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Inledning och bakgrund 
Samarbetsprojektet “From Great to Excellent” (FGTE), som har inspirerats av Kanadas 
mycket framgångsrika skolutvecklingsarbete (därav projektets namn) är ett 
regionövergripande samverkansprojekt som initierades 2015 mellan fyra deltagande 
halländska kommuner (Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Laholm), samt med Region 
Halland och Högskolan i Halmstad som samarbetspartners. Projektets organisation har 
bestått av en styrgrupp (bestående av personer i ledande positioner från de medverkande 
parterna), en operativ processgrupp (bestående av representanter från de medverkande 
parterna), samt en forskargrupp (bestående av tre forskare från Högskolan i Halmstad). Det 
övergripande syftet med FGTE är att besvara frågan: “Hur kan vi förmå och stödja våra 
elever så att de kan nå sin optimala kapacitet i skolan – och därmed öka sin 
måluppfyllelse?” och avser alla skolformer (förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och 
vuxenutbildningar), som man menar står inför samma sorts utmaningar vad gäller elevers 
förmåga att nå sin optimala kapacitet. Det gemensamma målet för samarbetet är att minska 
gapet mellan barns/elevers kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera. En viktig del i 
projektet är tanken med kunskapsöverföring mellan verksamheter och kommuner som sker 
genom att man tar del av varandras utvecklingsprojekt. Detta har skett i tre omgångar med 
olika deltagare från de medverkande kommunerna och verksamheterna.  
     Parallellt med arbete i sina respektive projekt så har deltagarna genomfört en gemensam 
utbildning på temat analyskompetens i regi av Högskolan i Halmstad (HH). Kursen 
analyskompetens syftar till att öka deltagarnas förmåga att själva analysera sin egen 
verksamhet enlig mer vedertagna vetenskapliga principer. Processen med forskning och 
utbildnings- (FoU) anknytning är i sig är väsentlig, eftersom arbetssättet kan skalas upp 
och användas vidare inom exempelvis hela regionen. Högskolan i Halmstad har under flera 
år arbetat med intentionen att stödja praktiknära forskning av direkt relevans för förskolans 
eller skolans utveckling. Detta är en viktig aspekt i skolhuvudmannens och 
lärarutbildningens strategiska utvecklingssträvanden. Hösten 2017 drog projektet igång på 
allvar med den första deltagargruppen/kursomgången (ht17/vt18), följt av ytterligare två 
kursomgångar (ht18/vt19 och ht19/vt20). Projektet var tänkt att fortgå i fem år, fram tills 
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2022, men projektet har beslutats att avslutas tidigare än den tänkta projekttiden, vilket 
innebär att projektets totala tid landar på tre år. 
     Föreliggande forskningsrapport är en sammanfattning av genomförd forskning som 
bedrivits av forskargruppen under de tre år som projektet har fortskridit och har en 
inriktning mot det övergripande syftet (se ovan). FGTE-projektet har haft ett unikt 
forskningsperspektiv genom att de medverkande kommunernas utvecklingsarbete under 
tre år studerats utifrån lärarnas perspektiv (se bild 1 nedan för överblick av planerad och 
delvis genomförd forskning). Inom ramen för FGTE har det i slutet på varje projektår 
författats en forskningsrapport det vill säga för projektår 1 och 2 (se bilaga 1 och 2). För 
projektår 3 så ingår forskningsrapporten i föreliggande sammanställning av samtliga tre 
projektår. Det innebär att det i denna rapport redovisas den forskning som har bedrivits av 
forskare från HH inom det övergripande projektet FGTE under hela projekttiden (2017–
2020).  
  

 
Bild 1: Kursomgångar/projektår & datainsamling  
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Övergripande redogörelse för forskningen år 3 
På grund av Corona-situationen som uppstod våren 2020 så ändrades förutsättningarna och 
upplägget för det tredje projektåret. Istället för att avsluta kursomgång 3 i maj 2020 så sköts 
utbildningen fram till hösten 2020, där den avslutades den 15 oktober. De tänkta 
intervjuerna med kursdeltagare som skulle genomförts vid vårens kurstillfällen av 
forskarna blev inställda på grund av den rådande pandemisituationen. Det empiriska 
materialet som ligger till grund för forskningen för projektår 3 har därför huvudsakligen 
samlats in under hösten 2020 och består av deltagarnas bakomliggande 
dokumentationer/slutrapporter och insamlade enkäter med individuella svar från 
deltagarna. Totalt finns resultat med bakomliggande dokumentationer/slutrapporter från 11 
grupper för 2020 (att jämföra med 11 grupper för 2019 och 12 grupper för 2018). 
Sammanlagt så besvarade 26 deltagare enkäten 2020 (att jämföra med 60 stycken som 
svarade på samma enkät 2019 och 57 stycken som svarade 2018). Den övergripande 
forskningsfrågan för 2020 var framtagen av forskargruppen i FGTE i dialog med 
processgruppen för FGTE och var formulerad enligt följande: Vilka erfarenheter har 
deltagarna av FGTE med fokus på en eventuell förändrad praktik? Forskargruppen i FGTE 
genomförde en konferenspresentation vid NFPF/NERA-konferensen (“Nordic Educational 
Research Association /Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning”; internationell 
forskningskonferens) i Åbo, Finland i mars 2020. Därutöver var ytterligare två bidrag 
accepterade och planerade för deltagande i ECER-konferensen (“European Educational 
Research Association”; internationell forskningskonferens) i Glasgow, Skottland i oktober 
2020. Denna blev dock inställd på grund av Corona. Under 2020 har forskargruppen fått 
med ett bidrag i en planerad internationell antologi kring möjligheter och utmaningar med 
organisatoriska samarbeten, och arbetar nu med att skriva fram sitt kapitel. Antologin är 
tänkt att publiceras av förlaget Springer under 2021.  
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Metod  
Under den tid som projektet har pågått så har forskargruppen kontinuerligt samlat in olika 
slags datamaterial (se bild 1 ovan samt bild 2 nedan) i syfte att följa projektet på 
vetenskapliga grunder. Denna följeforskning och/eller praktiknära forskning har bedrivits 
i nära dialog med processgruppen för FGTE och varje projektår har haft ett eget fokus. 
Övergripande frågeställning under år 1 (ht17/vt18) var: Hur gestaltar sig samtalen i 
diskussionsgrupperna i FGTE-kursen? Forskningsfokus för år 2 (ht18/vt19) var: Vilken 
syn på barnet/eleven framkommer i samtalen? och forskningsfokus för år 3 (ht19/vt20) var 
tänkt att ligga på fördjupade analyser på några av enheterna utifrån intervjuer med deltagare 
med fokus på en eventuell förändrad praktik. Här kom dock Corona-situationen emellan 
och det genomfördes inga intervjuer.  

Hela projektet har varit praktiknära så till vida att processgruppen och styrgruppen 
har formulerat forskningsfokus för det innevarande året. Frågorna som deltagarna har 
arbetat med i sina projekt har varit praktiknära och syftat till att öka förskolans och 
elevernas måluppfyllelse. Forskarna har inom ramen för kursen i analyskompetens bistått 
deltagarna från de olika skolorna och förskolornas att formulera undersökningsbara 
frågeställningar utifrån deras respektive givna fokus. Statens offentliga utredningar skriver 
följande om praktiknära forskning: ”Syftet med praktiknära forskning är att utveckla och 
förbättra undervisningen i skolväsendet för att öka elevers och förskolans måluppfyllelse. 
Forskningsfrågor formuleras utifrån professionens behov av kunskap om lärande och 
undervisning i ett visst ämne eller ämnesområde. Forskningsfrågor kan bl.a. rikta fokus 
mot lärar- och förskollärarprofessionen, undervisningspraktiken eller 
undervisningsmetoder. Praktiknära forskning betecknar därför kunskap som har direkt 
nytta och användbarhet i verksamheten och som bl.a. kan bidra till att stärka utbildningens 
vetenskapliga grund. Den praktiknära forskningen ska, precis som all annan forskning, 
hålla en hög vetenskaplig kvalitet i såväl nationell som internationell jämförelse.” 
(http://www.sou.gov.se/praktiknara-skolforskning-i-samverkan/om-praktiknara-
forskning-i-skolan/)  
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Med utgångspunkt i detta, kan den forskning som genomförts i projektet beskrivas 
som praktiknära forskning. Därtill kan forskningen som bedrivits även betecknas som 
följeforskning i och med den forskning som bedrivits på och parallellt med kursen, där 
forskargruppen har analyserat flera av de pågående processerna. Exempelvis utifrån ett 
longitudinellt perspektiv där utvecklingen av deltagarnas frågeställningar analyserats 
utifrån ett innehållsperspektiv, och utifrån djupanalyser av deltagarnas samtal. Ytterligare 
ett exempel på följeforskning är uppföljning i enkäten kring hur deltagarna har förvaltat 
sina lärdomar ute på sina respektive skolenheter. Följeforskning som begrepp innebär en 
forskningsbaserad löpande utvärdering av ett projekt eller en process inom en 
organisation, företag eller myndighet, och har inte i första hand en kontrollerande 
funktion, utan ska framförallt bidra till utveckling och lärande för alla parter som 
samverkar med projektet. Genom att utvärderingen bidrar till lärande blir den 
processtödjande och kan samtidigt utgöra underlag för planering, styrning och beslut om 
implementering (Hallin & Jakobsson, 2017). Med utgångspunkt i detta så har syftet med 
forskningen varit att bidra till organisatoriskt och pedagogiskt lärande och utveckling. 
 

