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Förord 

Med denna rapport avslutas utvärderingen av Myndighetens för skolutveckling 

projekt Idéskolor för mångfald. Utvärderingen har pågått sedan 2006 och resultat har 

presenterats i tre delrapporter februari -07, september -07 och februari -08. 

För utvärderingen har vi knutit till oss en referensgrupp bestående av Kerstin 

Munck, Susanne Mason-Almqvist och Peter Högstadius. Vi vill tacka dem, särskilt 

Kerstin Munck, för deras arbete. Vi tackar också de idéskolor och besöksskolor 

som bidragit till vårt arbete genom att ta emot besök av oss, svara på telefon, e-post 

och enkäter. 

Sist men inte minst vill vi tacka projektledaren, Karin Hedlund vid Myndigheten för 

skolutveckling för all hjälp med att ta fram den information som vi behövt för vårt 

arbete. 

 

Umeå i maj 2008 

Författarna 
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1. Inledning 
I ett regeringsbeslut från år 2003 ges Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att 

arbeta för en förbättrad förskole- och skolsituation i segregerade områden. I en PM 

till beslutet ges en kortfattad bakgrund där det bland annat poängteras att i 

områden som är präglade av social och etnisk segregation finns en 

överrepresentation av elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Även om det är många faktorer som inverkar på detta så måste skolans roll 

betraktas som central. Man pekar särskilt på elevernas språkutveckling, både i 

svenska språket och i modersmålet, såsom särskilt viktig i sammanhanget. 

 

Beslutet preciseras också i ett antal punkter: 

 

• genom de åtgärder som myndigheten bedömer lämpliga främja utvecklingen 
i förskolor och skolor i områden präglade av social och etnisk segregation 
med syfte att en större andel av eleverna ska nå målen för utbildningen. 
Förskolans, förskoleklassens samt fritidshemmens roll i detta sammanhang 
ska särskilt beaktas. 

• kartlägga, samla in och analysera framgångsfaktorer samt sprida lärande 
exempel, t.ex. vad avser kunskaper och strategier i skolor med olika 
förutsättningar. Här avses bl.a. innovativa pedagogiska metoder och 
organisatoriska lösningar, utformning av studiehandledning och 
undervisning på modersmålet samt organisation av undervisningen för 
nyanlända. Den viktigaste utgångspunkten bör vara exempel från olika 
verksamheter, men även forskningsresultat skall beaktas. Internationella 
erfarenheter skall också uppmärksammas. 

• använda och vidareutveckla resultat från Statens skolverks arbete med att 
analysera orsaker till varför vissa elever med utländsk bakgrund har svårare 
att nå målen för utbildningen än elever med svensk bakgrund. 

• ta tillvara erfarenheter och systematisera kunskap från storstadspolitikens 
lokala utvecklingsavtal samt från Skolverkets arbete med att utveckla 
framgångsfaktorer för skolor i områden präglade av utanförskap. 

• särskilt uppmärksamma förutsättningarna för ämnet svenska som andraspråk 
och användningen av skönlitteratur och bibliotek 

• särskilt uppmärksamma förskolans betydelse för att grundlägga utvecklingen 
av basfärdigheter, med fokus på bl.a. den tidiga språkutvecklingen. 
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• särskilt uppmärksamma situationen för de elever som kommer till Sverige 
sent under sin skoltid. 

• stödja och följa försöksverksamheten med tvåspråkig undervisning i år 7-9 i 
grundskolan. Myndigheten skall även granska huvudmännens utvärdering av 
försöksverksamheten och utifrån detta sprida lärande exempel. 

• samråda med Skolverket samt andra, utifrån uppdraget relevanta, 
myndigheter och organisationer. 

 

Kortfattat kan man säga att beslutet är fattat i avsikt att åstadkomma en förbättring 

av skolresultaten särskilt när det gäller färdigheterna i svenska språket samt 

modersmålet. Då eventuella åtgärder ska ske vid skolor som präglas av social och 

etnisk segregation tycks det finnas en bakomliggande tanke om att det finns 

”pedagogiska metoder och organisatoriska lösningar, utformning av studiehandledning och 

undervisning på modersmålet samt organisation av undervisningen för nyanlända” (se punkt två 

i beslutets precisering) som kan utgöra särskilda framgångsfaktorer för denna typ av 

skolor. Det arbete som Skolverket bedrivit med att finna sådana faktorer ska tas 

tillvara i det fortsatta arbetet. 

 

Uppdraget får ses som ett led i den svenska integrationspolitiken. På regeringens 

hemsida1 anges de övergripande målen för integrationspolitiken som: 

 

• Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och 
kulturell bakgrund 

• En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund 
• En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter 

inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska 
värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och 
medansvariga för. 

 

Det sägs vidare att de integrationspolitiska målen inte har uppnåtts i tillräckligt hög 

grad. Det finns fortfarande stora skillnader i livsvillkor mellan inrikes födda och 

utrikes födda när det gäller sysselsättning, boende, skolresultat med mera. 
                                                 
1 http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/12606 2008-05-13 
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1.1 Den invandrargjorda platsen 

Uppdragsformuleringen att Myndigheten för skolutveckling skall ”arbeta för 

förbättrad förskole- och skolsituation i segregerade områden” vill vi så här i 

inledningen kort problematisera. Begreppet segregation syftar både till ett tillstånd 

och till själva den process som leder till detta tillstånd av rumslig åtskillnad mellan 

olika befolkningsgrupper. Således handlar det om någon form av maktförhållande. 

Vad gäller de områden som omtalas i uppdraget som segregerade avses 

huvudsakligen segregationen som tillståndsbeskrivning, och detta i relation till 

städerna som helhet i vilka de är belägna.  

 

Sedan 1980-talet har segregationsdebatten nästan uteslutande handlat om det som 

brukar benämnas den etniska boendesegregationen. Det har ofta i svensk debatt 

varit i avsaknaden av ”infödda” svenskar som graden av segregation mätts 

(Andersson 2003). När segregation diskuterats och diskuteras har det så gott som 

alltid handlat om hur vissa av miljonprogrammens förorter i de stora och 

mellanstora städerna efterhand tömts på svenskar och i allt högre grad befolkats av 

människor som invandrat från andra länder. Den här formen av grova 

uppdelningar mellan invandrare och svenskar har dock benägenhet att dölja 

betydligt mer än den klargör. Vissa invandrade grupper består av människor som 

bott i Sverige i flera generationer och som sedan länge har svenskt medborgarskap.  

 

Segregation associeras i nutida debatt oftast med boendesfären även om begreppet 

är lika giltigt också för andra områden som exempelvis arbetsmarknaden, fritids-

sektorn och konsumtionen (Andersson 2003). En grundfråga i analysen av boende-

segregationen är enligt Molina att precisera på vilken geografisk nivå man rör sig. 

Handlar det om förhållandet mellan centrum och periferi, stadsdelsnivå, bostads-

områdesnivå, kvartersnivå, fastighetsnivå, trappuppgångsnivå (Molina 1997)?  
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Under senare år har debatten i huvudsak handlat om invånarnas 

levnadsförhållanden och då i synnerhet boende med utländsk bakgrund. Mediernas 

sätt att tolka och beskriva verkligheten i exempelvis miljonprogramsområdena 

påverkar inte bara integrationsprocesser och allmänhetens uppfattning om 

integration utan även de boendes syn på sig själva och sitt bostadsområde (Ericsson 

et al 2000).   

 

När vi refererar till invandrare gör vi det inom diskursen om invandrare, det vill 

säga inom den uppsättning utsagor och föreställningar som kommit att representera 

kategorin invandrare. Vi använder inte begreppet invandrare i ett legitimerande 

syfte. Invandrare är en specifik och konstruerad betydelsekategori. Funderar vi på 

när det är relevant att använda sig av ordet blir det i relation till det svenska. Att 

benämna någon invandrare är att klassificera henne som en person utan egentlig 

tillhörighet och därmed frikopplas också hennes möjlighet att få en identitet som 

inte med nödvändighet definieras av det faktum att hon anses vara annorlunda. För 

det är i relationen till det svenska som invandraren kan få spegla det ”icke-svenska”, 

”det annorlunda” och så vidare. Här är maktaspekten central för förståelsen av de 

hierarkier som samhället reproducerar kring kategorin invandrare. ”De andra” är 

inte en för alltid given kategori utan måste hela tiden omskapas och gestaltas för att 

maktrelationen mellan ”Oss” och ”Dom” ska kunna upprätthållas och ingå som 

effektiva samhälleliga stereotyper (jfr Fabian 1991).  
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1.2 Myndighetens arbete med uppdraget 

För att verkställa uppdraget har Myndigheten för skolutveckling (MSU) vidtagit en 

rad åtgärder i form av så kallade utvecklingsdialoger med särskilt utvalda 

kommuner, kompetensutvecklingsprogram, stöd till enstaka skolor för mindre 

projekt, mm.  

 

En särskild åtgärd utgörs av projektet Idéskolor för mångfald som består av ett nätverk 

av förskolor och grundskolor som vill sprida sina idéer till andra skolor om hur 

man kan jobba framgångsrikt med mångfaldsfrågor. Under en fyraårsperiod har 

årligen ett antal skolor valts ut så att det nu finns 70 idéskolor. De som utsetts har 

barn och elever med olika etnisk, social, språklig och kulturell bakgrund och arbetar 

på ett medvetet sätt för att förbättra utbildningen och skapa lika villkor för alla barn 

och elever. Avsikten är att de under i första hand två år ska fungera som förebilder 

och ställa sina erfarenheter till förfogande för andra skolor med likartade 

förutsättningar. Efter tvåårsperioden som idéskola erbjuds de sedan att under 

ytterligare två år fungera som nav i ett lokalt nätverk av skolor. 

 

Projektets syfte enligt projektplanen (daterad 2006-03-14) är att: 

- synliggöra idéskolornas egen utveckling 
- förfina och utveckla metoder för att sprida lärande till andra skolor 
- befästa egna skolutvecklande färdigheter 
- befästa förmågan att fungera som lärande exempel i mångfaldsarbete 
- ge stimulans till andra skolors utvecklingsarbete 

 

Urvalet av skolor har skett genom ett ansökningsförfarande där skolor har fått 

beskriva sin verksamhet beträffande fyra områden. Dessa områden har 

Myndigheten bestämt utifrån fyra framgångsfaktorer som framkommit i 

Skolverkets tidigare undersökningar. Utöver dessa har skolorna fått beskriva något 

som de själva önskat framhålla. De fyra områdena var: 

 

• Helhetssyn på lärande 
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• Relationer mellan personal och barn/unga och barn/unga sinsemellan 
• Samverkan med föräldrar och närsamhället 
• Språk och kommunikation 

 

Vid urvalet använde man sig av positiva och negativa markörer. Några exempel på 

positiva markörer var; värdegrund, konkreta pedagogiska insatser, måluppfyllelse, 

trygghet, lugn skola, de vuxnas roll i förskolan/skolan samt olika ingångar till 

svenska språket. Ett par exempel på negativa markörer som användes vid urvalet 

var ”vi-och-dom-beskrivningar” samt användning av enbart svenska i 

förskolan/skolan. 

 

Det lades också stor vikt vid att beskrivningarna handlade om aktiviteter som redan 

var i användning och att ansökningarna var förankrade bland personalen. 

 

Verksamheten i projektet kan beskrivas genom nedanstående figur. 
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Kompetensutveckling av 
idéskolors personal. 

Framgångsfaktorer  

Sprida lärande 
exempel 

Förbättrad förskole- och 
skolsituation i segregerade 
områden 

Idéskolor 

Ta emot 
studiebesök 

Informera via 
webbsida 

Nätverk 

Fungera som nav i 
nya nätverk 

Besöksskolor 
och andra skolor 

Kartlägger och analyserar 

Har önskemål om 
innehåll

Utvecklar 

Genom att 
Genom att 

Genom att 

Påverkar och inspirerar

Leder till 

Har i uppgift att 

Projektet Idéskolor för mångfald 
Myndigheten för skolutveckling 

Nationell 
referensgrupp 

Utser 

Utser efter 
bestämda 
kriterier 

Deltar i 

Utvecklar 

Påverkar Påverkar 

Figur 1. Projektverksamheten2. 

 

Den förbättrade förskole- och skolsituationen i de segregerade områdena antas leda 

till en ökad måluppfyllelse för eleverna. 

