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1.  INLEDNING 
 
Borås Stad har på uppdrag av politikerna gjort en omfattande utredning om 
elever i behov av särskilt stöd. I utredningen framkom att det skall vara en 
skola för alla men det är det bara om du är som alla andra. Utredningen på-
visade att ett stort behov av kompetensutveckling förelåg för all personal 
inom skolan. För att möjliggöra att det i större utsträckning uppfyller de 
utbildningspolitiska målen i Borås Stad, startades en kompetensutveck-
lingssatsning inom specialpedagogik. 
 
 
Deras mål för projektet var 
 
att  all personal skall ha en grundläggande kunskap om elever i behov av 

särskilt stöd, 
 
att  pedagogisk personal får en fördjupad kunskap som ger bättre och fler 

redskap för att möta elever i behov av särskilt stöd, 
 
att  specialpedagogisk fördjupad kunskap skall finnas att tillgå i varje ar-

betslag, 
 
att  skolledarna ges bättre möjligheter att stötta lärarna i frågor kring ele-

ver i behov av särskilt stöd. 
 
Deras förväntade effekter är 
 
• fler elever blir behöriga att söka nationellt program 
• färre avbrott från nationellt program 
• minskat antal elever i det individuella programmet 
• fler elever kartläggs tidigare, stöd kan sättas in tidigare 
• samtliga elever i behov av utredning, utreds före år 7 
• färre elever går direkt från gymnasieskolan till Komvux 
• en bättre arbetsmiljö för lärarna med mindre frustration kring målupp-

fyllelse 
• förhoppning om ett bättre samspel mellan pedagoger och övrig perso-

nal likväl som mellan skola och hem 
 
Borås Stads utvecklingsinsats som fortfarande pågår består av kompetens-
utveckling för all personal i skolan bestående av seminarieserier, högskole-
kurser och föreläsningar. 
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1.1  Syfte 
 
Övertygelsen var 
 
att genom en bred kompetensutveckling ökar måluppfyllelsen betydligt. 
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2.  METOD 
 
För att kunna utvärdera effekterna bland skolpersonal i Borås Stad efter 
avslutad kompetensutveckling inom specialpedagogik, har Högskolan i 
Borås utfört en enkätundersökning. Den specialpedagogiska satsningens 
syfte var att genom en bred kompetensutveckling ökar måluppfyllelsen be-
tydligt . Projektmålen var att skolpersonalen ska ha erövrat en grund-
läggande kunskap om elever i behov av särskilt stöd, och att de utvecklat 
en fördjupad kunskap som möjliggör bättre och fler redskap i sitt pedago-
giska arbete med elever som är i behov av särskilt stöd, samt att varje skol-
ledare och arbetslag ute på skolorna har den specialpedagogiska kunskapen 
för att stötta varandra i frågor som rör elever som är i behov av särskilt 
stöd. 
 
2.1  Metodval 
 
Utvärderingen bygger på en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden 
innebär att man kategoriserar skolpersonalens svar och därigenom synlig-
görs en större lärarpopulations förhållnings- och arbetssätt i skolan. Kate-
goriseringen av svaren innebär att resultaten kan samordnas i frekvensta-
beller och därefter i diagram för att ge en överskådlig bild. De mönster som 
framträder i diagrammen möjliggör att man kan jämföra resultaten i dia-
grammen och därmed dra slutsatser av skolpersonalens svar. Den mest 
lämpade metoden i denna utvärdering är den deskriptiva statistiksmetoden i 
kvantitativ forskning. Den är beskrivande och presenterar problemområdet 
i sifferform och möjliggör att syftet i utvärderingen framträder och kan ana-
lyseras. 
 
2.2  Urval 
 
Enkätundersökningen bygger på ett bundet urval där den rådande slump-
mässigheten var så hög som möjligt, d.v.s. all skolpersonal som deltagit i 
kompetensutvecklingssatsningen vid Högskolan i Borås hade lika stor 
chans att bli vald till undersökningen.  
 
Urvalet bland lärare skedde genom att var tredje kvinna och var tredje man 
blev vald i de kronologiskt ordnade registreringslistor som fanns över lära-
re som deltagit i den avsedda kursen vid Högskolan i Borås. Sammanlagt 
skickades det ut 144 enkäter till lärare i Borås Stad som gått kompetens-
satsningen inom specialpedagogik under tiden vt 2001- ht 2003. 
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Skolledarna kunde inte urskiljas på samma vis som lärarna då flertalet av 
skolledarna hade valt att inte registrera sig på Högskolan i Borås för att er-
hålla högskolepoäng. Det medförde att skolledarenkäten fick skickas ut till 
samtliga skolledare i Borås Stad för att sedan påtala skriftligen att de skol-
ledare som ej deltagit i kompetensutvecklingen ska bortse från enkäten. 
Sammanlagt skickades det ut 92 enkäter till skolledare inom Borås Stad. 
 
2.3  Enkäter 
 
I denna studie har man använt postenkäter för att synliggöra effekterna ef-
ter det att lärare och skolledare i Borås Stad har gått den specialpedagogis-
ka fortbildningen på Högskolan i Borås. För att skapa största möjliga tro-
värdighet i enkäten och i studien, så studerades de rådande etikreglerna, vid 
studiens inledningsfas. Det vill säga den personal från Borås Stad som 
medverkade i studien var fullt anonyma i och med att enkäten inte frågade 
efter namn och att det genom enkätens svar ej gick att utläsa deras identitet. 
De etiska kriterierna i studien blev därmed säkerställda. 
  
Formuläret inleds med en kort presentation om varför undersökningen görs 
och vem som utför den. Det innebär att lärare och skolledare vet vad frå-
gorna handlar om och syftet med studien. Frågorna i enkäten är utarbetade i 
samråd med Borås Stads referensgrupp inom specialpedagogik. Frågefor-
muläret är konstruerat för att på ett så effektivt sätt som möjligt synliggöra 
lärare och skolledare i Borås Stads effekter på kompetensutvecklingen 
inom specialpedagogik.  
 
Enkäten har en hög grad av standardisering och en hög strukturering. Det 
innebär att enkäten är uppbyggd på ett sådant sätt att varje person får svara 
på liknande frågor i samma ordning med fasta svarsalternativ med undan-
tag av en frågeställning som är öppen. Enkäten täcker alla delområden av 
syftet i studien med relevanta svarsalternativ. 
 
2.3.1  Bearbetning och Analys 
 
Då studien har en kvantitativ ansats bearbetades de inkomna svaren i ett 
statistiskt dataprogram vid namn SPSS. Dataprogrammet möjliggjorde att 
urvalsgruppens svar kunde synliggöras samt hur de förhöll sig till varandra 
genom att korstabulera dem, d.v.s. dataprogrammet samkör flera variabler 
för att kunna jämföras med avseende på centralvärden spridningsmått och 
sambanden dem emellan. Därefter genomfördes signifikanstester för att 
pröva de vetenskapliga hypoteserna på korstabuleringarna, d.v.s. man testar 
om frekvenserna av ett antal olika utfall passar med hypotesen om en viss 
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sannolikhetsfördelning. Ett sambandsmått som bygger på skillnaden mellan 
observerade och förväntade data.  
 
Presentationen av statistiken är i både tabell- och diagramform med en för-
tydligande text.   
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3. RESULTAT 
 
Enkätsvaren är bearbetade och analyserade i ett dataprogram vid namn 
SPSS. Av 236 utskickade enkäter till skolpersonal i Borås Stad som gått 
den specialpedagogiska kompetensutvecklingen vid Högskolan i Borås, var 
det totalt 75 stycken som svarade. Det är 54 lärare och 21 skolledare som 
valt att deltaga i undersökningen. Av 21 skolledare är det 84 % av dem som 
gått den statliga rektorsutbildningen samt 89 % som deltagit i elevhälso-
teams utbildningen vid Högskolan i Borås under 2003. Diagrammen i den-
na studie beskriver yrkeskåren i tre olika kategorier, det är skolledare, lära-
re samt skolpersonal. Med skolpersonal menas skolledare och lärare till-
sammans.  
 
Skolpersonalens utbildning/examen har blivit kategoriserad i fyra grupper. 
Det är förskola, grundskola, gym/vux samt ingen examen. Inom förskole-
gruppen finns förskollärar-, fritidspedagog och småskollärarexamen repre-
senterade. Inom grundskolegruppen återfinns lågstadie-, mellanstadie-, 
grundskollärar-, klasslärarexamen, och inom gym/vuxgruppen finns ämnes-
lärar-, adjunkt, gymnasielärar-, fil magisterexamen representerade. Den 
fjärde gruppen representerar skolpersonal som svarat att de ej har någon 
examen/utbildning. Denna grupp kommer inte att analyseras i studien pga. 
att det endast är en till antalet. 
 
Studiens deltagarantal understiger hundra stycken, därmed kan inte under-
sökningen uppnå ett sannolikt resultat. Då underlaget i studien är litet, in-
nebär det att undersökningen endast kan påvisa tendenser på effekter efter 
genomgången kompetensutveckling för skolpersonal i Borås Stad.  
 
3.1  Måluppfyllelse utifrån könsfördelning för skolperso-

nal i Borås Stad 
 
Diagrammen beskriver utifrån könsfördelning hur skolpersonalens svar är 
fördelade på frågan i vilken grad kompetenssatsningen kommer att leda till 
ökad måluppfyllelse för eleverna på deras skola. Man kan utläsa att ca 63,2 
% av männen anser i högre grad att måluppfyllelsen ökar efter genomgång-
en kompetenssatsningen, medan 36,8 % anser att det har en lägre grad av 
inverkan på måluppfyllelsen. Bland kvinnorna är det knappt hälften som 
anser att kompetenssatsningen påverkar i högre grad och drygt hälften som 
anser att det påverkar i lägre grad. Över 5 % av kvinnorna anser att kompe-
tenssatsningen inom specialpedagogik inte alls har någon inverkan på mål-
uppfyllelsen för deras elever. 
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3.1.1  Måluppfyllelse fördelad utifrån yrkesrollen bland 
skolpersonal i Borås Stad 

 
I diagrammen ovan kan man utläsa vad skolledarna och lärarna har svarat 
på frågan i vilken grad de tror att kompetenssatsningen kommer att leda till 
ökad måluppfyllelse för eleverna på deras skola. Det man kan utläsa är att 
71,4 % bland de svarande skolledarna anser att kompetenssatsningen 
kommer i högre grad att öka måluppfyllelsen för eleverna. Bland lärarna 
anser 41,5 % att det kommer att leda till ökad måluppfyllelse och 52,8 % 
anser att kompetenssatsningen i lägre grad påverkar måluppfyllelsen för 
eleverna. 
 
3.1.2  Måluppfyllelse fördelad utifrån utbildning/examen 

bland skolpersonal i Borås Stad 
 
I dessa diagram har skolpersonalens utbildning/examen blivit kategoriserad 
i fyra grupper. Det är förskola, grundskola, gymnasium/vuxenutbildning 
samt ingen examen. 
 
Diagrammen beskriver utifrån utbildningsgrupperingarna hur skolpersona-
len i Borås Stad har svarat på frågan i vilken grad de tror att den specialpe-
dagogiska kompetenssatsningen kommer att leda till ökad måluppfyllelse 
för eleverna på deras skola.  
 
Det man kan se är att 63,6 % av gruppen gym/vux svarade att måluppfyl-
lelsen har en högre grad av påverkan på måluppfyllelsen efter genomgång-
en kompetenssatsning inom special pedagogik, medan inom grundskole-
gruppen svarade 60,9 % i lägre grad. Inom förskolegruppen ansåg ca hälf-
ten av de svarande att måluppfyllelsen påverkas i högre grad och hälften i 
lägre grad.   
 
Totalt sett så är hälften av den skolpersonal som deltager i undersökningen 
mer positivt inställda till måluppfyllelsen på deras arbetsplatser och hälften 
är mer negativt inställda genom att de anser att kompetenssatsningen i lägre 
grad påverkar måluppfyllelsen. 
 
3.1.3  Måluppfyllelse fördelad utifrån skolpersonalens  
 yrkesverksamma år i Borås Stad  
 
Diagrammen ovan beskriver utifrån yrkesverksamma år, skolpersonal i 
Borås Stads fördelning på frågan i vilken grad de tror att den specialpeda-
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gogiska kompetenssatsningen kommer att leda till ökad måluppfyllelse för 
deras elever. 
 
