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Inledning 

Projektet Idéskolor för mångfald ingår som en del i arbetet med ett regeringsuppdrag till 

Myndigheten för skolutveckling. I projektet deltar skolor som har som uppgift att sprida 

erfarenheter från sitt mångfaldsarbete, bland annat genom att ta emot studiebesök från andra 

skolor. Myndigheten har givit Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet (UCER) i 

uppdrag att genomföra en utvärdering av projektet. 

 

Syfte 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. Utvärderingen 

görs enligt en modell som belyser förutsättningar – process – resultat. Den första delrapporten 

belyste förutsättningarna genom en beskrivning av projektets bakgrund och tankarna bakom 

uppläggningen av projektet.1 I denna den andra delrapporten studeras projektprocessen, det vill 

säga det uppdrag skolorna ges i projektet Idéskolor för mångfald och hur detta uppdrag utförs. I viss 

utsträckning diskuteras emellertid också resultatet av projektet på de idéskolor som har 

deltagit/deltar. 

 

Rapporten bygger på en rad olika material som har samlats in genom enkäter, intervjuer och 

observationer som genomförts inom ramen för UCERs utvärdering. Utöver dessa material vilar 

rapporten också på en genomgång av ”övrigt material” (se nedan).  

 

I föreliggande rapport används en rad begrepp för att beteckna olika skolor. Med idéskolor avses 

här de idéskolor för mångfald som Myndigheten för skolutveckling har utsett under perioden 

2004-2007.2 Med besöksskolor avses de skolor som gör studiebesök på en idéskola för mångfald 

och som inte själva är en idéskola för mångfald. Med andra skolor avses övriga skolor, det vill 

säga skolor som varken är idéskola eller besöksskola. 

 

I rapporten används ibland endast, för läsbarhetens skull, ordet projektet avseende projektet 

Idéskolor för mångfald. Med Myndigheten och MSU avses i rapporten Myndigheten för skol-

utveckling. 

 

                                                 
1 Gisselberg, Kjell och Lindström, Susanne (2007): Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Delrapport 1. UCER, 
Umeå universitet. Umeå. 
2 De idéskolor som utses för perioden 2007-2009 inryms inte i denna rapport. 
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Material och genomförande 

I den här delstudien har vi skickat ut enkäter till samtliga femtiosex skolor, som vid tillfället hade 

utsetts till idéskolor, samt besökt nio3 skolor och där intervjuat lärare och skolledare om 

erfarenheterna av att vara en idéskola för mångfald. Utöver detta har vi skickat ut kompletterande 

frågor via e-post till såväl idéskolorna som till personer vid MSU som arbetar med projektet 

Idéskolor för mångfald.  För att få en inblick i vilka frågor som tas upp och vilka diskussioner som 

förs på de nationella träffar som Myndigheten för skolutveckling anordnar för idéskolorna har vi 

närvarat vid tre sådana träffar. En telefonintervju har också genomförts samt ett ”lunchsamtal” 

med en skola. Övrigt material till delrapporten består av ansökningshandlingar, informations-

material från skolorna, årsredovisningar till MSU samt skolpresentationer på olika hemsidor, både 

Myndighetens och skolornas egna. 

 

Enkäter 

För att kunna göra en kartläggning av de utvalda idéskolorna genomfördes en elektronisk enkät. I 

enkäten ställdes ett antal frågor kring bland annat den egna skolan, studiebesök, nationella och 

regionala träffar och kompetensutveckling. Enkäten skickades under februari månad år 2007 till 

samtliga femtiosex idéskolor. Den skickades via e-post till en kontaktperson på respektive 

förskola/skola. Av dem som besvarade enkäten skulle minst en person arbeta aktivt med 

projektet Idéskolor för mångfald.  

 

Efter två påminnelser, som skickades ut med ett par veckors mellanrum, hade fyrtiosju skolor 

besvarat enkäten. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 84 %. Påminnelserna skickades också de 

ut via e-post och till dem bifogades ett brev från den ansvariga för projektet, Karin Hedlund, vid 

Myndigheten med en uppmaning om att besvara enkäten.  

 

Av bilaga 1 framgår vilka skolor som besvarat enkäten. Utöver en skola som försökt besvara 

enkäten men på grund av tekniska svårigheter inte lyckades har de övriga åtta skolor som valt att 

inte besvara enkäten, ej avhörts. 