 
Bild 2: Forskningscykler FGTE/analysarbete  
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Enkät 

Den årliga enkäten (se bilaga 3) har ett tvådelat syfte: dels en del i den följeforskning som 
bedrivs, dels ett sätt att utvärdera deltagarnas uppfattningar om olika aspekter av sitt 
deltagande i respektive kursomgång. De tendenser som visar sig när enkäterna 
analyserades är att värdarna upplever att kursen varit bra för att analysera den egna 
verksamheten men att de kritiska vännerna upplevde att kursen varit intressant men inte 
direkt applicerbart på den egna verksamheten.  Men samtidigt har de flesta medverkande 
svarat att de upplever att de helt eller delvis har ökat sin förmåga att analysera och reflektera 
över den egna verksamheten. Så trots att frågorna som undersöktes i projektet inte varit 
direkt applicerbara så har ändå kursen gett dem redskap att analysera den egna 
verksamheten. Deltagarna uttrycker tydligt att kursen har gett dem möjlighet att djupdyka 
i en frågeställning och gett nya insikter både vid besöken på varandras skolor och vid 
diskussionerna under kurstillfällena. Däremot finns hela skalan i enkätsvaren, allt från att 
deltagarna känner att de fått utökat utrymme att diskutera utvecklingsarbeten på deras egen 
skolenhet, till de som upplever att de inte alls får något utökat utrymme. Denna fördelning 
är relativt jämn över åren. 
 

Fritextsvar 

Totalt har det inkommit 172 fritextsvar i de tre årsenkäterna, fördelade på de två frågorna 
”Vad i processen kring att vara värd/kritisk vän tycker du har varit bra?” och ”Vad i 
processen kring att vara värd/kritisk vän tycker du skulle kunna utvecklas/ha gjorts 
annorlunda?”, och i flera fall har samma respondent besvarat båda frågorna. Vid en analys 
av samtliga inkomna fritextsvar så framträder vissa teman särskilt tydligt. Det absolut 
tydligaste temat är kopplat till den första frågeställningen och handlar om 
erfarenhetsutbytet mellan verksamheter; strax över tre fjärdedelar av respondenternas svar 
på denna fråga handlar om detta, totalt sett. Det som lyfts mest är just värdet i att få dels 
insyn i andra verksamheter, dels andras perspektiv på sin egen, samt att mötet i grupperna 
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beskrivs som ytterst kompetensutvecklande. Detta tema är lika framträdande i samtliga tre 
års enkäter. 
  
Exempel på temat erfarenhetsutbyte: 
  
Att vara kritisk vän har hjälpt mig att utveckla mitt kritiska förhållningssätt. Att kritiskt 
ifrågasätta vedertagna sanningar. Som bonus har jag fått många nya tankar kring 
forskningsfrågan som jag kan ta med hem till min egen verksamhet trots att min kommun 
hade en helt annan forskningsfråga. (Respondent, år 1) 
   
Att få ta del av andras skolors utvecklingsområde, strukturer, har verkligen bidragit till 
min vidareutveckling inom min skolas utvecklingsområde. (Respondent, år 1) 
 
Att få syn på sin egen verksamhet/praktik genom att diskutera/utforska andras utifrån en 
specifik frågeställning har varit givande. Att få ta del av andras erfarenheter och tankar 
om ämnesområdet är inspirerande. (Respondent, år 2) 
  
Viktigt att få möjlighet att besöka andra verksamheter för nya perspektiv in i sin egen 
praktik. (Respondent, år 3) 
  
Att man kan lära sig från andra skolor/lärare och kanske bidra till skolutveckling hos dem. 
(Respondent, år 3) 
  
Det näst mest framträdande temat är kopplat till den andra frågeställningen och har att göra 
med en upplevd otydlighet vad gäller process för projektet som helhet; totalt sett handlar 
hälften av respondenternas svar på denna fråga om detta. Det som tas upp är av lite olika 
karaktär som exempelvis bristfälligt med information inför uppstart av projektet, 
otydligheter kring genomförande, olika slags information från kommunerna, otydligheter 
kring förväntningarna på projektet, samt på innebörden av rollerna som kritisk vän 
respektive värd. Detta tema är lika tydligt i de två första åren. I det tredje årets enkätsvar 
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präglas majoriteten av svaren av olika konsekvenser pandemin har haft för deltagandet i 
projektet. 
 

Exempel på temat otydligheter: 
  
Svårt att inledningsvis se vad det skulle bli. Viss otydlighet. (Respondent, år 1)     
  
Tydligare uppstart kring vad som förväntas av värd/kritisk vän. (Respondent, år 1) 
  
Det var oklart vilka förväntningar som fanns på processen och slutprodukten i det vad vi 
skulle göra åt värdarna och så tydliggöra förväntningar på rollen är viktigt. Viktigt också 
att det är rimliga förväntningar på de kritiska vännerna avseende undersökning. Det hade 
varit bra att få prata om i förväg vilka grupprocesser som kunde uppstå. (Respondent, år 
1)   
  
Tydligare instruktioner om förväntningar innan start. Otydligt från min kommuns håll. 
(Respondent, år 2)   
  
Tydligare ramar. Tydligare kring målet. (Respondent, år 2) 
 

Sammanfattningsvis gå det att utläsa av de inkomna fritextsvaren att projektets 
metodologiska upplägg med värdar/kritiska vänner har varit väldigt framgångsrikt. 
Visserligen framkommer det att det finns detaljer att skruva på vad gäller information kring 
struktur och förväntningar, men överlag så lyfts återkommande de positiva aspekterna med 
detta arbetssätt. Det är även här som den främsta kunskapsöverföringen sker i projektet, 
enligt deltagarna. 
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Dokumentation 

Fokus i dokumentationen och/eller deltagarnas slutrapporter är den gemensamma 
forskningsfrågan från respektive grupp och som kommer från de olika skolenheterna. 
Skolornas frågeställningar kan analyseras utifrån många olika perspektiv och fokus för ett 
sådant är framtaget av processgruppen och bygger på de tre kategorierna Undervisning, 
Organisation och kultur (se bild 3).    

                                                                                                                                               
                                            

 
 
Bild 3: Meningsbärande enheter för analys 
 

Utifrån en sådan uppdelning (se sammanställning av gruppernas forskningsfrågor i relation 
till undervisning, organisation och kultur i tabell 1 nedan och i bilaga 4) visar det sig att 
alla skolor någon gång under de tre åren har haft huvudfokus på kategorin undervisning i 
sin frågeställning. Kategorin organisation förekommer i något högre grad än kategorin 
kultur. Analysen utgår från det fokus som skrivs fram i frågeställningarna. I de flesta 
gruppernas utvecklingsarbeten finns undervisningen och därmed eleverna med som ett 
outtalat mål för arbetet. Rapporterna som värdar och kritiska vänner skrivit fram på varje 
skola har alltid ett fokus på att utveckla verksamheten så att den skall gynna dess elever, i 
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enlighet med det övergripande syftet för projektet. I analysarbetet av frågeställningarna 
framgår det att det på flera skolor började växa fram en struktur där frågeställningarna 
bygger på varandra som en helhet (ett exempel på detta är Kungsbackas gymnasiegrupp, 
se bilaga 4). Det syns också fler kopplingar mellan frågeställningarna i år 2 och 3 bland 
flera av de andra skolorna. Det som händer över de tre projektåren är att det blir mindre 
fokus på undervisning och mer fokus på sådant som inte har direkt bärighet på det som sker 
i klassrummets kunskapsinhämtande funktion (som exempelvis ett ökat fokus på elevhälsa 
och social lärmiljö). 
 