Det som kan utläsas är att tilltron till måluppfyllelsen verkar öka med anta-
let år som skolpersonalen har arbetat (0-5, 6-10, 11-15 och 21< år) med 
undantag av den yrkesårsgrupp som arbetat 16-20 år där majoriteten anser 
att kompetenssatsningen har en lägre grad av påverkan på måluppfyllelsen.  
Totalt sett anser ca hälften av de svarande att måluppfyllelsen kommer att 
öka i högre grad efter genomgången kompetenssatsning medan ca hälften 
anser att den har en lägre grad av inverkan. 
 
3.1.4  Måluppfyllelse över skolpersonal fördelad utifrån 

kommundelstillhörighet i Borås Stad 
 

 
Kommundel 

 
Inte alls 

 
I låg grad 

 
I hög grad 

Brämhult  3  
Centrum  4 3 
Dalsjöfors  2 3 
Fristad  3 5 
Göta   5 
Norrby  6 3 
Sandhult  5 1 
Trandared  4 3 
Viskafors 1 3 3 
Gym/Vux 1 4 10 
 
Totalt 

 
2 

 
34 

 
36 

 
I tabellen ovan kan man utläsa hur skolpersonalens kommundelstillhörighet 
är fördelad på frågan i vilken grad de tror att kompetenssatsningen kommer 
att leda till ökad måluppfyllelse för deras elever på skolan.  
 
Man kan utläsa att alla svarande som arbetar inom Brämhults kommundel 
anser att måluppfyllelsen påverkas i lägre grad medan alla som arbetar 
inom Göta kommundel anser att det påverkas i högre grad. I Sandhults 
kommundel anser majoriteten att måluppfyllelsen påverkas i lägre grad ef-
ter genomgången kompetenssatsning medan långt över hälften av de som 
arbetar inom Gym/Vux-utbildningen anser att måluppfyllelsen påverkas i 
högre grad.  
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Totalt sett anser hälften av de svarande att måluppfyllelsen kommer att nås 
i högre grad efter genomgången kompetenssatsning medan hälften anser att 
den har en lägre grad av inverkan på måluppfyllelsen 
 
Fördelningen mellan de som har svarat är ojämnt inom kommundelarna 
och få till antalet, det innebär att tabellernas resultat inte kommer att analy-
seras. 
 
3.2  Om skolpersonal i Borås Stad känner sig bättre rus-

tade att möta elever/familjer i behov av särskilt stöd 
 
Diagrammen 3.2.1- 3.2.19 beskriver effekterna hos skolpersonal i Borås 
Stad efter de har gått kompetensutbildning inom specialpedagogik vid 
Högskolan i Borås. Diagrammen skildrar i detta avsnitt hur Borås Stads 
skolpersonal känner sig rustade att möta elever/familjer i behov av särskilt 
stöd. 
 
3.2.1  Hur skolpersonal utifrån könsfördelning anser att 

deras kunskap ökat efter avslutad kompetenssatsning 
inom specialpedagogik 

 
Här beskriver diagrammen hur skolpersonal utifrån könsfördelning i Borås 
Stad har svarat på frågan i vilken grad deras kunskap inom specialpedago-
gik ökat efter avslutad kompetenssatsning. Där man kan utläsa att kvinnor-
na upplever en större kunskapsutveckling än männen. Ca 43 % av kvinnor-
na och över hälften av männen anser att kunskapsutvecklingen inte ökat 
efter genomgången kompetenssatsning. 
 

3.2.2  Omfattning av fler pedagogiska verktyg hos lärare 
utifrån könsfördelning efter avslutad kompetenssats-
ning inom specialpedagogik 

 
Frågeställningar som rör omfattning av fler pedagogiska verktyg är endast 
riktad till lärare, därav finns inte skolledarna representerade i dessa resultat 
i studien. 
 
Här beskriver diagrammen hur lärare utifrån könsfördelning i Borås Stad 
har svarat på frågan i vilken omfattning de fått fler pedagogiska verktyg att 
arbeta med när de möter barn/elever i behov av särskilt stöd efter genom-
gången kompetenssatsning.  
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I diagrammen kan man utläsa att fler män än kvinnor upplever att de peda-
gogiska verktygen inte ökat i så stor omfattning. 70 % av männen och ca 60 
% av kvinnorna anger att de i lägre grad har fått fler pedagogiska verktyg.  
 
3.2.3  Hur säker skolpersonalen är utifrån könsfördelning i 

sina möten med elever/familjer i behov av särskilt 
stöd 

 
Här beskriver diagrammen hur skolpersonal utifrån könsfördelning i Borås 
Stad har svarat på frågan i vilken omfattning de känner sig säkrare i sitt 
möte med elever/barn som är i behov av särskilt stöd efter genomförd 
kompetenssatsning.  
 
I diagrammen kan man utläsa att männen överlag känner sig säkrare i sina 
möten. Ca 58 % av männen och ca 43 % av kvinnorna upplever att de i 
högre grad känner sig säkrare medan ca 42 % av männen och ca 55 % av 
kvinnorna anger att de inte är säkrare i sina möten efter avslutad kompe-
tenssatsning.  
 
3.2.4  Om specialpedagogiska diskussioner har ett större 

utrymme i arbetslagen utifrån könsfördelning efter 
avslutad kompetenssatsning inom specialpedagogik 

 
Här beskriver diagrammen hur skolpersonal utifrån könsfördelning i Borås 
Stad har svarat på frågan om specialpedagogiska diskussioner fått ett större 
utrymme i arbetslagen efter avslutad kompetenssatsning.  
 
I diagrammen kan man utläsa att över hälften av männen anser att special-
pedagogiska diskussioner har i högre grad eller mycket högre grad fått ett 
större utrymme i arbetslagen medan bland kvinnorna är det endast ca 35 % 
som anser detsamma. Närmare 65 % av kvinnorna anses att de specialpe-
dagogiska diskussionerna i lägre grad eller inte alls har ett utrymme i ar-
betslagen på skolorna i Borås Stad medan bland männen är det ca 48 % 
som anser detsamma. Det som utmärker sig är att närmare 20 % av kvin-
norna anser att det inte alls fått något större utrymme i arbetslagen. 
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3.2.5  Hur skolpersonal utifrån yrkesrollen anser att deras 
kunskap ökat efter avslutad kompetenssatsning inom 
specialpedagogik 

 
Diagrammen ovan beskriver utifrån yrkesrollen, skolpersonal i Borås Stads 
fördelning på frågan i vilken grad deras kunskap inom specialpedagogik 
ökat efter genomgången kompetenssatsning. Det som kan utläsas är att 
skolledarna anser att deras kunskap har ökat i större omfattning än lärarnas. 
Över hälften av lärarna menar att kunskapen inte ökat nämnvärt och bland 
skolledarna anser ca 33 % att kunskapen utvecklats i lägre grad.  
 
3.2.6  Omfattning av fler pedagogiska verktyg hos lärare 

efter avslutad kompetenssatsning inom specialpeda-
gogik 

 
Diagrammen ovan beskriver hur lärare svarat på frågan i vilken grad deras 
kunskap inom specialpedagogik ökat efter genomförd kompetenssatsning. 
Det som man kan utläsa är att närmare 65 % av lärarna anser att de peda-
gogiska verktygen inte ökat nämnvärt eller inte alls medan ca 35 % anser 
att de har fått betydligt fler pedagogiska verktyg att arbeta med efter de gått 
kompetenssatsningen inom specialpedagogik. 
 
3.2.7  Hur säker skolpersonalen är utifrån deras yrkesroll i 

sina möten med elever/familjer i behov av särskilt 
stöd 

 
Diagrammen ovan beskriver utifrån yrkesrollen, skolpersonal i Borås Stads 
fördelning på frågan i vilken omfattning som de känner sig säkrare i möte-
na med barn/familjer som är i behov av särskilt stöd efter genomgången 
kompetenssatsning inom specialpedagogik. 
 
Det som kan utläsas är att över 70 % av skolledarna känner sig säkrare i 
sina möten medan drygt 38 % av lärarna anser detsamma. Över 60 % av 
lärarna och drygt 30 % av skolledarna upplever att de i lägre grad blivit 
säkrare i sina möten, efter genomgången kompetenssatsning. 
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3.2.8  Om specialpedagogiska diskussioner har ett större 
utrymme i arbetslagen utifrån yrkesrollen efter av-
slutad kompetenssatsning inom specialpedagogik 

 
Här beskriver diagrammen utifrån yrkesrollen hur skolpersonal i Borås 
Stad har svarat på frågan om specialpedagogiska diskussioner fått ett större 
utrymme i arbetslagen efter avslutad kompetenssatsning.  
 
I diagrammen kan man utläsa att över 60 % av skolledarna anser att de spe-
cialpedagogiska diskussioner i högre grad eller mycket högre grad fått ett 
större utrymme i arbetslagen medan bland lärarna är det endast ca 30 % 
som anser detsamma. Närmare 70 % av lärarna anser att de specialpedago-
giska diskussionerna inte alls eller i lägre grad har ett utrymme i arbetsla-
gen på skolorna i Borås Stad medan bland skolledarna anser närmare 40 % 
att de inte alls eller i lägre grad är förekommande i arbetslagen. Det som 
utmärker sig är att över 20 % av lärarna menar att specialpedagogiska dis-
kussioner inte alls fått något större utrymme i arbetslagen efter genomförd 
kompetenssatsning inom specialpedagogik. 
 

3.2.9  Hur skolpersonal utifrån utbildning/examen anser att 
deras kunskap ökat efter avslutad kompetenssatsning 
inom specialpedagogik 

 
Här beskriver diagrammen hur skolpersonal utifrån deras utbild-
ning/examen som är kategoriserad efter de tre skolformerna i Borås Stad, 
har svarat på frågan i vilken grad deras kunskap inom specialpedagogik 
ökat efter genomgången kompetenssatsning. 
 
Det man kan utläsa är att gym/vuxgruppen anser i större utsträckning än 
både förskola och grundskola att kunskapsutvecklingen ökat i större om-
fattning. Den utbildningsgrupp som har den största andelen skolpersonal 
som anser att kunskapen inte utvecklats något nämnvärt är grundskole-
gruppen, där anser hälften av alla svarande att kunskapen utvecklats i lägre 
grad. 
 
3.2.10  Omfattning av fler pedagogiska verktyg hos lärare 

utifrån deras utbildning/examen efter avslutad kom-
petenssatsning inom specialpedagogik 

 
Här beskriver diagrammen hur lärare utifrån utbildning/examen som är ka-
tegoriserad efter de tre skolformerna i Borås Stad, har svarat på frågan i 
vilken omfattning de fått fler pedagogiska verktyg att arbeta med när de 
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möter barn/elever i behov av särskilt stöd efter genomgången kompetens-
satsning. 
 
Man kan utläsa att över hälften av lärarna inom gym/vuxgruppen i jämfö-
relse med både förskola och grundskola anser att de pedagogiska verktygen 
ökat i större omfattning efter genomgången kompetenssatsning inom speci-
alpedagogik.  
 
Majoriteten av de lärare som ingår i grundskolegruppen och över hälften av 
förskolegruppen anser att de pedagogiska verktygen i lägre grad ökat. 
 

3.2.11  Hur säker skolpersonalen är utifrån deras utbild-
ning/examen i sina möten med elever/familjer i behov 
av särskilt stöd 

 
Här beskriver diagrammen hur skolpersonal utifrån utbildning/examen som 
är kategoriserad efter de tre skolformerna i Borås Stad, har svarat på frågan 
i vilken omfattning de känner sig säkrare i sina möten med barn/elever i 
behov av särskilt stöd efter genomgången kompetenssatsning.  
 
I diagrammen kan man utläsa att över hälften av skolpersonal inom 
gym/vux-gruppen känner sig säkrare i jämförelse med grundskolegruppen 
där ca 34 % anser detsamma. Inom förskolegruppen anser ca 48 % att de 
känner sig säkrare i sina möten. Över hälften av lärarna i grundskolegrup-
pen anser att de inte alls eller i lägre grad känner sig säkrare i sina möten 
med elever/familjer i behov av särskilt stöd efter genomförd kompetens-
satsning inom specialpedagogik.  
 
3.2.12  Om specialpedagogiska diskussioner har ett större 

utrymme i arbetslagen utifrån skolpersonalens ut-
bildning/examen efter avslutad kompetenssatsning 
inom specialpedagogik  

 
Här beskriver diagrammen skolpersonal utifrån utbildning/examen som är 
kategoriserad efter de tre skolformerna i Borås Stad, har svarat på frågan 
om specialpedagogiska diskussioner fått ett större utrymme i arbetslagen 
efter avslutad kompetenssatsning. 
 