 

                                                 
3 Det var planerat att vi skulle besöka 10 skolor, men på grund av en tågförsening till Norrköping genomfördes 
endast en av två inbokade intervjuer där. Den missade intervjun genomfördes senare på telefon. 
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Intervjuer 

Urvalet av skolor4 för intervjuer bygger på att vi vill täcka in de olika stadier – förskola, 

grundskola och gymnasium – som finns representerade i projektet (för en presentation av 

skolorna se bilaga 25). Intervjuerna antog tydligt utfrågningens modus, vilket innebar att vi ställde 

frågor och informanterna svarade. Vi har inriktat oss på att ställa frågor som främst har att göra 

med skolornas (mångfalds)praxis, till exempel erfarenheter av studiebesök samt vilka betydelser 

idéskoleprojektet  generellt haft/har för elever, personal och föräldrar.  

 

Intervjuerna med de nio skolorna tog mellan 50 och 90 minuter. Antalet intervjupersoner har 

varierat mellan en och fyra personer. Vid intervjuerna på Söderskolan respektive Vretens förskola 

deltog emellertid hela personalen (upp till 20 personer). Samtliga intervjuer är inspelade och 

transkriberade. En intervju (den missade intervjun med Klockaretorpsskolan) genomfördes via 

telefon där vi antecknade. I citaten från intervjuerna har vi valt att benämna de intervjuade IP 

(intervjuperson) och intervjuaren I. Vid transkriberingen av intervjuerna visade det sig nämligen 

omöjligt att särskilja de enskilda personerna när många personer deltog under intervjun. 

 

Vid våra skolbesök mötte vi människor indragna i en ständigt pågående diskussion om olika 

pedagogiska metoder. På samtliga skolor mötte vi engagerad personal som lägger ner mycket 

energi på att skapa delaktighet och gemenskap för alla elever oavsett förutsättningar, erfarenheter, 

kunskaper och behov (jfr Assarsson 2007:13f). Pedagogerna försöker skapa möjlighet för 

kategorin invandrar- och flyktingbarn att ”klara sig” i skolan6 och genom det få potential att bli 

delaktiga på likvärdiga villkor i samhället, framför allt genom att behärska det svenska språket. 

 

Det som sades i intervjusituationerna var präglat av att skolan är en symbolisk arena som 

återspeglar såväl samhällsvisioner som samhällsförändringar, som båda formar villkoren för 

elever och lärare. Till dessa villkor hör idéer om vad skolan bör göra med eleverna och vidare 

genom barnen med samhället. Dit hör bland annat samhällsdebatterna om skolan samt 

utbildningspolitiska, ekonomiska och demografiska förändringar. Mitt i detta befinner sig lärare 

och skolledare och det är också utifrån denna position de talar i intervjusituationerna. I 

intervjuerna råder en samstämmighet vad gäller övergripande ambitioner, problembeskrivningar, 

förståelser och handlingsstrategier mot bakgrund av, i vår tolkning, delade visioner och ideal. 

                                                 
4 Gottsundaskolan, Hjulsta Skolor, Klockaretorpsskolan, Lilla Sätraskolan, Navestadsskolan, Rosengårdsskolan, 
Sandvikens gymnasium (IVIK), Sätragårdens förskola, Söderskolan och Vretens förskola.  
5 Presentationerna av skolorna bygger på deras självpresentationer som går att finna på Myndighetens hemsida och 
skolornas egna hemsidor, i ansökningshandlingarna samt i olika informationsmaterial. 
6 Med skola avser vi här förskola, grundskola och gymnasium. 
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Dessa visioner och lärarideal bygger till stor del på sociala och politiska förhållanden, skollagen, 

de nationella läroplanerna samt de lokalt utarbetade arbetsplanerna. 

 

Observationer 

Vi har närvarat vid de tre nationella träffar – 26-27 september 2006, 21-22 mars 2007, 8-9 maj 

2007 – i Stockholm som Myndigheten för skolutveckling arrangerar för varje årskull av 

idéskolor.7 Syftet med vår närvaro har varit att ta del av innehållet vid träffarna. Då vi utvärderare 

är fostrade i olika vetenskapliga och teoretiska traditioner8, har vi riktat våra kikare åt olika håll 

och snappat upp olika delar av träffarnas innehåll. Intrycken vi fick under dessa tre träffar är dock 

omöjliga att heltäckande redogöra för.  

