förståelse och 

acceptans för förändringarna. Enhetliga budskap, att rektor/chef intar en aktiv roll 

i arbetet gentemot medarbetare och omvärld samt att utvärderingar görs 

regelbundet är en förutsättning för att alla ska se sin roll i helheten. Ett stärkt ”vi” 

där förståelsen för att alla bidrar tillsammans är det som avgör resultatet.  

Strategi 4: Samverkan och öppenhet  
• skapa ett kommungemensamt arbete för föräldrasamverkan  

• skapa framtidstro och entreprenörsanda  

• stötta ideella föreningar och nätverk som bidrar till barns lärande  

• arbeta främjande och förebyggande i samverkan mellan olika 

förvaltningar och aktörer; skola-fritids, BU/socialtjänst/polis   
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• utveckla skolledares kommunikativa förmåga i sitt ledarskap genom 

kompetensutveckling   

• utveckla förskolor och skolors interna och externa kommunikation  

Tyngdpunkten för strategi 4 ligger i kompetensutveckling av den kommunikativa 

förmågan för att bidra till ökad förståelse om helheten där rektor/chef får stöd att 

se sin egen betydelse för medarbetares resultat. BU-förvaltningen har uppdraget 

att centralt utveckla kommunikationsstöd för enheterna inom förvaltningen, både 

internt och externt.  

Tre huvudsakliga områden prioriteras i kommunikationen i fas 3:  

• Resultat och förändringar  

• Nyttan och behovet av förändringen  

• Vi-känslan, koncerntänket, för att bygga en ansvarskultur  

Löpande kommunikation av resultatet bygger långsiktig acceptans, trovärdighet 

och engagemang. Resultat ska synliggöras och visualiseras så att alla elever och 

pedagoger ser dem dagligen och förstår nyttan med förändringen. Med rätt resultat 

kommer även eventuellt motstånd att mötas. I processen finns stora behov av att 

tillvarata synpunkter från pedagogerna som möter ledningsbudskap från styrgrupp, 

projektgrupp, BU-förvaltning och rektorer.  

Exempel på kommunikationsaktiviteter:  

Aktivitet      Syfte    Tidplan  
Utbilda skolledare i att använda 
kommunikation som verktyg för 

förändring  
  

Skapa mer kommunikativa 

enheter/förvaltning och öka 

den kommunikativa 

kompetensen  

Start 2014  
Uppföljning och utveckling 

varje år  

Identifiera medarbetare som 
kan stötta chefer i det 
kommunikativa arbetet och 
utbilda dem  
  

Skapa mer kommunikativa 

enheter/förvaltning och öka 

den kommunikativa 

kompetensen hos enheten  

Start 2014  
Uppföljning och utveckling 

varje år  

Media- och  
omvärldsseminarium för att 
öka förståelsen om medias 
och sociala mediers betydelse 
för skildringar av skolan  

  

Öka kompetensen och få 

skolledare att tänka och agera 

mer proaktivt och enhetligt  

Start 2014  

Uppföljning och utveckling 

varje år  

Stötta BU-förvaltningens behov 
av förändrings-kommunikation 
kopplat t verksamhetsplanen och 
samordna den med 
kommunövergripande budskap  
  

Förbättra ledning och styrning 

genom kommunikativa 

verktyg. Tydligare 

centralisering av budskap och 

Start 2014  
Uppföljning och utveckling 

varje år  
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tonalitet för fungerande 

decentralisering  

Uppdatera webben för 

samtliga skolor och skapa 

tydliga ansvarsområden  

Öka öppenheten och utveckla 
tonaliteten i budskapen till 
vårdnadshavare och omvärld; bli 
mer inbjudande  

  

Start 2014  

Uppföljning och utveckling 

varje år  

17. 8. Riskanalys   
I den riskanalys som gjorts inom projektgruppen har följande angetts:  

Motstånd och brist på förtroende från föräldrar och andra intressenter.  