I diagrammen kan man utläsa att ca 40 % av personalen inom gym/vux- 
och förskolegruppen anser att de specialpedagogiska diskussioner har i 
högre grad eller mycket högre grad fått ett större utrymme i arbetslagen 
medan inom grundskolegruppen är det färre. Närmare 70 % inom grund-
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skolegruppen och närmare 60 % av gym/vux och förskolegruppen anser att 
de specialpedagogiska diskussionerna inte alls el ler i lägre grad har ett ut-
rymme i arbetslagen på skolorna i Borås Stad. Det som utmärker sig är att 
över 20 % inom grundskolegruppen och närmare 16 % av förskolgruppen 
anser att specialpedagogiska diskussioner inte alls fått något större utrym-
me i arbetslagen efter genomgången kompetensutvecklingssatsning. 
 
3.2.13  Hur skolpersonal utifrån yrkesverksamma år anser 

att deras kunskap ökat efter avslutad kompetenssats-
ning inom specialpedagogik 

 
Diagrammen ovan beskriver utifrån yrkesverksamma år, skolpersonal i 
Borås Stads fördelning på frågan i vilken grad deras kunskap ökat efter 
genomgången kompetenssatsning inom specialpedagogik  
 
Hälften av deltagande skolpersonal som arbetat 0-5 år värderar kunskaps-
utvecklingen i både högre och lägre grad medan inom yrkesårsintervallen 
6-10 år anser betydligt fler att kunskapen inte ökat i så stor omfattning. 
Flertalet av skolpersonalen som arbetat mellan 11-15 år bedömer att kun-
skapen ökat i högre grad och några anger i mycket högre grad. Över hälften 
av den skolpersonal som arbetat mellan 16-20 år anser att deras kunskap 
inte ökat i större omfång inom specialpedagogik medan över hälften av 
dem som arbetat längst alltså 21 år eller mer, bedömer att kunskapen ökat i 
högre eller mycket högre grad efter genomförd kompetenssatsning. 
 
3.2.14  Omfattning av fler pedagogiska verktyg utifrån yr-

kesverksamma år hos lärare efter avslutad kompe-
tenssatsning 

 
Diagrammen ovan beskriver utifrån yrkesverksamma år, lärare i Borås 
Stads fördelning på frågan i vilken omfattning de fått fler pedagogiska 
verktyg att arbeta med efter genomförd kompetenssatsning.  
 
Majoriteten av de lärare som arbetat 0-5, 6-10 och 11-15 år anser att det i 
lägre grad fått fler pedagogiska verktyg medan samtliga lärare som arbetat 
mellan 16-20 år bedömer att de inte fått så många fler pedagogiska verktyg 
att arbeta med. Över hälften av de lärare som arbetat längst anser att det i 
högre eller i mycket högre grad fått fler pedagogiska verktyg att arbeta med 
efter utförd kompetenssatsning inom specialpedagogik. 
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3.2.15  Hur säker skolpersonalen är utifrån yrkesverksamma 
år i sina möten med elever/familjer i behov av särskilt 
stöd 

 
Diagrammen ovan beskriver utifrån yrkesverksamma år, skolpersonal i 
Borås Stads fördelning på frågan i vilken omfattning de känner sig säkrare i 
sina möten med elever/familjer i behov av särskilt stöd efter avslutad kom-
petenssatsning.  
 
Det som kan utläsas är att säkerheten i mötena hos skolpersonalen verkar 
öka med antalet år som de har arbetat (0-5, 6-10, 11-15, 21< år) med un-
dantag av den yrkesårsgrupp som arbetat 16-20 år där över hälften anser att 
de inte alls eller i lägre grad känner sig säkrare i sina möten med ele-
ver/familjer i behov av särskilt stöd. Den enda yrkesårsgrupp som känner 
sig mycket säkra i sina möten med elever/familjer är de som arbetat mer än 
21 år, där upplever ett fåtal att det i mycket högre grad känner sig säkrare i 
sina möten med elever/familjer som är i behov av särskilt stöd efter 
genomgången kompetenssatsning inom specialpedagogik. 
 

3.2.16  Om specialpedagogiska diskussioner har ett större 
utrymme i arbetslagen utifrån skolpersonalens yrkes-
verksamma år efter avslutad kompetenssatsning 
inom specialpedagogik  

 
Här beskriver diagrammen utifrån yrkesverksamma år hur skolpersonal i 
Borås Stad har svarat på frågan om specialpedagogiska diskussioner fått ett 
större utrymme i arbetslagen efter avslutad kompetenssatsning.  
 
Det som beskrivs ovan är att över hälften av de lärare som arbetat 11-15 år 
anser att de specialpedagogiska diskussionerna har ett större utrymme än de 
övriga yrkesårsgrupperna där flertalet av dessa grupper anser att det i lägre 
grad eller inte alls fått ett större utrymme i arbetslagen på skolorna i Borås 
Stad. Något som också utmärker sig gentemot de andra grupperna är att 
några av den skolpersonal som arbetat mellan 11-15 år och 21< år anser att 
det inte alls förekommer något större utrymme för specialpedagogiska dis-
kussioner i arbetslagen efter genomgången kompetenssatsning inom speci-
alpedagogik.  
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3.2.17  Hur skolpersonal utifrån kommundelstillhörighet an-
ser att deras kunskaper ökat efter avslutad kompe-
tenssatsning inom specialpedagogik 

 
Kommundel I låg grad I hög grad I mycket hög grad
Brämhult 3   
Centrum 5 2  
Dalsjöfors 1 4  
Fristad 2 6  
Göta  6  
Norrby 5 2 2 
Sandhult 6   
Trandared 2 5  
Viskafors 3 3 1 
Gym/Vux 7 7 1 
 
Totalt 

 
34 

 
35 

 
4 

 
I tabellen kan man utläsa hur skolpersonalens kommundelstillhörighet är 
fördelad på frågan i vilken grad deras kunskap har ökat efter avslutad kom-
petenssatsning.  
 
Det som utmärker sig i denna tabell är bl.a. de svarande som arbetar i 
Brämhults och Sandhults kommundel, där anser alla att kunskapen inte 
ökat i större omfattning medan alla som arbetar inom Göta kommundel an-
ser att den ökat i högre grad. 
 
Totalt sett anser över hälften av all skolpersonal i Borås Stad att kunskapen 
ökat i högre eller mycket högre grad efter genomgången kompetenssatsning 
medan mindre än hälften anser att kunskapsutvecklingen inte ökat så 
mycket. 
 
Som beskrivits tidigare så är fördelningen mellan de som har svarat ojämnt 
inom kommundelarna och få till antalet, det innebär att tabellernas resultat 
inte kommer att analyseras. 
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3.2.18  Hur säker skolpersonalen känner sig utifrån kom-
mundels-tillhörighet i sina möten med elever/familjer 
i behov av särskilt stöd 

 
Kommundel Inte alls I låg grad I hög grad I mycket hög 

grad 
Brämhult 1 2   
Centrum  4 3  
Dalsjöfors  1 4  
Fristad  4 4  
Göta  1 5  
Norrby 2 4 3  
Sandhult 1 5   
Trandared  4 3  
Viskafors  3 4  
Gym/Vux 1 5 7 1 
 
Totalt 

 
5 

 
33 

 
33 

 
1 

 
I tabellen ovan kan man utläsa hur skolpersonalen utifrån deras kommun-
delstillhörighet känner sig säkrare i sina möten med barn/elever i behov av 
särskilt stöd efter avslutad kompetenssatsning. 
 
Det som utmärker sig är bl.a. de som arbetar i Brämhults och Sandhults 
kommundel, där alla känner att de i lägre grad eller är inte alls är säkra i 
sina möten medan nästan alla som arbetar inom Dalsjöfors och Göta kom-
mundel anger att de i högre grad känner sig säkrare i mötena efter genom-
gången kompetenssatsning.  
 
Totalt sett anger drygt hälften av skolpersonalen som deltagit i undersök-
ningen att de är säkrare i sina möten med barn/elever i behov av särskilt 
stöd medan mer än hälften anser att de är osäkra i sina möten med ele-
ver/familjer i behov av särskilt stöd efter utförd kompetenssatsning. 
 
Som beskrivits tidigare så är fördelningen mellan de som har svarat ojämnt 
inom kommundelarna och få till antalet, det innebär att tabellernas resultat 
inte kommer att analyseras. 
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3.2.19  Om specialpedagogiska diskussioner har ett större 
utrymme i arbetslagen utifrån kommundelstillhörig-
het efter avslutad kompetenssatsning inom specialpe-
dagogik  

 
 
Kommundel 

 
Inte alls 

 
I låg grad 

 
I hög grad 

 
I mycket hög 

grad 
Brämhult 1 2   
Centrum 3 2 2  
Dalsjöfors 1 3 1  
Fristad 1 3 4  
Göta  3 2 1 
Norrby 2 4 1 2 
Sandhult 1 3 2  
Trandared 1 2 3 1 
Viskafors  2 5  
Gym/Vux 2 8 5  
 
Totalt 

 
12 

 
32 

 
25 

 
4 

 
I tabellen ovan kan man utläsa hur skolpersonalen utifrån deras kommun-
delstillhörighet har svarat på frågan om specialpedagogiska diskussioner 
fått ett större utrymme i arbetslagen efter avslutad kompetenssatsning.  
 
Det som utmärker sig är de som arbetar i Brämhults kommundel, där alla 
svarande anser att de specialpedagogiska diskussionerna i lägre grad eller 
inte alls har utrymme i arbetslagen efter avslutad fortbildning. Hälften av 
skolpersonal inom både Göta och Fristads kommundel anser att det i högre 
grad förekommer specialpedagogiska diskussioner.  
 
Totalt sett anser över hälften av skolpersonalen som deltager i undersök-
ningen att de specialpedagogiska diskussionerna inte alls eller i lägre grad 
förekommer i arbetslagen ute på skolorna i Borås Stad. 
 
Som beskrivits tidigare så är fördelningen mellan de som har svarat ojämnt 
inom kommundelarna och få till antalet, det innebär att tabellernas resultat 
inte kommer att analyseras. 
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3.3  Om det pedagogiska ledarskapet utvecklats hos skol-
ledaren efter avslutad kompetenssatsning inom speci-
alpedagogik 

 
Lärare och skolledare fick svara på två olika frågeställningar. Den fråge-
ställning som riktades till lärare var: I vilken grad som de upplever att deras 
skolledare utvecklat sitt pedagogiska ledarskap efter genomgången kompe-
tenssatsning.  
 
Av totalt 54 lärare som deltager i undersökningen, var det 38 som valde att 
svara på denna fråga. Skolledarna fick svara på: I vilken grad som de själva 
upplever att deras pedagogiska ledarskap utvecklats efter avslutad kompe-
tenssatsning inom specialpedagogik. Frågeställningen besvarades av samt-
liga skolledare. 
 
I diagrammen ovan kan man utläsa hur skolpersonalen utifrån deras yrkes-
roll har svarat på frågan om det pedagogiska ledarskapet hos sig själ-
va/skolledaren har utvecklats efter avslutad kompetenssatsning. 
 
Det man kan utläsa är att närmare 50 % av skolledarna anser att deras pe-
dagogiska ledarskap har utvecklats i högre eller i mycket högre grad medan 
bland lärarna så anser närmare 33 % att deras skolledares pedagogiska le-
darskap har utvecklats. Över 50 % av skolledarna hävdar att deras pedago-
giska ledarskap har utvecklats i lägre grad efter avslutad kompetenssatsning 
inom specialpedagogik och närmare 70 % av lärarna anser att deras skolle-
dares pedagogiska ledarskap inte utvecklats alls eller i lägre grad efter 
genomgången kompetenssatsning. 
 

3.4  Hur det pedagogiska ledarskapet utvecklats 
 
Det är 22 lärare av totalt 54 och 18 rektorer av totalt 21 som valt att svara 
på hur det pedagogiska ledarskapet har utvecklats efter genomgången kom-
petenssatsningen inom specialpedagogik. 
 