Tabell 1: Indelning av skolornas/förskolornas frågeställningar enligt 
processgruppens kategorier undervisning, organisation, kultur  
 
 

Undervisning Organisation Kultur 

År 1 5 4 3 

År 2 4 3 4 

År 3 3 3 5 

 

Inspelningar 

Under det första projektåret så gjordes det ljudinspelningar av den första kursomgångens 
deltagares gruppsamtal vid ett tillfälle. Detta var vid det andra kurstillfället för deltagarna 
där de skulle diskutera sina respektive projekt, forskningsfrågor och angreppssätt i sina 
grupper med kritiska vänner och värdar. Det insamlade materialet från detta tillfälle består 
således av inspelade samtal från samtliga tolv grupper, indelade efter område (förskola, 
grundskola, gymnasie/vux.) under en hel dag. Inspelningen, som var förankrad och 
godkänd av deltagarna, gjordes med hjälp av iPads och mobiltelefoner och fördes därefter 
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över till externa hårddiskar. Syftet med inspelningen var att fånga olika nyanser av 
deltagarnas inställningar till det gemensamma arbetet, för att kunna svara på det årets 
övergripande forskningsfråga ”Hur gestaltar sig samtalen i diskussionsgrupperna i FGTE-
kursen?” Forskarnas roll under dagen var att handleda de olika grupperna vid behov och 
alltså inte aktivt delta i de pågående diskussionerna. Totalt sett så genererade 
inspelningarna cirka 60 timmars material. 
     Ljudinspelningarna projektår 2 består av inspelade samtal från 9 olika tillfällen. Dessa 
inspelningar ägde rum när värdarna och de kritiska vännerna träffades i sina respektive 
grupper för att genomföra sina gemensamma analyssamtal. Vid dessa tillfällen analyserade 
deltagarna den gemensamt insamlade empirin vid fysiska träffar som ägde rum under en 
dag mellan kurstillfällena (med undantag av några få grupper som genomförde dessa 
samtal vid ett av de ordinarie kurstillfällena). Övergripande fokus för detta års 
forskningsfråga var “Vilken syn på barnet/eleven framkommer i samtalen?” och de 
instruktioner som deltagarna fått inför sina samtal detta år var just att i än högre grad 
fokusera på elev/barnperspektivet i frågeställningar och analys. Fokus för forskargruppen 
var därmed att detektera i vilka sammanhang och på vilket sätt det samtalades om barn- 
och elevperspektivet. Vid dessa inspelningar deltog inte heller forskarna i själva samtalen 
eller i deltagarnas analysarbete, utan fungerade som observatörer. Inspelningarna 
genomfördes med hjälp av digital teknik och totalt sett så genererade inspelningarna cirka 
36 timmars material. Under dessa tillfällen gjordes även fältanteckningar av forskarna, som 
kompletterande underlag för analys. 
    Utifrån dessa ljudinspelningar har forskargruppen genomfört olika analyser. Bland annat 
har det gjorts en diskursanalytisk fördjupning av ljudinspelningen från det första året med 
fokus på förskolepraktiken och hur just diskurser kring förskolan som praktik konstrueras 
i samtal kring kollegialt utvecklingsarbete mellan olika aktörer i förskolan. I denna analys 
framträder det dels hur deltagarna tillsammans utformar en praxisgemenskap, så kallad 
community of practice (Lave & Wenger, 1991), med gemensamma referenspunkter för 
verksamheten, dels hur deltagarnas förutfattade meningar om varandras respektive 
yrkesroller synliggörs och präglas av stereotypa föreställningar (exempelvis kring 
yrkesrollerna förskollärare och barnskötare). Utifrån det andra årets inspelningar har 
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forskargruppen exempelvis genomfört en samtalsanalys på materialet utifrån lärarnas och 
elevernas respektive retorik om varandra såsom den framträder i analyssamtalen. Här 
framträder en bild av hur olika lärare respektive elever ser på begreppet lärande i allmänhet 
och förbättrat lärande i synnerhet.  

Sammanfattningsvis så innebär den sammanlagda empirin som samlats in av 
forskargruppen under de tre projektåren en större mängd data. Datan är varierad, vilket 
framgår av ovan, och bidrar med sina olikheter till en samlad bild av vad som försiggått i 
projektet som helhet. Utifrån datan/empirin har under de tre projektåren olika mindre 
forskningsstudier (så kallade delstudier) genomförts av forskargruppen i syfte att bidra till 
helheten. I nästa stycke redogörs för de huvudsakliga delstudier som hittills genomförts av 
forskargruppen. 
 

Sammanlagd empiri och analyser projektår 1–3 
Det empiriska material som samlats in under de tre projektåren går att utläsa av bild 1 (och 
bör även relateras till bild 2), med undantag av de intervjuer som skulle genomförts under 
våren 2020. Sammanfattningsvis så är materialet följande: enkätsvar från tre kursomgångar 
(2018, 2019, 2020), dokumentation (det vill säga deltagarnas avslutande grupprapporter) 
från tre kursomgångar (2018, 2019, 2020), inspelade gruppsamtal från projektår 1 (totalt 
12 gruppsamtal), samt inspelade analyssamtal mellan kritiska vänner och värdar (totalt 7 
analyssamtal). Enkäten togs fram av forskargruppen från HH under våren 2018 och består 
av 21 frågor (19 flervalsfrågor med Likertskala och 2 öppna frågor) om respondentens egen 
uppfattning angående relationen mellan utvecklingsarbete i FGTE-kursen och deras 
dagliga arbete, kunskapsutveckling avseende forskningskompetens, grupparbetes-
processen, samt samarbetsmodellen. Den senare refererar till modellen med värd kontra 
kritiska vänner i projektarbetet. Enkätsvaren har årligen analyserats med SPSS-
faktoranalys för att upptäcka potentiella underliggande variabler. Dokumentationen eller 
deltagarnas slutrapporter är resultaten från de olika gruppernas arbete och innehåller ett 
antal rubriker och/eller punkter (syfte, frågeställning, resultat och implikationer) i syfte att 
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utveckla skolverksamheten. Dessa korta rapporter skrivs samman gruppvis vid slutet av 
varje kursomgång och fokus i dessa är den gemensamma forskningsfrågan.  

 

Övergripande redovisning forskning år 1–3  
Under forskningsår 1 (2017/2018) genomfördes tre delstudier kopplade till 
forskningsfokuset beträffande hur samtalen gestaltar sig i diskussionsgrupperna i FGTE-
kursen. I en av dessa studier analyserades svaren på den enkät (se ovan) som samlades in 
vid avslutningen av den första kursomgången. Analysen visade att av de 19 variablerna 
framkom sju underliggande faktorer. Av dessa sju underliggande faktorer visade två på 
intressanta resultat. Båda dessa faktorer visar sammanfattningsvis på ett negativt samband 
mellan gruppens fokus på forskningsfrågan och användning av forskningsmetodik i 
relation till individens uppfattning av ökad förståelse för och deltagande i den egna skolans 
utvecklingsarbete samt förmåga till att reflektera över sin egen praxis. En förklaring till 
detta kan vara att gruppens professionella forskningsfråga initierades av värden och 
hans/hennes kommun och var inte relaterad till de andra gruppmedlemmarnas 
utvecklingsprojekt vid deras respektive skolor. Resultatet av analysen indikerar att när 
deltagarna har uppfattat att gruppen är fokuserad på forskningsmetodiken eller 
forskningsfrågan, hålls individens kompetensutveckling för att analysera sin egen praxis 
eller möjligheter att reflektera över sin egen praxis tillbaka.  
     Det som lärs eller görs i gruppen uppfattas uppenbarligen inte vara applicerbart i den 
egna skolkontexten. Det pekar på en negativ relation mellan upplevd gruppinlärning och 
utveckling beträffande kunskaper i forskningsmetodik å ena sidan och individens 
uppfattning om relevansen av dessa färdigheter i sin egen praktik å andra sidan. Vad 
deltagarna diskuterade eller utvecklade i sina grupper upplevdes inte vara tillämpligt i sina 
egna vardagliga sammanhang. Man skulle ha förväntat det motsatta, men när det gäller 
kunskapsöverföring, kan kunskap som erhållits i ett specifikt sammanhang inte automatiskt 
antas överföras till ett annat sammanhang. Resultaten väcker en viktig fråga; hur ska 
kompetensutveckling organiseras för att göra det möjligt för individer att överföra kunskap 



 

