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1 Om utvärderingen 

Projektet Idéskolor för mångfald ingår som en del i arbetet med ett regeringsuppdrag till Myndighe-
ten för skolutveckling. I projektet deltar f.n. 56 skolor som har som uppgift att sprida erfarenhe-
ter från sitt mångfaldsarbete bl.a. genom att ta emot studiebesök från andra skolor. Myndigheten 
har givit Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet (UCER) i uppdrag att genom-
föra en utvärdering1 av projektet. 

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av utvärderingsuppdraget. Innehållet i och uppläggningen 
av denna rapport anges och dessutom skisseras innehållet i kommande rapporter. 

Syftet med utvärderingen är att undersöka hur projektet Idéskolor för mångfald är tänkt att 
utveckla/stärka mångfaldsarbetet, hur projektet fungerar i praktiken, samt konsekvenserna för 
idé- och besöksskolor med fokus på hur spridning och erfarenhetsutbyte fungerar. Utvärde-
ringen söker svar på fyra övergripande frågor: 

• Är projektet Idéskolor för mångfald relevant för att utveckla/stärka ett uthålligt mångfaldsar-
bete i skolorna (idéskolor, besöksskolor och andra skolor)? 

• Vilka konsekvenser har projektet haft för medverkande skolors eget mångfalds- och ut-
vecklingsarbete? 

• Hur har spridningen av lärande och ”skolutvecklande färdigheter” samt erfarenhetsutby-
tet med besöksskolor och andra skolor fungerat och vilka är effekterna/konsekvenserna? 

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

Utvärderingen görs enligt en modell som belyser förutsättningar – process – resultat. Rapporte-
ringen sker genom tre delrapporter och en slutrapport. Denna första delrapport riktas huvudsak-
ligen mot den första av de övergripande frågorna och belyser förutsättningarna genom en be-
skrivning av projektets bakgrund och tankarna bakom uppläggningen av projektet. Beskrivningen 
bygger på studier av dokument2 som tillhandahållits av projektledaren för Idéskolor för mångfald, 
Karin Hedlund samt på intervjuer med densamma och med Kjell Hedwall (avd.chef vid Myndig-
heten för skolutveckling). Den tar också upp en generell diskussion om mångfaldsbegreppet ut-
ifrån aktuell forskning inom området, men också hur man uppfattar mångfald inom myndigheten 
och vid de deltagande idéskolorna. Informationen har erhållits genom samtal med projektledaren 
samt genom enkätfrågor till deltagande skolor och till myndighetens regionala kontaktpersoner 
inom projektet. 

I den andra delrapporten, som beräknas vara klar i slutet av maj 2007, ligger tonvikten på den 
tredje övergripande frågan, men även den andra frågan kommer att belysas. Här studeras pro-
jektprocessen, det vill säga vilket uppdrag skolorna ges och hur det utförs.  

                                                 
1 Utvärderingsuppdraget har utarbetats av Anders Hanberger, Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå 
universitet efter samtal med projektledaren för Idéskolor för mångfald, Karin Hedlund, Myndigheten för skolut-
veckling. För utvärderingen svarar projektledare Kjell Gisselberg, UCER, F.D. Susanne Lindström, Institutionen 
för kultur och medier vid Umeå universitet och F.D. Gunilla Mårald, UCER. För utvärderingen har bildats en 
särskild referensgrupp bestående av universitetslektor Kerstin Munck, Institutionen för litteraturvetenskap vid 
Umeå universitet, Peter Högstadius, utvecklingsledare vid skolkontoret i Umeå samt F.D. Suzanne Almgren-
Mason, Halmstad. 
2 Se Källförteckning, sid 17 
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I den tredje delrapporten går vi in på den fjärde av de övergripande frågorna, men även här 
kommer den andra frågan att belysas. Här beskrivs således effekterna av projektet, dels för idé-
skolorna själva och dels för de besökande skolorna. Den tredje delrapporten förväntas bli klar i 
januari 2008.  

Slutrapporten presenteras i maj 2008. 

2 Bakgrund 

Projektet Idéskolor för mångfald skall ses i ett större sammanhang där det tidigare Skolverket har 
genomfört insatser riktade mot skolor i områden som domineras av utlandsfödda elever och ele-
ver med utlandsfödda föräldrar. Projektet utgör ett inslag i arbetet med ett större regeringsupp-
drag3 till Myndigheten för skolutveckling vilket resulterat i ett flertal projekt inom området. 

2.1 Tidigare projekt 

Regeringen uppdrog i regleringsbrev för år 2000 åt Skolverket att kartlägga och granska hur olika 
pedagogiska tillvägagångssätt används i undervisningen i skolor med elever med ett stort antal 
nationaliteter och språk samt lyfta fram goda exempel på detta.  

I rapporten Framgångsrikt på skolor i utanförskapspräglade områden, från 2001, diskuterar och tolkar 
Skolverket sitt uppdrag samt presenterar resultaten från en kartläggning av området. De ”skolor 
med elever med ett stort antal nationaliteter och språk”, som man har vänt sig till finns med två 
undantag i ”invandrartäta bostadsområden”. De undantagna skolorna ligger centralt i respektive 
kommun och samlar elever från hela kommunen. 

Uppdraget innebar att Skolverket skulle avgöra vilka pedagogiska tillvägagångssätt som kan anses 
vara goda. För urvalet av de skolor som skulle ingå i kartläggningen prövades olika kriterier. Be-
tyg förkastades eftersom skolor i invandrartäta bostadsområden med få undantag har låga be-
tygsmedelvärden. Dessutom ges betyg först i år 8. Det saknades också mått på andra centrala 
kompetenser och kunskapsområden som betonas i läroplanerna.  