Flera av skolledarna anser att de har en större förståelse och ökad kunskap 
om elever i behov av särskilt stöd vilket gett dem en större säkerhet som 
pedagogisk ledare för sin skolpersonal. De flesta av skolledarna skildrar sitt 
ledarskap genom att beskriva att de har lättare för att styra samtal kring 
barn i behov av särskilt stöd. Ett fåtal utav skolledarna beskriver att kun-
skapen fanns sedan tidigare men att den har blivit stärkt a av kompetens-
satsningen och det har blivit ett stöd i det fortsatta ledarskapet.  
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Ett fåtal andra skolledare poängterar att det är viktigt att ha en helhetssyn 
på barnet/eleven och att man ska se möjligheterna samt att alla vuxna runt 
eleven/barnet ska involveras för att mötas i de pedagogiska samtalen. En 
skolledare beskriver att det krävs en viss förståelse hos personalen att grov-
jobbet måste göras i arbetslaget med stöd från specialresurserna. 
 
Majoriteten av de skolledare som valde att svara på frågan anser att de pe-
dagogiska samtalen har ett större utrymme idag och att de bidrar till bättre 
åtgärder och resultat. En skolledare beskrev arbetssituationen genom att 
skriva: Vi har ett öppet och tillåtande klimat som i hög grad bidrar till för-
utsättningslösa samtal. Dessa samtal anser några av dem medföra en ökad 
trygghet i organisationen samt att det möjliggör att måluppfyllelsen i läro-
planerna nås. 
 
Flertalet av de lärare som svarade anser att deras skolledare är mer lyhörd 
och har en större förståelse av arbetet med barn/elever. En lärare skriver 
däremot att skolledaren ibland tagit hänsyn i diskussioner och det pga. att 
det är direktiv från skolverket att det skall satsas på barn i behov av särskilt 
stöd. En annan lärare beskriver arbetssituationen genom att skriva att stor 
tidsbrist och en stressig arbetssituation gör att de pedagogiska samtalen om 
elever i behov nästan är omöjligt att få till stånd med skolledaren. Några 
lärare anger att skolledarnas stöd sker i form av att det ges mer tid för sam-
tal, att resursfördelning ses över oftare och att barnprat prioriteras minst 1 
gång per termin. Några andra lärare skriver att de upplever att skolledarna 
är mer noggrannare med åtgärdsprogram och uppföljning efter att de har 
gått kompetenssatsningen inom specialpedagogik.  
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4.  DISKUSSION 
 
Detta projekt, initierat av Borås Stad i samarbete med Centrum för Skolut-
veckling vid Högskolan i Borås, hade som syfte att få svar på frågan: om en 
bred kompetensutveckling ökar måluppfyllelsen betydligt. Resultaten av 
studien visar att något entydigt svar inte kan ges. Generellt sett var delta-
garna från de olika skolområden a nöjda med den kompetensutvecklings-
satsningen de genomgått.  
 
4.1  Måluppfyllelse 
 
I diagram 3.1 kan man utläsa att den manliga skolpersonalen i Borås Stad 
som medverkar i studien har en större tilltro till ökad måluppfyllelse för 
eleverna på deras skola efter genomgången kompetenssatsning. Över hälf-
ten av männen anser i högre grad att måluppfyllelsen ökar medan bland 
kvinnorna är det mindre än hälften som anser detsamma. Ett fåtal kvinnor 
anser att kompetenssatsningen inom specialpedagogik inte alls har någon 
inverkan på måluppfyllelsen för deras elever. Då underlaget i studien är 
litet medför det att man inte kan dra några slutsatser men en möjlig tolk-
ning kan vara att majoriteten av männen i studien är skolledare i och med 
att resultatet bland skolledare och lärare i diagram 3.1.1 påvisar liknande 
skillnader. Det kan innebära att dessa tendenser synliggör skillnader i yr-
kesrollerna, där skolledarnas svar är en spegling av ett mer övergripande 
arbete i organisationen, medan lärarnas svar är en avspegling av det direkta 
arbetet med varje enskild elev. Denna tolkning skulle i sådana fall innebära 
att skolledarnas svar med större tilltro till måluppfyllelsen avspeglar deras 
ökad förståelse för lärarnas arbete och därav en större tillförsikt för organi-
sationen och skolpersonalens arbetssituation. Om så är fallet så är det posi-
tivt, för ett av komptenssatsningens mål var att skolledarna skulle ges bättre 
möjlighet att stötta lärarna i frågor kring elever i behov av särskilt stöd vil-
ket skulle leda till att lärarna fick en bättre arbetsmiljö med mindre frustra-
tion kring måluppfyllelsen.  
 
I diagram 3.1.2 beskrivs hur måluppfyllelsen är fördelad bland skolpersonal 
i Borås Stad utifrån deras examen/utbildning som kategoriserats i denna 
studie. Gym/vux-gruppen anser i högre grad än övriga grupper att kompe-
tenssatsningen leder till ökad måluppfyllelse för deras elever. Jämför man 
gym/vux med grundskolegruppen där det inom bägge skolformerna mäter 
och ställer krav på kunskap och bildning, så kan man se skillnader i studi-
en.  
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En möjlig tolkning av resultatet skulle kunna vara att de finns olikheter i 
skolpersonalens grundutbildningar. Skolpersonal som har examen/ut-
bildning inom förskole- och grundskolegruppen kan ha förvärvat kunska-
pen i sin grundutbildning och därav deras val av svar medan skolpersonal 
inom gym/vuxgruppen inte fått möjlighet att förvärva den kunskapen i sin 
grundutbildning.  
 
En annan möjlig tolkning kan vara att de olika gruppernas svar beskriver de 
olika skolformernas grundvalar d.v.s. att resultatet över grundskolegruppen 
påvisar skolpersonalens arbete med skallsatser och de krav som det medför 
för att eleverna ska nå målen i grundskolan medan gym/vuxgruppens resul-
tat avspeglar skolpersonalens arbete där eleverna har en valmöjlighet. 
Tolkningen av resultatet skulle i så fall innebära att skolpersonal inom 
grundskolegruppen upplever en större press att nå de satta målen än både 
förskole- och gym/vux-gruppen. Inom förskola betonas målen på den so-
ciala utvecklingen hos barnen/eleverna, medan grundskolan har betoningen 
på kunskap och ett stort ansvar åligger på skolan att eleverna skall nå må-
len. Gym/vux-utbildningar har också kunskapsmål men de har inte samma 
krav som grundskolan i och med att eleverna har valfriheter. 
  
En av de förväntade effekter som Borås Stad hade med avseende på kom-
petenssatsningen var bl.a. att arbetet över gränserna mellan skolformerna 
och stadierna samt en utvecklad samsyn är viktiga framgångsfaktorer. Des-
sa effekter är svåra att mäta i denna studie eftersom det innan uppstart av 
denna kompetenssatsning inte gjordes någon liknande forskningsstudie 
med likartade frågor och därav medför det att resultatet i studien inte kan 
jämföras med någon liknande undersökning. Det som man däremot kan 
granska och jämföra är kvalitetsredovisningen över Borås Stad, där det på-
visas att det är färre avbrott, färre elever på det individuella programmet 
samt att antalet elever som gått direkt från gymnasiet till Komvux minskat. 
 
I diagrammen 3.1.3 där skolpersonal svarat utifrån antalet år som de varit 
verksamma, så verkar tilltron till måluppfyllelsen öka med antalet år som 
skolpersonalen har arbetat (0-5, 6-10, 11-15, 21-< år) med undantag av den 
yrkesårsgrupp som arbetat 16-20 år där majoriteten av de svarande anser att 
kompetenssatsningen har en lägre grad av påverkan på måluppfyllelsen. En 
försiktig tolkning av skolpersonal som arbetat mellan 16-20 år som deltager 
i studien kan vara att en större del av arbetet i skolan går på rutin och därav 
en minskad motivation och tilltro till måluppfyllelsen. Resultatet kan möj-
ligen påvisa tendenser på att deltagande skolpersonal som arbetat mellan 
16-20 år upplever en stor press med avseende på de krav som måluppfyllel-
sen medför. Orsakerna till deras val av svar är svår att urskilja och återigen 
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kan man inte dra några slutsatser i denna studie då det är få som medverkar 
i undersökningen. Det som däremot kan poängteras är att studien påvisar 
tendenser att det händer något när man arbetat i så många år och det fram-
går än tydligare då över hälften av skolpersonal som arbetat 21 år eller mer 
upplever en större tilltro till måluppfyllelsen efter avslutad kompetenssats-
ning.  
 
I diagram 3.1.4 kan man utläsa hur skolpersonalen svarat utifrån kommun-
delstillhörighet på måluppfyllelsen efter avslutad kompetenssatsning. Då 
fördelningen mellan de som har svarat är väldigt ojämnt inom kommunde-
larna och få till antalet, kommer inte resultaten utifrån kommundelarna att 
analyseras. Det man däremot kan poängtera totalt sett utifrån Borås Stad, är 
att hälften av den skolpersonal som medverkar i studien anser att målupp-
fyllelsen kommer att nås i högre grad efter genomgången kompetenssats-
ning.  
 
4.1.1  Om skolpersonalen känner sig bättre rustade att 

möta elever/familjer i behov av särskilt stöd efter av-
slutad kompetenssatsning 

 
I diagram 3.2.1 kan man utläsa att kvinnorna anser att kunskapsutveckling-
en ökat mer än vad männen angivit. Över hälften av den manliga skolper-
sonalen i Borås Stad som deltager i studien anser att kunskapen utvecklats i 
lägre grad och över hälften av de medverkande kvinnliga skolpersonalen 
känner sig bättre rustade kunskapsmässigt efter avslutad kompetenssatsning 
inom specialpedagogik.  
 
Då ett av projektets mål är att skolpersonalen skall få grundläggande och 
fördjupad kunskap inom ämnet specialpedagogik kan en möjlig förklaring 
till detta resultat återigen kunna vara att skolpersonal som har exa-
men/utbildning mot förskola och grundskola redan har tillskansat sig kun-
skapen i sin grundutbildning samt i det dagliga arbetet. Resultatet är lite 
förbryllande eftersom skolpersonalen i Borås Stad värderade kompetens-
satsningen vid kursavslutningen på Högskolan i Borås högt. 
 
Vid en närmare analys utifrån hur männen och kvinnorna har svarat i fråge-
ställningen om omfattning av fler pedagogiska verktyg (3.2.2), så anser 
över hälften av kvinnorna och långt över hälften av männen att de inte 
nämnvärt fått fler verktyg att arbeta med efter avslutad kompetenssatsning. 
En försiktig tolkning skulle kunna vara att bildningsprocessen från teori till 
praktik kräver mer tid för att utveckla sin yrkesroll utifrån ett/flera verktyg.  
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Tittar man därefter närmare på diagram 3.2.3 där skolpersonalen beskriver 
hur säkra de känner sig i sina möten med elever/familjer som är i behov av 
särskilt stöd, så kan man utläsa att över hälften av männen känner sig säk-
rare medan mindre än hälften av kvinnorna värderar att de känner en större 
säkerhet i sina möten med elever/familjer i behov av särskilt stöd efter 
genomgången kompetenssatsning. En möjlig tolkning skulle kunna vara att 
den manliga skolpersonalen upplever en större säkerhet i sina möten med 
barn/familjer i behov av särskilt stöd eftersom de använder arbetslagen som 
ett pedagogiskt verktyg i diskussioner mer än kvinnorna i studien (3.2.4). 
Ett sådant tolkningsperspektiv förklarar i så fall varför över hälften av 
männen anser att de specialpedagogiska diskussionerna har fått ett större 
utrymme medan långt mindre än hälften av de kvinnliga deltagarna anser 
detsamma efter avslutad kompetenssatsning.  
 
Vid analysen utifrån skolpersonalens yrkesroll (3.2.5) så värderar långt 
över hälften av skolledarna att deras kunskap ökat medan mindre än hälften 
av lärarna anger att kunskapen har ökat efter genomgången kompetenssats-
ning. Återigen kan det möjligen vara som så att resultatet avspeglar att lä-
rarna som deltager i studien kan ha inhämtat sin kunskap i grundutbild-
ningen samt i det dagliga arbetet med barn/elever i behov av särskilt stöd, 
medan de deltagande skolledarna inte fått möjlighet att förvärva den speci-
alpedagogiska kunskapen i sin grundutbildning, samt att deras dagliga ar-
bete på skolan är mer övergripande i organisationen då de inte arbe-
tar/möter barn i behov av särskilt stöd i så stor utsträckning som lärarna. 
Utifrån ett sådant tolkningsperspektiv så beskriver resultatet återigen att 
kompetenssatsningen rustat skolledarna i större omfattning än lärarna och 
det skulle i så fall även förklara varför långt över hälften av skolledarna 
upplever sig säkrare i sina möten med elever/familjer i behov av särskilt 
stöd medan endast mindre än hälften av lärarna anser detsamma (3.2.7). En 
möjlig tolkning är följaktligen att resultatet återspeglar de olika yrkesrol-
lernas arbetsmiljö. Som lärare arbetar man oftast i en klassrumsituation och 
i det direkta mötet med eleven/eleverna som är i behov av särskilt stöd, 
däremot som skolledare möter man oftast elever/familjer i behov av särskilt 
stöd i elevvårdskonferenser, och vid dessa möten ingår oftast kurator, psy-
kolog, specialpedagog och skolsköterska.  
 