  Page 15 (47) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kompetensutveckling från ett sammanhang till ett annat? Ett stort värde av FGTE-
projektet har varit mötet och samarbetet kollegor emellan från olika kommuner där de har 
kunnat dela information om arbetssätt och diskutera olika problem. Denna analys visar 
dock att det möjligtvis behöver bli ett större fokus på de enskilda deltagarna och deras 
arbete med sina egna problemställningar för att kunna applicera forskningsmetodik i en för 
dem relevant kontext. I relation till de tre områdena kultur, organisation och undervisning 
är detta resultat mest knutet till området organisation och hur man organiserar 
kompetensutveckling.  
     I den andra delstudien var fokus på gruppernas frågeställningar och hur de tolkades. 
FGTE-projektet kan sägas vara uppdelade i tre olika hierarkiska nivåer. Den första nivån 
är regionnivån med styrgruppen som formulerat en övergripande frågeställning för hela 
projektet (”Hur kan vi förmå och stödja våra elever så att de kan nå sin optimala kapacitet 
i skolan – och därmed öka sin måluppfyllelse?” med en påföljande förtydligande “Minska 
gapet mellan barns/elevers kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera.”) På den andra 
nivån har sedan de fyra kommunerna anpassat den övergripande frågeställningen till den 
enskilda kommunens mål och behov, i vissa kommuner har det blivit en 
kommungemensam fråga och i andra kommuner flera olika frågeställningar. Slutligen, på 
den tredje hierarkiska nivån, anpassas frågeställningen till de enskilda skolornas och 
förskolornas behov. Detta innebär att varje nivå måste tolka föregående nivås intentioner. 
Analysen av dessa frågor visar att kunskap och elever/barn är väl framskrivna i den 
övergripande frågeställningen men genom de tre stegen läggs fokus mer på att kartlägga 
undervisning, det vill säga ett större fokus på lärarna och deras undervisning. 
Undervisningens intentioner är självklart att elevers kunskaper skall öka men samtidigt 
ändras fokus från själva eleverna. Några av skolornas frågeställningar handlade också om 
hur olika fortbildningsinsatser för lärare fallit ut i organisationen. Ur ett 
forskningsperspektiv är dessa frågor intressanta då det handlar om hur människor i grupp 
tolkar ord och dess innebörd. Dessutom är det utifrån ett organisationsperspektiv intressant 
hur denna relativt stora och geografiskt utspridda grupp styrs via olika frågeställningar. 
Empirin till denna studie är ljudinspelningarna från gruppernas arbete, slutrapporterna från 
grupperna, samt mötesprotokoll. 
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Den tredje delstudien från forskningsår 1 syftade till att analysera de diskursiva 
konstruktioner av förskolan som uttrycks när verksamma inom förskolan möts och 
diskuterar kollegialt utvecklingsarbete. Här var det de inspelade samtalen av de fyra 
förskolegrupperna vid det andra kurstillfället som låg till grund för analys. Frågor för 
studien var: Vad synliggörs i samtal mellan verksamma inom förskolan i kollegialt 
utvecklingsarbete? Hur konstrueras olika diskurser om förskolan i dessa diskussioner? 
Delstudiens resultat visar att flera av förskolepraktikens diskurser förekommer i samtalen 
mellan deltagarna från förskoleverksamheten, och att kollegialt utvecklingsarbete belyses 
från flera olika perspektiv. Föreställningar om varandras olika roller framträder som ett 
eventuellt hinder för att uppnå kollegialt lärande och samarbete. Olikheter vad gäller 
aspekter som till exempel syn på kunskap och lärande, policydokument, idéer om barn, 
normer och förväntningar framkommer tydligt. Dessa skillnader i uppfattningar pekar å 
ena sidan på svårigheterna med kollegialt utvecklingsarbete, men å andra sidan att det finns 
en gemensam diskurs om förskolans praktik utifrån en gemensam förståelse för 
verksamheten som grundar sig på erfarenhet. Sammanfattningsvis är det här två starka 
diskurser som är motsägelsefulla. Utöver dessa diskurser var även den administrativa 
diskursen framträdande i de fyra diskussionsgrupperna. Avslutningsvis bidrog de tre 
delstudierna forskningsår 1 till att besvara den övergripande forskningsfrågan för året samt 
att blicka framåt över de kommande projektåren. Resultaten från forskningen, tillsammans 
med utvärdering av projektår 1, bidrog till reflektion över projektets upplägg i 
processgruppen, vilket i sin tur ledde till att man reviderade processen till viss del. Detta 
utvecklingsarbete som genererades av kunskapsöverföring skedde kontinuerligt under 
projektets gång.   

Under forskningsår 2 (2018/2019) var forskningsfokus Vilken syn på barnet/eleven 
framkommer i samtalen? Även detta år genomfördes tre delstudier kopplade till 
forskningsfokuset. Bland annat gjordes djupgående analyser av analyssamtalen under 
gruppernas arbete ute på skolorna. I den första av delstudierna analyserades hur grupperna 
genomförde sina diskussioner, vilket fokus de hade i sina samtal och vad som avgjorde 
riktningen för de resulterande diskussionerna. Analysen visar att grupperna utförde sina 
uppgifter på mycket olika sätt. Vissa grupper var uppgiftsorienterade, vilket innebär att de 
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var inriktade på att lösa den uppgift de hade fått i kursen, medan andra var inriktade på vad 
resultaten av data betydde för deras dagliga arbetsaktiviteter, hur den kunde användas och 
ytterligare andra var intresserade av att lösa forskningsfrågan, mer vetenskapligt inriktade. 
I den andra delstudien genomfördes även en fördjupad samtalsanalys av 
deltagargruppernas analyssamtal, vilket redogjorts för tidigare i texten. I den tredje 
delstudien analyseras frågeställningarna återigen, men nu med utgångspunkt i vem och vad 
som ska undersökas i gruppernas arbeten utifrån vad som formuleras i deras respektive 
frågeställningar. I delstudien genomfördes en innehållsanalys av skolornas frågeställningar 
kopplat till vilket fokus som frågeställningarna innehåller, såsom vem som ska undersökas 
(elev, lärare, verksamheten) och vad som ska undersökas (kunskap/lärande, undervisning 
eller andra faktorer). Resultatet visar att det största fokus ligger på lärarna och lärarnas 
undervisning i gruppernas gemensamma frågeställningar, vilket pekar på att deltagarna 
verkar ha en uppfattning om att det är detta som är nyckeln till elevers måluppfyllelse och 
att “minska gapet”. 

Under det tredje året (2019/2020) inträffade som nämnts tidigare den 
pandemisituation som vi fortfarande befinner oss i, vilket fick konsekvenser både för 
projektet som helhet, men även kursen i analyskompetens och forskningen som var 
planerad. Vissa av de delstudier som planerats att genomföras ställdes in och de andra 
reviderades att istället för att motsvara projektår 3 så skulle de istället omfatta   hela 
projekttiden (det vill säga år 1–3), bland annat analyserades frågeställningarna ur ett treårs-
perspektiv. Till grund för denna delstudie ligger det insamlade dokumentationerna från 
grupperna och syftet med studien är att synliggöra hur frågeställningarna har förändrats 
över tid och belysa eventuella förskjutningar i frågornas fokus (se tabell 1 samt bilaga 4), 
bland annat sker det en förskjutning från ett fokus på elever, till ett fokus på organisationen 
runt eleverna. Den andra delstudien som genomfördes under projektår 3 var insamling av 
den årliga enkäten samt analys av densamma i relation till de andra två åren, vilket 
redogjorts för tidigare i texten. 
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Forskningskommunikation 

Under de tre år som projektet har pågått så har forskargruppen också ägnat sig åt 
forskningskommunikation i olika sammanhang, både nationellt och internationellt. Utöver 
de årliga forskningsrapporterna (se bilaga 1 och 2) har forskargruppens arbete kontinuerligt 
och årligen presenterats internt på HH i forskningsmiljön CLKS (Centrum för lärande, 
kultur och samhälle) för övriga forskarkollegor, och externt via projektets 
spridningskonferenser (2018 och 2019). Forskningsarbetet har även uppmärksammats med 
en artikel i Pedagogiska magasinet (2018), och har ytterligare publicerats via HH:s interna 
webb (HH:s Forskningsmagasin Samspel). Internationellt sett har forskargruppen 
genomfört ett antal konferenspresentationer vid konferenserna NFPF/NERA (2019 och 
2020; totalt 3 presentationer) och ECER (2019; totalt 2 presentationer, ytterligare 2 bidrag 
var accepterade för 2020 men det årets konferens ställdes in på grund av pandemin). Utöver 
presentationerna så har även viss nätverkande bedrivits av forskargruppen vid dessa 
konferenser, vilket bland annat resulterat i en inbjudan (2019) att delta i en internationell 
antologi, till vilken forskargruppen numera har ett accepterat kapitel som ska färdigställas 
inför publicering under 2021. Den övriga vetenskapliga produktionen, som också är att 
betrakta som forskningskommunikation, som forskargruppen gemensamt har arbetat fram 
är sammanfattad i bilaga 5. 

 

Diskussion och sammanfattning 
Vad kan vi då egentligen uttala oss om efter tre års forskningsarbete i projektet? Strukturen 
för projektets uppbyggnad och mål - inklusive forskningens - var framtagen innan 
forskargruppen engagerades i projektet, vilket har inneburit både en tydlig toppstyrning av 
forskningen men samtidigt också att forskningen har kunnat fokusera på att följa processen 
utan att påverka upplägget, vilket är positivt utifrån ett följeforskningsperspektiv. Vår 
övergripande forskningsfråga i forskargruppen har att göra med på vilket sätt den här 
sortens samarbetsprojekt utvecklar sig i praktiken; vad har fungerat bra och vad har 
fungerat mindre bra och vilka möjligheter och hinder har identifierats längs med vägen? 
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Och den kanske viktigaste frågan i sammanhanget; hur kan kompetensutveckling 
organiseras för att möjliggöra individuell och organisatorisk kunskapsöverföring och 
kompetensförhöjning från ett sammanhang till ett annat? Det vi kan se är att det under 
projektets gång har genomförts, framför allt i samverkan med processgruppen, vissa 
justeringar vad gäller genomförande av projektet med grund utifrån de utfall som skolornas 
frågeställningar och projektrapporter har genererat från år ett och två. Detta förfarande är 
bra utifrån ett praxisnära perspektiv; i och med att det görs justeringar i projektet så 
förändras frågeställningar och fokus över tid. Frågeställningarna har dessutom anpassats 
efter de olika kommunernas och verksamheternas behov. Ett framträdande tema i 
frågeställningarna har varit lärarnas praktik och förhållningssätt, och genom att undersöka 
och analysera lärarna har värdar och kritiska vänner kunnat lägga fram förslag som syftar 
till att minska elevers kunskapsgap. Detta praktiknära förfarande har varit framgångsrikt i 
majoriteten av gruppernas genomförda utvecklingsarbeten under de tre projektåren.  