 

Vår roll vid träffarna har mestadels präglats av en passiv hållning där vi i huvudsak lyssnat och 

antecknat. Vid några tillfällen har vi dock deltagit i samtal/gruppdiskussioner och tagit tillfället i 

akt att ställa frågor som vi ansett relevanta för utvärderingen. Vi är medvetna om att vi också 

genom vår blotta närvaro påverkat de gruppdiskussioner vi endast lyssnat på. 

 

Vi deltog också i ett möte med den nationella referensgruppen för projektet Idéskolor för mångfald i 

Stockholm den 25 april 2007. I den nationella referensgruppen sitter, förutom representanter från 

Myndigheten för skolutveckling, också personer från Göteborgs, Malmö och Stockholms 

kommun, Didaktikcentrum, Karlstads universitet, Södertörns högskola, Skolverket samt 

Utdanningsdirektoratet i Norge. 

 

Den 2 februari 2007 deltog vi som åhörare vid en ”Inspirationsdag för modersmålslärare” på 

Umeå Folkets hus. Representanter från Johan Skyttes skola presenterade där sitt arbete och sina 

erfarenheter av att vara en idéskola för mångfald 2004-2006.  

 

Övrigt material 
Utöver de material som samlats in genom enkäter, intervjuer och observationer bygger rapporten 

på en rad andra material. Det handlar om informationsmaterial, hemsidor, årsredovisningar, 

texter som idéskolorna skickat till Myndigheten, projektets hemsida, skolornas hemsidor, 

kursbeskrivningar och så vidare. 

  

                                                 
7 Träff 1 och 2 för idéskolorna 2006-2008 och träff 3 för idéskolorna 2005-2007.  
8 Susanne Lindström är etnolog, Gunilla Mårald är kulturgeograf och Kjell Gisselberg är pedagog. 
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Ansökningsprocess och förankring 

Myndigheten har frågat idéskolorna hur de har förankrat projektet hos den egna personalen. I 

våra intervjuer ställde vi samma fråga. Vi frågade dessutom vilka som var drivande i att ansöka 

om att bli en idéskola. Av svaren till Myndigheten framgår att en del skolor ”hann med” att 

förankra ansökan om att bli en idéskola för mångfald hos personalen innan den skickades in till 

Myndigheten. På andra skolor påbörjades förankringsarbetet först efter det att skolan antagits 

som idéskola. I våra intervjuer framkommer liknande svar, och att det i huvudsak har varit 

skolledare och ledningsgrupper som skrivit ansökningarna, i vissa fall tillsammans med övriga 

pedagoger. På Sätragårdens förskola var det dock inte förskolechefen som författade ansökan, 

utan fyra pedagoger: 

 
Vi fick ju den här upplysningen att man kunde söka till idéförskola av Anita Wahlberg som 
jobbar här i kommunen med mångkulturella frågor. /…/ Så det var hon som tyckte att vi skulle 
söka och det här hade vi en vecka på oss att skriva ihop eller något sådant. Så det blev väldigt 
hastigt men vi tyckte att det lät väldigt intressant om man skulle kunna få något sådant utbyte 
(Sätragårdens förskola).  

 
För Lilla Sätraskolan var det också kort om tid i ansökningsskrivandet. Den förra rektorn och en 

utvecklingsledare på skolan hittade information på Myndighetens hemsida om projektet. De tog 

kontakt med Margareta Andersson (informant) och de bestämde tillsammans att de skulle skriva 

en ansökan. Detta skedde mitt i ett rektorsbyte:  

 
IP: Vi satte oss ned och skrev och då var det väldigt bråttom för det skulle in vid ett, ja, jag 
kommer inte ihåg vad det var för datum, men det var väldigt snabbt så vi hann inte involvera den 
nya rektorn. Det gick jättefort. Vi sa, vi skickar in den i alla fall. För vi tycker och tyckte då 
också att vi är en bra skola med mycket idéer och en levande skola, det händer mycket osv. så vi 
tyckte att det här skulle vara något som passar oss jättebra. Så skickade vi in den och trodde inte 
så mycket på det men sen så visade det sig att vi blev en idéskola. Och där startade det. 
I: Var alla med på tåget? 
IP: Om man ska backa och skulle ha gjort det här idag så skulle man ha börjat på ett annat sätt 
med hela skolan och involverat hela personalen från början och talat om att nu tänker vi göra det 
här. Men det var på grund av att det var i ett sådant här skifte, rektorsbyte och det hände mycket. 
Jag visste inte om jag skulle vara kvar på skolan. Det var så många bitar i det hela och så vart det 
så här. ”Nä, nu har vi tre-fyra dagar på oss”, så då fick vi en dag att sätta oss ned att skriva. Så 
idag hade vi nog hanterat det här på ett annat sätt (Lilla Sätraskolan). 
 