En lista sammanställdes över faktorer som Skolverket i olika utvecklingssammanhang lyft fram 
som aktuella och kanske även nödvändiga för en positiv lärmiljö. För att pröva om dessa faktorer 
skulle kunna fungera som kriterier på en god lärmiljö även på de skolor som uppdraget gällde 
granskade Skolverket några skolor som var väl kända sedan tidigare utvecklingsarbete. Efter 
granskningen var man emellertid vid Skolverket fortfarande osäkra på om dessa kriterier skulle 
leda rätt. 

För att få in ett annat perspektiv och hjälp med urvalskriterierna fick Lärarutbildningen vid 
Malmö högskola i uppdrag att utifrån sina erfarenheter visa på alternativa beskrivningar av vad 
som är framgångsrikt vid dessa skolor. Arbetet redovisades i en rapport (Stigendal, 2001). 

I rapporten kritiseras den vaga formuleringen av uppdraget. I första hand saknas ett angivande av 
vilket eller vilka problem som uppdraget förväntas lösa. Uttrycket ”goda exempel” anses också 
svårdefinierat och kunna ge upphov till många tolkningar då det ju hänger samman med vilka 
problem som uppdraget ska angripa. Samtidigt snävas uppdraget in genom att det anges ”peda-

                                                 
3 Se vidare på sid. 3 
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gogiska tillvägagångssätt”. Lösningen på problemen finns kanske på helt andra håll än i själva 
undervisningssituationen. Även uttrycket ”skolor med elever med ett stort antal nationaliteter och 
språk” anses olämpligt då det implicerar att problemet finns hos eleverna och att det beror på 
förekomsten av många nationaliteter i skolan. Problematiken bör ses i ett geografiskt, sociolo-
giskt, politiskt och kulturellt sammanhang. Skolor med ett stort antal nationaliteter och språk 
ligger oftast i områden som präglas av ett utanförskap i relation till det svenska samhället. Istället 
används därför begreppet utanförskapsskolor. 

Efter en grundlig analys av uppdraget föreslås att det grundläggande problemet (om)formuleras 
till 

Hur kan man minska risken för ett framtida utanförskap bland elever på skolor i utanförskapspräglade om-
råden? Vad kan man lära av den minskande andelen underkända elever på vissa skolor? Lyckas man verk-
ligen minska risken för ett framtida utanförskap? Stigendal, 2001 

 

I sin rapportering av uppdraget till regeringen, Framgångsrikt på skolor i utanförskapspräglade områden 
gör Skolverket en grundlig genomgång av Malmö högskolas rapport 

Som bedömningsgrund för framgångsrika utanförskapsskolor anges där 

• Helhetssyn på lärande och lärmiljö 
• Språk och kommunikation 
• Relationer mellan lärare och elever och elever sinsemellan 
• Samverkan med föräldrar och närsamhälle 
• Medvetenhet om uppgiften att ge eleverna förutsättningar att gå från utanförskap till in-

nanförskap. 
 

På grundval av sin kartläggning och sin analys av resultatet av arbetet vid Malmö högskola före-
slår Skolverket att högskolans rapport Framgång – vad är det? Mötet mellan innanförskap & utanförskap 
i skolan ska spridas till relevanta grupper, att material för bedömning av skolors verksamhet i sin 
helhet ska utvecklas samt att utveckling av lärsituationen vid mångkulturella skolor ska stödjas. 
Rapporten fick stor tyngd i, och lämnades även som bilaga till, Skolverkets rapportering till reger-
ingen. Ovannämnda kriterier nämns senare i en särskild PM som rör vad myndigheten kan hävda 
i kontakter med skolor och kommuner i segregerade områden (Beijer, 2004). Samma kriterier 
används senare som bedömningsgrund för urvalet av skolor till projektet Idéskolor för mångfald. 

2.2 Regeringens utvecklingsplan 

I regeringens skrivelse 2001/02:188 presenteras regeringens utvecklingsplan för de kommande 
åren. Ett problem som anges i skrivelsen är att det i skolor i ”områden som är präglade av social 
och etnisk segregation” finns en överrepresentation av elever som har svårigheter att nå de upp-
satta målen. Skolsituationen för elever i sådana områden behöver därför särskilt uppmärksammas. 
Angelägna insatser som poängteras i skrivelsen är att ge barn med annat modersmål än svenska 
möjlighet att både utveckla sin svenska och att behålla och utveckla sitt modersmål.  
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I skrivelsen sägs att den då nya Myndigheten för skolutveckling som första uppdrag ska få att 
genom utredningsinsatser och utvecklingsarbete ge underlag för åtgärder som skall förbättra 
förskole- och skolsituationen för barn och ungdomar i områden präglade av segregation.  

Det formella regeringsbeslutet angående uppdraget tillställdes Myndigheten för skolutveckling 
den 28 maj 2003. I beslutet fastslås att myndighetens arbete i första hans ska riktas mot förskolan 
och grundskolan, men att även situationen i gymnasieskolan ska beaktas.  I en bilaga till uppdra-
get preciseras och formaliseras uppdraget i ett antal punkter. Innehållet i dessa är kortfattat att 

• genom de åtgärder som myndigheten bedömer lämpliga främja utvecklingen i förskolor 
och skolor i områden präglade av social och etnisk segregation 

• kartlägga, samla in och analysera framgångsfaktorer samt sprida lärande exempel, t.ex. vad 
avser kunskaper och strategier i skolor med olika förutsättningar 

• använda och vidareutveckla resultat från Statens skolverks arbete med att analysera orsa-
ker till varför vissa elever med utländsk bakgrund har svårare att nå målen för utbildning-
en än elever med svensk bakgrund 

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

• särskilt uppmärksamma förutsättningarna för ämnet svenska som andraspråk och an-
vändningen av skönlitteratur och bibliotek 

• särskilt uppmärksamma förskolans betydelse för att grundlägga utvecklingen av basfär-
digheter, med fokus på bl.a den tidiga språkutvecklingen 

• 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 
• samråda med Skolverket samt andra, utifrån uppdraget relevanta, myndigheter och orga-

nisationer 

I arbetet med detta uppdrag har Myndigheten för skolutveckling startat ett antal projekt och 
verksamheter. Genom s.k. utvecklingsdialoger ges ett riktat utvecklingsstöd till 32 kommuner. I 
dialogformen ligger att stödet anpassas till respektive kommuns speciella förhållanden. I stödet 
ingår kompetensutveckling av olika slag. Andra, generella, aktiviteter är konferenser kring intro-
duktionsinsatser för nyanlända barn samt olika former av modersmålsstöd, bl.a. upprättandet av 
en speciell webbplats, Tema Modersmål. 