 

                                                 
2 Figuren är ändrad i förhållande till figuren i Delrapport 1.  I den ursprungliga informationen uppgavs att den 
nationella referensgruppen skulle utse idéskolorna, men i verkligheten blev det så att Myndigheten gjorde detta. 
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1.3 Utvärderingsuppdraget  

Syftet med utvärderingen är att undersöka hur projektet är tänkt att utveckla/stärka 

mångfaldsarbetet, hur projektet fungerar i praktiken samt konsekvenserna för idé- 

och besöksskolorna med fokus på hur spridning och erfarenhetsutbyte fungerar. 

Utvärderingen söker svar på fyra övergripande frågor: 

 

1. Är projektet Idéskolor för mångfald relevant för att utveckla/stärka ett uthålligt 
mångfaldsarbete i skolorna (idéskolor, besöksskolor och andra skolor)? 

2. Vilka konsekvenser har projektet haft för medverkande skolors eget 
mångfalds- och utvecklingsarbete? 

3. Hur har spridningen av lärande och ”skolutvecklande färdigheter” samt 
erfarenhetsutbytet med besöksskolor och andra skolor fungerat och vilka är 
effekterna/konsekvenserna? 

4. Vilka skolutvecklande färdigheter, vilket lärande och erfarenhetsutbyte har 
haft störst värde för skolornas långsiktiga mångfalds- och utvecklingsarbete? 

 

Arbetet har redovisats i tre delrapporter. I den första delrapporten beskrivs 

bakgrunden till projektet, vilka utgångspunkter Myndigheten har haft för 

projektarbetet, hur idéskolorna utses och vilket uppdrag de har. Delrapporten 

bygger på analys av bland annat styrdokument, rapporter och ansökningshandlingar 

samt intervjuer med personer vid Myndigheten för skolutveckling. Den andra 

delrapporten ägnas åt Myndighetens och idéskolornas arbete inom projektet. Vi 

granskar här ansökningsprocessen, skolornas motiv för deltagandet, studiebesöks-

verksamheten, kompetensutvecklingen och de nationella och regionala träffarna. I 

den tredje delrapporten ges en fortsatt beskrivning av idéskolornas arbete när det 

gäller bland annat skolornas målsättning för eleverna med deltagandet samt vilket 

innehåll man arbetar med. Inom ramen för den andra delrapporten genomfördes 

en elektronisk enkät till idéskolorna 2004-2006, 2005-2007 samt 2006-2008. Här 

genomfördes också studiebesök vid nio idéskolor och intervjuer med berörda 

förskolors/skolors personal. Betydelsen och resultatet av studiebesöks-

verksamheten, både för idéskolorna själva och för de besökande skolorna, liksom 

idéskolornas nätverksarbete är viktiga inslag i den tredje delrapporten. I arbetet 
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med den tredje delrapporten fick skolor som gjort besök vid en idéskola (så kallade 

besöksskolor) svara på frågor som skickades ut via e-post, några av dem fick också 

uppföljande frågor vid en telefonintervju. Under projektets gång har dessutom 

idéskolorna fått frågor via e-post och telefon, personer vid Myndigheten för 

skolutveckling har också besvarat frågor via e-post och telefon, utvärderarna har 

deltagit i nationella träffar för idéskolorna och vid möten med projektets nationella 

referensgrupp. Material som informationsmaterial, hemsidor, årsrapporter, 

slutrapporter med mera har också använts i arbetet med delrapporterna. För 

ytterligare information om metod, material och genomförande, se respektive 

delrapport. 

 

I denna slutrapport sammanfattar vi våra resultat och relaterar dem till forskning 

inom områdena skolutveckling och mångfald. 
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2. Skolutveckling på idéskolor och besöksskolor 
Framförallt tre av de övergripande frågor som utvärderingen söker svar på (se 

kapitel 1) berör skolornas utvecklingsarbete. Det handlar om vilka konsekvenser 

projektet har haft för de medverkande idéskolornas eget utvecklingsarbete, hur 

spridning av lärande och skolutvecklande färdigheter samt erfarenhetsutbyte 

fungerat och vilka som är effekterna och konsekvenserna samt vilka färdigheter, 

vilket lärande och erfarenhetsutbyte som varit mest värdefullt för idéskolornas 

långsiktiga utvecklingsarbete. I detta kapitel diskuteras resultat som har 

framkommit inom ramen för UCER:s utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald. 

Genomgången av forskning rörande skolutveckling koncentreras till sådant som vi 

funnit relevant för projektet och dess upplägg. 

 

Idéskolornas uppdrag är att de under idéskoleperioden på två år förväntas arbeta 

med att synliggöra sin egen utveckling och med hjälp av detta förfina och utveckla 

metoder för att sprida lärande. De ska också sprida lärande till andra skolor dels 

genom att beskriva sin verksamhet på projektets hemsida, dels genom att ta emot 

ett antal studiebesök från andra skolor. Vid besöken bör det ske ett utbyte av tankar 

och idéer med utgångspunkt i de frågor som besöksskolan har i anslutning till 

idéskolans verksamhet. Från Myndighetens sida önskar man inte att idéskolans 

verksamhet med någon slags automatik ska tjäna som norm för besöksskolans 

fortsatta arbete. Tanken är att besöken ska inspirera till förändring och förnyelse av 

besöksskolans arbete, men då i beaktande av dess speciella förutsättningar. Efter de 

två åren ska idéskolorna ytterligare ha befäst sina egna skolutvecklande färdigheter 

och också sin förmåga att fungera som lärande exempel för att ge andra skolor 

stimulans i deras utvecklingsarbete. Idéskolorna kommer att erbjudas att fortsätta 

sitt arbete i två år genom att fungera som nav i nätverk tillsammans med två eller 

tre skolor i den egna kommunen eller grannkommunen. I sådana nätverk förväntas 

ett gemensamt och mera långsiktigt utvecklingsarbete komma till stånd. 
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2.1 Skolutveckling 

Att bidra till utveckling på de utvalda idéskolorna såväl som på andra skolor, 

företrädesvis de så kallade besöksskolorna, är alltså en viktig del av 

idéskoleprojektet. Begreppet skolutveckling indikerar att det handlar om en positiv 

och önskvärd förändring i skolan. Carlgren och Hörnqvist skriver (1999:7):  

 

Begreppet skolutveckling är inte en beteckning för en neutral förändring utan uttrycker en 
önskvärd förändring av skolan. Vi går från något sämre till något bättre.  

 

Fullan talar om att skolutveckling är ett resultat av att skolans gemensamma 

kompetens har ökat och att verksamhetens kvalitet har höjts (Fullan 1995:132).  

 

Författare inom området pekar emellertid på att förändringar inom skolans område 

ofta är långsamma processer. Här menar till exempel Folkesson att genomförandet 

av nya läroplaner tar decennier, att nya rön från skolforskningen inte används i den 

omfattning som många önskar och att, trots stora satsningar på fortbildning i 

skolan, förändringarna inte blir så stora. Folkesson skriver:  

 

… även om den yttre miljön i vissa fall är modern kan föräldrar och ibland även 
far- och morföräldrar känna igen sig i din egen undervisning både till innehåll och 
utformning när de besöker dagens skola. (Folkesson 2004:111).  

 

Folkesson ställer till och med frågan om det finns någon annan verksamhet än 

skolan där förändringsprocessen är så långsam i förhållande till utvecklingen i 

samhället i övrigt. Samhällets utveckling påverkar och påskyndar dock skolans 

utveckling.  

 

Blossing (2003) talar utifrån forskning på området om att förbättringsarbetet på 

skolor som lyckats sprida och tillämpa en idé på hela skolan, sker i olika faser; 

initiering, implementering, institutionalisering och spridning. Initieringsfasen, som 

kan vara mellan ett halvår och två år, handlar om att ge personalen tid att förstå det 

 16



nya som skall till att hända och om att delge varandra erfarenheter. Under denna fas 

kan det komma att uppstå skillnader i personalgruppen i attityder till det nya. Det är 

viktigt att alla ges tid att sätta sig in i vad det nya kommer att innebära för den egna 

situationen. Här kan man arbeta med till exempel studiebesök, litteraturseminarier 

och föreläsningar. Under implementeringen, som pågår ett till ett och ett halvt år, 

sker ett fortsatt utbyte av erfarenheter. Det är en fas som kräver mycket arbete. Här 

kan problem som man inte kunnat förutse uppstå, och motståndare till det nya kan 

komma att kräva en återgång till det gamla. Under den tredje fasen, som kan vara 

fem till sex år, sker institutionaliseringen av det nya. Nu skall detta nya fungera 

rutinmässigt samtidigt som det sker fortsatt utveckling och utbildning av 

personalen. Parallellt med dessa tre faser i skolans förbättringsarbete, pågår 

spridning (se också nedan). 

 

Det grundläggande problemet vad gäller skolutveckling är enligt Fullan att alla i 

verksamheten inte har en tydlig bild av vad förändringar i verksamheten är bra för, 

vad förändring egentligen är och hur utveckling kan ske. Utifrån detta hävdar 

Fullan att utveckling måste ske genom ”shared meaning” (Fullan 1995:5), det vill 

säga att de grundläggande förutsättningarna är tydliga för alla. 

 

Utveckling på skolans område påverkas av den mycket komplexa verklighet skolan 

befinner sig i. Men det handlar också om tid, pengar, skolans traditioner och var 

nya tankar om förändring initieras. Carlgren och Hörnqvist menar att bristen på tid 

är det största hindret för utveckling. De hävdar att många upplever att de inte har 

den tid som krävs för att utveckling skall åstadkommas, utan att det är något de får 

arbeta med på övertid. 

 

De nya läroplanerna, den förändrade lärarrollen, det utökade ansvaret kräver tid, 
tid för samtal, eftertanke och reflektion, tid för att följa upp och utvärdera, tid för 
att sätta sig in i nya saker och för att utveckla sin kompetens. (Carlgren & 
Hörnqvist 1999:75).  
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Myndigheten för skolutveckling sammanställde år 2003 erfarenheterna av en av 

Sveriges största satsningar på skolutveckling, IT i skolan, som startade år 1999. I 

denna, En sten i rullning, menar Myndigheten att förändringstakten var långsam och 

att detta hade sin orsak i ”att traditionella idéer om lärandets natur som grund för 

verksamheten finns inbyggda i skolan” (2003:17). Med detta avses att skolan har 

fasta strukturer för till exempel hur scheman planeras, hur skollokaler ser ut och 

vilka läromedel som används och att dessa strukturer är svåra att förändra. 

 

Fullan menar att kompetensutveckling är en process som handlar om att fånga alla 

de verklighetsuppfattningar som finns hos de människor som skall medverka i 

förändringsarbetet. Om en ledare utan att ta hänsyn till andras verklighet och 

erfarenhet fastställer hur arbetet skall bedrivas och vad det skall innehålla, kommer 

arbetet att misslyckas. Grundorsaken till varför initiativ till utveckling tagna 

uppifrån misslyckas är att ledningen inte är fullt medveten om hur verkligheten ser 

ut för dem som arbetar i verksamheten. Det gäller att förstå de värderingar, idéer 

och erfarenheter som finns i själva verksamheten för att kunna implementera 

förändringar.  

 

In summary, the strategies commonly used by promoters of changes, whether by legislators, 
administrators, or other teachers, frequently do not work because they are derived from a 
world or from premises different from that of the teachers. Innovations are ‘rationally’ 
advocated from the point of view of what is rational to the promoter, not the teachers. […] 
Or innovations may contain many good ideas and resources, but assume conditions 
different from those faced by teachers. […] teachers reasons for rejecting many innovations 
are ever bit as rational as those of the advocates promoting them. (Fullan 1995:130). 

 

Hinder för utveckling kan också betraktas ur varje enskild individs perspektiv. När 

ett utvecklings- eller förändringsarbete inleds funderar lärare ofta mer över hur 

denna förändring kan komma att påverka det egna arbetet än över det som är målet 

med förändringen, menar Fullan. Han påpekar att många lärare förhåller sig 

konservativa till en början och mer vill fokusera på nutid än framtid. De tycker sig 

inte ha tid för förändringar, dessutom kan förändringar ibland kännas hotande och 
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förvirrande, även om den enskilde läraren är öppen för denna utveckling. Kommer 

förslaget till förändring dessutom utifrån blir det svårare att genomföra. (Fullan 

1995:36). 

 

Förändring och utveckling i skolan som medför att lärare behöver lära sig nya 

färdigheter kan leda till att de känner sig otillräckliga eller inkompetenta. Varje 

lärare har skapat sin egen yrkesidentitet genom den erfarenhet han eller hon har 

skaffat sig. Utveckling kan hota denna identitet, vilket då gör att individen 

motsätter sig förändringar. Man behöver se närmare på hur lärare utvärderar de 

pågående förändringarna och deras fördelar respektive nackdelar (Fullan 1995:127). 