 I diagram 3.2.6 kan man utläsa att över hälften av lärarna anser att de i läg-
re grad eller inte alls fått fler pedagogiska verktyg efter avslutad kompe-
tenssatsning. Underlaget i studien är som nämnts tidigare litet men återigen 
så kan en möjlig orsak vara att flertalet av lärarna som deltager i undersök-
ningen kan ha förvärvat kunskapen i sin grundutbildning och därav deras 
val av svar. Ett annat tolkningsperspektiv skulle kunna vara att bildnings-



 
 
 
 

 

 

25

processen från teori till praktik kräver mer tid för att utveckla yrkesrollen 
utifrån ett/flera verktyg.  
 
Vid en närmare granskning av diagram 3.2.8 kan man utläsa att över hälf-
ten av skolledarna som deltager i studien anser att de specialpedagogiska 
diskussionerna i arbetslagen fått större utrymme medan mindre än hälften 
av lärarna anser detsamma.  
 
Ånyo en möjlig tolkning av skolledarnas svar är att de har de en större till-
tro till sitt pedagogiska ledarskap efter avslutad kompetenssatsning inom 
specialpedagogik och därav har de en ökad förståelse för lärarnas arbetssi-
tuation. Återigen om så är fallet då är det positivt för ett av kompetenssats-
ningens mål var att skolledarna skulle ges bättre möjlighet att stötta lärarna 
i frågor kring elever i behov av särskilt stöd och det skulle leda till att lä-
rarna fick en bättre arbetsmiljö med mindre frustration kring måluppfyllel-
sen efter avslutad kompetenssatsning inom specialpedagogik. 
  
Vid en närmare analys utifrån skolpersonalens kategoriserade utbildnings-
grupper, så kan man utläsa i diagram 3.2.9 att gym/vux är den grupp som 
upplever kunskapsutvecklingen som störst efter avslutad kompetenssats-
ning. Underlaget är som nämnts tidigare litet men en tolkning kan vara att 
resultatet återigen avspeglar de olika skolformernas grundvalar samt skill-
nader i skolpersonalens grundutbildning. Om det föreligger på detta viset så 
kan det förklara varför utbildningsgrupperna har svarat som de gjort i frå-
geställningen om deras omfattning av fler pedagogiska verktyg (3.2.10), 
mindre än hälften av gym/vux-, över hälften av förskole- och övervägande 
delen av grundskolegruppen anser att de i lägre grad har fått fler pedago-
giska verktyg att arbeta med efter avslutad kompetenssatsning. 
  
I diagram 3.2.11 kan man utläsa att över hälften av deltagarna i 
gym/vuxgruppen känner sig säkrare i sina möten med barn/familjer som är 
i behov a v särskilt stöd medan betydligt färre inom både grundskolegrup-
pen och förskolegruppen anger detsamma. Återigen en tolkning som 
nämnts tidigare är att bildningsprocessen från teori till praktik kräver mer 
tid och att denna studie kan ha kommit för nära inpå efter avslutad kompe-
tenssatsning och därav ger inte resultatet en rättvis bild av de förväntade 
effekterna ute i verksamheterna i Borås Stad. 
 
I diagrammen över om arbetslagen har fått ett större utrymme med avseen-
de på de specialpedagogiska diskussionerna (3.2.12) efter avslutad kompe-
tenssatsning inom specialpedagogik, så kan man utläsa att skolpersonalen 
som deltagit i studien har givit väldigt skiftande svar. Sammantaget kan 
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man säga att mindre än hälften av all skolpersonal som deltager i studien 
anser att de specialpedagogiska diskussionerna inte har fått ett större ut-
rymme i arbetslagen. Det som utmärker sig är att flera av deltagarna inom 
både grundskolegruppen och förskolegruppen anser att det inte alls finns 
något utrymme i arbetslagen för specialpedagogiska diskussioner efter 
genomgången kompetenssatsning.  
 
Som poängterats tidigare så är underlaget i studien litet men ett tolknings-
perspektiv skulle kunna vara att det ökade samarbetet mellan grundskola 
och förskola, där lärare inom grundskolan och förskolan arbetar mer till-
sammans och där deras olika kompetenser skall vara en resurs i arbetsla-
gen, medför att deras olika syn på barn/elever/familjer samt de olika kraven 
som ställs på dem när det gäller måluppfyllelse, präglar arbetsklimatet i 
arbetslag en. Om så är fallet så skulle det innebära att det förekommer 
grupprocesser/utvecklingsprocesser mellan förskolepersonal och grundsko-
lepersonal och det pga. de olika yrkesutbildningarnas läroplaner och dess 
måluppfyllelse.  
 
Påvisar denna studie tendenser av reformen 1998 då 6-årsverksamheten 
flyttade in i skolan och där främst förskoleutbildad personal följde med 
barnen/eleverna de första åren i grundskolan? Den frågan är svår att besva-
ra men enligt de tendenser som studien påvisar så upplever inte alla ur 
grundskolegruppen och förskolegruppen som deltager i studien att arbets-
lagen är en resurs inom specialpedagogik efter avslutad kompetenssatsning 
och ett av projektets förhoppningar av de förväntade effekterna var att 
kompetensutvecklingsinsatsen skulle leda till ett bättre samspel mellan pe-
dagoger i Borås Stad.  
 
Vid en närmare analys av skolpersonalens svar utifrån deras yrkesverk-
samma år, så verkar kunskapsutvecklingen ha ökat för drygt hälften av 
skolpersonalen i Borås Stad efter avslutad kompetenssatsning (3.2.13). 
Hälften eller mer än hälften av skolpersonal som arbetat 0-5, 11-15 och 21< 
år anser att deras kunskap har ökat efter avslutad kompetenssatsning. De 
yrkesårsgrupper som avviker är 6-10 år och 16-20 år där långt mindre än 
hälften värderar att kunskapen har ökat. En möjlig tolkning skulle kunna 
vara att skolpersonal som arbetat 6-10 år som deltager i studien kan ha för-
värvat kunskapen inom specialpedagogik i sin grundutbildning och därav 
värderar de kunskapen lågt. Som nämnts tidigare så kan en försiktig tolk-
ning av deltagande skolpersonal som arbetat mellan 16-20 år bero på att en 
större del av arbetet i skolan går på rutin och därav en minskad motivation. 
Orsakerna till deras val av svar är svår att urskilja och återigen så kan man 
inte dra några slutsatser i denna studie då deltagarantalet är litet. Det som 
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man möjligen kan poängtera är att studien påvisar tendenser på att det hän-
der något när man arbetat närmare ett och ett halvt decennium och det 
framstår än mer eftersom långt över hälften av skolpersonal som arbetat 21 
år eller mer anger att kunskapsutvecklingen har utvecklats i högre eller i 
mycket högre grad efter avslutad kompetenssatsning.  
 
I diagram 3.2.14 där resultatet beskriver omfattningen av pedagogiska 
verktyg efter avslutad kompetenssatsning hos lärare så anser drygt och över 
hälften av alla yrkesårsgrupper att de i lägre grad fått fler pedagogiska 
verktyg att arbeta med efter genomgången kompetenssatsning. En möjlig 
tolkning skulle kunna vara att omfattningen av de pedagogiska verktyg 
ökar med antalet år som de har arbetat. De lärare som deltager i studien och 
som tagit examen på 1990-talet och fram till 2003 (0-5 år och 6-10 år) kan 
ha införskaffat den specialpedagogiska kunskapen i sin grundutbildning 
och därför värderade de omfattningen av pedagogiska verktyg lågt. De lära-
re som utmärker sig är de som arbetat 11-15 år och 16-20 år. Majoriteten av 
dessa lärare som deltager i studien anser att de i lägre grad eller inte alls fått 
fler pedagogiska verktyg att arbeta med efter genomgången kompetens-
satsning. Det är återigen lite förbryllande och svårt att urskilja orsakerna till 
dessa deltagares svar men det som möjligen kan poängteras är att resultatet 
i studien påvisar tendenser på att det händer något bland de lärardeltagare 
som arbetat mellan 11-15 år och främst 16-20 år eftersom över hälften av 
lärarna som arbetat 21 år eller mer anger att omfattningen av de pedagogis-
ka verktygen har utvecklats i högre eller i mycket högre grad efter avslutad 
kompetenssatsning. 
 
I diagrammen 3.2.15 där skolpersonal svarat på hur säkra de känner sig i 
sina möten med elever/familjer i behov av särskilt stöd, så verkar återigen 
tilltron öka med antalet år som skolpersonalen har arbetat (0-5, 6-10, 11-15 
och 21- år). Den yrkesårsgrupp som ånyo avviker, är den deltagande skol-
personal som arbetat 16-20 år, där majoriteten anser att de i lägre grad eller 
inte alls känner sig säkra i sina möten efter avslutad kompetenssatsning.  
 
Ännu en gång skulle en försiktig tolkning vara att den medverkande skol-
personal som arbetat ett och ett halvt decennium upplever en minskad mo-
tivation och det kan möjligen medföra att de upplever en osäkerhet i sin 
yrkesroll och i mötena med elever/familjer i behov av särskilt stöd. Som 
nämnts tidigare så är orsakerna till deltagarnas val av svar svår att urskilja 
och återigen så kan man inte dra några slutsatser i denna studie. Det som 
man återigen kan poängtera är att studien påvisar tendenser i flera diagram 
att det händer något när man arbetat i så många år bland dessa deltagarna, 
och det framträder än tydligare eftersom skolpersonal som arbetat 21 år el-
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ler mer verkar ha en större tilltro till sin yrkesroll i sina möten med ele-
ver/familjer i behov av särskilt stöd efter avslutad kompetenssatsning inom 
specialpedagogik. 
  
 I diagrammen över om arbetslagen ha fått ett större utrymme med avseen-
de på de specialpedagogiska diskussionerna (3.2.16), så kan man utläsa att 
skolpersonalen som deltagit i studien har givit väldigt skiftande svar inom 
yrkesårsgrupperna. Över hälften av skolpersonal i Borås Stad som medver-
kar studien anser att de specialpedagogiska diskussionerna i arbetslagen 
inte fått ett större utrymme efter genomgången kompetenssatsning. Den 
grupp som utmärker sig är de deltagare som arbetat 11-15 år, där anser i 
stället över hälften inom denna grupp att specialpedagogiska diskussioner-
na fått ett större utrymme i högre eller i mycket högre grad i arbetslagen 
medan det även i samma yrkesårsgrupp framträder att flera anser att det 
inte alls fått något större utrymme i arbetslagen. Sammantaget kan man ut-
läsa i diagrammen att flertalet av den skolpersonal som deltagit i studien 
inte upplever arbetslagen som en resurs när det gäller specialpedagogiska 
diskussioner efter avslutad kompetenssatsning inom specialpedagogik. En-
ligt dessa tendenser så skulle det möjligen innebära att kompetenssatsning-
en hitintills inte införlivat den förväntade effekt med ett ökat samspel mel-
lan pedagoger och övrig personal. Som nämnts tidigare kan en annan möj-
lig orsak till detta resultat vara att bildningsprocessen från teori till praktik 
kräver mer tid, och projektets förväntade effekter blir därmed svåra att syn-
liggöra pga. att studien kan ha kommit för nära inpå efter att skolpersonalen 
i Borås Stad avslutat kompetensutbildningen. 
 
4.1.2  Om det pedagogiska ledarskapet har utvecklats 
 
Som nämnts tidigare så är ett av projektens mål att skolledarna skall ges 
bättre möjligheter att stötta lärarna i frågor kring elever i behov av särskilt 
stöd samt att arbetsmiljön för lärarna skall bli bättre med mindre frustration 
kring måluppfyllelsen efter avslutad kompetenssatsning inom specialpeda-
gogik.  
 