Motståndet kan delvis identifieras och mötas genom att kommunicera resultat.   

Friskoleetableringar som medför att kommunala skolor väljs bort.   

Eventuella nyetableringar påskyndar och motiverar förändringsarbetet.   

Aktivitetsstyrning istället för resultatstyrning.  

Det finns risk att helheten drunknar i en mängd aktiviteter men detta ska bemötas 

med fokus på helhet och resultat.   

Styrning och delaktighet i arbetet  

Styrgruppens förmåga att skapa kontinuititet för Skolprojektets arbete bedöms ha 

liten risk liksom delaktighet och engagemang hos medarbetare.   

Risken att politikerna i kommunfullmäktige inte kan hålla i och ut bedöms inte 

heller som särskilt sannolik då alla partier vill ha tydliga förbättringar av elevernas 

måluppfyllelse.  

18. 9. Avslut och överlämning  
Fas 3 sträcker sig fram till mars 2015 då Skolprojektet avslutas. Projektägaren är 

ansvarig för att en slutrapport innehållande redovisning av genomförda åtgärder, 

en ekonomisk sammanställning samt en utvärdering presenteras för 

kommunfullmäktige senast september 2015.  Ansvaret för strategierna och 

insatserna/åtgärderna samt genomförande, uppföljning och eventuell revidering 

överförs efter projektavslut till BUN och BU-chef.   
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FLEN – Skolprojektet 

Syftet med uppdraget (fastställt av projektledningen) är en utvärdering av Skolprojektets arbete 

hittills i projektets FAS1 och FAS2, för att ta reda på verksamheternas och målgruppernas 

upplevelse och tillvaratagande av projektets arbete (målen, transparens, delaktighet, öppenhet, 

engagemang) på individ- och verksamhetsnivå samt vad som har påverkat upplevelsen. 

Utvärderingen ska också visa vad som har upplevts som projektets styrkor och utmaningar. 

 

Presentation av utvärderaren 

Etiska regler, information, samtycke, konfidentiellt, förvaring/framtida forskning 

Vem intervjuar jag – kort presentation 

1) Intro: Hur ser du/ni övergripande på Skolprojektet fram till nu? Syfte och mål (visar 

text), dess omfattning, upplägg, tempot, praktik och teori mm? 

 

2) Hur har du/ni upplevt FAS1 och FAS2? Har du/ni varit med på de olika arrangemangen; 

föreläsningar, seminarier, utbildningar mm? 

  

3) Vilken effekt har Skolprojektet gett just dig och din verksamhet? Har ert arbete påverkat 

ert arbete som lokala parter vad gäller val av områden att samverka omkring, hur ni 

samverkar, förtroendet mellan parter etc? Känner du/ni delaktighet och engagemang?  

 

4) Har du som chef/medarbetare fått stöd att hantera förändring och utveckling? 

  

5) Har du som deltagare fått med dig tankesätt/processer som du kan applicera på fortsatta 

utvecklingsarbeten? Känner du som chef/deltagare dig trygg i att ta initiativ till andra 

förändringsarbeten? 

 

6) Finns det transparens och öppenhet i projektet?  

 

7) Vilka är/har varit styrkorna och vilka är svagheterna? 

 

8)  Vilka delar i projektet ser du/ni som mest värdefulla/mindre värdefulla för just din 

verksamhet/för hela projektet?  

 

9) Ser du att projektet har varit meningsfullt för dig/din verksamhet? Om ja, på vilket sätt? 

Vad har du framför allt tagit med dig i projektet? 

                  

BILAGA 5 
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10) Något negativt med projektet? 

 

11) Hur ser måluppfyllelsen ut? Anser du att syfte och mål (visar en text med detta) hittills är 

genomförd? 

 

12) Är du förälder – hur ser du på projektet utifrån den rollen? 

 

13) Synligt lärande – märker du av det som förälder? Har du märkt av matematiklyftet? 

 

  

 

 