 

För att sammanfatta kan hindren finnas på organisationsnivå såväl som på 

individnivå. Det är viktigt att tänka på att förändring är en process, eller som Fullan 

uttrycker det: ”Change is a process not an event” (aa:130). En annan viktig aspekt 

som Fullan tar upp är att i allt förändringsarbete är konflikter oundvikliga, de är till 

med en förutsättning för en framgångsrik förändring (aa:106). 

 

Carlgren och Carlqvist (1999) pekar på att skolledare och lärare ofta har skilda 

förhållningssätt till förändringsarbete i skolan. Ur ett ledningsperspektiv ser man 

skolan som en helhet medan lärare oftare tar utgångspunkt i egna erfarenheter och 

frågor. De menar vidare att lärare utifrån de senaste läroplansreformerna behöver 

ta ett vidare ansvar. Varje enskild skola behöver hitta sin egen utvecklingsstrategi 

som passar in i den rådande skolkulturen, för att utvecklingsarbetet ska bli optimalt. 

 

Hallerström (2006) har skrivit en doktorsavhandling på ämnet Rektorers normer i 

ledarskapet för skolutveckling. Avhandlingen behandlar de funktioner som rektorer 

skall fylla och hur rektorerna själva upplever sitt arbete, med fokus på den 

utvecklingsinriktade delen av rektorsuppdraget. I avhandlingen pekar författaren på 

hur antalet arbetsuppgifter för en rektor har ökat över tid. I detta har det blivit allt 
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viktigare för rektorerna att skapa goda förutsättningar för att den egna skolan skall 

kunna utvecklas. Hallerström skriver: 

 

… rektorers ansvar för lokal skolutveckling är en viktig fråga att belysa. Rektorer 
ingår dagligen i ett flöde av händelser och kontakter. Den utvecklingsinriktade delen 
i ledaruppdraget kommer oftast i skymundan, trots att rektorer både är medvetna 
om sitt ansvar för skolutvecklingen och även intresserade av att arbeta med den 
pedagogiska utvecklingen ... (Hallerström 2006:10). 

 

I avhandlingen hänvisas till forskning om ledarskap i skolan där man funnit att 

ledarskapet har betydelse för vilka förutsättningar det finns för en skola att 

utvecklas i en önskvärd riktning. Här talar man om olika kategorier av ledarskap 

som är olika framgångsrika i detta. Det ledarskap som har fått benämningen 

”transformational leadership” och där förvandling och nyskapande är viktigt, är 

framgångsrikt och återfinns på många utvecklingsinriktade skolor.  

 

I Ekholm med flera (2000) konstateras också att skolledaren har stor betydelse för 

att en skola skall bli framgångsrik, bland annat avseende effektivitet och elevernas 

lärande. De refererar till studier som visat att: 

 

Det är ovanligt med framgångsrika skolor som har ”dåliga” skolledare. (Ekholm 
m.fl. 2000:178). 

 

De skolledare som Hallerström intervjuat i sin studie pekar på att de ekonomiska 

förutsättningarna har gjort att lärarna arbetar i en ”alltmer slimmad organisation”, 

något som kan bli till ett hinder i utvecklingsarbetet. Det kan vara svårt att få 

lärarna att delta i det arbete som krävs för att uppnå detta. Men genom att man 

tvingas lösa detta problem kan man också hitta nya, och bättre sätt, att arbeta. 

(Hallerström 2006:70) Rektorerna menar att skolutveckling bland annat handlar om 

att förbättra för skolans elever på olika sätt. De vill också att lärarna på skolan skall 

samarbeta för att kunna utveckla pedagogik, arbetssätt och undervisningens 

innehåll. De understryker samtidigt vikten av att väga in vad personalen på den 
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egna skolan har för önskemål och idéer. (Hallerström 2006:92) Det kan finnas en 

viss skepsis mot initiativ som kommer uppifrån, så som statliga eller kommunala 

direktiv. För att skapa drivkrafter för att åstadkomma en förändring krävs att 

lärarna är ”med på tåget” (Hallerström 2006:96) (se också ovan). Blossing (2004:91) 

talar om en skillnad mellan skolor där de har en öppen inställning till förändring 

respektive skolor som har en mer sluten inställning. En öppen skola kännetecknas 

bland annat av att ”majoriteten av lärarna uppfattar att centrala mål är värda positiv 

uppmärksamhet och allvarligt prövande”. 

 

Lahdenperä (2008) pekar på en del av de utmaningar som skolledare upplever 

utifrån att skolans elevsammansättning är mångkulturell. De upplevda 

utmaningarna handlar bland annat om täta personalbyten, utflyttning och minskat 

elevunderlag, interkulturella konflikter, tidskrävande föräldrakontakter, etiska 

konflikter och dilemman, konflikter i personalgruppen, negativa attityder, 

fördomar, rasism och den monokulturella verksamhetsledningen. Här bör noteras 

att flera av de intervjuade rektorerna underströk att eventuella problem i första 

hand berodde på boendesegregationen och inte på mångfalden bland eleverna.  

 

2.2 Utveckling på idéskolorna 

I det här avsnittet diskuterar vi olika delar som ingår i projektet Idéskolor för mångfald; 

kompetensutveckling, studiebesök, föräldrasamverkan och lokala nätverk. Men 

först några ord om förutsättningarna för projektet. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att utvecklingstakten påverkas av 

vem som tar initiativ till förändringsarbetet. Ofta initieras utvecklingsarbete 

uppifrån och då känner de som ska delta i förändringsarbetet inte sig delaktiga, 

vilket kan leda till låg motivation, misstänksamhet och kanske till och med ett 

motstånd till förändring. Ett förändringsarbete behöver vara förankrat, så att 
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personal i skolverksamheter inte enbart känner sig ålagda att genomföra 

förändringarna (se också ovan). 

 

Av utvärderingen framgår betydelsen av att ett projekt av det här slaget är väl 

förankrat hos personalen. Många skolor hade ont om tid när de skulle skriva sin 

ansökan till Myndigheten vilket fick konsekvenser för om och i så fall på vilket sätt 

projektet förankrades bland personalen. Vid några skolor fanns möjlighet att 

engagera hela personalen i ansökningsskrivandet. Även skolans organisation har 

betydelse för hur förankringen på idéskolorna har fungerat. Det har i huvudsak 

varit skolledare och ledningsgrupper som skrivit ansökningarna, i vissa fall 

tillsammans med övriga pedagoger.  

 

Varför ansökte då skolorna om att bli idéskolor för mångfald? Ja här är de tämligen 

samstämmiga i sina svar, det handlar om att utveckla den egna verksamheten såväl 

som att bidra till utveckling på andra skolor. Skolorna hoppades också att de i 

utbytet med andra idéskolor skulle kunna ge och få inspiration om bland annat 

flerspråkighet och ”andra kulturer”. Tyngdpunkten i idéskolornas svar är dock 

något olika där det för en del skolor framförallt handlar om att ”lära ut” medan det 

för andra framförallt handlar om att ”lära”. Det var också viktigt för skolorna att få 

visa upp att de har en väl fungerande verksamhet. 

 

Det skolorna framförallt ville visa upp i sin verksamhet var hur de arbetar med 

språk och språkutveckling, bland annat i undervisningen i svenska som andraspråk. 

Men det handlade också, bland annat, om skolornas samverkan med föräldrarna, 

hur de har organiserat sin verksamhet samt hur de arbetar med pedagogisk 

dokumentation. Även om skolorna själva anser att de har en väl fungerande 

verksamhet så framhåller de samtidigt att ”man alltid kan bli bättre och att man 

alltid behöver utveckla sitt arbete”. Samverkan med föräldrarna är något som 

nämns som ett viktigt utvecklingsarbete. 
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För skolor som har kommit igång med sitt förbättringsarbete är det viktigt med en 

skolkultur som är öppen för förändring och som har plats för eldsjälar. Dessa 

eldsjälar bör få utrymme att hitta på idéer/projekt men också att driva idéer och 

projekt på skolan (Blossing 2004). Ekholm med flera (2000) pekar emellertid på att 

för att ett skolutvecklingsarbete skall kunna bli framgångsrikt krävs också en viss 

”friktion”/ett visst motstånd (se också ovan). Det är ganska vanligt alla anställda på 

en idéskola arbetar aktivt med projektet Idéskolor för mångfald. Det är emellertid 

endast en mindre grupp anställda på idéskolorna som betecknas som eldsjälar i 

arbetet. Det verkar dock inte finnas något uttalat motstånd mot projektet bland 

idéskolornas personal, ett fåtal skolor talar dock om att det bland personalen finns 

olika grader av engagemang. Blossing (2003) understryker vikten av att olika 

förbättringsprogram är förankrade bland lärarna så att alla kan delta i olika 

aktiviteter och därigenom lära om det nya på olika sätt utifrån olika förutsättningar 

istället för att åtgärderna är avhängiga enskilda lärares frivilliga arbete.  

 

2.2.1 Kompetensutveckling 

I det avsnitt som följer diskuteras den kompetensutveckling som Malmö högskola, 

Mittuniversitet samt Örebro universitet anordnat på uppdrag av Myndigheten för 

skolutveckling samt de nationella och regionala träffar som anordnats inom ramen 

för projektet. Lahdenperä (2008) beskriver kompetensutveckling som en av de 

viktigaste möjligheterna en skolledare har för att påverka och bidra till en 

interkulturell skolutveckling. Hon skriver: 

 

Det innebär att påverka attityder och värderingar, från att se det mångkulturella 
som ett problem, till att se det som en resurs och en möjlighet. Detta kan gälla synen 
på elever som ”fel elever” eller uppfattningen att föräldrarna är inkompetenta och 
okunniga. (Lahdenperä 2008:111). 

 

Det är inte enbart de ovan nämnda aspekterna (tid, pengar, skolans traditioner och 

var förändringar initieras) som kan orsaka en trög utvecklingsprocess. Fullan (1995) 

pekar bland annat på att enstaka kompetensutvecklingsdagar utan någon 
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uppföljning är ineffektiva, bland annat därför att huvudtemat i sådana dagar ofta 

har valts ut av andra än dem som utgör målgruppen och att ämnet då inte blir 

relevant. Dessutom är det ofta så att det inte finns någon bra planering eller bas 

innan ett utvecklingsprogram drar igång. Fullan menar också att många kurser 

ämnade för lärare är allt för teoretiska och svåra att omsätta i praktiken. Men, även 

om kurser bidrar till många nya tankar och idéer, så kan de vara svåra att använda 

för en enskild lärare. Det krävs ofta att den enskilde läraren kan arbeta med nya 

idéer tillsammans med andra för att kunna få stöd och hjälp för att orka med det 

arbetet. I den kompetensutveckling som de tre lärosätena anordnade på uppdrag av 

MSU fick idéskolorna vara med och forma kompetensutvecklingen utifrån sin egen 

situation.3 Dessutom deltog en grupp på cirka åtta personer från var och en av 

idéskolorna i kompetensutvecklingen. 

 

I rapporterna från utbildningsanordnarna (se delrapport 2) konstateras att det 

funnits en spridning när det gäller projektets förankring på idéskolorna. Från 

samtliga framhålls vikten av att idéskolornas skolledningar är engagerade i ett 

projekt av det här slaget och i kompetensutvecklingen. Myndigheten betonar också 

att kompetensutvecklingen syftar till att utveckla hela idéskolan och därför inte kan 

betraktas som en privatsak för den deltagande personalen. Ett sådant upplägg torde 

väsentligt underlätta utvecklingsarbetet. 

 

Den kompetensutveckling som anordnades var processinriktad och de deltagande 

idéskolorna gavs möjlighet att synliggöra det egna utvecklingsarbetet och på så sätt 

stimuleras att gå vidare i sin egen utveckling. Andra aspekter som behandlades var 

bland annat framgångsfaktorer för skolutveckling, hur man arbetar med mål och 

resultat, samt hur man dokumenterar sitt utvecklingsarbete på ett effektivt sätt. Av 

utvärderingen framgår att idéskolorna bedömer att kompetensutvecklingen har 

varit givande och viktig för den egna skolans utveckling bland annat genom att 

                                                 
3  Här bör noteras att de tre lärosätena har haft något olika upplägg av sina respektive utbildningar, se närmare 
delrapport 2. 
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bidra med nya verktyg i det pedagogiska arbetet och med mer kunskap om 

språkliga miljöer. Kritik har emellertid också framkommit från idéskolorna, bland 

annat av hur utbildningsanordnarna valt att lägga upp kompetensutvecklingen. Det 

handlade till exempel om några idéskolor kände att de frågor de ville lyfta, inte 

uppmärksammades under utbildningen. 