Justeringarna har även inneburit ett större fokus på den egna verksamhetens behov 
än kanske på projektets grundtanke, och den kanadensiska förlaga som inspirerat till 
projektet har därmed blivit omtolkad. I den kanadensiska förlagan till projektet är det ett 
större fokus på ämneskunskaper än på den egna pedagogiska praktiken, vilket vi ser har 
utkristalliserat sig mer i gruppernas skol- och förskoleprojektet och frågeställningar. I 
Kanada har det exempelvis även funnits fokus på de högpresterande eleverna, men någon 
sådan inriktning har vi inte kunnat utläsa från deltagarnas frågeställningar eller inlämnade 
rapporter i FGTE-projektet. Samtidigt ser vi, inte minst utifrån enkätsvaren, att deltagarna 
har upplevt att de varit med och utvecklat den egna verksamheten på ett positivt sätt, så 
frågan är om det är den ursprungliga förlagan eller den egna verksamhetens behov som 
skall vara styrande. Ett stort värde av FGTE-projektet som lyfts av deltagarna i relation till 
detta har varit mötet och samarbetet kollegor emellan från olika kommuner och 
verksamheter där de har kunnat dela information om arbetssätt och diskutera olika 
problem.  

Andra justeringar som gjorts under projektåren är kopplade till forskargruppen och 
dess funktion i projektet. I och med att de tre forskarna från HH både har innehaft rollen 
som just forskare, men också rollen som lärare i analyskompetens-kursen, så har dessa lite 
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olika uppdrag tangerat varandra. I lärarrollen har handledning av de olika arbetsgrupperna 
ingått som en viktig komponent i kompetens-utvecklingsarbetet, och under projektets gång 
har insatserna från forskarna förändrats. Inledningsvis innebar forskargruppens insatser i 
kursen främst att genomföra föreläsningar med innehåll (som exempelvis att formulera 
frågeställningar och analysera empiri) och en viss handledning. Själva 
handledningsinsatsen byggde till stor del på deltagarnas upplevda behov av stöd, det vill 
säga skol- och förskolegrupperna grupperna kallade på forskarna när de upplevde att de 
hade behov av vägledning. Under år två och tre förändrades dock handledningen genom 
att forskarna, i samråd med processgruppen, aktivt schemalade handledningstillfällen för 
arbetsgrupperna och därmed kunde anta en mer aktiv del i att vägleda (men inte styra) 
gruppernas arbete. Forskarnas roll som handledare har bland annat varit att, genom att ställa 
kritiska frågor, hjälpa grupperna att landa i en undersöknings- och analysbar frågeställning 
att arbeta med i sina respektive utvecklingsprojekt. En viktig del av FGTE-projektet har 
varit att öka deltagarnas kunskap i just analysarbete, för att därmed kunna arbeta mer 
systematiskt utifrån ett analyserande förhållningssätt i den egna verksamheten, och därför 
har det varit viktigt att grupperna också formulerar frågeställningar skarpa nog att det man 
ämnar undersöka även kan besvaras och analyseras på ett sådant sätt att det verkligen ger 
ett relevant svar som kan komma till nytta i de olika verksamheterna.  

Ytterligare en förändring som gjorts från år ett är att kursen fått ett större fokus på 
att deltagarna skall söka och läsa vetenskapliga artiklar inom det område som deras 
frågeställning berör. Förändringen som skedde under år tre var att processgruppen tog på 
sig att transkribera deltagarnas empiriska material (främst intervjuer men också 
observationer), något som de tidigare skol- och förskolegrupperna gjort själva under år ett 
och två, vilket innebar att grupperna kunde ägna mer tid och koncentration åt sina 
respektive analyser och teoretiska inriktningar i större utsträckning än tidigare. Som ett 
resultat av dessa förändringar kan vi se att deltagarnas analysförmåga har fördjupats så till 
vida att det under de tre åren blivit ett allt större fokus på att läsa vetenskapliga artiklar 
utöver kursinslagen (av exempelvis föreläsningar och workshops). Inte minst kan detta 
bekräftats från de ljudupptagningar som genomförts under kursens gång, samt i gruppernas 
beskrivningar och referenslistor i sina slutrapporter. Det som kan utläsas är att det har blivit 
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mer substans i samtalen och texterna utifrån förmågan att analysera och att sätta sin egen 
undersökning i perspektiv till relevant forskning som finns inom fältet. Vidare kan 
resultatet av projektet även belysas utifrån processgruppens indelning i de tre kategorierna 
Undervisning, Organisation och Kultur, som nämnts tidigare i texten. I den 
sammanställning som kan utläsas av tabell 1 (se även bilaga 4), kan vi se en förskjutning 
från undervisning mot främst kultur, där det i gruppernas frågeställningar framträder ett 
ökat fokus på elever och elevers hälsa och ett minskat fokus på undervisning och 
kunskapsproduktion. 

Avslutningsvis så finns det efter tre år med FGTE-projektet mycket som talar för 
värdet i den här sortens kollegiala samverkansprojekt. Som nämnts upprepade gånger så är 
det största värdet enligt deltagarna att ses över kommun- och verksamhetsgränser och det 
är i det mötet som ett reellt kunskapsutbyte sker. Den stora utmaningen är hur man därefter 
förvaltar detta; hur får man de respektive utvecklingsprojekten att bidra till hållbar 
verksamhetsutveckling och i slutändan därmed minska elevers kunskapsgap? Och hur får 
man goda idéer att leva vidare efter att projektet har avslutats? Det finns också mycket att 
ta lärdom av de tre åren som gått med FGTE vad gäller eventuellt framtida 
samverkansprojekt i samma anda. De medskick som framkommer från deltagarnas 
fritextsvar handlar till stor del om organisationen av ett dylikt projekt och hur viktigt det är 
med förankringsarbete på samtliga plan; här varierade deltagarnas upplevelser väldigt vad 
gäller hur de såg på stöd och information på “hemmaplan” exempelvis. Därtill är det viktigt 
att de olika aktörerna i ett sådant här projekt har ett gemensamt språk; det krävs till exempel 
dialog över vad man menar med olika definitioner av ord, och mer konkret vad vill man 
komma fram till (vad menas med ett gap? vad är det mätbara målet? när har man uppnått 
önskad förändring?). Genom att skruva på den här sortens detaljer så är det vår 
gemensamma uppfattning att ett sådant här projekt kan spela en viktig och avgörande roll 
för gott förändringsarbete. 
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Bilaga 1. Forskningsrapport 2018 

 
Forskningsrapport 2018 
From Great to Excellent 

Pernilla Granklint Enochson, Annette Johnsson, Jeanette Sjöberg 

 

Inledning	

I denna rapport redovisas den forskning som har bedrivits av forskare från Högskolan i 
Halmstad (HH) inom det övergripande projektet From Great To Excellent (FGTE) under 
2018. Det empiriska materialet som ligger till grund för forskningen har huvudsakligen samlats 
in i samband med de kurstillfällen som ägt rum inom ramen för kursen i analyskompetens som 
ingår i projektet och informanterna har utgjorts av kursdeltagarna. Det insamlade materialet 
består av workshopmaterial från första och andra kurstillfället, ljudinspelningar från det tredje 
kurstillfället, enkät från det fjärde kurstillfället, samt deltagarnas posters och bakomliggande 
dokumentation/slutrapporter. 	

	

Övergripande forskningsfråga FGTE	

Den övergripande forskningsfrågan för 2018 var framtagen av processgruppen för FGTE och 
var formulerad enligt följande: Hur gestaltar sig samtalen i diskussionsgrupperna i FGTE-
kursen?   	

	

Empiri/insamlat material som underlag för forskning 	

Workshopmaterialet består av blädderblockspapper och post it-lappar från deltagarnas 
gruppdiskussioner i kursdeltagarnas initiala planeringsarbete.	
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Ljudinspelningarna består av inspelade samtal från samtliga 12 grupper indelade efter område 
(förskola, grundskola, gymnasie/vux.) under en hel dag. Inspelning gjordes med hjälp av iPads 
och mobiltelefoner och fördes över till externa hårddiskar. 	

Enkäten togs fram av forskarna från HH och består av 21 frågor. Sammanlagt 57 deltagare 
besvarade enkäten 2018. Enkäten är tänkt att vara återkommande varje år för att utgöra 
underlag för en longitudinell studie.	

Posters och bakomliggande dokumentation (slutrapporter) är resultaten från de olika gruppernas 
arbete och innehåller båda ett antal rubriker och/eller punkter (syfte, frågeställning, resultat 
och implikationer i syfte att utveckla skolverksamheten).  	