Underlaget i studien är litet men enligt de resultat som framträder i diagram 
3.3 så påvisar diagrammet tendenser på att över hälften av skolledarna i 
Borås Stad som medverkar i studien inte anser att deras pedagogiska ledar-
skap utvecklats något i betydande utsträckning. Det framkommer i dia-
gramsvaren att flertalet av de lärare som svarat, inte anser att deras skolle-
dares pedagogiska ledarskap har förbättrats efter avslutad kompetenssats-
ning. Det framkommer även i diagrammet att några av de medverkande 
lärare inte alls upplever att deras skolledare har utvecklat sitt pedagogiska 
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ledarskap. Resultatet är lite förbryllande då kompetenssatsningen verkar ha 
rustat skolledarna med avseende på kunskapsutveckling (3.2.5), säkerheten 
i mötena med barn/familjer i behov av särskilt stöd (3.2.7) samt specialpe-
dagogiska diskussioner i arbetslagen (3.2.8). Ett tolkningsperspektiv som 
nämnts flertalet gånger tidigare, kan vara att bildningsprocessen från teori 
till praktik kräver mer tid för att utveckla de ramar och strukturer i organi-
sationen som krävs. Det kan innebära att studien har kommit för nära inpå 
efter avslutad kompetenssatsning inom specialpedagogik för både skolleda-
re och lärare i Borås Stad och därav ger inte resultatet i denna undersökning 
en rättvis bild av de förväntade effekterna ute i verksamheterna i Borås 
Stad. 
 
4.1.3  Hur det pedagogiska ledarskapet har utvecklats 
 
I denna öppna frågeställning där både lärare och skolledare fick beskriva 
hur de ansåg att det pedagogiska ledarskapet har utvecklats hos skolledaren 
efter avslutad kompetenssatsning, framkommer att flertalet av skolledarna 
ansåg att de fått en större förståelse och en ökad kunskap om elever i behov 
av särskilt stöd och det medför att de känner sig säkrare som pedagogisk 
ledare. Av totalt 54 inkomna lärarsvar så svarade 22 av dem på denna frå-
ga. Det är anmärkningsvärt men också intressant att så många av lärarna 
inte svarat. En möjlig tolkning kan vara att lärarna upplevde frågeställning-
en som svårtolkad, men den kan även ha upplevts som stötande, besvärlig 
och illojal genom att frågeställningen ställer krav på att lärarna bedömer det 
pedagogiska ledarskapet hos sin skolledare och därav valde de att inte sva-
ra.   
 
Majoriteten av de lärare som valde att svara på denna fråga beskriver att 
deras skolledare är mer lyhörd och har en större förståelse för arbetssitua-
tionen med barn som är i behov av särskilt stöd. Utifrån de lärare som sva-
rat så kan det möjligen innebära att kompetenssatsningen kan ha rustat 
skolledarna och deras pedagogiska ledarskap men att skolledarna behöver 
mer tid för att stärka det pedagogiska ledarskapet (3.3) samt de ramar och 
strukturer i organisationen som krävs.  
 
4.2  Slutsats 
 
Resultaten i studien visar på att något entydigt svar inte kan ges med avse-
ende på syftet som var att genom bred kompetensutveckling ökar målupp-
fyllelsen betydligt. Då projektets mål bl.a. var att skolpersonal i Borås Stad 
skall få grundläggande och fördjupad kunskap inom ämnet specialpedago-
gik, så antyder både skolledar- och lärarsvaren att kompetenssatsningen 
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främst har rustat skolledarna men även de lärare som är verksamma inom 
gymnasiet och vuxenutbildningen. Det framträder i flera delar av studien 
att skolledarna bedömer att de fått en ökad kunskap och en större förståelse 
om elever i behov av särskilt stöd och att flera av dem känner sig säkrare 
som pedagogisk ledare för att stötta lärarna i frågor kring elever i behov av 
särskilt stöd efter avslutad kompetenssatsning. Studiens resultat tenderar 
visa på att skolledarna behöver mer tid för att vidareutveckla det pedago-
giska ledarskapet samt de ramar och strukturer i organisationen som krävs 
för att öka måluppfyllelsen betydligt. Effekterna av kompetenssatsningen 
bland skolledarna kan medföra i framtiden att arbetsmiljön för lärarna blir 
bättre med mindre frustration kring måluppfyllelsen.  
 
De förväntade effekter som Borås Stad hade med avseende på kompetens-
satsningen var bl.a. att arbetet över gränserna mellan skolformerna och sta-
dierna samt en utvecklad samsyn är viktiga framgångsfaktorer. Dessa ef-
fekter är svåra att mäta i denna studie eftersom det innan uppstart av denna 
kompetenssatsning inte gjordes någon forskningsstudie med liknande frå-
geställningar. Därav kan inte resultaten jämföras med någon likartat under-
sökning för att synliggöra förändrings- och främst framgångsfaktorer i 
verksamheterna i Borås Stad. Det som man däremot kan utvärdera är kvali-
tetsredovisningen över Borås Stad där det fastställts att det är färre avbrott 
från nationellt program, färre elever på det individuella programmet samt 
att antalet elever som gått direkt från gymnasiet till Komvux har minskat.  
 
I flera delar av studien antyder resultatet att en del av den skolpersonal som 
medverkar och som varit yrkesverksam mellan 16-20 år upplever kompe-
tenssatsningen som negativ. Deras val av svar avviker från de andra yrkes-
årsgrupperna i de flesta diagrammen och därmed tenderar deras resultat att 
påvisa att det händer något inom denna yrkesårsgrupp. Följdaktningen fö-
reslås att denna yrkesårsgrupp uppmärksammas mer på ledningsnivå för att 
synliggöra orsakerna till yrkesårsgruppens resultat. 
 
Resultatet i undersökningen tenderar även att påvisa att flertalet av den 
skolpersonal som deltagit i kompetenssatsningen och i denna studie, inte 
upplever arbetslagen som en resurs när det gäller specialpedagogiska dis-
kussioner och där har kompetenssatsningen hitintills inte införlivat den för-
väntade effekt med ett ökat samspel mellan pedagoger och övrig personal.  
En slutledning av studien kan vara att bildningsprocessen från teori till 
praktik kräver mer tid och att denna forskningsstudie som skall utröna de 
effekter som den specialpedagogiska kompetenssatsningen givit ute i verk-
samheterna inom Borås Stad, kan ha kommit för nära inpå efter avslutad 
kompetenssatsning för skolpersonal och därav ger inte resultaten i denna 
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studie en rättvis bild av de förväntade effekterna ute i verksamheterna i 
Borås Stad. För att möjliggöra ett mer rättvist resultat där man kan faststäl-
la om en bred kompetensutveckling ökar måluppfyllelsen i Borås Stad, då 
bör en liknande enkätstudie utföras om några år, där man troligen kan utrö-
na resultaten tydligare och effekterna av kompetensutvecklingens insatser.  
 



 Bilaga 1 
  
 

 

Uppföljning av specialpedagogisk kompetensutveckling i Borås Stad. 
 
 
Högskolan i Borås har på uppdrag av Borås Stad fått i uppgift att utföra en 
uppföljning och utvärdering av den specialpedagogiska kompetenssats-
ningen för skolledare/lärare.  
 
För att kunna utvärdera skolpersonalens kompetensutveckling i Borås Stad 
efter avslutad utbildning inom specialpedagogik, kommer Högskolan i 
Borås att utföra en enkätundersökning. Frågeformulären till undersökning-
en är utarbetade i samråd med Borås Stads referensgrupp inom specialpe-
dagogik. Syftet med utvärderingen är att fastställa vilka effekter kompe-
tensutbildningen har fått för yrkesrollen och i verksamheten för Borås 
Stads skolpersonal.  
 
Skolpersonal som väljer att deltaga i utvärderingen är anonyma. Frågefor-
muläret frågar inte efter namn och svaren kommer att redovisas i datadia-
gram med alla andra svarande, vilket medför att de svarandes identitet inte 
kan urskiljas. Svarsenkäterna kommer efter avslutad utvärdering att förstö-
ras. 
För att utvärderingen/undersökningen ska ge ett så verkligt svar på kompe-
tensutvecklingen för skolpersonalen i Borås Stad, är det av vikt att så 
många som möjligt svarar för att möjliggöra fortsatta utbildningssatsningar.  
Effektutvärderingen kommer att utföras av Camilla Swärdh som är projekt-
anställd och student på Högskolan i Borås. 
 
Vänligen sänd in ditt svar i svarskuvertet som medföljer, dock senast fre-
dagen den 12 mars.  
Om du har frågor, mejla eller ring gärna. 
 
Tack på förhand för din medverkan. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
 
Camilla Swärdh 
033-10 43 44 
camillasvard@bredband.net 
 
 



 Bilaga 2 
  
 

 

Effektutvärdering/ Lärare   
 
1.  Man  Kvinna  
 
2. Var är du verksam? 
 
 Brämhult   Centrum   Dalsjöfors   Fristad   Göta   
 
 Norrby   Sandhult  Trandared   Viskafors Gym/Vux  
 
 3. Har du lärarexamen, i så fall vilken? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Annan examen/utbildning:……………………………………………………………………...                   
 
4. Hur många yrkesverksamma år har du inom förskolan/skolan? 
 
  0-5     6-10   11-15    16-20   21-   
 
5. I vilken grad har din kunskap inom specialpedagogik ökat? 
 
  Inte alls      I låg grad      I hög grad    I mycket hög grad  
 
6. I vilken omfattning har du fått fler pedagogiska verktyg att arbeta med när du möter 
barn/elever i behov av särskilt stöd? 
 
 Inte alls  I låg grad     I hög grad    I mycket hög grad 
 
7. Känner du dig säkrare i ditt möte med barn/elever i behov av särskilt stöd efter genom-
gången utbildning? 
 
  Inte alls     I låg grad     I hög grad    I mycket hög grad 
 
8. Anser du att specialpedagogiska diskussioner har fått ett större utrymme i ditt arbets-
lag efter det att du har gått den specialpedagogiska utbildningen?  
  
  Inte alls    I låg grad     I hög grad    I mycket hög grad 
 
9a. I vilken grad upplever du att din skolledare utvecklat sitt pedagogiska ledarskap efter 
att ha genomgått utbildningen? 
 
  Inte alls    I låg grad     I hög grad  I mycket hög grad   
 
b. Hur märker du av detta i ditt arbete med eleverna/barnen? 
 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 
10. I vilken grad tror du att utbildningen kommer att leda till ökad måluppfyllelse för 
dina elever? 
 
  Inte alls    I låg grad     I hög grad  I mycket hög grad  
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Effektutvärdering/ Skolledarna  
 
1.  Man  Kvinna  
 
2. Var är du verksam? 
 
 Brämhult   Centrum   Dalsjöfors   Fristad   Göta   
 
 Norrby   Sandhult   Trandared   Viskafors Gym/Vux  
 
3. Vilka stadier har den skola som du arbetar på? 
 
  Förskola   F-3    F-6    F-9    4-9      
 
  7-9  Gym/Vux   
 
4. Har du lärarexamen, i så fall vilken? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Annan examen/utbildning:……………………………………………………………………...             
 
5.Statlig rektorsutbildning? 
 
   Ja   Nej  
 
6. Hur många yrkesverksamma år har du som skolledare/föreståndare? 
 
  0-5    6-10     11-15  16-20    21- 
 
7. I vilken grad anser du att dina kunskaper inom specialpedagogik har ökat? 
 
  Inte alls      I låg grad      I hög grad    I mycket hög grad  
 
8. Känner du dig tryggare i din yrkesroll när du möter familjer med barn/ elever som är i 
behov av särskilt stöd? 
 
  Inte alls      I låg grad     I hög grad    I mycket hög grad 
 
9. Anser du att specialpedagogiska diskussioner har ett större utrymme i arbetslagen på 
skolan efter det att personalen har genomgått den specialpedagogiska utbildningen?  
 
  Inte alls      I låg grad      I hög grad    I mycket hög grad  
 
10a. I vilken grad upplever du att ditt pedagogiska ledarskap har utvecklats efter att ha 
genomgått utbildningen? 
 
  Inte alls    I låg grad     I hög grad    I mycket hög grad 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

b. Hur märker du av detta i ditt arbete med din personal och elever/barn? 
 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................ 
 