Vretens förskola var före idéskoleprojektet en språkförskola och samarbetade redan med MSU. 

De uppger att det var Myndigheten som tyckte att de skulle ansöka om att bli idéskola. Man såg i 

projektet möjligheter till kompetensutveckling och skrev därför en ansökan. Hela personalen var 

involverad i ansökningsprocessen, men förskolechefen var den som skrev ansökan.  
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Vi tyckte att vi hade fått något från Myndigheten när de var här under de första två åren. De 
första två åren när vi arbetade tillsammans då kom de hit och satt sig ned med oss och pratade och 
drev oss framåt lite grann, det hjälpte oss att hitta vägar. Det tyckte vi var väldigt bra och ville 
gärna lära oss mer och få en lite mer riktad väg in. Det var ju en grej. Pengarna är inte det 
viktigaste, det är en del i dessa magra tider så är det ju jätteroligt att veta att man har pengar att 
göra något kul för. Lite sådant, och sen att vi ville inte sluta, vi ville fortsätta (Vretens förskola). 

 
På Navestadsskolan var också hela personalen engagerade i ansökningsskrivandet. 

Ledningsgruppen9, som består av båda rektorerna, utvecklingsledare, arbetslagsledare och 

kurator, var dock de som höll i trådarna. Men skrivandet av ansökan bollades med arbetslagen. 

Varje arbetslag har en representant i ledningsgruppen.  

 
Det hann gå flera gånger fram och tillbaka för vår kommunikation går via ledningsgruppen där det 
finns en lagledare från varje arbetslag och tillbaka ut till arbetslagen. Arbetslagen är väldigt stora 
(Navestadsskolan). 

 
På Vretens förskola och på Navestadsskolan hade man således mer tid på sig att skriva ansökan. 

Därigenom fanns det möjlighet att involvera hela personalen. På de skolor där tiden var knapp 

fanns helt enkelt inte denna möjlighet att involvera personalen på samma sätt, även om man så 

hade önskat. Vid Navestadsskolan har man en mycket väl fungerande organisation, vilket är en 

viktig aspekt av varför ansöknings- och förankringsprocessen fungerade så bra.  

 

IVIK10 på Sandvikens gymnasium är en liten enhet där arbetslaget arbetar väldigt nära varandra, 

något som de gjorde även i ansökningsförfarandet: 

 
Jag (Victoria Lodin, programansvarig) och rektorn skrev alltså den formella ansökan så att säga. 
Sen så läste naturligtvis alla i arbetslaget den också, självklart, och godkände. Så vi bollade till 
varandra så (Sandvikens gymnasium). 

 
Betydelsen av att ett projekt är väl förankrat i personalgruppen framkommer med all önskvärd 

tydlighet vårt insamlade material. Från ett material som Myndigheten samlat in och som UCER 

tagit del av framgår att idéskolorna vill uppmana andra skolor som söker som idéskolor att vara 

mycket noga med att förankra projektet innan man startar. Nedan exempel från Navestadsskolan 

och Ärstaskolan: 

 

                                                 
9 Ledningsgruppens uppgifter på Navestadsskolan är att: 
Diskutera och bereda frågor, så att rektor får bästa möjliga underlag för att fatta välgrundade beslut. 
Driva den pedagogiska utvecklingen som initierats i arbetslagen eller av utvecklingsledarna. 
Fungera som länk mellan skolledning och arbetslagen, både vad gäller allmän information och mera specifika frågor. 
Fungera som stöd för personal och rektor. (http://www.navestadsskolan.norrkoping.se/). 
10 IVIK = Introduktionskurs för invandrare på gymnasieskolan. 
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Vi skulle absolut uppmana andra skolor att söka som idéskolor. Innan ansökan ska man vara 
mycket noga med förankringsarbetet. Bra att tänka på är också att precis som vi sprida på 
insatserna och att försöka få så många som möjligt delaktiga (Navestadsskolan). 
 