	

Analysarbete	

Materialet har legat till grund för ett antal olika analyser som genomförts i tre separata 
delstudier med sammantaget tre olika forskningsfokus (a, b och c), där enkäten har analyserats 
för sig (delstudie a), workshopmaterial, posters och bakomliggande 
dokumentation/slutrapporter har analyserats för sig (delstudie b), samt valda delar av 
ljudupptagningarna har analyserats för sig (delstudie c). 	

	

Följande fokus är utgångspunkter för respektive delstudier: 	

	

a) I denna studie har vi fokus på hur deltagarna upplever att de kunskaper som förvärvats i 
grupperna står i relation till deltagarnas egna skol- och verksamhetssammanhang. Det vill säga 
om det som behandlas och lärs i grupperna också kan överföras till en individuell nivå.	

b) Denna studie har som syfte att analysera hur frågeställningarna utvecklas från projektets 
övergripande frågeställning till tolkningen på kommunal nivå och slutligen hur 
frågeställningen tolkas på skolnivå. Syftet är att undersöka hur innehållet i frågorna förändras 
utifrån hierarkiskt styrda uppdrag. 	
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c) I denna delstudie är syftet att analysera de diskursiva konstruktioner av förskolan som 
uttrycks när verksamma inom förskolan möts och diskuterar kollegialt utvecklingsarbete. Vad 
synliggörs i samtal mellan verksamma inom förskolan i kollegialt utvecklingsarbete? Hur 
konstrueras olika diskurser om förskolan i dessa diskussioner? 	

	

Resultat delstudie a	

Genom faktoranalys av enkätsvaren, vilket innebär att man tittar på de ömsesidiga relationerna 
mellan hur man svarat på de olika frågorna, kan man konstatera att det finns en negativ relation 
mellan individens uppfattning om gruppens ökade användning av forskningsmetodik och egna 
ökade förmåga att använda forskningsmetodik i sin egen praktik. Det vill säga, de deltagare 
som upplevde att gruppen under kursens gång använde sig av mer och mer forskningsmetodik 
i sina diskussioner ansåg samtidigt att de inte använde mer forskningsmetodik i sin egen 
praktik. Analysen visar också att de deltagare som upplevde att forskningsfrågan dominerade i 
gruppdiskussionerna upplevde att de inte fick så mycket möjlighet att reflektera över sin egen 
praktik. Detta kan innebära att deltagarens lärande, relaterat till den egna praktiken, har fått 
stå tillbaka då man i gruppen arbetar med utvecklingsproblem som inte alltid är relevanta för 
individens undervisningspraktik. Sammanfattningsvis visar detta på en motsättning mellan 
gruppens och individens tillägnande av forskningsmetodik relaterat till respektive 
fokusområde.	

	

Resultat delstudie b	

I denna delstudie analyseras hur frågeställningar tolkas och förändras mellan de olika nivåerna, 
det vill säga den regionala ledningsgruppens frågeställningar tolkas på kommunal nivå, som i 
sin tur tolkas och konkretiseras i deltagarnas frågeställningar. De flesta frågorna på kommunal 
nivå är utformade för att kartlägga hur det ser ut i de olika kommunerna, det vill säga likt en 
inventering av situationen på de olika skolorna. Synligt är också att elever/barns perspektiv 
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sällan är första prioritet i frågeställningarna. Analysen tydliggörs också att det finns svårigheter 
för deltagarna att tolka hur personerna i nivån ovanför dem definierar de olika orden och 
begreppen i den givna frågeställningen. Dessa svårigheter blir synliggjorda genom de olika 
tolkningar som har gjorts från regionen till kommunal nivå. När kursdeltagarna så småningom 
bearbetar de kommunövergripande frågorna är det emellertid ännu tydligare att definitioner 
av frågeställningarnas begrepp ställer till svårigheter för deltagarna då de skall relatera 
begreppen till vardagen i skolverksamheten.	

	

Resultat delstudie c	

Det preliminära resultatet visar att flera av förskolepraktikens diskurser förekommer i 
konversationerna mellan deltagarna från förskoleverksamheten och att kollegialt 
utvecklingsarbete belyses från flera olika perspektiv. Exempelvis framträder föreställningar om 
varandras olika roller som ett eventuellt hinder för att uppnå kollegialt lärande och samarbete. 
Olikheter vad gäller olika aspekter (som till exempel syn på kunskap och lärande, 
policydokument, idéer om barn, normer och förväntningar) framkommer tydligt vid 
diskussionerna om förskolepraktiken. Dessa skillnader pekar å ena sidan på svårigheterna med 
kollegialt utvecklingsarbete, men å andra sidan att det finns en gemensam diskurs om 
förskolans praktik grundad i en gemensam förståelse för verksamheten som grundar sig på 
erfarenhet, vilket i sin tur leder deltagarna till en praktikgemenskap (Lave & Wenger, 1991). 
Det här är två starka diskurser som är motsägelsefulla. Förutom dessa diskurser är även den 
administrativa diskursen framträdande i de fyra diskussionsgrupperna; i detta sammanhang 
blir ansvar, kontroll och regelbundet fokus, där rutiner och rapportering blir viktiga funktioner 
vid diskussionen i den kollegiala utvecklingen.	

	

Sammanfattning	

Dessa tre delstudier som påbörjats utifrån första årets kursomgång har haft fokus på samtalen 
och kunskapsbildningen hos kursdeltagarna. Studier är också igångsatta för att följa projektet 
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FGTE över tid för att på så sätt upptäcka vilka förändringar som sker med avseende på 
undervisning och implikationer som gynnar elevers lärande. 	

	

Forskningskommunikation	

Utifrån genomförda analyser på delar av materialet har det skrivits fram två konferensbidrag 
till den nordiska pedagogiska konferensen NERA (The Nordic Educational Research 
Association), baserat på delstudier a och b, samt två konferensbidrag till den internationella 
forskningskonferensen ECER (European Conference on Educational Research), baserat på 
delstudier b och c, varav samtliga bidrag blivit accepterade för presentation. Inom vardera 
delstudien har även en vetenskaplig artikel skrivits fram och skickats (alternativt ska skickas) 
in till internationella, vetenskapliga tidskrifter för publikation. Forskningen har även 
presenterats vid FGTE:s spridningskonferens (våren 2018) och vid forskningsseminarium i 
CLKS (Centrum för lärande, kultur och samhälle) på HH (hösten 2018). Under hösten 2018 
uppmärksammades även forskningsarbetet i en nationell artikel i Pedagogiska magasinet, och 
har ytterligare publicerats via HH:s interna webb (HH:s Forskningsmagasin Samspel). 	

 

Publikationer	

Granklint Enochson, P., Sjöberg, J., & Johnsson, A. (2019). From process to a changed practice 
- How research questions are processed in a collaborative project. Paper presented at 2019 
NERA/NFPF conference, Uppsala.	

	

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. (2019). How is transfer of knowledge from 
group work to own practice perceived by participants participating in a course about research 
methodology? Paper presented at 2019 NERA/NFPF conference, Uppsala. 	
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Sjöberg, J., Johnsson, A., & Granklint Enochson, P. (2019). Preconceptions or a Community of 
Practice? Discursive Constructions of the Preschool Practice in Preschool Professionals Conversations 
about Collegial Development Work. (ECER abstract; accepted)	

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. (2019). Transfer of knowledge from group 
work to own practice. (ECER abstract; accepted)	

	

Granklint Enochson, P., Sjöberg, J., & Johnsson, A. (2019). How professional research questions 
are processed in a collaborative project. (Submitted to the Journal of Global Knowledge, Memory 
and Communication, 27/3 2019).	

Sjöberg, J., Johnsson, A., & Granklint Enochson, P. (2019). (article to be submitted)	

 	

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. (2019). (article to be submitted)	
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Bilaga 2. Forskningsrapport 2019 

 

Forskningsrapport 2019 
From Great to Excellent 

Pernilla Granklint Enochson, Annette Johnsson, Jeanette Sjöberg 

 

Inledning	

I denna rapport redovisas den forskning som har bedrivits av forskare från Högskolan i 
Halmstad (HH) inom det övergripande projektet From Great To Excellent (FGTE) under 
projektår 2, 2019 (se bild 1, nedan för överskådlig information om FGTE:s projektår och 
empirisk insamling). Det empiriska materialet som ligger till grund för forskningen för 
projektår 2 har huvudsakligen samlats in under våren 2019 i samband med träffar mellan 
värdar och kritiska vänner vid de tillfällen då kursdeltagare analyserat den insamlande empirin 
kopplad till respektive skolutvecklingsprojekt (se bilaga 1). Materialet består av 
ljudinspelningar av de analytiska samtalen som förts vid dessa specifika tillfällen. Ytterligare 
material från 2019 består av insamlad enkät från det avslutande kurstillfället, samt deltagarnas 
posters och bakomliggande dokumentation/slutrapporter.  

 

Övergripande forskningsfråga FGTE	

Den övergripande forskningsfrågan för 2019 var framtagen av forskargruppen i FGTE i dialog 
med processgruppen för FGTE och var formulerad enligt följande: Vilken syn på barnet/eleven 
framkommer i samtalen? 
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Bild 1, Kursomgångar/projektår & datainsamling 

	

	

Empiri/insamlat material som underlag för forskning 	

Ljudinspelningarna består av inspelade samtal från 9 olika tillfällen (se bilaga 2) med värdar 
och kritiska vänner som träffats och genomfört analyssamtal i enlighet med ovan beskrivning. 
Inspelningarna gjordes med hjälp av digital teknik och fördes över till externa hårddiskar. 	