 

De nationella och regionala träffarna med andra idéskolor har också fungerat 

kompetensutvecklande för de deltagande idéskolorna. De nationella träffarna har 

exempelvis innehållit föreläsningar om ett förbättringsarbetes olika stadier, olika 

skolkulturer, ledarskap för utveckling, hur man kan förbättra sitt arbete som 

idéskola samt hur man kan bli bra på att ta emot studiebesök. Men förutom 

möjligheten att ta del av föreläsningar har de nationella träffarna också erbjudit 

möjligheter för idéskolorna att möta varandra och tillsammans utgöra ett nätverk 

för utbyte av kunskaper och erfarenheter.4 Nästan samtliga idéskolor är positiva till 

de nationella träffarna även om några av dem också lyfter fram viss kritik. Ett 

viktigt inslag har varit att idéskolorna vid de nationella träffarna har kunnat knyta 

viktiga kontakter för sitt skolutvecklande arbete. En del av idéskolorna har också 

gjort studiebesök hos varandra (se nedan). En idéskola säger uttryckligen att utbytet 

med de andra idéskolorna har varit mycket givande och att det varit det som betytt 

allra mest för den egna skolans utveckling. 

 

2.2.2 Studiebesök 

En mycket central del av idéskoleprojektet är de studiebesök som andra skolor gör 

på idéskolor för mångfald. En förutsättning för att idéskolekonceptet skall fungera 

är naturligtvis att det finns ett intresse från andra skolor att komma på studiebesök 

till en idéskola. Det var mer än dubbelt så många av idéskolorna som bedömde att 

intresset från andra skolor i den egna kommunen var litet eller rent av obefintligt, 

än vad det var som bedömde att intresset var stort. Intresset från skolor utanför 

                                                 
4 Till de nationella träffarna har tre personer från varje idéskola ”erbjudits plats”. En av dessa tre personer skulle vara 
rektor/föreståndare på skolan/förskolan. 
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den egna kommunen bedömdes emellertid som större. Ett par av idéskolorna talar 

om att det kan förekomma avundsjuka mellan olika skolor och att det därför kan 

vara svårt att ”locka till sig” studiebesök. 

 

Idag har kommunala skolor att konkurrera om eleverna både med andra 

kommunala skolor och med fristående skolor och ett bra anseende blir då särskilt 

viktigt. Att vara idéskola har inneburit positiv uppmärksamhet i olika medier, vilket 

har bidragit till kö till några skolor som inte förut upplevt detta. På sikt kan detta 

också leda till ändrade föreställningar om segregerade områden. Här skriver 

Myndigheten för skolutveckling (2003:7):  

 

Elever från hem som saknar utbildningstradition, tenderar att samlas i vissa 
skolor. Boendesegregationen bidrar också till att elever i dessa skolor tillskrivs en 
lägre status av omgivningen. Det medför att de får sitt sociala anseende reducerat 
vilket får negativa konsekvenser för deras självbild och utvecklingsmöjligheter. 

 

Studiebesöken, från andra förskolor och skolor men också från andra 

verksamheter, har varit av stort värde för idéskolorna. Det har varit viktigt för 

idéskolans personal att få sätta ord på den verksamhet de bedriver och att få 

bekräftelse på att det de gör är något bra. Personalen, men också eleverna, känner 

sig stolta över ”sin” skola. Idéskolan, som den mottagande skolan, kan också lära 

sig något av lärande möten med andra skolor. Genom att få feedback från andra 

verksamheter kan man fortsätta att utvecklas. Detta stämmer väl överens med den 

bild av skolutvecklingens olika faser som Blossing (2003) ger (se ovan). I den 

spridning av framgångsrika delar i förbättringsarbetet som sker till andra skolor får 

skolan ”öva sig på att sammanställa vad det är man egentligen håller på med så att 

det blir begripligt för andra”. Blossing tillägger också att skolan genom att ”utsätta 

sig för besökarnas nyfikna frågor får en input i det egna fortsatta 

förbättringsarbetet”. 
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Av UCERs enkät framgår att idéskolorna också anser att studiebesök är ett bra eller 

till och med ett mycket bra sätt att sprida goda exempel på mångfaldsarbete i 

skolan.  

 

Här kan tilläggas att några av de förskolor/skolor som utsetts till idéskolor redan 

innan detta tog emot många studiebesök såväl från andra skolor som från andra 

verksamheter. I praktiken kan man alltså säga att de redan fungerade som idéskolor.  

 

Studiebesökens betydelse för de besökande skolorna behandlas i avsnitt 2.3. 

 

2.2.3 Föräldrasamverkan 

Föräldrasamverkan är ett viktigt uppdrag för skolan (Lpo 94, Lpf 94, Lpfö 98) men 

som inte alltid fungerar så väl (se t.ex. Alfakir 2004 och Flising m.fl. 1996). 

Samverkan med föräldrar och närsamhället var ett av de områden där de skolor 

som ansökte om att bli idéskola för mångfald, fick beskriva sin verksamhet. Vi har 

ovan skrivit om betydelsen av en skolas förhållningssätt till ett planerat 

förbättringsarbete, där det på de skolor som präglas av en öppen inställning finns 

en vilja att sprida och ta emot idéer också från föräldrar (Blossing 2004). Stigendal 

(2004) pekar på att ett av de kriterier på goda exempel som lyfts fram i olika 

utvecklingssammanhang är förskolans/skolans samverkan med föräldrarna. 

Stigendal skriver (2004:8):  

 

Skolor i segregerade områden som nått framgång både när det gäller resultat och 
integrationsprocesser, pekar på ett antal avgörande faktorer: Ett stort engagemang 
från föräldrar, en gemensam vision i ledning och personalgrupp, ett aktivt arbete för 
att höja statusen på skolan och området, inför eleverna själva men också 
omgivningen.  

 

Stigendal (2004:14) pekar på en rad fördelar med att föräldrarna blir resurser i 

skolan, bland annat att det leder till en stärkt självkänsla hos såväl barnen som deras 

föräldrar, att de kan bidra med något positivt till skolan: ”Skolan blir inte som en 
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polisstation dit man bara går när det är problem eller när man är kallad”. En ökad 

delaktighet underlättar föräldrakontakter och det blir samtidigt fler vuxna i skolan. 

 

En av bedömningsgrunderna för att välja ut de skolor som skulle bli idéskolor för 

mångfald var alltså förskolans/skolans samverkan med föräldrar och närsamhället. 

Det handlade bland annat om att utveckla former för samverkan där föräldrar kan 

utgöra en resurs såväl i skolans utveckling som i det egna barnets 

kunskapsutveckling. Intresset för projektet bland de föräldrar som har barn på en 

idéskola skulle emellertid kunna betecknas som ljummet. Det är fler idéskolor som 

anser att intresset bland föräldrarna är litet eller till och med obefintligt än vad det 

är som anser att intresset bland föräldrarna är stort. 

 

Flera av förskolorna/skolorna har uppgivit att samverkan med föräldrarna är ett av 

de områden som de arbetar för att förbättra. Detta gäller också skolor som säger sig 

ha en bra och väl fungerande samverkan med föräldrarna. Flertalet idéskolor menar 

också att tiden som idéskola har bidragit till att samverkan med föräldrarna har 

förbättrats. Skolorna arbetar också med att skapa utrymme för mer 

föräldramedverkan på skolan och här försöker man till exempel skapa mötesplatser 

för att föräldrarna skall känna sig välkomna till skolan. Det kan dock, trots stora 

ansträngningar, vara svårt att få till en väl fungerande samverkan med föräldrarna. 

 

I utvärderingen lyfter man bland förskolorna fram hur böcker och sånger kan vara 

en väg att få föräldrarna mer delaktiga i verksamheten. Delaktigheten kan 

exempelvis förstärkas genom att förskolan lånar böcker på barnens modersmål, 

lånar ut böcker till familjerna men också genom att föräldrarna finns på förskolan 

och läser böcker för barnen. Föräldrarna kan likaledes medverka när man vill 

sjunga på deras respektive modersmål eller lära sig sådana sånger. 
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Här kan det vara värdefullt att poängtera att det för skolorna inte bara handlar om 

att det är svårt att få föräldrar som har invandrat till Sverige att engagera sig i sina 

barns skolgång. Vilken social klass familjen kommer från är en annan av de faktorer 

som kan ha betydelse i sammanhanget.  

 

2.2.4 Nav i lokala nätverk  

Som en fortsättning på arbetet som idéskola för mångfald har idéskolorna erbjudits 

att utgöra nav i ett lokalt nätverk tillsammans med andra förskolor/skolor (ej andra 

idéskolor). Bakgrunden är att idéskolorna i ett sådant nätverk kan driva ett mer 

långsiktigt utvecklingsarbete och fungera som en form av ”utvecklings-

ambassadörer”. Syftet med de lokala nätverk där de (före detta) idéskolorna skall 

fungera som nav är att: 

 

… stödja en interkulturell pedagogik genom att förskolor/skolor med varierande 
erfarenheter att möta barn och elever med olika språklig och kulturell bakgrund, får 
kontakt och utbyter erfarenhet om arbete med mångfald och attityder kring detta5.  

 

Minst en av de skolor som ingår i idéskolans nätverk skall vara ”en skola med en 

tydlig svensk-etnisk karaktär. Alltså inte flerspråkig”.6 Knappt hälften av 

idéskolorna 2004-2006 respektive 2005-2007 valde att fortsätta som nav i ett lokalt 

nätverk. 

 

Inom ramen för utvärderingen har vi inte möjlighet att följa arbetet i nätverken då 

det löper utom den uppsatta tidsramen för vårt arbete. Utifrån de planer som 

idéskolorna lämnat in till Myndigheten är emellertid vår bedömning att det här 

finns en potential till ett mer långsiktigt arbete med ett ömsesidigt utbyte för de 

deltagande skolorna. Här bör tilläggas att även de idéskolor som inte är nav i ett 

lokalt nätverk som får stöd av MSU arbetar i nätverk med andra skolor och ibland 

också med liknande frågor.  

                                                 
5 Från inbjudan till idéskolorna att fungera som nav i ett lokalt nätverk.  
6 Intervju med projektledaren Karin Hedlund. 

 29



Utifrån att de förskolor/skolor som medverkar i nätverken skall ha varierande 

erfarenheter av att möta barn och elever med olika språklig och kulturell bakgrund 

samt att minst en av dem skall vara en ”svensk-etnisk skola” finns också 

möjligheter att låta barn och elever mötas på ett sätt som de annars kanske inte 

skulle göra. Här spelar boendesegregationen en viktig roll. Myndigheten för 

skolutveckling talar om segregationens båda poler, där det förutom de utsatta 

områdena också i andra änden finns enhetliga, etniskt svenska och socialt 

privilegierade områden: 

 

En annan effekt av den skärpta boendesegregationen är att det uppstått enhetliga, 
etniskt svenska och socialt privilegierade områden. Också i skolor i dessa 
bostadsområden riskerar måluppfyllelsen att bli låg. För de unga i sådana områden 
innebär boendesegregationen att man inte får intryck från människor från andra 
samhällsklasser eller från familjenormer av kontrasterande slag på det sätt som är 
tänkt med den sammanhållna grundskolan. I dessa områden behöver man hitta 
metoder för att ge eleverna erfarenheter av den mångfald som kommer att vara 
vardag i morgondagens samhälle. Myndigheten för skolutveckling (2003:34). 
 

Myndigheten menar att man bör försöka skapa ”kulturmöten” där ”elever från 

olika områden bör ges tillfälle att möta varandra för att motverka rasism och de 

fördomar om ”den andre” som är en effekt av att människor lever åtskilda”. I 

naven arbetar man med (åtminstone) en annan förskola/skola som har en annan 

elevsammansättning (=mer etniskt svensk) än idéskolan. Myndigheten understryker 

också i Områden och åtgärder som bör prioriteras i utvecklingsarbete inom utbildningsväsendet (s 

7) att man måste arbeta för att ”skapa mötesplatser mellan elever från dessa skilda 

områden”.  