Projektet Idéskolor för mångfald ingår också i arbetet med ovannämnda regeringsuppdrag. Det foku-
serar särskilt på den andra punkten i regeringsuppdraget, vilken starkt anknyter till det tidigare 
skolverksuppdraget som redovisats i rapporten Framgångsrikt på skolor i utanförskapspräglade områden 
(se ovan, sid 2). I den fjärde punkten sägs också explicit att erfarenheter från detta projekt ska tas 
tillvara i arbetet.  
 

3 Projektet Idéskolor för mångfald 

I en PM, Uppdrag ”Demonstrationsskolor”, från 2004, skisseras uppläggningen av ett projekt för att 
lösa delar av ovannämnda uppdrag. Projektet benämns i PM:en som ”Demonstrationsskolor” 
och bygger i viss mån på erfarenheter från ett norskt projekt med samma namn. Senare kom pro-
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jektet emellertid att döpas till Idéskolor för mångfald. I PM:en sägs att skolor ska inbjudas att beskri-
va sin verksamhet och sprida erfarenheter av sitt utvecklingsarbete bl a genom information på 
webben samt genom att ta emot studiebesök från andra skolor. Vidare anges att 20 skolor ska 
väljas ut varje år för att ingå i ett nationellt nätverk som Myndigheten för skolutveckling svarar 
för. Avsikten är att projektet ska utarbeta kriterier för urval av skolor och att en särskild jury för 
urvalet utses. En geografisk spridning av skolorna ska eftersträvas och de utvalda skolorna ska 
erhålla ett mindre ekonomiskt stöd samt kompetensutveckling. Projektet ska ta tillvara erfarenhe-
ter från bl a projektet Framgångsalternativ och de resultat som redovisas i rapporten Framgångsrikt 
på skolor i utanförskapspräglade områden. Arbetet med projektet beräknas starta i februari 2004 och 
avslutas 2007.  

Senare under våren 2004 skriver projektledaren en promemoria där hon utifrån regeringsuppdra-
get och det arbete som genomförts beskriver myndighetens förhållningssätt, avväganden och 
principer i arbetet med projektet. Promemorian har titeln Idéskolor – lärande exempel i skolutveckling. 

I promemorian beskrivs vad som förväntas av en idéskola. Det står bl.a. 
En idéskola arbetar på ett medvetet sätt med att förbättra och skapa lika utbildningsvillkor för olika elev-
grupper; kan beskriva sin verksamhet och sina strategier på ett begripligt sätt för andra; samt vill bjuda på 
sina erfarenheter och delta i ett gemensamt lärande. 

I och med att arbetet riktas mot att jämställa alla elever får det karaktären av ett mångfaldsarbete, 
vilket också framgår av projektets titel. 

Av promemorian framgår att inbjudan till skolor att ansöka om att bli idéskola läggs ut på myn-
dighetens hemsida. Där anges vad ansökan skall omfatta, vilket indikerar vilka aspekter av skolans 
verksamhet som man bedömer som viktiga framgångsfaktorer i mångfaldsarbetet. Dessa aspekter 
eller framgångsfaktorer har vuxit fram ur de erfarenheter som gjorts i myndighetens och Skolver-
kets tidigare verksamheter inom området. 

Ett senare regeringsuppdrag (U2005/2937/S) innebar att myndigheten skulle planera för ytterli-
gare insatser på skolområdet enligt vissa angivna utgångspunkter. Av dessa utgångspunkter fram-
går bl .a. att insatserna i första hand ska riktas mot de områden där problematiken med segrega-
tion är störst. Speciellt anges att myndighetens arbete med idéskolor ska fortsätta och stärkas. För 
arbetet med idéskolorna har detta betytt att en ny omgång av skolor, utöver de tre planerade, 
kommer att utses under 2007. De skolor som under två år arbetat som idéskola kommer dessut-
om att erbjudas att fortsätta arbetet genom att fungera som nav i nya, lokala nätverk och därige-
nom ytterligare sprida sina idéer. 

3.1 Mångfaldsbegreppet 

För att få en bild av hur idéskolorna och regionansvariga inom myndigheten ser på begreppet 
mångfald sände vi ut en enkät med bland annat frågan: ”Vad betyder ordet mångfald för er?” I de 
svar vi fått in4 kan vi se en betydande överensstämmelse i förståelsen av begreppet och av inne-
hållet i mångfaldsarbetet, det vill säga att förbättra skolsituationen för barn med utländsk bak-
grund. Med utgångspunkt i denna samstämmighet anser vi det vara berättigat att redan här föra 
en diskussion om mångfaldsbegreppet, något vi löpande kommer att göra.  

                                                 
4 22 idéskolor och 4 regionsansvariga har svarat på frågan. 
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Trots att mångfald är ett ord som ofta förekommer i den offentliga debatten definieras det sällan 
i entydiga termer (jfr de los Reyes 2001). Från att till en början betraktas i en deskriptiv bemärkel-
se, närmast som synonym till ”heterogen”5 har begreppet blivit alltmer normativt. Mångfald har 
under de senaste åren givit upphov inte bara till en strategi för hur myndigheterna och arbets-
marknadens parter ska förhålla sig till olikheter utan också till en vision för hur det är möjligt att 
åstadkomma en kreativ blandning av olikheter6 . Detta tänkande har också etablerats i skolan, 
bland annat genom regeringens mångfaldsuppdrag till Myndigheten för skolutveckling. Arbetet 
med mångfaldsfrågor i skolan tar sin utgångspunkt i att alla elever inte har likvärdiga förutsätt-
ningar. 