Enkäten togs fram av forskarna från HH och består av 21 frågor. Sammanlagt så besvarade 60 
deltagare enkäten 2019 (att jämföra med 57 stycken som svarade på samma enkät 2018). Detta 
var det andra året som enkäten samlades in	och den är tänkt att vara återkommande varje 
projektår för att utgöra underlag för en longitudinell studie. 	

Posters och bakomliggande dokumentation (slutrapporter) är resultaten från de olika gruppernas 
arbete och innehåller båda ett antal rubriker och/eller punkter (syfte, frågeställning, resultat 
och implikationer) i syfte att utveckla skolverksamheten. Totalt finns resultat med postrar och 
bakomliggande dokumentation/slutrapporter från 11 grupper för 2019 (att jämföra med 12 
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grupper för 2018). Forskningscyklerna i projektet kan utläsas av bild 2 (nedan), och bör 
relateras till tidigare bild 1 för att tydliggöras. Denna rapport berör huvudsakligen forskningen 
för år 2, och baseras på insamlad empiri från ht-18/vt-19.   

 

Bild 2, Forskningscykler FGTE/analysarbete 

	

	

Analysarbete	

Materialet som samlats in under 2019 har legat till grund för ett antal olika analyser som 
genomförts i hittills två separata delstudier (fler är under planering), båda med 
diskursanalytiska ansatser. Tanken med olika angreppssätt är att synliggöra projektets 
komplexitet. I de två hittills genomförda analyserna har följande frågor varit i fokus: 

 
Delstudie 1 

Denna studie tar avstamp i några av de analytiska konversationerna mellan kritiska vänner och 
värdar i projektet som genomfördes efter att de kritiska vännerna genomfört intervjuer med 
grundskolor och gymnasieskolor på sina ”värdskolor”. Syftet är att analysera lärares och elevers 
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retorik om varandra i de diskussioner kring sin gemensamma undervisningskontext som förts 
inom projektet. Avsikten är att synliggöra potentiella områden där missförstånd råder mellan 
elever och lärare i sin respektive syn på varandra, vilket i sin tur kan utgöra hinder för ett ökat 
lärande och en bättre måluppfyllelse.  

Forskningsfrågor är: 

1) Hur samtalar lärare och elever om varandra i diskussioner om deras gemensamma 
undervisningskontext?  

2) Hur kommer förhandlingar av ett förbättrat lärande till uttryck i dessa diskussioner?  

Preliminära resultat från denna delstudie visar att eleverna generellt antar en traditionell syn 
på läraren att vara den som styr undervisningen och berättar vad det är eleverna ska göra. På 
samma sätt antar lärarna i studien en traditionell bild av eleverna i termer av hur de pratar om 
dem och hur de beter sig i undervisningssammanhang. Ytterligare en intressant aspekt är 
lärarnas tolkningsutrymme av vad eleverna säger då eleverna själva inte är representerade i 
första hand (deras utsagor återges av de kritiska vännerna och tolkas av värdarna). I det 
sammanhanget och utifrån deras respektive förväntningar på varandras roller, framgår det att 
lärare och elever i vissa fall har rent motstridiga idéer om hur de bästa förutsättningarna för ett 
ökat lärande ser ut.  

 
Delstudie 2 

Denna studie genomförs i två steg: den första delen refererar till gruppdiskussionernas fokus, 
vilket mål de har för sina diskussioner. Den andra delen syftar till att undersöka hur 
gruppmedlemmarna kommunicerar, vilket också påverkar den riktning diskussionerna tar. 

Forskningsfrågor är:  

1) Hur genomför grupperna sina diskussioner och vilket fokus har de? 

2) Vad är det som avgör vilken riktning diskussionerna tar? 
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Preliminära resultat från den första delen av denna studie visar att grupperna utför sina 
uppgifter på mycket olika sätt. Vissa grupper är uppgiftsorienterade, vilket innebär att de är 
inriktade på att lösa uppgiften de har fått i kursen, andra är inriktade på vad resultaten av 
uppgifterna betyder för deras dagliga arbete, hur resultaten kan användas och ytterligare andra 
grupper är intresserade av att lösa forskningsfrågan, dvs mer vetenskapligt fokuserade. Den 
andra delen av studien är ännu inte färdigställd. 

	

Sammanfattning	

Dessa två delstudier som påbörjats utifrån andra årets kursomgång (projektår 2) har haft fokus 
på deltagarnas analyssamtal i syfte att undersöka hur barn/elevperspektivet yttrar sig. 
Ytterligare tänkta studier på 2019 års material kommer att baseras på insamlade enkäter för att 
kunna kartlägga vilka förändringar som sker med avseende på undervisning och implikationer 
som gynnar elevers lärande i relation till deltagande i FGTE, samt deltagarnas 
dokumentationer. Vidare planerad forskning för 2020: under våren ska en etikansökan skrivas 
fram inför insamling av datamaterial 2021 (detta behöver göras i god tid, inte minst utifrån 
den nya etikprövningslagen som kom i årsskiftet 2019/2020), då forskargruppen ska ut i 
verksamheten (skola/förskola).  Forskargruppen ska förbereda insamlandet av 2020 års 
datamaterial vilket består av fokusgruppintervjuer med tidigare kursdeltagare, samt i enlighet 
med tidigare projektår insamlade enkäter och deltagarnas dokumentationer i kursen.  

 

Forskningskommunikation	

Under 2019 genomförde forskargruppen i FGTE fyra paperpresentationer på internationella 
forskningskonferenser baserade på FGTE-projektet: två på NERA (The Nordic Educational 
Research Association) 6-8 mars, samt två på ECER (European Conference on Educational 
Research) 3-6 september. Samtliga bidrag var grundade på insamlat material från 2018. 
Utifrån genomförda analyser på delar av materialet från 2019 har det skrivits fram ytterligare 
två konferensbidrag till ECER samt ett till NERA. Forskningen har därutöver presenterats vid 
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FGTE:s spridningskonferens (våren 2019) och vid forskningsseminarium i forskningsmiljön 
CLKS (Centrum för lärande, kultur och samhälle) på HH (hösten 2019).  

 

Publikationer	

Granklint Enochson, P., Sjöberg, J., & Johnsson, A. (2019). From process to a changed practice 
- How research questions are processed in a collaborative project. Paper presented at 2019 
NERA/NFPF conference, Uppsala.	

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. (2019). How is transfer of knowledge from 
group work to own practice perceived by participants participating in a course about research 
methodology? Paper presented at 2019 NERA/NFPF conference, Uppsala. 	

Sjöberg, J., Johnsson, A., & Granklint Enochson, P. (2019). Preconceptions or a Community of 
Practice? Discursive Constructions of the Preschool Practice in Preschool Professionals Conversations 
about Collegial Development Work. Paper presented at 2019 ECER conference, Hamburg, 
Tyskland.	

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. (2019). Transfer of knowledge from group 
work to own practice. Paper presented at 2019 ECER conference, Hamburg, Tyskland)	

Granklint Enochson, P., Sjöberg, J., & Johnsson, A. (2020). Processing professional research 
questions: a collaborative development in schools? Paper presented at 2020 NERA/NFPF 
conference, Turku, Finland. 

Sjöberg, J., Granklint Enochson, P., & Johnsson, A. (2020). Negotiations of Enhanced Learning 
Between Teachers and School Children’s Rhetoric About Each Other: Elements of a Regional 
collaboration Project. Paper abstract submitted to ECER 2020 conference, Glasgow, Scotland. 

Johnsson, A., Sjöberg, J., & Granklint Enochson, P. (2020). Methodology of Professional 
Capacity Building Courses with Focus on Group Work. Paper abstract submitted to ECER 2020 
conference, Glasgow, Scotland.  
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Granklint Enochson, P., Sjöberg, J., & Johnsson, A. Processing professional research questions in 
organizational development work: a collaborative process?  To be submitted to Global knowledge, 
memory and communication, Spring 2020).  

Sjöberg, J., Johnsson, A., & Granklint Enochson, P. Discursive Constructions in Preschool 
Professionals’ Conversations about Collegial Development Work – Preconceptions, positioning and 
a Community of Practice. To be submitted to Contemporary Issues in Early Childhood, Spring 
2020).  