  

I ett annat idéskoleprojekt som MSU bedriver, Idéskolor för yrkesutbildning, bygger 

konceptet på att idéskolorna under projekttiden bildar nätverk med andra skolor 

som har yrkesprogram. Tanken är att dessa nätverk skall bestå också efter det att 

projekttiden är slut. I likhet med de lokala nätverk som idéskolorna för mångfald 

bildat skall idéskolorna för yrkesutbildning i sina nätverk sprida erfarenheter och 
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idéer som de deltagande skolorna kan använda i sitt eget förbättringsarbete. De 

flesta av de skolor som deltar i dessa nätverk hade vid starten nyligen 

påbörjat/genomfört ett utvecklingsarbete på den egna skolan. Av deltagandet i 

projektet hoppades de få idéer och inspiration från andra skolor, en del av skolorna 

uttryckte detta i mer allmänna ordalag medan andra var mer specifika i sina 

förhoppningar. De träffar som skolorna har haft i sina respektive nätverk har skett 

med olika skolor som värdar varje gång och härigenom kan skolorna ta del av 

varandras verksamheter. Flertalet av de deltagande skolorna pekar på 

förändringsarbeten som påbörjats med stöd i idéskolenätverket. (Nilsson 2006, 

2007). 

 

2.3 Utveckling på besöksskolorna 

Som vi kunde se ovan så pågår vid sidan av de tre faserna i skolutveckling 

(initiering, implementering och institutionalisering), spridning. Blossing (2003) 

skriver att det handlar om att ”framgångsrika delar av förbättringsarbetet sprids till 

andra skolor”. Scherp (2004) talar om tre olika kunskapskällor; den egna skolans 

erfarenheter, andra skolor och forskning. 

 

Efter att ha beskrivit de mönster av lärdomar och erfarenheter som redan finns på 
den egna skolan är det viktigt att vända sig utåt och ta del av andra skolors 
lärdomar inom området. Det är därför klokt att besöka en eller flera andra skolor 
där man arbetar med samma problemområde och ta del av de lärdomar man gjort 
där. Scherp (2004:56). 

 

Kunskaper och erfarenheter från andra skolor är ”motiverande faktorer och blir 

argument i förändringsarbetet” skriver Hallerström och tillägger:  

 

Modellskolor i andra delar av landet, men helst inte i den egna kommunen, 
används ibland som drivkraft för att utveckla den egna verksamheten. Att 
genomföra något som finns någon annanstans och som fått uppmärksamhet är en 
drivkraft som sedan kombineras med att man vill omvandla det till en egen variant 
i förändringsprocessen. Det goda exemplet och förebilder kan till en viss del bidra till 
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att bygga upp en gemensam bild eller vision för den egna skolan. (Hallerström 
2006:102). 

 

Studiebesök är ju en bärande idé i idéskolekonceptet. De utvalda idéskolorna skall 

ta emot skolor (besöksskolor) för att på så sätt sprida sina idéer kring och 

erfarenheter av, i det här fallet, arbete med mångfald i förskolor, grundskolor och 

gymnasieskolor. Idéskolorna skall dela med sig till besöksskolorna lärande/goda 

exempel på mångfaldsarbete men också vara delaktiga i ett ömsesidigt utbyte. 

 

Under studiebesöken har idéskolorna berättat om sin verksamhet och visat runt på 

förskolan/skolan. Många understryker att de har anpassat sin presentation till vad i 

verksamheten som besöksskolan framförallt varit intresserad av att veta mer om. 

En del idéskolor har låtit besöksskolorna besvara några frågor innan besöket för att 

få en uppfattning om vad besökarna framförallt varit intresserade av. Det är relativt 

vanligt att idéskolorna beskriver att de över tid blivit bättre på att genomföra ett 

studiebesök. Detta gäller kanske framförallt de idéskolor som inte hade så stor vana 

av studiebesök sedan tidigare. ”Professionaliserandet” av studiebesöken torde 

rimligtvis också kunna innebära att de kan ge den besökande skolan mer än ett 

motsvarande ”vanligt” studiebesök. 

 

Motivet till varför en skola väljer att göra ett studiebesök på en idéskola för 

mångfald kan ge en bild av vilken roll ett (enstaka) studiebesök spelar i 

besöksskolans eget utvecklingsarbete. En annan viktig aspekt är var i besöksskolans 

utvecklingsprocess studiebesöket kommer in, till exempel om det är ett led i ett 

redan pågående utvecklingsarbete på skolan. Via studiebesök av och diskussioner 

med intresserade skolor får idéskolan möjlighet att föra fram sina erfarenheter, 

tankar och idéer. Styrkan i ett sådant förfarande är att man når sådana skolor som 

är intresserade och kan förmodas ha påbörjat eller vara på väg att påbörja ett eget 

utvecklingsarbete. Svagheten ligger i att det kan vara osäkert om man når de skolor 

som kanske skulle behöva hjälp att komma igång. 
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En del av de besöksskolor som besökt en idéskola för mångfald har gjort det i vad 

som skulle kunna betecknas som ett ”större sammanhang”. Besöket vid idéskolan 

har då varit en del i ett program där andra delar ingått tillsammans med 

studiebesöket. Ett exempel på detta är när personal från besöksskolan deltagit i en 

konferens där ett av inslagen varit ett besök på en idéskola för mångfald. Här har 

till exempel Sunnadalsskolan i samarbete med Marinmuseum anordnat konferenser 

och i samband med detta tagit mot besökare från andra skolor men också från 

andra verksamheter. Det är svårt att säga något om var ett sådant studiebesök 

kommer in i besöksskolans eget utvecklingsarbete.  

 

Det finns naturligtvis också exempel på besöksskolor som ”mer aktivt” sökt upp 

idéskolan, efter att ha tagit del av vad idéskolan haft att erbjuda. För åtminstone en 

del av dessa besöksskolor skulle man kunna tänka sig att studiebesöket är mer 

”samstämt”/”vältajmat” med det utvecklingsarbete som pågår på besöksskolan. 

Besöksskolorna i denna kategori har ofta varit intresserade av något specifikt 

område inom idéskolans verksamhet. Ytterligare en grupp av besöksskolor skulle 

kunna sorteras in under motivet ”Det är alltid bra med nya idéer!”. Här finns 

besöksskolor som av ”ren nyfikenhet” gjort ett studiebesök på idéskolan och 

besöksskolor som har varit intresserade av att få inspiration och idéer i största 

allmänhet. 

 

Några besök har initierats utan att besöksskolan haft kännedom om att den 

förskola/skola de ville besöka var just en idéskola för mångfald. De har först vid 

kontakten eller vid besöket ”upplysts” om det. Andra besök har initierats efter att 

besöksskolan har upptäckt idéskolans arbete genom bland annat den sida som alla 

idéskolor har på Myndighetens hemsida. Genom dessa sidor kan naturligtvis också 

andra än de som faktiskt gör ett studiebesök ta del av idéskolornas arbete och 

erfarenheter. 
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Av de besöksskolor som besvarade vår enkät var det ett fåtal som svarade att det 

aktuella besöket på en idéskola inte i något avseende hade influerat utvecklings-

arbetet på den egna skolan. Här finns exempel på besöksskolor som menar att 

idéskolan inte arbetar annorlunda än vad de själva gör (och därigenom heller inte 

bättre). I några svar framkommer också en viss avundsjuka gentemot idéskolorna 

och den extra stöttning som de har fått. 

 

De flesta av besöksskolorna menade emellertid att studiebesöket på ett eller annat 

sätt påverkat utvecklingsarbetet på den egna skolan. Några av dessa pekade mer 

allmänt på att det för en verksamhet alltid är bra med nya idéer. Av de svaren 

framgår det inte mer specifikt på vilket sätt studiebesöket bidragit till utvecklingen 

på den egna skolan. Andra pekar dock på särskilda influenser i utvecklingsarbetet 

och konkreta saker som studiebesöket vid idéskolan resulterat i. Här handlar det då 

inte alltid om det långsiktiga utvecklingsarbetet. Ibland handlar det kanske också 

mer om ”bara” inspiration än om konkreta idéer. Denna inspiration kan naturligtvis 

vara väl så värdefull i ett utvecklingsarbete. 

 

Vilken betydelse ett studiebesök får på den besökande skolans eget utvecklings-

arbete kan bland annat vara beroende av vilka och hur många som deltar i besöket. 

Är till exempel den/de som är ansvarig för utvecklingsarbetet med vid besöket? 

Handlar det om personer som har förtroende hos skolans ledning och övriga 

anställda (se också ovan)? Bland våra frågor till besöksskolorna fanns det en fråga 

där skolorna ombads att beskriva ledningens och den övriga personalens 

engagemang i utvecklingsarbetet. Av besöksskolornas svar framgår det för det 

första inte att det skulle föreligga några skillnader i engagemang mellan dem som 

var med vid studiebesöket och dem som inte var med. Däremot kan, naturligtvis, 

engagemanget se olika ut från person till person ändå. Av besöksskolornas svar 

framgår också att om studiebesöket varit en mer uttalad del i ett pågående 
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utvecklingsarbete vid idéskolan så är personalens och ledningens engagemang och 

intresse större. Ett fåtal av besöksskolorna talar emellertid om att det egna 

utvecklingsarbetet står stilla eller, till och med, saknas helt. 

 

Precis som för idéskolorna (se ovan) är det viktigt för besöksskolorna att få 

bekräftelse på att de arbetar på ”rätt sätt”. Här kan ett studiebesök på en idéskola 

främst syfta till/uppnå detta men det kan kanske vara väl så viktigt som att få en 

input av nya idéer. De besöksskolor som angett detta har i de allra flesta fall gjort 

det i en positiv riktning men det finns också exempel på besöksskolor som uttryckt 

det mer negativt, som att idéskolan därför inte har så mycket att tillföra (se också 

ovan). 

 

Det finns hos vissa av besöksskolorna stora förväntningar på de förskolor/skolor 

som har utsetts till idéskolor för mångfald. Här pekar man bland annat på att det är 

de som skall driva de viktiga frågorna inom området. 

 

Här bör också tilläggas att idéskolorna haft många besökare från andra 

verksamheter än förskolor/skolor. En del av idéskolorna förefaller också ha haft 

många internationella besök. 
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3. Mångfald i praktiken 
Skolans demokratiska uppdrag har tydlig- och synliggjorts i och med etableringen 

av den statliga och offentliga hållningen om att Sverige är ett ”mångkulturellt” 

samhälle. I det uppdraget ingår bland annat att hitta redskap för att manövrera den 

så kallade kulturella och etniska mångfalden i skolan. På så sätt inskränks 

mångfaldstänkadet/politiken till att gälla enbart skolor i det som brukar kallas 

etniskt segregerade områden istället för att gälla alla skolor (jfr Sawyer & Kamali 

2006:17). Projektet Idéskolor för mångfald kan ses som en del av detta arbete.  

 

I vår utvärdering av projektet har vi inriktat oss på några specifika områden för att 

få en uppfattning om hur konkret arbete kan se ut i en idéskola för mångfald. De 

områden vi valt ut är: 

 

• språk 
• firande av traditioner 
• historieundervisning i grundskola och gymnasium 
• val av musik och litteratur i förskola 

 

3.1 Projektet Idéskolor för mångfald i ett (mångfalds)sammanhang 

Varför har frågan om etnisk mångfald kommit upp på den politiska dagordningen? 

Hur kan det komma sig att etnisk mångfald har blivit ett centralt samhälleligt mål? 

Vad betyder egentligen etnisk mångfald? Dessa frågor aktualiseras med anledning 

av insatser för att motverka segregering och utanförskap på etnisk grund. Frihet, 

jämlikhet och rättvisa står för samhälleliga mål och centrala principer om hur 

samhällets makt organiseras och delas. Rättvisa är en positiv norm som säkert de 

flesta värdesätter. Uppfattningar om vad som utgör rättvisa i en bestämd situation 

kan dock skilja sig åt hos olika individer och organisationer. På motsvarande sätt 

betecknar termen mångfald ett samhälleligt tillstånd. Många människor har 

troligtvis tämligen obestämda uppfattningar om vad mångfald betyder för dem som 

individer, eller hur mångfald påverkar den enskilda människans villkor.  
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En omständighet som bidrar till att skapa oklarhet är att det politiserande 

mångfaldsbegreppet både har beskrivande och normativa konnotationer. Mångfald 

säger något om hur det samhälleliga tillståndet ser ut, men också hur det bör vara, 

ordnas eller organiseras. Från att till en början betraktas i en deskriptiv bemärkelse, 

närmast som synonym till ”heterogen” (Mångfald mot enfald SOU 1989:13, Räkna med 

mångfald SOU 1997: 174) har begreppet blivit alltmer normativt. Trots att mångfald 

är ett ord som ofta förekommer i den offentliga debatten definieras det sällan i 

entydiga termer.  