Visionen om mångfald 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 ”olik-
heter” uppstår. Detta får konsekvenser för hur mångfald definieras och för de förbättringsstrate-
gier som föreslås. 

I regeringens uppdrag till myndigheten är syftet att Myndigheten för skolutveckling med olika 
medel skall förbättra förskole- och skolsituationen i (så kallade) segregerade områden. En del i 
detta omfattande arbete är projektet Idéskola för mångfald. När vi sökt efter någon form av defini-
tion på begreppet mångfald har vi från myndighetens sida fått svaret att det i det här fallet hand-
lar om ”etnisk mångfald”, helt i linje med formuleringarna i regeringens uppdrag. Alltså, det finns 
ingen definition av själva begreppet, annat än att det handlar om etnicitet, vilket i det här fallet 
betyder ”barn med utländsk bakgrund” 7, således en form av kulturellt särartstänkande (jfr Kamali 
2006a:12). Det förekommer dock inom myndigheten en ständig diskussion om begreppet. Tilläg-
gas kan att myndigheten också arbetar med ett vidare mångfaldsbegrepp där de vanligt förekom-
mande diskrimineringsgrunderna ingår som etnicitet, kön, sexualitet, funktionshinder och ålder.8 
Men i just det här specifika projektet är det regeringens uppdrag som är styrande för förståelsen.  

Vi närvarade vid det första nätverksmötet 26-27 september 2006 för skolorna som är utsedda att 
vara idéskolor under perioden 2006-2008. Vid det tillfället fördes ingen diskussion om betydelser 
eller problematisering av begreppet mångfald. I de gruppdiskussioner vi deltog verkade det råda 
en implicit konsensus kring vilken form av mångfald som avses, nämligen att det är något bra i 
sig och att alla förväntas sträva mot samma mål, det vill säga, att förbättra förskole- och skolsitua-
tionen för barn och ungdomar i segregerade områden.  

3.1.1 Myndighetens utgångspunkter för arbetet med mångfald 

I och med att myndigheten fick det större uppdrag som nämnts ovan och där projektet Idéskolor 
för mångfald utgör en del, så uppstod ett behov av ett klargörande av myndighetens gemensamma 
syn i mångfaldsfrågor. I en PM beskrivs myndighetens förhållningssätt till mångfaldsarbetet i 
skolor i segregerade områden (Beijer, 2004). Generellt sägs att de speciella förhållanden som rå-
der i dessa skolor gör att de har ett speciellt uppdrag och att det är viktigt att skolorna är medvet-
na om detta uppdrag. Som särskilda framgångsfaktorer anges likabehandling av alla elever, ett 

                                                 
5 Mångfald mot enfald SOU 1989:13; Räkna med mångfald SOU 1997: 174 
6 Alla är lika olika – Mångfald i arbetslivet Ds 2000:69 
7 http://www.skolutveckling.se/mangfald_likvardighet/insatser/ 
8 Samtal med Karin Hedlund 2006-11-23 
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fungerande modersmål som grund för inlärningen av svenska språket, ett väl fungerande samar-
bete med föräldrar samt elevernas medinflytande. 

Myndighetens utgångspunkter i arbetet med mångfald under perioden 2006-2007 är formulerat i 
en mångfaldsplan: Bättre resultat och minskade skillnader – planering för mångfaldsarbetet 2006-07. Myn-
digheten för skolutvecklings stöd till skolor och kommuner i segregerade områden under kommande två år (2005). 
Där står det bland annat att myndigheten ska stödja och stärka det arbete med mångfald som 
redan pågår i skolor i segregerade områden.9 

I likhet med talet om etnisk mångfald finns det också, paradoxalt nog, en risk att talet om segre-
gation och integration förstärker ett ”vi- och dom”-tänkande.  Problemet med integrationstän-
kandet är att det utgår från två skilda grupper i Sverige, nämligen ”svenskar” och ”invandrare”. 
Svenskarna antas vara integrerade och skall som sådana integrera segregerade invandrare. Olyck-
ligt nog motverkar integrationspolitiken sitt syfte. Genom att institutionalisera arbetet med skill-
nad riskerar man att reproducera föreställningar om skillnad och blir på så sätt ett hinder för in-
tegration (Kamali 2006b:341). I de dokument som vi tagit del av förekommer formuleringar som 
innebär ett återskapande av föreställningar om skillnad. Hur arbetet med mångfald sedan fungerar 
i praktiken i idéskolorna kommer att belysas i den fortsatta utvärderingen. 

3.1.2 Skolans värdegrund 

Det skolorna främst har att förhålla sig till och utgå ifrån i sitt arbete är det som står formulerat i 
Lpo 94 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet).  

 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i sam-
hällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. /…/ att utveckla förståelse för den kulturella mångfal-
den inom landet  (Lpo 94:5 & 8) 

 
I svaren på enkätfrågan: ”Vad betyder ordet mångfald för er?” framkommer föreställningar om 
mångfald och skillnad som ligger helt i linje med vad som står skrivet i Lpo 94. Svaren handlar 
om alla människors lika värde, etnicitet/språk, ett rikare liv, integration, samhörighet, olikheter et 
cetera. En rektor skriver:  

”En skola får inte diskriminera sina elever. Som lärare måste man se alla för det de är. Vi är olika och 
har därför olika behov. Och man får inte glömma att man som lärare måste jobba för att alla elever ska få 
möjlighet att synas i sina olikheter. Mångfalden är viktig idag.” 