11. I vilken grad tror du att utbildningen kommer att leda till ökad måluppfyllelsen för 
eleverna på din skola? 
 
  Inte alls    I låg grad     I hög grad  I mycket hög grad  
 
12. Har du deltagit i elevhälsoteams-utbildningen som genomfördes 2003 på Högskolan i 
Borås? 
 
    Ja     Nej  
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 BORÅS STAD  
 
 2003-11-06 
 Dnr 2003:778 
 Myndigheten för  
 skolutveckling 
 Gunilla Hellner-Blixt 
 
SLUTRAPPORT  
 
Specialpedagogisk kompetensutveckling i Borås Stad 
 
Syfte och mål med projektet 
 
Borås kommun har på uppdrag av politikerna gjort en omfattande utredning (bil. Dom 
säger att det skall vara en skola för alla men det är det bara om du är som alla andra) om 
elever i behov av särskilt stöd. Denna visade att ett stort behov av kompetensutveckling 
förelåg för all personal. Utifrån ett krafttag med kompetensutveckling får vi större möj-
lighet att nå de utbildningspolitiska målen. 
 
Vår övertygelse var 
att genom en bred kompetensutveckling ökar vi måluppfyllelsen betydligt. 
 
Våra mål för projektet var 
 
att all personal skall ha en grundläggande kunskap om elever i behov av särskilt stöd, 
 
att pedagogisk personal får en fördjupad kunskap som ger bättre och fler redskap för 

att möta elever i behov av särskilt stöd, 
 
att specialpedagogisk fördjupad kunskap skall finnas att tillgå i varje arbetslag, 
 
att skolledarna ges bättre möjligheter att stötta lärarna i frågor kring elever i behov av 

särskilt stöd. 
 
Vi förväntade oss följande effekter 
 
fler elever blir behöriga att söka nationellt program 
 
vi får färre avbrott från nationellt program 
 
vi får ett minskat antal elever i det individuella programmet 
 
fler elever kartläggs tidigare, stöd kan sättas in tidigare 
 
samtliga elever i behov av utredning, utreds före år 7 
 



 
 
 
 

 

 

 

färre elever går direkt från gymnasieskolan till Komvux 
 
en bättre arbetsmiljö för lärarna med mindre frustration kring måluppfyllelse 
 
vår förhoppning är även ett bättre samspel mellan pedagoger och övrig personal likväl 
som mellan skola och hem 
 
Arbetssätt och ansvar för projektet 
 
Vår utvecklingsinsats har bestått av kompetensutveckling för all personal i skolan be-
stående av seminarieserier, högskolekurser och föreläsningar.(se genomförandeschema) 
Dessa är dock inte slutförda förrän troligtvis 2006, då vi också utökat dem att omfatta 
förskollärare. 
 
Vi tillsatte en projektledning som bestod av Bengt-Göte Freding, utvecklingsledare på 
gymnasiet, Elisabeth Asker, kvalitetsansvarig på gymnasiet och Christina Josefsson, 
verksamhetssamordnare för skola-barnomsorg som har haft till uppgift att leda, driva, 
följa upp och utvärdera projektet. 
 
Dessutom har det funnits en referensgrupp bestående av fyra av kommunens mest erfar-
na specialpedagoger som tillsammans avsatt en tjänst för att driva seminarieserier, vara 
bollplank mot högskolan när det gäller innehåll i seminarieserier och högskolekurser (se 
bilagor seminarieserie A, högskolan i Borås, specialpedagogiska grunder). 
 
Ledningen på skolorna har haft stor betydelse för genomförandet av kompetensutveck-
lingsinsatsen och framförallt för uppläggningen av arbetet efter utbildningen. Skolled-
ningen har också deltagit i utbildningen vilket haft en stor betydelse. 
 
Pengar för utbildningen har avsatts centralt för att möjliggöra för alla kommundelar att 
skicka deltagare, dock har verksamheten fått bidra med tid för sin personal.  
 
Aktiviteter, uppläggning av projektet 
 
Se bilaga genomförandeplan 
 
A Seminarieserie A har omfattat lärare 5-10 från varje skola / termin, lärare i 
förskoleklass och skolledare. Tillsammans med högskolans insatser ger insatsen 5 p 
(högskolan), med möjligheten för den enskilde att bygga på utanför projektets ram till 
20 p. Referensgruppen har planerat ihop med högskolan, föreläsningar m.m. Innehåll 
(bilaga).Cirka 560 personer har omfattas av insatsen hittills. 
 
B Seminarieserie B har omfattat elevvårdspersonal och varit mer inriktat på 
elevvårdens möjligheter att stötta elever i behov av särskilt stöd. Utanför projektets ram 
har ett fortsatt arbete utifrån betänkandet Från dubbla spår till elevhälsa igångsatts och 
all elevvårdspersonal och skolledarna har fått 5p utbildning i elevhälsa. Cirka 150 per-
soner har omfattas av insatsen 
 



 
 
 
 

 

 

 

C Föreläsningsserie för elevassistenter. Kommunens elevassistenter har erbju-
dits en grundläggande utbildning.ca 160 st.har deltagit. Innehåll, se bilaga. Utanför pro-
jektet har också påbörjats en nischningsutbildning för assistenterna i samarbete med 
Specialpedagogiska institutet. 
 
D Föreläsningsserier har ingått för övrig personal kök, vaktmästare, städ- och 
administrationspersonal med syfte att ge en grundläggande kännedom om elever i behov 
av särskilt stöd, för att förståelsen skall bli bättre och samspelet kring dessa elever skall 
öka. Detta har genomförts ihop med elevassistentutbildningen och skoloran har skickat 
så många som varit möjligt av den övriga personalen. 
 
Samråd och samarbete med utbildningsanordnare 
 
Samråd och samarbete har skett med Högskolan i Borås, pedagogiska institutionen. Ut-
bildningscentrum är Borås kommuns uppdragsutbildning. Utbildningscentrum har an-
ordnat utbildningen för elevassistenter och övrig personal (ej lärare – skolledare). 
 
Tidplan 
 
Projektet startade med en upptaktskonferens för samtliga skolledare den 9 augusti 2000 
och de första utbildningsinsatserna startade vecka 44 2000 och beräknas hålla på minst 
till och med 2006 när det gäller specialpedagogik kursen. Elevhälsakursen avslutas un-
der 2003 och elevassistent- nischningen 2004. Grundutbildningen som elevassistent 
kommer att ligga som en introduktionsutbildning i fortsättningen. 
 
Uppföljning och utvärdering 
 
Utvärdering av målen, förväntade effekter har gjorts årligen genom 
 
betygsstatistik, avbrottsstatistik, 
uppföljning av antalet elever i individuella program, 
antal utredningar för elever i behov av särskilt stöd, 
uppföljning av antal elever från gymnasieskolan direkt till Komvux 
 
Vi kan se att vi har färre avbrott,, att vi fått färre elever på det individuella programmet 
och att antalet elever som gått direkt från gymnasieskolan till Komvux har minskat men 
vi har svårt att redan kunna koppla förändringarna till kompetensutvecklingsinsatsen, 
vilket säkert går att göra om några år då vi kan se resultaten tydligare och kan koppla 
kompetensutvecklingsinsatsens effekter till måluppfyllelsen. 
 
Vi har ännu inte gjort den enkät till lärarna som vi skrev om i ansökan 
”enkät 2003 till de som gått projektets A-del för lärarna för att mäta om lärarna känner 
sig bättre rustade att möta elever i behov av särskilt stöd, och det om/hur det pedagogis-
ka ledarskapet har utvecklats”, dock har flera kursutvärderingar gjorts (bilaga) 
 



 
 
 
 

 

 

 

Framgångsfaktorer 
 
Den massiva kompetensutvecklingsinsatsen och att skolledarna har varit delaktiga har 
varit framgångsfaktorer. Att sedan elevhälsoteamen också fått utbildning har bidragit till 
en större förståelse och i några fall en ny organisation för elevhälsan. 
Dessutom har kompetensutvecklingen för elevassistenterna betytt mycket och att vi ar-
betet med skolledningen för att förtydliga allas roller. 
 
Hur den egna skolan arbetar vidare (hur vi följer upp elever, utredningar, utvecklings-
samtal, målstyrning m.m.).är ytterligare en del som satts fokus på och även arbetet över 
gränserna mellan skolformerna och stadierna, att det utvecklats en samsyn har haft stor 
betydelse för framgången. 
 
Att skolorna haft behov av att stärka kompetensen har också varit en framgångsfaktor 
och viktig drivkraft. 
 
Att vi samtidigt tillskapat ett specialpedagogiskt resurscentrum som kan stärka kom-
mundelarnas kompetens har också hjälpt till i processen. 
 
Hinder 
 
Att få loss lärarna från den ordinarie verksamheten och att skaffa vikarier har varit ett 
hinder i utvecklingsarbetet. 
Dock har de flesta lyckats att lösa problematiken. 
 
Förändring/tecken i verksamheten 
 
Att ha fokuserat på frågan om integrering i den ordinarie verksamheten för fler elever 
tillsammans med satsningen i specialpedagogik har lett till att 
Antalet elever i grundsärskolan har minskat 
Fler grupper för barn med särskilda behov växer fram i kommundelarna 
Vi har lagt ner en specialskola för barn med emotionella svårigheter 
Specialpedagogernas roll blir allt viktigare 
Kostnadsmodellen för grundsärskola håller på att arbetas om 
Elevassistenterna stannar längre i verksamheten och blir också mer kompetenta 
Skolledarna har stärkts i sin uppgift när det gäller barn i behov av särskilt stöd och följer 
i högre grad upp verksamheten. 
 
Projektets bidrag 
 
Projektet har bidragit till att möjliggöra satsningen på kompetensutvecklingen och att så 
småningom kvaliteten för många elever i behov av särskilt stöd höjs. 
Satsningen har stärkt skolledningen och elevhälsoteamen och skapat möjligheter för ett 
bättre utnyttjande av resurser. Samarbetsformer mellan elevhälsopersonal och lärarna 
har lyfts fram och kommer förhoppningsvis att 
ha stor betydelse för fortsatt utveckling. 
I kontakten med elever och målsmän har redskapen för att förmedla elevers utveckling 
stärkts, både när det gäller hur man använder åtgärdsprogram och individuella utveck-
lingsplaner. 



 
 
 
 

 

 

 

För Borås har satsningen lett till en ny organisationsmodell som redan är fattad beslut 
om 
Ett specialpedagogiskt kompetenscentrum har skapats och skall  
stödja kommundelarnas verksamheter då deras resurser är uttömda. Där finns resurser 
som konsulenter som har en djupare kunskap och kan handleda lärare vid integrering av 
fler elever i grundskolan. 
Centrat kommer också att ansvara för fortsatt kompetensutveckling. 
 
Efter projektet 
Vi har lagt en plan för satsningen på specialpedagogik som sträcker sig till 2006.  
Elevassistentutbildningen kommer att slutföras(nischningar) under 2004. Specialpeda-
gogerna i referensgruppen kommer att följa upp projektet ute på skolorna och enkäten 
till lärarna som genomgått urbildningen skall göras. 
Vi måste också se till att fler förskollärare får kompetensutvecklingen och planerar att 
genomföra den även efter 2006. 
Den ekonomiska modellen för kostnader för elev i grundskola respektive grundsär är 
under utredning och kommer att ha stor betydelse för hur integreringen kommer att ut-
vecklas. 
 
Lärdomar 
Skapa en organisation för projektet, som kan driva och genomföra 
Involvera ledarna och gör dem delaktiga 
Ge ledarna mandatet att utveckla sin egen organisation 
Stöd utvecklingen genom projektledningen 
Utveckla samarbetet med högskolan så att man köper den kurs man vill ha 
Se till att politikerna är informerade och kan stödja tankarna. 
Utveckla samarbete över skolformsgränserna 
Ha dialog med skolutvecklingsmyndigheten, detta har möjliggjort även den fortsatta 
insatsen för elevhälsan 
Utvärdera under projektets gång så att man kan se att det följer vad man önskar och för-
ändra om det är nödvändigt. 
 