Med mångfald avses idag vanligtvis de ”olikheter”, eller snarare den blandning av 

”olikheter”, som finns mellan människor med olika sexualitet, religion, klass, kön, 

ålder eller etnicitet. Vanligast är dock fortfarande att begreppet används i 

bemärkelsen ”etnisk mångfald” och som en strategi för att bättre ta vara på den 

kompetens som invandrare och människor med invandrarbakgrund förutsätts 

kunna tillföra samhällslivet på olika plan. Utgångspunkten för mångfalds-

strategierna är att etniska och andra olikheter betraktas som berikande och att 

människor med olika bakgrund tillför samhället och arbetslivet nya och värdefulla 

erfarenheter och kunskaper.  

Mångfald har under de senaste åren givit upphov inte bara till en strategi för hur 

myndigheterna och arbetsmarknadens parter ska förhålla sig till olikheter utan 

också till en vision för hur det är möjligt att åstadkomma en kreativ blandning av 

olikheter (Alla lika olika – Mångfald i arbetslivet Ds 2000:69). 

Visionen om mångfald och att ”Alla är lika olika” utgår från en uppfattning om 

individer som olika och om olikhet som något positivt och värdefullt. Ett problem 

är att det sällan diskuteras hur och varför dessa ”olikheter” uppstår. Detta får 

konsekvenser för hur mångfald definieras och för de strategier som föreslås. 

Olikhet innebär inte bara variationer utan också socialt skapad ojämlikhet. 

Olikhet/ojämlikhet är knappast naturliga utan resultat av människors handlingar, 
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värderingar och normer. Därför är de också föränderliga och möjliga att påverka. 

Men en strategi som baseras på föreställningar om människors olikhet och särart 

riskerar att motverka sitt eget syfte och istället bidra till att cementera olikheter och 

permanenta ojämlikhet. 

Ett annat problem är att mångfaldsperspektivets positiva syn på olikheter medför 

en stor risk att låsa fast individerna i oföränderliga identiteter. Att bejaka olikheter 

kan ses inom ramen för ett särartstänkande där olikheter mer än likheter mellan 

människor står i fokus för politiska strategier och individuella livsval. Det finns 

dock också, som vi ska se nedan, problem med att inte uppmärksamma olikheter, 

att göra det föreställt svenska till norm.  

Ett sätt att undvika cementering av identiteter kan vara att inta ett intersektionellt 

perspektiv. Projektet Idéskolor för mångfald kan ses som en del av arbetet med att 

förändra de ojämlika förhållanden som råder i samhället. Även om uppdraget från 

förra regeringen inte var formulerat som sådant, tror vi att projektet skulle ha 

tjänat på att inte enbart fokusera på etnicitet, utan också på kategorier som 

sexualitet, religion, klass och kön. Våra möjligheter och erfarenheter präglas i allra 

högsta grad av samspelet mellan identitetskategorierna kön, klass, etnicitet, religion 

och sexualitet. Om vi tillämpar kön, klass och etnicitet för att se vilka som behöver 

extra stöd i skolan visar det sig att invandrartjejer klarar sig bra i skolan, trots att 

invandrare länge ansetts behöva extra stöd. Det är kanske snarare pojkar som 

behöver det extra stödet. Intersektionalitet handlar följaktligen om att 

uppmärksamma oss på att föreställningar om vad det till exempel innebär att vara 

invandrare och att behandlas jämlikt och rättvist skiljer sig åt mellan olika 

invandrare. 

 

3.2 Konkret arbete i skolorna 

Skolan spelade en betydande roll under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 

i statens strategier för att skapa föreställningar om att Sverige historiskt alltid varit 
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särpräglat homogent (Nordgren 2006). Inom skolan blev ämnet historia det 

centrala bildningsämnet för att fostra eleverna till god moral, aktning för överheten 

och fosterlandskärlek. Historieundervisningen som utformades under de första 

efterkrigsdecennierna präglades av nationalistisk patriotism. Det framstod som 

självklart att väcka, vidmakthålla och förstärka fosterlandskärleken genom att 

propagera om en enad statsnationalistisk patriotism inom historieundervisningen 

(Karlegärd & Karlsson 1997).  

 

Mångfalden inom det västerländska samhället har sedan slutet på 1900-talet inte 

kunnat ignoreras och samhället kom att utmanas när invandringen ställde frågan 

om medborgarskap. Utmaningen kom att gälla den inlärda nationella identiteten 

som grundat sig på föreställningar om gemenskap genom monokulturella myter 

och ett inkluderande medborgarskap. Till följd av utmaningen har skolan sedan 

slutet på 1900-talet fått ett förnyat uppdrag som nationell fostrare (Lahdenperä 

2004; Nordgren 2006). Historieböckerna är bidragande till ett skapande av ”vi” och 

”dom”. Det som berättas i historieböckerna skapar ett nationellt, europeiskt och 

västerländskt ”vi” och ett ”dom” (jfr Kamali 2006b).  

 

För att idén om nationens etniska och kulturella enhetlighet ska ha möjlighet att 

leva vidare krävs ett dubbelriktat skeende: dels av särskiljande, dels av 

homogenisering och skapande av konsensus och gemenskap, ”det vill säga en 

process där ett aktivt och ständigt återskapande av gemenskap och utanförskap 

äger rum och bekräftar nationens dubbla funktion” (de los Reyes 2005:236). I vår 

utvärdering har vi identifierat några områden i vilka vi kan se både särskiljande och 

homogenisering; språk, traditionsfirande, historieundervisning samt musik och 

litteratur i förskolan. 

 

 40



Om skolan per definition är mångkulturell7 i sin elevsammansättning, borde 

rimligtvis läromedel, det pedagogiska innehållet och arbetssätten återspegla det 

mångkulturella samhället och inte enbart det svenska och västerländska.  

 

3.2.1 Språk 

I början av 1960-talet infördes hemspråksundervisning och ämnet svenska som 

främmande språk i den svenska skolan. Utgångspunkten var att det fanns problem 

för ”invandrarelever” att klara skolan. Hemspråk som begrepp infördes i svenska 

skolbestämmelser genom Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69).  Efter det har 

debatt och forskning om vilken språkpedagogik som främjar den bästa 

språkutvecklingen pågått (Hällgren et al 2006). På 1970-talet handlade debatt och 

forskning i första hand om vilken skolgång – hemspråksklass eller sammansatt klass 

– som var bäst för ”invandrarelevernas” språkutveckling.8  Under 1980-talet 

handlade debatten till stora delar om att ”invandrareleverna” hade svårt att klara 

skolan eftersom de inte lärde sig tillräckligt bra svenska. Slutsatsen blev att de 

behövde mer undervisning i svenska som andraspråk (aa). Mycket av den forskning 

kring elever med utländsk bakgrund som gjordes under 1990-talet var inriktad mot 

förändring och utveckling i skolan. Man tog upp frågor kring hur lärare förhåller sig 

i olika situationer eller hur elever tänker och gör i vissa situationer, emellanåt 

kopplat till svenska som andraspråk (se t.ex. Lahdenperä 1997).  

 
En av frågorna som står i fokus nu under 2000-talet är att lärare måste bli 

medvetna om sin egen kulturtillhörighet och hur den påverkar i klassrummet (se 

t.ex. Andersson & Refinetti 2001). Det finns också stort intresse för lärares och 

framför allt elevers erfarenheter av och syn på språk och språkinlärning. Men 
                                                 
7 Begreppet mångkulturell är inte oproblematiskt eftersom det implicerar att vi lever i ett samhälle med flera 
homogena och från varandra åtskilda kulturer.  Det finns inga rena oblandade kulturer − alla kulturer ska snarare ses 
som hybrida, i en ständigt omskapande process av gamla och nya betydelser. Om man intar ett sådant här perspektiv 
tar man avstånd från ett homogent kulturbegrepp och betonar istället vikten av att se såväl skillnader inom en grupp 
som likheter mellan grupper.  
 
8 Hemspråksklass innebar att eleverna fick tidig träning i hemspråket och studierna i svenska som 
påbörjades senare utgick från kunskaperna i modersmålet. Sammansatta klasser innebar att hälften av eleverna hade 
ett annat förstaspråk än svenska och den andra hälften hade svenska som modersmål.  
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språkfrågan står inte i fokus, utan är bara en av flera frågor som behandlas. Nu 

kommer även rapporter som belyser frågor om exempelvis pedagogik, metodik, 

arbetssätt i klassen och skolans förväntningar på eleven (Hällgren et al 2006).  

 

Det vi kan se i vår utvärdering – både i det som skolorna formulerat i sina 

ansökningar och i det som uttryckts i intervjuerna – är att språket ses som ett 

ytterst relevant område. Det handlar i stor utsträckning om vikten av en väl 

fungerande modersmålsundervisning. I stort sett samtliga intervjuade lyfter fram 

svenska som andraspråk som en viktig aspekt i undervisningen och att det är viktigt 

att alla lärare förstår vad svenska som andraspråk är. Många ser också flerspråkighet 

som viktigt, både hos barnen/eleverna och hos lärarna. Något som inte var särskilt 

framträdande i intervjuerna var medvetenheten om lärarnas egen kulturtillhörighet 

och att den har betydelse i klassrummet. Flera skolor uppger i enkätsvaren att tiden 

som idéskola har ökat medvetenheten om språkets betydelse.  

 

Vi har dock kunnat urskilja två mål i informanternas utsagor:  

 

1. att lära barnen/eleverna att tala god svenska för att utveckla en fungerande 
gruppgemenskap och förbereda dem för skolan (gäller förskolorna) samt öka 
deras chanser att klara av skolan 

2. att fostra barnen/eleverna till goda samhällsmedborgare, med samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. 

 

Tecknet på att denna socialisation lyckats verkar vara att barnen/eleverna talar god 

svenska. 

 

Trots den medvetenhet som finns i skolorna om modersmålets betydelse för 

eleverna finns det exempel där eleverna hänvisas till att enbart tala svenska på raster 

och lektioner. Detta modersmålsförbud påminner om det som samer och 

tornedalingar blev utsatta för under första halvan av 1900-talet. Under den 

perioden förde den svenska staten en politik där man försökte göra människorna i 
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de delarna av Sverige enbart svensktalande. Många samer kan idag inte tala sitt 

modersmål på grund av den (försvensknings)politik som då fördes. Politiken ledde 

till att många skämdes för sitt ursprung och de lade det egna språket åt sidan och 

förde det inte vidare till sina barn. Flerspråkighet ger människor fler symboliska 

begrepp och följden blir rikare möjligheter att koda omvärlden. Att stödja 

hemmens arbete för barnens/elevernas kulturella och intellektuella utveckling är 

idag en av skolan viktigaste uppgifter (Pekkari 2005). Med hänvisning till vad som 

skett i historien med samiska språket och meänkieli (tornedalsfinska) är det med 

förvåning vi ser att det idag finns utrymme för skolor att förbjuda modersmål på 

raster och lektioner. 

 

Åtgärder har genomförts på flera skolor för att göra modersmålsundervisningen så 

lite stigmatiserande som möjligt. Exempelvis är den undervisningen flyttad till 

ordinarie skoltid istället för att ha den efter skoltid som var förhållandet tidigare. På 

så sätt blir modersmålslärarna en del av den ordinarie verksamheten på skolan. Det 

finns dock föräldrar som har invändningar mot den förändringen. De menar att 

deras barn på det sättet går miste om annan undervisning.   

 

3.2.2 Traditionsfirande 

Med utgångspunkt i att projektet heter Idéskolor för mångfald har vi också valt att titta 

närmare på hur skolorna firar traditioner. De flesta skolor har skapat egna 

traditioner medan andra lägger stor vikt vid de svenska traditionerna. Några 

(förskolor) firar enbart svenska traditioner. Föräldrar kan visserligen komma med 

önskemål om annat, men det är ingenting skolorna själva tar initiativ till. 

 

Denna fokusering på svenska traditioner vill vi sätta in i ett större sammanhang. Ett 

resultat av att en i global jämförelse etniskt homogen befolkning blandats upp med 

drygt en miljon människor från hela världen är det som man kan kalla 

”Försvenskningen av Sverige” (jfr Ehn, Frykman & Löfgren 1993). Det innebär att 
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”svenskarna” ser sitt land i belysningen av alla nya invånare. Man kan säga att 

invandringen till Sverige har bidragit till att öka svenskarnas intresse för sig själv 

som folk och nation. Det finns många olika uttryck för det och firande av svenska 

traditioner i skolan ser vi som en sådan gestaltning. Förskolan är en plats där 

barnen fostras till svenskhet, både genom dagliga rutiner och genom årets högtider. 