Idéskoletanken är mycket bra. Mycket viktigt är dock att förankringsarbetet är väl genomfört hos 
personalgruppen innan man startar. Rektors engagemang och stöd är också viktigt. Man måste vara 
beredd på att det krävs en mycket stor arbetsinsats jämsides med det ordinarie arbetet. Inget gör sig 
självt!! (Ärstaskolan).11 

 
Engagemang på idéskolorna 

I enkäten ombads respondenterna besvara en fråga om hur de bedömde att intresset för projektet 

Idéskolor för mångfald såg ut hos ett antal intressenter. Vi ska först titta närmare på intresset hos 

skolledning och skolstyrelse för att längre fram återkomma till några andra intressenter. Som 

framgår av tabell 1 nedan så upplevs intresset för projektet var stort hos framförallt den egna 

skolledningen. Intresset hos skolans styrelse (eller motsvarande) upplevs emellertid inte som lika 

stort. En stor grupp har emellertid svarat ”vet ej” på just den frågan. 

 

Tabell 1 Intresset för projektet Idéskolor för mångfald hos skolans ledning respektive styrelse.  
Intresse/Intressent Skolledning Skolans styrelse (eller motsvarande) 

 
 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2004-2006 2005-2007 2006-2008 
Stort 10 16 11 6 6 2 
Varken stort eller 
litet 

3 1 3 1 3 7 

Litet 1 — 1    
Obefintligt — — — — — 2 
Vet ej 1 — — 5 5 2 
Inget svar — — — 3 3 2 
Källa: Enkät 
 

När det gäller den grupp som är idéskolor under perioden 2005-2007 så menar nästan samtliga att 

intresset från den egna skolledningen är stort. En något mindre grupp av de övriga idéskolorna 

har bedömt att intresset från den egna skolledningen är stort. När det gäller intresset från skolans 

styrelse (eller motsvarande) upplever emellertid den första kullen idéskolor intresset som störst. 

Bland dem som är idéskolor 2006-2008 är det en betydligt mindre andel som upplever ett stort 

intresse från skolans styrelse. Det är emellertid också många som angett att de inte vet att hur 

intresset hos skolans styrelse (eller motsvarande) ser ut. Organisationen med skolstyrelse kan se 

olika ut och det är därför svårt att säga vad detta står för. 

 

                                                 
11 Material insamlat av Ulf Blossing/MSU. 
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Enkäten innehöll också en fråga om hur många av de anställda på respektive förskola/skola som 

arbetar aktivt/har arbetat aktivt med projektet Idéskolor för mångfald, kan betecknas som eldsjälar i 

projektet respektive som kan betecknas som negativa till projektet. En grov skiss ger följande 

bild. Ungefär hälften av det totala antalet anställda på idéskolorna uppges arbeta aktivt med 

projektet Idéskolor för mångfald. På knappt 40 % av idéskolorna anger man att alla anställda arbetar 

aktivt med projektet. Det handlar här om både större och mindre enheter, även om det är något 

vanligare att mindre enheter anger att alla anställda arbetar aktivt med projektet. Skolorna fick 

också en fråga om hur många personer på skolan som kan betecknas som eldsjälar i arbetet som 

idéskola för mångfald. Eldsjäl är naturligtvis inget entydigt begrepp med en enkel definition vilket 

gör att olika skolor kan ha uppfattat begreppet olika (detta gäller för övrigt också innebörden i 

”arbetar aktivt” med projektet). Sammanlagt bedömer emellertid idéskolorna att 310 personer är 

eldsjälar i projektet. Detta motsvarar drygt 10 % av de anställda. 

 

Några citat för att illustrera idéskolornas enkätsvar (och som också visar på att det kan vara svårt 

att definiera vem som skall betecknas som eldsjäl): 

 
 De som ingår i mångfaldsgruppen ca 15 personer (Nyhemsskolan). 
 

Det är svårt att gradera eldsjälar, alla bidrar med sin insats (Navestadsskolan). 
 

Svårt att säga vilka som ska benämnas som eldsjälar, men alla som deltar aktivt har ett stort 
engagemang (Lärlingens och Romberga förskolor). 