 

Något man kan fundera över i rektorns svar är vad han menar med att man som lärare ”måste se 
alla för det de är”. Är det att individen ska få utrymme att vara sig själv eller är det att individen 
representerar en kultur?  

Samma fråga gick ut till de regionsansvariga på myndigheten. Samtliga uttrycker att mångfald rör 
elevernas språkliga och kulturella bakgrund. Mångfald presenteras som enbart positivt: ”Mångfald 
är en tillgång som öppnar upp för ett rikare liv med flera alternativ och möjligheter”. 

                                                 
9 Bättre resultat och minskade skillnader – planering för mångfaldsarbetet 2006-07. Myndigheten för skolut-
vecklings stöd till skolor och kommuner i segregerade områden under kommande två år, 2005. 
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3.1.3 Mångfald och människovärde 

Det som bland annat går att utläsa i de svar vi fått in från skolorna och regionsansvariga är en 
positiv och till synes konfliktfri association till olikhet och det är just så diskursen om mångfald 
verkar. Vi ser myndighetens och skolornas mångfaldsförståelse som en del av den mångfalds-
diskurs som är rådande i dag (jfr de los Reyes & Martinsson 2005:10). I myndighetens utgångs-
punkter för mångfaldsarbetet finns ett tydligt människovärdesperspektiv, men som begrepps-
genomgången synliggjort framträder likafullt begränsningar. Talet om olikheter kan medföra en 
risk att ett ”vi- och dom”-tänkande förstärks, vilket i sin tur kan låsa fast individer i oföränderliga 
identiteter. Med det i åtanke i det vill vi ta med oss en fråga i det fortsatta arbetet: hur kan skolut-
vecklingsarbete inom mångfaldsområdet genomföras utan att stigmatiserande uppfattningar och 
essentialistiska föreställningar om individen befästs?  

3.2 Urvalet av förskolor/skolor 

De sökande skolorna har beskrivit sin verksamhet utifrån ”process- och resultatframgång” i för-
hållande till fem bedömningsgrunder som Myndigheten för skolutveckling utformat. Dessa kom 
att ligga till grund för bedömningen av skolans lämplighet att bli idéskola och formulerades i an-
sökningsformuläret på följande sätt: 

Helhetssyn på lärande 
Helhetssyn när det gäller innehållet i verksamheten/undervisningen. Utveckling av demokratisk kompetens 
hos barn och unga som även innefattar förmåga att delta i och påverka demokratiska beslutsprocesser. Vari-
ation och förnyelse när det gäller arbetsmetoder. Förskolans/skolans vision. Systematiskt kvalitets- och 
skolutvecklingsarbete. 

Relationer mellan personal och barn/unga och barn/unga sinsemellan 
Positiva förväntningar på barns/ungas förmåga. Utveckling av personliga relationer mellan barnsköta-
re/förskollärare/lärare och barn/unga som bygger på tillit och respekt. Utveckling av förmågan att göra 
egna, underbyggda etiska ställningstaganden och utveckling av fungerande relationer med andra som baseras 
på demokratiska värden. 

Samverkan med föräldrar och närsamhället 
Utveckling av samverkansformer där föräldrarna får vara en resurs i skolutvecklingen och för det egna bar-
nets kunskapsutveckling. Kontakter med andra samhällsinstitutioner, föreningar och företag i närsamhället.  

Språk och kommunikation 
Integrering av modersmål och svenska som andraspråk i den ordinarie verksamheten. Kompetensutveckling 
för modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk. Utformning av studiehandledning. Satsningar på 
att göra alla barnskötare, förskollärare och lärare ansvariga för barns och ungas språk- och begreppsutveck-
ling. Utveckling av användningen  av andra språk än verbalspråk t ex teckenstöd, bild, musik, dans och 
drama. Undervisning för nyanlända. 

För att kunna fånga upp innovativa pedagogiska metoder gavs skolorna också möjlighet att i an-
sökan under rubriken ”Andra faktorer” beskriva andra aktiviteter som de anser har bidragit till att 
förverkliga skolans/förskolans mål. 

Nedan görs en beskrivande sammanfattning av de antagna idéskolornas mångfaldsverksamhet 
som det är framställt i ansökningarna. 
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3.2.1 Helhetssyn på lärande 

När det gäller förskolorna läggs mycket fokus på att samtliga elever ges en god grund i språkut-
vecklingen utifrån deras egen förmåga. ”Att äga ett fungerande språk är en demokratifråga.” Det-
ta sker på olika sätt (se under ”Språk och kommunikation”). Det handlar också mycket om att 
skapa en trygg miljö för förskolebarnen att utvecklas i. På förskolorna arbetar man mycket med 
att kontinuerligt följa barnen i deras inlärningsprocesser. 

Samtliga skolor - med ett undantag - arbetar med svenska som andraspråk och modersmålsun-
dervisning. Det skrivs en hel del om vikten av att eleverna ska känna att de har lika värde, oavsett 
bakgrund.  En annan viktig beståndsdel i helhetssynen är att varje individ får lära sig att på olika 
sätt ta ansvar i demokratiska processer, bland annat genom att vara delaktig i planering och olika 
beslutsprocesser. Utvecklingssamtal är ytterligare en betydelsefull del i skolverksamheterna. I den 
processen dokumenterar både elever och lärare (i de flesta skolor) regelbundet arbetet i skolan 
och vid de (utvecklings)samtal som förs varje termin utvärderas arbetet och nya mål sätts upp. På 
så sätt är tanken att eleverna ska lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande. Det talas också mycket 
om vikten av att ta hänsyn till elevernas individuella förutsättningar. 

Begreppet värdegrund återkommer i flera ansökningar, men utan några reflektioner, förutom att 
den kopplas till läroplanens värdegrundsformulering. 