Den svenska kultur som gestaltas av förskolepedagogiken presenteras ofta som 

neutral kunskap och inte som ett nationellt system av idéer och värden (jfr Ehn 

1992; Ronström, Runfors & Wahlström 1998). 

 

Det går att dela upp traditionsfirandet i idéskolorna i två grupper; ”svenska” 

traditioner och skoltraditioner. Med avseende på de svenska har flertalet grund i 

kyrkoårets fester såsom advent, jul och påsk. Andra är nationaldagen, lucia och 

midsommar (gäller förskolor). Skoltraditionerna representeras till exempel av 

idrottsturneringar, skolavslutning (som ofta hålls i svenska kyrkan), matfester 

tillsammans med föräldrarna, modersmålets dag, musikevenemang och avslutnings-

bal. Det är främst i förskolorna som vi sett att de ”svenska” traditionerna får 

mycket plats. Det motiveras bland annat med att det är viktigt föra det svenska 

kulturarvet vidare. ”Sina traditioner har de ju hemma med sina släktingar och 

vänner och här har vi de svenska.”, säger en förskolelärare.  

 

Tradition är egentligen ett vagt och mångtydigt begrepp, vilket till stor del beror på 

att det är en beskrivande vardagsspråklig term samtidigt som det är ett analytiskt 

begrepp inom kulturforskningen. En vardaglig betydelse är att tradition är något 

som muntligt förmedlas från generation till generation. Det kan handla om 

berättelser, kunskap, sånger et cetera. Något som ofta glöms bort är att det i 

begreppet också byggts in en rad föreställningar inte bara om vad som ärvs, utan 

också om vilka värden de representerar, och inte minst vilka funktioner detta arv har 

för individen, gruppen och nationen. Det vi kan se i de intervjuer vi gjort är att 

tradition är starkt kopplat till nationell och kulturell identitet, men också till frågan 
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om det svenska samhällets fortsatta existens. Bland (idé)förskolorna har just 

begreppet tradition denna utvidgade betydelse; en avgränsad repertoar av 

ceremonier och ritualer, seder och bruk. Implicit i deras tal finns en föreställning 

om att denna repertoar har överförts från generation till generation som ett 

värdefullt gemensamt svenskt kulturarv, ett kulturarv som bör skyddas och värnas 

därför att det är ett uttryck för vad det innebär att vara svensk (jfr Ronström, 

Runfors & Wahlström 1995). Vi menar att tradition inte bör ses som en avgränsad, 

objektivt given repertoar som förs vidare från generation till generation. Istället bör 

man se tradition som en helt och hållet symbolisk konstruktion. En tradition är en 

modell av det förflutna som inte är möjlig att skilja från de tolkningar av tradition vi 

gör i nuet. Traditioner kan mycket väl handla om och referera till det förflutna. 

Men ”handla om” och ”referera till” är inte naturligt givna (autentiska) utan 

symboliskt upprättade relationer (Handler & Linnekin 1984). Traditioner förändras 

varje gång de firas. Autentiska rekonstruktioner är omöjliga av den anledningen att 

de är och aldrig kan vara annat än just re-konstruktioner.  

 

Problemet är, som vi ser det, inte att det firas svenska högtider på förskolorna, utan 

att firandet verkar ingå i ett projekt av bevarande av svenska traditioner samtidigt 

som andra traditioner inte tillskrivs samma värde. För att barn ska få möjlighet att 

utveckla en trygg identitet krävs att de blir bemötta med respekt. Föräldrarnas (och 

barnens) bakgrund måste respekteras på förskolan för att barnen ska känna sig 

accepterade. Det gäller att ge barnen valmöjligheter, menar Bozarslan (2005:116). 

Svensk kultur ska erbjudas utan att det krävs att den ska ersätta det som barnen har 

med sig hemifrån. 

 

 Barnen kan […] hamna i lojalitetskonflikt om de känner att det som föräldrarna 
representerar inte är lika värdefullt och accepterat. Då kan de naturligtvis skämmas 
för sina rötter och allt det som föräldrarna representerar. Man ska inte tro att 
barnen får en trygg svensk identitet om de skäms för sin bakgrund (Bozarslan 
2005:116)!  
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Många skolor och förskolor visar stor medvetenhet om hur viktigt det är att inte 

göra ”det svenska” till norm i skolan. Det kanske inte alltid handlar om att man ser 

på traditioner utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, men deras ambitioner och 

val bidrar sannolikt till att barnen och eleverna känner sig inkluderade samt att de 

har ett värde.  

 

3.2.3 Historieundervisning i grundskola och gymnasium 

De frågor vi ställt till skolorna om historieundervisningen handlar om hur de 

arbetar med historia, vilka läromedel som används samt hur de kompletterar den 

eurocentriska historieskrivningen. Valet av område kan motiveras med att vår 

historieskrivning kännetecknas av eurocentrism samt att grundskolans läroböcker i 

historia bland annat återskapar föreställningar om ”vi” och ”dom” (Kamali 2006; 

Runblom 2006).  

 

Kamali ser utbildningssystemet som en integrerad del av samhällets institutioner, 

vilka gemensamt vidmakthåller och återskapar stabila hierarkier. I den processen är 

undervisningen i historia en viktig del. Historieböckernas användning av begreppet 

Västerlandet, mot vilket explicit eller implicit ställs ett Orienten, spelar en stor roll 

för uppdelningen av världen i ”vi” och ”dom” (Kamali 2006).  

 

Det vi kan utläsa av de få svar vi fått in är att det finns en vilja att undervisa så brett 

som möjligt där historia som berör samtliga elever är en viktig del. En skola 

skriverr: 

 

I och med att de flesta av våra elever kommer från andra världsdelar än Europa, 
blir det kanske mer naturligt för oss att vi i vår undervisning kompletterar den 
eurocentriska historieskrivningen. Eleverna vill veta varför samhället i deras 
föräldrars hemland ser ut som det gör. När vi läser om t ex kolonialismen är det 
för oss naturligt att mer diskutera dess konsekvenser för de koloniserade områdena 
och dess folk än vad detta betydde för Europa. De är också mycket intresserade av 
att diskutera kulturella skillnader och varför dessa uppkommit. I år 9 arbetar vi 
främst med nutida konflikter i världen och här är klimat- och fördelningsfrågor en 
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viktig del. I dessa frågor går det inte att inta ett eurocentrisk synsätt. Inte här i 
Tensta i alla fall. Om inte annat så ser eleverna till detta. 

 

En möjlig tolkning av varför så få skolor svarat på frågorna om 

historieundervisningen är att det är de skolor som arbetar aktivt med dessa 

spörsmål som också har svarat.  

 

3.2.4 Musik och litteratur i förskolan 

Böcker, sång och musik har en viktig roll i förskolornas verksamhet. Det har också 

en stark koppling till språk och språkinlärning. Därför har vi intresserat oss för hur 

personalen väljer barnböcker och sånger och om urvalet av barnböcker och sånger 

förändrats sedan de blev utsedda till idéskola för mångfald. I svaren framkommer 

att många har förändrat sitt urval, men ett stort antal skolor framhåller att urvalet 

av böcker och sånger inte har förändrats. Vilka böcker respektive sånger som är 

populära bland barnen och personalen är också en fråga vi ställt. Här visar det sig 

att det i mycket stor utsträckning handlar om svenska barnböcker så som Alfons 

Åberg, Totte, Max, Emma och Pippi. Faktaböcker kring olika ämnen uppskattas 

också av barnen. Utländska författare förekommer endast i liten utsträckning i 

förskolornas svar. De utländska böcker som nämns är framförallt böckerna om 

Nicke Nyfiken, Molly och Grodan samt bröderna Grimms sagor. I urvalet av 

sånger hänvisas ofta till ”den svenska visskatten”. Ett talande citat är: 

 

 Vi väljer den svenska sångskatten som Bä, bä vita lamm, Imse Vimse Spindel 
m.m. 

 

Några förskolor samarbetar med föräldrarna på olika sätt. Det kan till exempel 

handla om att föräldrarna kommer till förskolan och läser böcker för barnen eller 

att förskolan lånar ut böcker till hemmen, eller att föräldrarna är med och lär ut 

sånger på sitt modersmål. Andra goda exempel är att lyfta in modersmåls-

pedagogerna i arbetet med urval av sånger och böcker. 
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Förhärskande är dock den så kallade svenska visskatten och de svenska böckerna. 

Här går det, i likhet med firandet av traditioner, också tydligt att se hur svenskhet 

görs till norm. Några av förskolorna skriver dock i sina svar att deltagandet i 

projektet har bidragit till ett mer kritiskt förhållningssätt i urval av böcker och 

sånger. På vilka sätt de blivit mer kritiska framgår emellertid inte. 
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4 Sammanfattande slutsatser och diskussion 

Med utgångspunkt i regeringsuppdragets formulering och i de urvalskriterier som 

Myndigheten valde då de utsåg idéskolorna menar vi att projektet Idéskolor för 

mångfald genom spridandet av goda exempel ska bidra till att utveckla skolarbetet i 

skolor med etnisk mångfald bland eleverna. Idéskolorna har varit engagerade i 

projektet på olika sätt. De har arbetat dels med sin egen utveckling dels med att 

sprida idéer och erfarenheter till andra skolor 

 

Konceptet idéskolor, det vill säga när ett antal skolor blir utsedda till 

”mönsterskolor” och förväntas bidra till skolutveckling genom att sprida sina 

tankar och idéer till andra skolor, har visat sig ha störst betydelse för idéskolorna 

själva. De flesta av idéskolorna uppger att de har utvecklats mycket genom 

deltagandet i projektet, särskilt när det gäller att ta emot studiebesök och visa upp 

sin verksamhet.  

 

Genom den kompetensutveckling som erbjudits idéskolorna har de kunnat 

utveckla sitt arbetssätt. De flesta av idéskolorna anser att den har varit av stor 

betydelse för utvecklingen på den egna skolan. De tillmäter också mötet med de 

andra idéskolorna ett stort värde för den egna utvecklingen. Förutom under 

kompetensutvecklingen har de kunnat möta andra idéskolor vid de nationella och 

regionala träffar som anordnats inom ramen för projektet. En del av idéskolorna 

har också valt att göra studiebesök hos varandra. De föreläsningar och 

grupparbeten som anordnats vid de nationella träffarna har också haft betydelse för 

utvecklingen på idéskolorna. 

 

Som flera skolforskare påtalat tar skolutveckling tid. I projektet Idéskolor för mångfald 

har MSU tagit hänsyn till detta när de gett skolorna möjlighet att, med extra 

ekonomiska medel, först vara idéskola i två år och därefter navskola i två år. Det är 

viktigt att påpeka att de skolor som blev utvalda att delta i projektet redan var igång 
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med ett aktivt utvecklingsarbete. Skolforskare har också pekat på hur viktigt det är 

att skolledare har en central och aktiv roll i utvecklingsarbetet på skolan samt att 

utvecklingsarbetet är väl förankrat i personalgruppen. I de nationella träffar som 

arrangerats för skolorna har MSU beaktat skolledarnas betydelse genom att kräva 

att en av de tre deltagarna skulle vara en skolledare. Ett av kriterierna för att bli 

utvald till idéskola var också att ansökan skulle vara väl förankrad på skolan. 

Uppläggningen av projektet har således stöd av forskningsresultat inom olika 

områden, vilket gör att man kan dra slutsatsen att projektet kan förväntas leda till 

en förbättrad skolsituation för barnen/eleverna i idéskolorna 

 

De idéskolor som fungerade som någon form av idéskolor (många studiebesök, 

positiv uppmärksamhet) redan innan de blev utvalda till projektet har sannolikt haft 

betydligt mindre utbyte av deltagandet i projektet än de idéskolor som inte hunnit 

lika långt och uppnått samma status.  Stoltheten i att bli utvalda är kanske mer 

påtaglig i den senare gruppen. Detta ställer frågan om vilka förskolor/skolor som 

blir utvalda till ett sådant projekt? Om man utgår från att de förra skolorna skulle 

ha tagit emot lika många studiebesök även om de inte varit utsedda till idéskolor 

skulle det totala antalet besöksskolor öka om en annan skola i stället utsågs till 

idéskola. En sådan ”extra” idéskola hade då givits möjlighet att utveckla sin 

verksamhet. Samtidigt kan de långt utvecklade och framgångsrika idéskolorna bidra 

med sina erfarenheter och tjäna som inspirationskällor för övriga idéskolor vid 

nationella och regionala idéskoleträffar samt i kompetensutvecklingssammanhang.  