 
Kontaktperson 
Christina Josefsson, kommunledningskansliet 033- 35 32 20 
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Genomförandeplan 
                                        
 

Deltagare 
Antal  

Kurser/anordnare Kostnad Utvärdering 

A. ca 750 pers    
Skolledare 
 
Lärare 
 
Förskoleklass, förs-
kol-lärare, fritidsped. 
Förskollärare(utanför 
projektets ram) 

200 
 
100 x 5 år, 10 per skola
 
75 
 
300 

Ht 2000 start 
Seminarieserie A 
2 grupper à 40 pers/år 
 
Klart vt 06 
(sem.serie + högskola 
ger 5 p) 

Högskolan 
2,5 milj. kr/25 grupper 
 
(100.000 kr per grupp á 
30 pers) 

Djupintervjuer – 
 
Extern utvärdering 
 
Enkäter 

B. 
ca 200 pers    

Skolsköterskor 30 
 
Skolläkare 3 
 

Kuratorer 

 
Psykologer 8 
 
Syv 20 
 
Specialpedagoger  
 
Skolledare 40 
 

30 
 
3 
 
20 
 
8 
 
20 
 
40 
 

80 

Seminarieserie B 
3 x 60 pers 
Vårterminen – 2003 
start 
Fortsatt arbete kring 
”Från dubbla står till 
Elevhälsa” 

”Teambildning” utan-
för projektet 

Högskolan  
1 milj/3 kurser 
 

(60-70 pers x 3 kurser) 

kursutvärdering 

C.     
Elevassistenter 
 

100 Utbildningscentrum, 
anordnare år 1 start ht 
2000 
5 x 0,5 dag, klart 2003 

240.000 kursutvärdering 

D.     
Kök, vaktm, adm, städ-
personal 

1000 
10 omgångar á 100 
pers 

Start ht 2000 
2 x 0,5 dag, klart vt 
2006 

200.000 Kursutvärdering 

E.     
Lärare 
Utbildning till special-
pedagoger 

2 x 25 pers Lärare rekryteras till 
specialpedagogpr. 
60p halvfart 3 år 
Pedagogen Göteborg 
Utanför projektet peng-
ar söks ej 
2 x 25 pers 
ht 01 – vt 04 
ht 03 – vt 06 

  



 
 
 
 

 

 

 

 
Deltagare Antal  Kurser/anordnare Kostnad Utvärdering 
F.     
Administration 
 
Referensgrupp 
 
Projektledning 
 
Adm + Fika 

 Borås kommun 

Kostnader 
Kommundelen betalar 
200 kr/lärare 
100 kr/adm pers 

Lönekostnader 

 
5 x 400.000 = 2 milj 
 
150.000 x 5 år = 
750.000 
200.000 

 

   
Total kostnad 
6 milj  
Egen insats från kom-
munen 3 milj 
Ansöks från skolverket 
3 milj 

 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

Rapporter från Institutionen för pedagogik 
 
1. Davidsson, B., Hägglund, S., & Kihlström, S. (1997/1999). Projektet 

”Lära till lärare”. Projektbeskrivning.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
Rapport nr 1, 1999. 

 
2. Davidsson, B., Eriksson, A., Strömberg, M., Dovemark, M., & Hägglund, 

S. (1999). Två blivande lärares reflektioner över mötet med lärarutbild-
ningen. Projektet ”Lära till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Rapport nr 2, 1999.  

 
3. Strömberg, M. (1999). ”Det finns gyllene dagar och stunder i lärarens ar-

bete och det är dom som gör att man knogar på.” Åtta lärares upplevelse 
av tillfredsställelse i arbetet.” Projektet ”Lära till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Rapport nr 3, 1999.  
 
4. Eriksson, A., Davidsson, B., & Hägglund, S. (1999). Iaktta – handla – re-

flektera. Blivande förskollärare om yrkeslärande före och efter verksam-
hetsförlagd utbildning. Projektet ”Lära till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
  Rapport nr 4, 1999. 
 
5. Davidsson, B., Dovemark, M., & Hägglund, S. (1999). Vem blir lärare och 

varför? Utgångspunkter för en studie med fokus på lärarstudenters socio-
kulturella bakgrund och dess betydelse för högskolestudier och yrkesval. 
Projektet ”Lära till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Rapport nr 5, 1999. 
 
6. Kärrby, G. (2000). Svensk förskola – Pedagogisk kvalitet med socialpolitis-

ka rötter.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 6, 2000. 
 
7. Szklarski, A. (2000). Konfliktupplevelsens väsen. En empirisk-

fenomenologisk studie bland ungdomar i två länder. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 7, 2000. 



 
 
 
 

 

 

 

8. Davidsson, B. (2000). Samling – en symbol för integration mellan förskola 
och grundskola? 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 8, 2000. 
 
9. Oudhuis, M. (2000). Gunvors-projektet – En utvärdering av ett samarbets-

projekt mellan Gunnareds sjukhem, SAFs regionkontor och Volvo Lastvag-
nar. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 9, 2000. 
 
10. Riestola, P. (2000). Växtkraft Mål 4 – för långsiktig målmedvetenhet? 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 10, 2000. 
 
11. Strömberg, M. (2001). Från yrkesmotiv till yrkesmotivation. Blivande lära-

res yrkesvalsmotiv som grund för socialisation in i yrket. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 11, 2001. 
 
12. Eriksson, A. (2001). Yrkeslärande ur ett dagboksperspektiv. En studie av 

blivande lärares dagboksskrivande och yrkeslärande under praktiken. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 12, 2001. 
 
13. Holm, A-S. (2001). Vem söker sig till lärarutbildningen och varför? – en 

studie av blivande förskollärare och grundskollärare vid Högskolan i 
Borås. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 13, 2001. 
 
14. Holm, A-S. (2001). Blivande förskollärares och grundskollärares syn på 

den integrerade lärarutbildningen vid Högskolan i Borås. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 14, 2001. 
 
15. Szklarski, A. (2002). Den kvalitativa metodens mångfald. Skilda ansatser - 

skilda tolkningsintentioner. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 15, 2002. 
 



 
 
 
 

 

 

 

16. Fransson, A. (2002). Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen - om 
utmaningar för högskolans pedagogik. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 16, 2002. 
 
17.  Andersson, E. (2002) Varför skriva yrkesdagbok!  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 17, 2002. 
 
1. Björkdahl-Ordell, S. (2003) Räkna med textil. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 1, 2003. 



 
 
 
 

 

 

 

Projektrapporter från Institutionen för pedagogik 
 
Centrum för arbetsvetenskap 

 
1. Oudhuis, M. (2003) AiS - Arbetsvetenskap i Sjuhärad. Nätverk för forsk-

ning och utveckling av arbete i Sjuhärad  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Projektrapport nr 1, 2003. 



 
 
 
 

 

 

 

Projektrapporter från Institutionen för pedagogik 
 
Lära till lärare 

 
1. Eriksson, A. (2003) Samhällsuppdraget, yrkesutövandet och vetenskaplig-

görandet. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Projektrapport nr 1, 2003. 
 
2. Davidsson, B., Holm, A-S., Reis, M., Kärrby, G., & Hägglund, S. (2003) 

Barn i integrerade skolverksamheter. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Projektrapport nr 2, 2003. 
 
3. Strömberg, M. (2003) Föreställningar om integration av pedagogiska traditio-

ner inom en lärarutbildning. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Projektrapport nr 3, 2003. 
 



 
 
 
 

 

 

 

 Rapporter från Pedagogiskt centrum 
 
1. Lönn, A. (1999). Pedagogisk handledning vid högskola. En studie av pe-

dagogisk handledning vid Sektionen för Väg- och Vattenbyggnad Chalmers 
Tekniska Högskola.  

 Högskolan i Borås, Pedagogiskt centrum.  
Rapport nr 1, 1999. 
 

2. Lönn, A. (2000). Vad förväntas av/väntar handledare och studenter? En 
enkätstudie om handledares och studenters förväntningar på varandra in-
för examensarbetet, om deras förväntningar uppfyllts, samt deras beskriv-
ningar av handledningens förlopp.  

 Högskolan i Borås, Pedagogiskt centrum.  
Rapport nr 2, 2000. 
 
Från och med 2001-01-01 övergår Pedagogiskt centrum till en egen enhet: 
Centrum för lärande och undervisning. 

 



 
 
 
 

 

 

 

Skrifter från Institutionen för pedagogik 
 
1. Davidsson, B. (1999). ”Vi vill mer än vi ibland klarar.” Om samarbete 

mellan förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 1, 1999. 
 
2. Eriksson, A., & Haverlind, A. (2000). ”Dä kommer luft inne mä”. En etno-

grafisk studie av förskolebarns lärande inom naturvetenskap, miljö och 
teknik.  

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Skrift nr 2, 2000. 
 
3. Jenslöv, T. (2000). Hur arbetar förskollärare med bråkiga barn?  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 3, 2000. 
 
4. Karlsson, H., & Wademyr, P. (2000). Lära för livet. Förskollärares upp-

fattningar om barns lärande.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 

Skrift nr 4, 2000. 
 

5. Holm, A-S. (2000). Hobergskolan. Beskrivning och utvärdering av ett 
skolprojekt i Vårgårda kommun. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
Skrift nr 5, 2000. 
 

6. Davidsson, B., & Boglind, A. (2000). Att skriva yrkesdagbok. En möjlighet 
för den reflekterande pedagogen. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 6, 2000. 
 
7. Davidsson, B. (2002) Föreställning om kön som idé, innehåll och arbets-

former i förskolans och skolans läroplaner 1980 – 1998. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 7, 2002. 
 
8. Lategan, S. (2002) Three Dimensions of Professional Development - A 

Qualitative Study of Professional Development among Distance Educators 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 8, 2002. 



 
 
 
 

 

 

 

9. Lategan, S. (2002) Mentoring in Swedish Teacher Education. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 9, 2002. 
 
10. Lategan, S. (2002) Reflections on Activity. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 10, 2002. 
 
11. Flobrant. D. (2002) Skolelevers arbetsmiljö sett ur ett hälsoperspektiv.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 11, 2002. 
 
1. Bartomeus, G. (2003) The role of cognitive styles in e-learning: A discus-

sion of literatur. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 1, 2003. 
 
1. Boglind, A., Persson, E., Tholin, J., Sjöholm, E., & Ferlin, M. (2004)  
 Tankar kring ämnesdidaktikens mål, mening och metaforer. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 1, 2004. 
 



 
 
 
 

 

 

 

Skrifter om skolutveckling 
 
1. Dovemark, M., Sörensson, K., & Appelqvist, R. (1999). Den framtida lä-

rarrollen – Flexibel organisation och arbetsformer. Ett arbetslagsutveck-
lingsprojekt.  

 Högskolan i Borås, Centrum för skolutveckling. 
 Skrift nr 1, 1999. 
 
2. Hermansson Adler, M., & Larsson, P. (1999). Piloter för lokal skolutveck-

ling. Ett projekt till stöd för kompetensutveckling av skolans personal 
 Högskolan i Borås, Centrum för skolutveckling.  
 Skrift nr 2, 1999. 
 
3. Lönn, A. (1999). Uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring. Rapport om 

ett utvecklingsprojekt.  
 Högskolan i Borås, Centrum för skolutveckling. 
 Skrift nr 3, 1999. 
 
4. Brorman, A. (1999). Möjligheternas möte? Rapport om ett utvecklingspro-

jekt. En förändrad lärarroll – arbetslagets praktiska vardagsarbete med 
fokus på barns läs- och skrivutveckling och tematisk undervisning.  

 Högskolan i Borås, Centrum för skolutveckling. 
Skrift nr 4, 1999. 
 

1. Swärdh, C. (2004). Effektutvärdering av Specialpedagogisk kompetensut-
veckling i Borås Stad.  

 Högskolan i Borås, Centrum för skolutveckling. 
Skrift nr 1, 2004. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Centrum för skolutveckling 
 
etablerar mötesplatser för yrkesverksamma och forskare. Det är ett samarbetsforum 
där regionens kommuner tillsammans med högskolan stimulerar kompetens- och 
skolutveckling i olika former. Centret bidrar också till utveckling och spridning av ny 
kunskap med relevans för skola och förskola. 
 
CSU arbetar med följande arbetsuppgifter och mål: 
 
• att verka för och stödja verksamma lärare att forska i sin egen praktik.  
 
• att aktivt bidra till informationsspridning om skolutveckling och forskning i regio-

nen att kontinuerligt dokumentera och utvärdera kompetens och skolutvecklings-
insatser som genomförs inom centrets ram. 

 
• att stödja forskning om lärande och användning av IT.  
 
• att verka för ökat samarbete mellan kommunerna och högskolan.  
 
• att verka för samordning av regionala utbildningsinsatser i regionen.  
 
 
 