3.2.2 Relationer mellan personal och barn/unga och barn/unga sinsemellan 

Begreppet värdegrund återkommer med emfas här, t.ex.; ”Vardagsarbetet med demokratin som 
bas och vuxnas förhållningssätt är grunden i vårt arbete med att utveckla barnens etik och moral, 
att vara bärare av värdegrunden och utveckla sin sociala kompetens.” Även utvecklings- och upp-
följningsplaner för eleverna upprepas under den här rubriken. En viktig ingrediens är också arbe-
tet mot mobbing och kränkande behandlingar, som av flera ses som ett led i att stärka relationer-
na mellan personal, barn och unga. En skola jobbar väldigt mycket med så kallade ”storsamling-
ar” för eleverna och beskriver det arbetet som ett medvetet sätt att skapa en vi-känsla i skolan. 
De jobbar också med samverkan mellan klasser och mellan enheter för att skapa trygghet för 
eleverna. Skolan skriver: 

 
Ett noggrant arbete görs inför skolår 6, då de nya klasserna bildas. Efter överlämnandekonferenser 
och andra kontakter med elevernas hemskolor görs klasserna. Vid klassammansättningen till skolår 6 
och 7 är det elevernas etniska och socioekonomiska bakgrund och informationen från avlämnande sko-
lor som styr sammansättningen av klasserna. Eleverna ska naturligtvis ha någon kamrat med sig till 
sin nya klass. 

 
Samverkan är ett återkommande tema i ansökningarna, i betydelsen samverkan mellan elever och 
lärare och elever emellan. Här finns till exempel en gymnasieskola vars introduktionskurs för 
invandrare innehåller arbete med olika samverkansprojekt som friluftsdagar, studiebesök, studie-
resor, drama/rollspel, kulturmöten, sagostund, idrott och matlagning tillsammans med de natio-
nella programmen. På en grundskola har elever, föräldrar och personal tillsammans kommit över-
ens om en gemensam grund för samverkan, vilket innebär att de ”vill vara goda förebilder för 
varandra, följa gemensamma regler för att skapa en trygg tillvaro tillsammans och att föräldrar 
och personal arbetar gemensamt för att stödja elevens utveckling”. 
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3.2.3 Samverkan med föräldrar och närsamhället 

Samtliga skolor menar att samverkan med föräldrar är en viktig angelägenhet för skolverksamhe-
ten. Många ser föräldrarna som en viktig resurs. Genom föräldraföreningar, föräldraråd, utveck-
lingssamtal, föräldramöten, klassombudsträffar och skolråd har föräldrar möjligheter att komma 
till tals. En förskola skriver att de startat ett föräldraråd med åtta föräldrar, tre ur personalen och 
en enhetschef. Tanken med rådet är att de tillsammans ska hjälpa barnen att förhålla sig till ”två 
språk (minst) och två kulturer och dessutom se det som otrolig förmån. Att vi vet och kan myck-
et om varandras kulturer och religioner, det finns så mycket onödigt missförstånd”. Flera skolor 
uttrycker att de har riktade möten till föräldrar med utländsk bakgrund, till exempel informa-
tionsmöten kring modersmålsundervisning och SVA samt att de använder tolk när föräldrarna 
inte talar svenska. Tolkhjälpen har lett till att föräldrarna har engagerat sig i mer i barnens skol-
gång. Vid en skola används digital portfolio där föräldrarna kan följa barnets lärande. Föräldrarna 
och eleverna har på så vis blivit mer delaktiga i skolans verksamhetsplan och plan mot kränkande 
särbehandling. ”Vi arbetar med att förankra vår kursplan och läroplan hos våra föräldrar” skriver 
en annan skola. Värdegrundsfrågor är också någonting som diskuteras med föräldrarna.  

När det gäller samverkan med andra samhällsinstitutioner uppger flera att de har samarbete med 
bibliotek, polisen och socialtjänsten. I Stockholmsområdet finns det exempel på skolor som har 
kontakter med Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum i Fittja. En skola uppger att de 
vid högtider samarbetar med svenska kyrkan och därvid tar hjälp av modersmålslärare för att 
förklara för föräldrarna.  

På gymnasieskolorna skiljer sig samverkan med det omgivande samhället från övriga skolor. De 
samarbetar med kommunens integrationsenhet och arbetsmarknadsenhet, med arbetsförmedling-
en, folkhögskolan och Komvux. ”Föreningslivet i kommunen är också en mycket viktig samar-
betspartner eftersom vi försöker hjälpa våra elever ut i olika verksamheter. Samarbete med före-
tag sker framförallt genom studiebesök.”  

3.2.4 Språk och kommunikation 

Gymnasieskolorna jobbar med att få eleverna färdiga för de nationella programmen. Kursutbudet 
är stort och man arbetar med svenska och modersmål sida vid sida, vilket de vill utveckla. En 
gymnasieskola har schemalagda klassråd en gång i veckan där man diskuterar skoldemokrati, elev-
skyddsombud/klassombud på skolkonferensen och klassombud i elevrådet. De första veckorna i 
skolan skriver eleverna om sin egen bakgrund och jobbar med muntliga presentationer av ”sina” 
länder som de redovisar för elever på grundskolan. Detta projekt kallar de ”praktisk svenska”.  
Olika studieresor genomförs där elever som tidigare gått på skolan, och börjat på nationella pro-
gram, är med som faddrar. De som författat ansökan hävdar att det gedigna kursutbudet gör att 
det blir lättare för eleverna att tillgodogöra sig det svenska samhället språkligt och socialt. 