 

I utvärderingen har vi sett hur projektet Idéskolor för mångfald för några skolor har 

inneburit en positiv medieuppmärksamhet vilket bidragit till att elevernas syn på sig 

själva och sin skola har förändrats. Man kan därför säga att projektet verkar både i 

en negativ och i en positiv riktning, dels mot utpekandet av ”de andra” som 

annorlunda, som problemskolor, dels mot en mer positiv bild av ”förorten”. 
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När det gäller skolornas konkreta mångfaldsarbete kan vi se att medvetenheten om 

möjliga konsekvenser av arbetet skiljer sig mellan de olika idéskolorna. En del av 

skolorna uppvisar en stor medvetenhet om hur viktigt det är att inte göra ”det 

svenska” till norm, utan arbetar brett och medvetet för att alla barn/elever ska 

känna sig inkluderade. Andra idéskolor väljer att lägga stor vikt vid det föreställt 

svenska. 

 

Om projektet Idéskolor för mångfald lagt större vikt vid att utveckla det praktiska 

mångfaldsarbetet vid skolorna, vilket projektnamnet på ett sätt antyder, borde 

andra kriterier haft större betydelse vid urvalet av idéskolor. Det skulle kunna 

handla om sådana urvalskriterier som är kopplade till hur skolorna arbetar med till 

exempel jämlikhet och hur man ser på skillnad. På vilka sätt skolorna arbetar med 

och visar medvetenhet om de konkreta områden (förutom språk som redan finns 

med som kriterium), som vi valt att titta närmare på, skulle kunna fungera som 

några urvalskriterier. Dessa områden skulle då få en större tyngd i hela 

uppläggningen av projektarbetet.  

 

Vi tror att ett intersektionellt perspektiv i mångfaldsarbetet skulle lyfta projektet 

ytterligare ett steg, genom att se till helheten och inte bara till delarna. De olika 

identitetskategorierna är varken fixerade eller essentiella, utan sociala positioner 

som får mening i och genom människors handlingar i specifika institutionella 

sammanhang och historiska situationer. Den svenska skolan är en institution där 

det pågår processer av under- och överordning, en plats där normer, praktiker och 

symboler definieras, som till exempel svenska, samtidigt som annat exkluderas, 

missgynnas och underordnas. Detta ser vi som högst relevanta frågor i detta 

sammanhang, men också som något som ska beaktas i alla skolor – inte enbart i 

skolor som ligger i segregerade områden. 
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Hur många studiebesök idéskolorna tagit emot varierar avsevärt. Förutom besök 

från andra förskolor/skolor har också en rad andra verksamheter gjort studiebesök 

på idéskolorna. Några av idéskolorna talar om att de har haft svårt att ”locka till 

sig” studiebesök och menar att något som kan ha betydelse i sammanhanget är 

avundsjuka från andra förskolor/skolor. Det ”professionaliserande” av studie-

besöken som idéskolorna talar om torde framförallt gälla de idéskolor som inte 

hade så stor erfarenhet att ta emot studiebesök. Ett par av idéskolorna hade redan 

innan deltagandet i projektet en relativt omfattande studiebesöksverksamhet och 

för dessa skolor har idéskoleperioden inte haft samma betydelse.  

 

De så kallade besöksskolorna och de skolor som informerats via idéskolornas 

presentationer på Myndighetens hemsida har säkerligen kunnat inspireras av vad de 

har sett och varit med om, men då vi fått få och kortfattade svar på våra frågor till 

besöksskolorna vet vi lite om effekterna. Skolutveckling är också ett långsiktigt 

arbete där det kan ta lång tid innan man kan utläsa betydelsen av influenserna från 

idéskolan. Det troliga är dock att effekterna är större då studiebesöket på en 

idéskola är ett led i ett pågående utvecklingsarbete.  

 

Via de presentationer som idéskolorna har på Myndighetens hemsida har även 

andra skolor kunnat ta del av idéskolornas arbete. Dessa presentationer har 

fungerat som ytterligare en väg att sprida idéer kring arbete med mångfald i 

förskola/skola. De första idéskolornas presentationer har visats flera tusen gånger. 

Det har emellertid från några idéskolor framkommit att de anser att projektet borde 

ha haft en mer framträdande plats på Myndighetens hemsida.  

 

Den tvååriga uppföljningsverksamheten med lokala nätverk med en idéskola som 

nav verkar kunna få betydelse för de deltagande skolornas utvecklingsarbete. 

Denna verksamhet har just kommit igång och utvärderas inte i denna rapport. Det 

är emellertid ett intressant uppslag som borde studeras närmare. 
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Bilaga 1 Idéskolor för mångfald 
Av tabellen framgår förutom skolans namn och hemkommun samt under vilken 

period de varit alternativt skall vara idéskola.  

Skola Kommun Omgång 
Backsippans förskola Sunnadal (Fsk) Karlskrona 2004-2006 
Sunnadalsskolan (F-9) Karlskrona 2004-2006 
Lilla Sätraskolan (F-9) Gävle 2004-2006 
Gamlegårdens förskola (Fsk) Kristianstad 2004-2006 
Kvarterskolan Juno (4-8 år) Landskrona 2004-2006 
Kastanjens förskola (Fsk) Malmö 2004-2006 
Rosengårdsskolan (F-9) Malmö 2004-2006 
Pilevallskolan (F-6) Trelleborg 2004-2006 
Borgskolan och Prästkragen förskola (F-
9/Fsk) 

Botkyrka 2004-2006 

Annerstaskolan (F-9) Huddinge 2004-2006 
Internationella skolan i Nacka (F-9) Nacka 2004-2006 
Hjulsta Skolor (F-9) Stockholm 2004-2006 
Hopprepets förskola och Hammarbyenheten 
(Fsk) 

Upplands 
Väsby 

2004-2006 

Nyhems barn- och ungdomsområde (F-9) Katrineholm 2004-2006 
Romberga och Lärlingens förskolor (Fsk) Enköping 2004-2006 
Kronoparksskolan (F-5) Karlstad 2004-2006 
Johan Skyttes förskola och skola (F-9) Lycksele 2004-2006 
Området Bäckby-Skälby (F-9) Västerås 2004-2006 
Internationella Skolan Gårdsten (1-9) Göteborg 2004-2006 
Rydskolan (F-9) Skövde 2004-2006 
   
Sätragårdens förskola (Fsk) Gävle 2005-2007 
Stensåkra förskola (Fsk) Vetlanda 2005-2007 
Alvesta gymnasium (Gy) Alvesta 2005-2007 
Solrosens förskola (Fsk) Malmö 2005-2007 
Grantorps förskolor Flemingsberg (Fsk) Huddinge 2005-2007 
Europaenhetens förskola Rinkeby (Fsk) Spånga 2005-2007 
Gamlebyplans förskola i Rinkeby (Fsk) Spånga 2005-2007 
Eskilstunas IVIK-modell (Gy) Eskilstuna 2005-2007 
Skiftingehus skola (1-9) Eskilstuna 2005-2007 
Ärstaskolan (F-6) Eskilstuna 2005-2007 
Lundellska skolan (Gy) Uppsala 2005-2007 
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Centralskolan (F-9) Falköping 2005-2007 
Förskolorna på Dimvädersgatan (Fsk) Göteborg 2005-2007 
Adolfsbergsskolan (F-9) Örebro 2005-2007 
Kattungens förskola, förskoleklass och 
fritidshem (Fsk) 

Örebro 2005-2007 

Sveaskolan (F-6) Örebro 2005-2007 
Klockaretorpsskolan (F-6) Norrköping 2005-2007 
Navestadsskolan (4-9) Norrköping 2005-2007 
Victoriaskolan (F-9) Norrköping 2005-2007 
Önskestjärnans förskola (Fsk) Norrköping 2005-2007 
   
IVIK Sandvikens gymnasieskola (Gy) Sandviken 2006-2008 
Apladalens förskolor (Fsk) Värnamo 2006-2008 
Oxhagsskolan (F-9) Kalmar 2006-2008 
Söderskolan (F-3) Helsingborg 2006-2008 
Pilekvistens förskola (Fsk) Trelleborg 2006-2008 
Vårbackaskolan (F-5) Huddinge 2006-2008 
Valstaskolan (4-9) Sigtuna 2006-2008 
Rågens förskolor Rågsved (Fsk) Stockholm 2006-2008 
Snösätraskolan (F-6) Stockholm 2006-2008 
Flogsta förskola (Fsk) Uppsala 2006-2008 
Gottsundaskolan (F-9) Uppsala 2006-2008 
Vretens förskola (Fsk) Sundsvall 2006-2008 
Silviagårdens förskola i samverkan med Öppna 
Utsikter (Fsk) 

Borås 2006-2008 

Landamäreskolan (F-6) Göteborg 2006-2008 
Horsbyskolan (F-6) Herrljunga 2006-2008 
Folkparksskolan (F-5) Norrköping 2006-2008 
   
Gullvivans förskolor (Fsk) Gislaved 2007-2009 
Förskolan Snövit (Fsk) Nässjö 2007-2009 
Arabyskolan (7-9) Växjö 2007-2009 
Fryshusets Gymnasium (Gy) Stockholm 2007-2009 
Treklöverns förskoleenhet (Fsk) Stockholm 2007-2009 
Fittjaskolan (F-9) Botkyrka 2007-2009 
Al Azharskolan i Bromma (F-9) Stockholm 2007-2009 
Xenter Botkyrka/Tumba Gymnasium (Gy) Botkyrka 2007-2009 
Mottagningsförskolan (Fsk) Sollentuna 2007-2009 
Stenhällens förskola (Fsk) Uppsala 2007-2009 
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Kvarngärdesskolan (F-9) Uppsala 2007-2009 
Tångenskolan (F-5) Göteborg 2007-2009 
Hjällboskolan (6-9) Göteborg 2007-2009 
Birgittaskolan (Gy) Linköping 2007-2009 
 

 59



Evaluation Reports at Umeå Centre for Evaluation Research 

1. Hanberger, Anders (1999) www.infomedica.nu. Slutrapport från utvärderingen av det 
medicinska informationssystemet InfoMedica. (www.infomedica.nu. Final report from the 
evaluation of the medical information system InfoMedica.) Evaluation Reports No 1. 
Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

2. Björklund, Jan (1999) Förstudie inför utvärderingen av Svenska institutets Östeuropa 
verksamhet. (Prestudy for the evaluation of the Eastern Europe activities carried out 
by the Swedish Institute.) Evaluation Reports No 2. Umeå: Umeå University, Umeå 
Centre for Evaluation Research. 

3. Segerholm, Christina (1999) Utvärdering – att styra och styras. En granskning av 
Högskoleverkets utvärdering 1996 av de medellånga vårdutbildningarna. (Evaluation – to 
govern and to be governed. An examination of the evaluation in 1996 of the care 
and nursing programs in higher education carried out by The National Agency for 
Higher Education.) Evaluation Reports No 3. Umeå: Umeå University, Umeå 
Centre for Evaluation Research. 

4. Hanberger, Anders et al. (2000) Korttidsvårdens framtid. Slutrapport från utvärdering av 
försök med korttidsvård i Luleå. (The future for short-term care. Final report from the 
evaluation of experimental work with short-term care in Luleå.) Evaluation Reports 
No 4. Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

5. Hanberger, Anders et al. (2000) Rehabilitering i hemmet. Slutrapport från utvärderingen 
av primärvårdens försök med ”hemrehab” i Luleå. (Rehabilitation at home. Final report 
from the evaluation of experimental work with rehabilitation at home in Luleå.) 
Evaluation Reports No 5. Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation 
Research. 

6. Schild, Ingrid & Hanberger, Anders (2000) Industrial research schools – a real-time 
evaluation of the Swedish Knowledge Foundation’s research school programme. Evaluation 
Reports No 6. Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research. 
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Evaluation Reports No 7. Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation 
Research. 
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8. Lindqvist, Rafael & Nylén, Ulrica (2002) Bassjukvårdsförsöket. Slutrapport från 
utvärdering av försöksverksamhet med lokal vård, omsorg och social service i fem Västerbottens-
kommuner. (Final report from the evaluation concerning the development of locally 
based health care and social services.) Evaluation Reports No 8. Umeå. Umeå 
University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

9. Segerholm, Christina (2002) Kunskapslyft och vuxenutbildning. Slutrapport av en treårig 
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utvärderingen. (Pre-study for the evaluation of Local investmentprogram.) Evaluation 
Reports No 10. Umeå: Umeå University, Umeå Center for Evaluation Research. 

11. Wågman, Leif & Strangert, Bo (2002) Utvärdering av försök med arbetstidsförkortning 
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University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

12. Berglund, Elisabet & Hanberger, Anders (2003) LIP och lokalt miljöarbete. En 
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