 
Samtidigt skriver i stort sett alla idéskolor att ingen i personalen kan betraktas som direkt negativ 

till projektet. Precis som med termer som ”arbetar aktivt” och ”eldsjäl” kan det dock vara svårt 

att definiera vem som är negativ till ett projekt. Motståndet kan dessutom ha olika grund. Det kan 

till exempel handla om ett motstånd mot att arbeta som en idéskola för mångfald men det skulle 

också kunna handla om att man är negativ till, till exempel, projektformen som sådan. Däremot 

talar några skolor om att det finns vad som skulle kunna uttryckas som olika grader av 

engagemang bland personalen, så som i citaten nedan. Av citaten framgår också att personalens 

inställning är något som kan förändras över tid och här kan man kanske tänka sig att det har 

betydelse hur förankringsarbetet på skolan har sett ut. 

  
 Ingen uttalat negativ, men det finns olika grader av engagemang (Rosengårdsskolan). 
 

Ingen. I början var det personal som var negativa till projektet, men det har ändrat 
(Gamlegårdens förskola). 
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Jag bedömer att inga är direkt negativa. Möjligen finns det ett litet antal som inte heller är direkt 
positiva (Horsbyskolan). 

 
Intresse från den egna kommunen 
Idéskolorna fick också svara på en fråga om hur intresset sett ut utanför den egna skolan. Det 

handlade bland annat om hur stort man bedömde att intresset var hos skolchefen (eller 

motsvarande) i den egna kommunen samt hos den person som är ansvarig för mångfaldsfrågor i 

den egna kommunen. Längre fram återkommer vi till intresset hos andra skolor i och utanför den 

egna kommunen. 

 

När det gäller skolchefen så var det en mindre grupp idéskolor som inte visste något om intresset 

för det aktuella projektet, hos vederbörande. Det var tre gånger så många som inte kunde säga 

något om intresset för projektet hos den person som är ansvarig för mångfaldsfrågor i 

kommunen. Detta skulle kunna bero på att denna funktion inte är känd hos alla. Samtidigt skulle 

man kanske kunna tycka att samarbetet mellan denna funktion och de skolor som är aktuella som 

idéskolor för mångfald, borde ha varit större. Det är emellertid så att av de idéskolor som kunnat 

bedöma graden av intresse så har nära hälften angett att intresset är stort.  

 

Intresset hos skolchefen i kommunen bedöms av idéskolorna vara mindre. En stor grupp har 

svarat att intresset varken är litet eller stort. Det är dock ungefär lika många skolor som bedömt 

att intresset hos skolchefen för projektet Idéskolor för mångfald är litet eller rentav obefintligt än vad 

det är som har bedömt att intresset är stort. Orsakerna till detta ointresse, och konsekvenserna av 

det, kan vara väl värda att fundera vidare på. Vi kan här inte säga något om det beror på att 

skolcheferna är ointresserade trots att de har fått information om projektet eller om de helt enkelt 

inte har nåtts av informationen. 

 

Tabell 2 Intresset för projektet Idéskolor för mångfald hos kommunens skolchef respektive mångfaldsansvarig. 
Intresse/Intressent Skolchef Mångfaldsansvarig 
 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2004-2006 2005-2007 2006-2008 
Stort 4 2 3 3 6 4 
Varken stort eller 
litet 

4 10 9 1 1 4 

Litet 4 1 — 0 1 2 
Obefintligt — 2 3 3 1 2 
Vet ej 3 2 — 8 7 2 
Inget svar — — — — 1 1 
Källa: Enkät 
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Samma bild framkommer i intervjuerna, men Navestadsskolan och Klockaretorpsskolan är skolor 

som i intervjuerna berättat att det visats intresse från den egna kommunen. Utbildningskontoret i 

Norrköping har en så kallad mångfaldssatsning som både Klockaretorpsskolan och 

Navestadsskolan är delaktiga i.  

 

Reflektioner 
Många skolor hade väldigt ont om tid i ansökningsskrivandet, vilket är den mest avgörande 

faktorn för hur/om arbetet förankrats hos övrig personal. Vi kan också se att organisationen på 

skolan har stor betydelse för hur förankringen fungerar. Vad gäller intresse för projektet på den 

egna skolan visas det generellt ett stort engagemang från den egna skolledningen. Idéskolorna har 

emellertid inte upplevt något större intresse från vare sig kommunens skolchef eller den person 

på kommunen som är ansvarig för mångfaldsfrågor. 