Generellt för både skolor och förskolor är att de jobbar med kommunikation genom till exempel 
sång och musik, rim och ramsor, rörelser, bild, teater och sagoberättande för att lägga grunden 
för det svenska språket. De flesta jobbar mycket med läs- och skrivutveckling, flera tillsammans 
med biblioteken. Något som åtskilliga också satsar på är att lärarna fortbildar sig i svenska som 
andraspråk, vilket ”sprider kunskap om andraspråksinlärningen och kulturmöten till kolleger”. 
Det finns också exempel där man har speciella träffar lärare emellan och samtalar kring mångfald 
och olikheter. Under mångkulturella konferenser och personalmöten diskuteras ”elevers identi-
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tets-, språk- och begreppsutveckling. Samtalen på mötena ses som ”kompetenshöjande, synliggör 
lärarnas värderingar, tillför nya eller andra perspektiv. Genom samtalen blir vi mer medvetna om 
hur vi själva kan bidra till att få till stånd respektfulla möten kulturer emellan.” 

Modersmålslärarna har på många skolor en central roll på flera sätt, bland annat genom att över-
sätta sagoböcker till barnens modersmål. En förskola skriver: 
 

Nyanlända barn placeras företrädesvis i de internationella grupperna där de får möjlighet att tillägna 
sig svenska språket i lugn och ro. Språkarbetet har fört med sig positiva ringar på vattnet, många upp-
lever att arbetet är roligare, meningsfullare och man känner mindre stress. Barnen blir modiga och vå-
gar uttrycka vad de vill när de blir respekterade för det de säger. Alla barn oavsett ursprung eller mo-
dersmål har samma värde. 

3.2.5 Andra faktorer 

Under denna rubrik kan vi se en hel del upprepningar från de övriga kriterierna, men det fram-
kommer också annat. Det framhålls till exempel att det är viktigt med en gemensam tolkning av 
måldokumenten för arbetet. Duktig och engagerad personal nämner några som relevant för att 
lyckas med arbetet. Vid en eller ett par skolor uttrycker man även att ett deltagande i projektet 
Idéskolor för mångfald skulle vara positivt för utvecklingen på den egna skolan. 

 

3.2.6 Urvalsprocessen 

För urvalet av skolor har det bildats en nationell referensgrupp som består av forskare och prak-
tiker med erfarenhet av skolutvecklingsarbete inom området samt en representant för Skolverkets 
utbildningsinspektion och en representant från ett liknande projekt i Norge. Vid de senaste an-
sökningstillfällena har de förskolor/skolor som utifrån ansökningshandlingarna bedömts som 
lämpligast även besökts av representanter för myndigheten. På så vis har man kunnat komplettera 
sin uppfattning av förskolans/skolans möjlighet att arbeta som idéskola. 

För att bli utvald till idéskola ska skolan arbeta på ett medvetet sätt för att förbättra och skapa lika 
utbildningsvillkor för alla elever, kunna beskriva sin verksamhet på ett begripligt sätt samt vilja 
bjuda på sina erfarenheter och delta i ett gemensamt lärande. Andra aspekter som bedöms är att 
man kan läsa ut ur ansökan att skolan beskriver en ”beprövad erfarenhet” dvs aktiviteter som 
redan är i användning samt att ansökan är förankrad hos personalen.  

Vid urvalet har man också arbetat med positiva och negativa markörer. Exempel på positiva mar-
körer är  

• värdegrund – konkreta pedagogiska insatser – måluppfyllelse 

• trygghet, lugn skola, vuxna på raster, fritidsaktiviteter, kamratstödjare, konflikthantering 

• föräldrar – de vuxnas roll i förskolan/skolan 

• olika ingångar till svenska språket 

Exempel på negativa markörer är 

• vi-och-dom-beskrivningar 
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• enbart användning av svenska i förskolan/skolan10 

När man talar om mångfaldsarbete i idéskolorna kan man se det som ett arbete i en mångfalds-
miljö för att nå skolans mål som de uttrycks i styrdokumenten. Detta kommer till uttryck i de 
bedömningsgrunder och de markörer som använts vid urvalet av idéskolorna. Deras arbete skiljer 
sig på det viset inte från det normala skolutvecklingsarbete som förekommer i alla skolor annat 
än att det sker i en mångfaldsmiljö. De speciella omständigheter som detta innebär medför bland 
annat att särskild hänsyn måste tas till elevernas språkutveckling.  

Av skolornas ansökningar framgår att de strävar efter att utveckla sin verksamhet enlighet med 
styrdokumenten och att de också ägnar stor uppmärksamhet mot elevernas språkutveckling.  

Mångfaldsarbete kan också vara att försöka förmedla att mångfald på ett positivt sätt bidrar till 
verksamheten och att detta medför att alla människor har lika värde. Ett sådant synsätt bör natur-
ligtvis prägla verksamheten i alla skolor, men är kanske särskilt angeläget i idéskolorna. I urvalet 
tydliggörs detta genom de exempel på negativa markörer som anges ovan.  

I ansökningarna framhålls vikten av att skapa en förståelse mellan olika kulturer, att skapa en vi-
känsla i skolan och att alla elever känner att de har ett lika värde. Det är emellertid svårt att få en 
klar bild av hur denna form av mångfaldsarbete bedrivs i praktiken. 

Projektets uppläggning gör att urvalet av idéskolor är i hög grad bestämmande för vilka goda 
exempel som kommer att spridas. Det blir skolornas egna tankar och idéer som i första hand styr 
verksamheten. Genom ett noggrant urvalsförfarande försöker myndigheten se till att idéskolorna 
verkligen kan fungera som förebildliga exempel för andra skolor i samma situation. 

3.3 Idéskolornas uppdrag 

Under idéskoleperioden på två år förväntas skolorna arbeta med att synliggöra sin egen utveck-
ling 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 visst antal studiebesök från andra skolor. Vid besöken bör det ske ett utby-
te av tankar och idéer med utgångspunkt i de frågor som besöksskolan har i anslutning till idésko-
lans verksamhet. Från myndighetens sida önskar man inte att det blir så att idéskolans verksam-
het med någon slags automatik kommer att 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 ut-
vecklingsarbete.  