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. Transfer of Knowledge from Group Work 
to Individual Level in a Professional Learning Context. To be submitted to Professional Learning 
and Development, Spring 2020).  
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Bilaga 3. Enkäten 
 
Enkät FGTE 2017/18 

 

BAKGRUND 

Jag har deltagit i FGTE-kursen i arbetsgrupp inom 

Förskola       Grundskola      Gymnasieskola/Vux        

Min befattning i kommunen är: 

Svar:   

Jag har tidigare examinerats på en C-uppsats/kandidat (10 p/15 hp)  ja   nej      vet ej  

Jag har tidigare examinerats på en D-uppsats/magister (20 p/30 hp)  ja      nej      vet ej  

 

FRÅGOR 

 
1. FGTE-kursen har inneburit att jag nu pratar oftare om pedagogiskt utvecklingsarbete 

med mina kollegor på min arbetsplats. 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

2. FGTE-kursen har inneburit att jag har fått reflektera mer över min praktik. 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
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3. FGTE-kursen har inneburit att jag nu kan använda nya analytiska begrepp gällande min 

praktik. 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

4. FGTE-kursen har inneburit att jag har lärt mig mer om hur jag utvärderar min praktik. 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 
 

5. FGTE-kursen har inneburit att jag har lärt mig mer om att kritiskt granska insamlat och 
sammanställt material.  
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 

6. FGTE-kursen har inneburit att jag har lärt mig mer om verksamhetsutveckling genom 
arbetet i kursens arbetsgrupp. 
 
 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

7. Jag upplever att jag har fått en utökad förståelse för komplexiteten i skolans/skolornas 
utvecklingsarbete genom deltagande i FGTE-kursen 
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Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

8. Jag upplever att min syn på min roll i utvecklingsarbetet har förändrats jämfört med 
innan jag deltog i FGTE-kursen 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

9. Jag känner en större delaktighet i utvecklingsarbetet på skolan/skolorna jämfört med 
innan jag gick FGTE-kursen. 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

10. Jag upplever att min medverkan i FGTE har inneburit en ökad motivation i mitt arbete.  
 

 
 

Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

11. Jag upplever att jag har bidragit mer och mer till att utveckla det analytiska 
förhållningssättet i samtalen på min arbetsplats alltefter FGTE-kursens gång 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
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12. Jag upplever att vi i FGTE-gruppen utvecklade vår användning av forskningsmetodik i 
samtalen alltefter kursens gång 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 

. 

13. En viktig del för processen i mitt utvecklingsarbete har varit att besöka andra 
skolor/verksamheter 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 

14. Diskussionerna i arbetslaget i FGTE-kursen gjorde att jag som värd/kritisk vän fick andra 
infallsvinklar till frågeställningen 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 

15. Jag upplever att erfarenheten av att vara värd/kritisk vän har bidragit till min egen 
professionella utveckling 
 
 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 

16. Jag upplever att forskningsfrågan har varit styrande i våra samtal i FGTE-gruppen 
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Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 

17. Jag upplever att min medverkan i FGTE har inneburit en ökad motivation att utveckla 
mitt arbete.  
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 

 

18. Jag upplever att den information som har tillhandahållits (föreläsningar/seminarier) i 
kursen har varit användbar i arbetet med projekten 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 

 

19. Jag upplever att samtalen som har förts under kursens gång med andra deltagare har 
varit användbara i arbetet med projekten 
 
 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 

ÖPPNA FRÅGOR 

Vad i processen kring att vara värd/kritisk vän tycker du har varit bra? 
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Vad i processen kring att vara värd/kritisk vän tycker du skulle kunna utvecklas/ha gjorts 
annorlunda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 4. Sammanställning av frågeställningar  
 
Sammanställning av frågeställningar utifrån processgruppens identifierade fokusområden: 
Undervisning, Organisation och Kultur  

 
Frågeställningarna markeras med deras huvudsakliga fokus:   

·       Grönt= Undervisning 

·       Blått= Organisation/organisering 

·       Gult= Kultur 

 

År 1 År 2 År 3 

      

Varberg     

Förskola (Fsk): Hur kan rummet bli en 
variationsrik miljö för lärande och 
utveckling? 

Hur fångar vi barns tankar och idéer 
genom dokumentation?  

Hur resonerar pedagogerna kring 
sin undervisning kopplat till 
vetenskaplig grund? 
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Grundskola (Gr): (1) Hur syns 
tillgängligheten i klassrummet? 
(preciserad forskningsfråga) 

(2) Hur skapas detta i ett klassrum? 

(3) Vilka strategier har läraren valt för 
att kunna möta de behov eleverna har? 

(4) Varför används dessa strategier? 

Hur använder läraren visuella stöd 
vid starten av en lektion? 

Hur beskriver pedagogerna att de 
differentierar undervisningen 
idag? 

Gymnasieskolan och vuxenskolan 
(Gy/Vux): Hur stödjer 
förstelärarorganisationen skolans 
didaktiska utvecklingsarbete genom 
kollegialt lärande i ämnesdidaktiska 
grupper? 

Hur kan arbetet mellan EHT och 
arbetslag utvecklas för att främja 
elevernas lärande och välmående? 

(Red: EHT- Elevhälsoteamet) 

Vilka synliga hot tar fokus från 
undervisningen, samt i vilken 
omfattning förekommer de? 

  

(Hot definieras här som saker 
som stör undervisningen) 

Laholm     

Fsk: Hur undervisar förskollärare i en 
målstyrd verksamhet? 

Hur ser pedagogernas språkstödjande 
arbete ut i mellanrummen? 

Vad har VGR-utbildningen 
inneburit för dig som pedagog? 

(Red: ”Samtliga kommunala 
förskoleenheter ska arbeta med 
utvecklingsarbetet ”Välmående 
ger resultat” som är en satsning 
från Region Halland”) 
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Gr: Hur samverkar studiehandledare 
och undervisande lärare för att främja 
elevens kunskapsutveckling? 

”Hur upplever en skolas pedagoger 
att en riktad utbildningsinsats har 
påverkat deras undervisningspraktik? 

(Red: Bearbetning av gemensam 
litteratur. ”Effektiv undervisning” 

Skolverkets kompetensutveckling 
”Specialpedagogik för lärande”) 

  

Vilka faktorer har påverkan på 
skillnaderna mellan NP och 
slutbetyg anser lärarna? (På den 
undersökta skolan.) 

Gy/Vux: Hur har filmandet och 
analysen av undervisningen påverkat 
läraren (den egna och 
kollegans/kollegornas)? 

 Hur har den kollegiala diskussionen 
kring filmandet påverkat läraren? 

Hur elevhälsan och lärarna samt 
elever arbetar med det hållbara 
hälsosamma lärandet över tid. 
Förebyggande arbete som bidrar till 
välmående/god elevhälsa. 

Hur arbetar lärarna i 
Svenska/Svenska som 
andraspråk, Matematik och 
Engelska på Osbecksgymnasiet, 
Laholm med likvärdig, 
individuell skriftlig återkoppling 
i lärplattformen V-klass? 

Kungsbacka     

Fsk: Hur är ”En förskola i förändring” 
synliggjord, genom mer än mindre 
barngrupper? 

Vad ser vi för hinder och möjligheter 
med att arbeta genom offentliga 
mötesplatser i förskolan (vad gäller 
målstyrda lärprocesser i förskolan)? 
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Gr: Hur kommer ett växande tankesätt 
till uttryck när eleverna på Åsaskolan 
reflekterar kring sitt lärande? 

Hur kan man få eleverna mer 
motiverade? 

Vilka förutsättningar för ett 

kollaborativt lärande ger SOLE-
metoden? 

Vilka vetenskapligt förankrade 
strategier använder lärarna för att 
alla elever ska förstå lektionens 
innehåll? 

Gy/Vux: ”Hur upplever eleverna sina 
förutsättningar för lärande utifrån 
fysisk, pedagogisk och social 
lärmiljö?” 

Hur ser lärarna på sambandet mellan 
pedagogisk tillgänglig lärmiljö och 
elevernas lärande? och Vilka 
framgångsrika strategier i 
undervisningen används för att leda 
och stimulera alla elevers lärande? 

Vad är goda relationer? 

Hur skapas goda relationer? 

Hur skapas mellanrummet som 
gynnar elevernas lärande? 

Halmstad     

Fsk: 1) Hur kan vi se att förskolan har 
en undersökande utvecklingskultur? 
(preciserad forskningsfråga) 

2) Hur är detta synligt i pedagogernas 
undervisningspraktik? (underfråga) 

Hur förhåller sig förskollärare till 
verktyget självskattning av 
läroplanens mål? 

  

Hur ser pedagogerna på 
undervisnings begreppet och på 
vilket sätt har begreppet 
undervisning inneburit för ett 
förändrat pedagogiskt synsätt? 

Gr: Hur kan vi se att skolan har ett 
undersökande förhållningssätt? 

Underfråga: Hur är detta synligt i 
pedagogernas undervisningspraktik? 

  Vilka förklaringar har eleverna 
till att det blir så många 
konflikter i klassen? 
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Gy/Vux: Hur har förutsättningar 
skapats för förste-lärare att kunna bidra 
till utvecklingsarbete och vilka goda 
exempel i hur förstelärarna bedriver 
skolutveckling genom kollegialt 
lärande finns? 

Hur upplever eleverna att lärarna 
skapar en tillgänglig lärmiljö på de 
högskoleförberedande programmen? 

Hur kan vi förmå och stödja 
pojkar som grupp så att de kan nå 
sin optimala kapacitet i skolan 
och därmed öka sin 
måluppfyllelse? 
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