 

På vissa idéskolor anger man att alla anställda arbetar aktivt med projektet Idéskolor för mångfald. 

En mindre grupp anställda på idéskolorna utgör eldsjälar. Det verkar inte finnas något uttalat 

motstånd mot projektet på idéskolorna. Några skolor talar däremot om att det bland personalen 

finns olika grader av engagemang. Här bör man notera att innebörden i begreppen ”arbetar 

aktivt”, ”eldsjäl”, ”negativ” har varit upp till dem som besvarat enkäten att definiera. 
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Varför idéskola för mångfald? 

Idéskolorna är tämligen samstämmiga i sina svar på frågan varför de vill vara en idéskola för 

mångfald, både i enkäterna och i intervjuerna. Det handlar om att utveckla den egna 

verksamheten men också om att bidra till utvecklingen på andra skolor. Man hoppas också att i 

utbytet med andra idéskolor ge och få inspiration om bland annat flerspråkighet och ”andra 

kulturer”. Tyngdpunkten i enkätsvaren 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”. En skola skriver 

att man vill möta andra som arbetar i mångkulturella områden. Andra talar om värdet att möta 

skolor som har liknande förutsättningar/verksamheter. Några skolor skriver att de är stolta över 

sin verksamhet och att de vet att de gör ett bra arbete, något som de vill dela med sig av till andra 

skolor. Detta är också framträdande i intervjuerna. Det ekonomiska bidrag som idéskolorna får, 

lyfts fram av ett fåtal skolor som värdefullt för att kunna utveckla den egna verksamheten. 

Möjligheten att bilda nätverk är också något som lyfts fram som värdefullt. Några citat för att 

illustrera skolornas enkätsvar: 

 
Vår skola ligger i ett område där de flesta familjer inte har svenska som modersmål. Vår skola 
passar in med profilen av en idéskola. Vi tycker att det är givande och lärorikt att få kontakt 
med andra skolor i Sverige som vår skola. Det är lärorikt och spännande att byta idéer. Vi vill 
ha ett samarbete med andra mångkulturella skolor i Sverige och dela våra idéer och erfarenheter 
(Internationella skolan i Nacka). 

 
Vi vill hitta vår egen styrka i att vara en skola med och för mångfald. Vi vill ha möjlighet att ta 
del av erfarenheter från skolor som nått längre än vi inom olika områden. Vi vill få hjälp med att 
på ett bra sätt kunna integrera skola/samhälle. Vi vill öka vår förståelse för nyttan av mångfald. 
Vi vill bli bättre på att använda våra invandrarbarns kunskaper och erfarenheter som en resurs i 
skolan. Få nya idéer och tankar från andra skolor. Vi är redan en mångfaldsskola vilket vi 
känner är berikande. Här sker spännande möten mellan människor från olika kulturer, länder 
och med olika intressen t.ex. profilklasser i musik och fotboll. Ämnet berör oss - det är vår vardag 
(Navestadsskolan). 

 
Vi vill höja skolans mångkulturella status och utveckla interkulturella lärmiljöer. Vi vill bygga 
på det som är bra och ompröva befintliga strukturer, modeller och tankesätt. Genom att vara en 
Idéskola får vi ökade möjligheter att delta i föreläsningar, möta andra skolor och naturligt 
komma med i ett nätverk som skapar reflexion kring den egna verksamheten 
(Vårbackaskolan). 

 
Skolornas svar visar att det handlar om skolor med ”gott självförtroende” men som vi skall se 

nedan är de samtidigt ändå i behov av bekräftelse från andra på att de faktiskt gör ett bra arbete. 

 

Vad är det då som idéskolorna framförallt vill visa upp i sin verksamhet? Ett flertal av skolorna 

nämner i sina enkätsvar att man vill delge andra hur man arbetar med språk och språkutveckling, 
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bland annat undervisningen i svenska som andraspråk. Men det handlar också, bland annat, om 

skolornas samverkan med föräldrarna, hur man har organiserat sin verksamhet samt hur man 

arbetar med pedagogisk dokumentation. Några citat för att illustrera skolornas enkätsvar: 

 
Hur vi stärker barns identitet och lyfter fram det mångkulturella i vardagen. Vi ser föräldrar som 
en resurs (Förskolan Hopprepet). 

 
Samverkan med föräldrar. Vårt arbete med att stärka elevernas självkänsla - att vara stolt över 
sitt ursprung. Samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk och klasslärare 
(Horsbyskolan). 