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 så-
dana nätverk förväntas ett gemensamt och mera långsiktigt utvecklingsarbete komma till stånd. 

För sitt arbete får idéskolorna ett ekonomiskt bidrag på 100 000 kr/år. För de idéskolor som väl-
jer att fortsätta som nav i lokala nätverk utgår en årlig ersättning på 10 000 kr per skola som del-
tar i nätverket (inkl den egna skolan). 
                                                 
10 I ansökan från en skola sägs dock explicit att på den skolan används enbart svenska 
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3.4 Myndighetens roll 

De nya skolorna inbjuds till en introducerande träff i Stockholm där man presenterar sig för var-
andra, diskuterar sina ambitioner i smågrupper samt tar del av föreläsningar. Denna träff utgör 
starten av ett nätverk för varje ”årskull” av idéskolor som Myndigheten för skolutveckling organi-
serar. Efter denna introduktion träffas nätverket en gång per år för erfarenhetsutbyte 

Myndighetens regionala kontor arrangerar dessutom träffar för de idéskolor som ligger inom 
respektive kontors område. Vid dessa träffar har man t.ex. tagit upp vad varje skola tycker funge-
rar särskilt väl, något som besöksskolorna finner särskilt intressant, vad man lärt sig när de haft 
besökande skolor. 

Idéskolorna erbjuds också kompetensutveckling som anordnas av Malmö högskola, Mittuniversi-
tetet och Örebro universitet.  

Innehållet i de olika nationella och regionala träffarna samt i kompetensutvecklingen kommer att 
beskrivas mer ingående i kommande rapporter efter våra besök på skolorna. 

4. Slutkommentarer 
Projektet Idéskolor för mångfald ingår som en del i den satsning som regeringen och Myndigheten 
för skolutveckling gör för att förbättra skolsituationen i skolor i vad som i olika sammanhang 
benämns som segregerade områden, utsatta områden eller områden präglade av utanförskap. 
Projektet svarar mot två av de direktiv som ges i regeringsuppdraget, nämligen 

Myndigheten skall kartlägga, samla in och analysera framgångsfaktorer samt sprida lärande exempel, till 
exempel vad avser kunskaper och strategier i skolor med olika förutsättningar. 

…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 

Projektet kan sägas vara en förlängning av arbetet med ett tidigare regeringsuppdrag till Skolver-
ket i vilket det står 

Skolverket skall kartlägga och granska hur olika pedagogiska tillvägagångssätt används i undervisningen i 
skolor med elever med ett stort antal nationaliteter och språk samt lyfta fram goda exempel på detta 

Genom tidigare erfarenheter, bland annat ovan nämnda tidigare regeringsuppdrag, och med visst 
stöd från Integrationsverkets analys av vad som kännetecknar ett framgångsrikt mångfaldsarbete 
har myndigheten formulerat vissa bedömningsgrunder och valt ut skolor utifrån dessas beskriv-
ningar av sin verksamhet. Vid det senaste ansökningstillfället har personal från myndigheten ock-
så gjort besök på de skolor som i en första omgång valts ut. Bedömningsgrunderna utgår från 
läroplanens målsättningar. Urvalet sker utifrån hur väl skolorna anses uppfylla dessa mål. 

För att stödja personalen vid de utvalda skolorna både i deras egen fortsatta utveckling och i de-
ras arbete med att sprida sina tankar får de ingå i olika nätverk där myndigheten anordnar regel-
bundna träffar. Ett annat stöd utgörs av erbjudande om fortbildning, vilken anordnas av Malmö 
högskola, Mittuniversitetet och Örebro universitet. 

En bild av projektets uppläggning och förväntade resultat ges i figur 1. 
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Figur 1. Projektverksamheten. 

 

För att sprida de goda exempel, som idéskolornas arbete utgör, har man valt att låta idésko-
lorna själva marknadsföra sin verksamhet bland annat genom information på en egen hemsida 
på myndighetens webbplats. Via studiebesök av och diskussioner med intresserade skolor får 
man sedan möjlighet att föra fram sina erfarenheter, tankar och idéer. Styrkan i ett sådant för-
farande är att man når sådana skolor som är intresserade och kan förmodas vara på väg att 
starta ett eget utvecklingsarbete. Svagheten ligger i att det kan vara osäkert om man når skolor 
som kanske skulle behöva hjälp att komma igång. 
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Innehållet i idéskolornas mångfaldsarbete styrs i första hand genom urvalet av skolor och fort-
sättningsvis enbart i de få nätverksträffar som anordnas. Urvalet sker genom skolornas beskriv-
ningar av sin verksamhet och i enlighet med de bedömningsgrunder som myndigheten anvisat i 
ansökningsformuläret. Myndigheten förlitar sig således på att de utvalda skolorna bedriver sitt 
arbete på ett sätt som gagnar mångfalden. Detta ger idéskolorna frihet att anpassa sin verksamhet 
efter förhållandena på den egna skolan och därigenom skapa en förbättrad skolsituation. Genom 
de olika nätverk som idéskolorna deltar i och genom den fortbildning som erbjuds får de också 
möjlighet att utveckla den egna verksamheten 

Sammanfattningsvis kan sägas att det noggranna urvalet av idéskolor gör att dessa skolor har 
goda förutsättningar att tjäna som förebildliga exempel på pedagogiskt arbete i områden präglade 
av etnisk mångfald. När det gäller mångfaldsarbete i den bemärkelsen att mångfald framställs som 
något som på ett positivt sätt bidrar till verksamheten och innebär att alla människor har lika vär-
de ser vi en medvetenhet om detta hos skolorna, men det är svårt att utifrån ansökningarna se 
hur det går till. 

I nästa delrapport kommer vi att ägna oss åt projektprocessen, vilket bland annat innebär hur 
arbetet i skolorna genomförs samt vilket innehåll nätverksträffar och fortbildning har.
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