 
Arbetet med språkutveckling och god läsutveckling. En skola för alla/normer och värden. 
Samverkan och friskvård/hälsa (Klockaretorpsskolan). 

 
Men allt kan bli bättre, också på skolor som idag fungerar bra. Flera skolor skriver också att allt 

kan bli bättre och att man alltid behöver utveckla sitt arbete, vilket citaten från enkäten nedan 

visar. Det är många skolor som anser att man behöver bli bättre på samverkan med föräldrarna.  

 
 Att utveckla verksamheten är A och O. Vi kan bli bättre på allt! (Flogsta förskola). 
 

Det finns alltid behov av förbättringar, men t.ex. behöver vi utveckla samarbetet mellan skola och 
föräldrar ytterligare, bli bättre på att ta tillvara de många olika (kulturella och andra ) 
erfarenheter som vår skola berikas av (Pilevallsskolan). 

 
Vi kan alltid bli bättre. Vi har varit på studiebesök på andra idéförskolor och fått inspiration 
(Förskolan Hopprepet). 

 
Samtliga intervjuade skolor anser att de har en bra verksamhet som de vill dela med sig av till 

andra skolor och därför ansökte om att få bli en idéskola för mångfald. Det är ju också det som 

är Myndighetens tanke bakom projektet. Rektor Elisabeth Sörhuus på Hjulsta Skolor uttrycker 

det på det här sättet:  

 
Anledningen till att man söker om att bli en idéskola det är att man redan är igång med en 
verksamhet som är värd att bli uppmärksammad för (Hjulsta Skolor). 

 
Vid Gottsundaskolan lyfter man dock fram ett perspektiv som inte alla gör; att man vill bli bättre 

på hur man går till väga vid anställning av personal: 

 
Det låg också i tiden att vi hade diskuterat det här, vi jobbade så mycket med den här 
integrationen som vi försöker jobba med på högstadiet och hur vi anställer folk och då fanns den 
här möjligheten att söka för att få möjlighet att bli bättre på det (Gottsundaskolan). 

 
Här är det inte uppenbart om det är MSU eller andra idéskolor som skall bidra med nya 

kunskaper vid anställningsförfaranden.  
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Reflektioner 
De främsta anledningarna till att man vill vara en idéskola för mångfald är att man vill få 

möjlighet att visa att man har en bra verksamhet och bidra till utveckling på andra skolor samt att 

genom utbyte med i första hand andra idéskolor utveckla den egna verksamheten.  
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(Mångfalds)arbetet på idéskolorna 

Att idéskolorna har elever med olika etniska bakgrunder är själva förutsättningen för projektet 

Idéskolor för mångfald. Således kan man deskriptivt använda termen kulturell mångfald när det gäller 

elevsammansättningen. De lärare och skolledare vi mött verkar alla brinna för sitt arbete. När vi 

träffades kunde de till exempel säga: ”När man går till jobbet möter man hela världen”, ”här kan 

man inte jobba traditionellt utan arbetet är mer krävande, ”här är alla olika”, eller ”här finns inte 

många 'vanliga' elever”. När vi frågade om elevernas bakgrund – vilka modersmål som var 

representerade på skolan – var alla tillmötesgående inför frågan, även om vi upplevde att de flesta 

uppfattade den som ovidkommande. Flertalet visste dock på ett ungefär hur många modersmål 

som fanns. En skolledare förklarade för oss att man ”inte tänker i såna termer i det dagliga 

skolarbetet. /.../ Det spelar ingen roll varifrån folk kommer. Nu är vi här tillsammans”. Hon 

förtydligade ytterligare: ”Vi möter alla elever som individer.” En annan lärare uttryckte: ”Det går 

ju inte att behandla alla lika eftersom alla är så olika.” Detta leder oss över till vilka innebörder 

lärarna och skolledarna lägger i begreppet mångfald. 

 

Mångfaldsbegreppet 
Majoriteten av de intervjuade skolorna förstår begreppet mångfald som mer än etnicitet. Marie 

Gårlin på Navestadsskolan säger:   

 
För oss är mångfald inte bara etnisk bakgrund utan det handlar om att vi har musiken, vi har 
fotbollen, vi har massor av barn med särskilda behov, vi har funktionshindrade barn som är 
integrerade i våra klasser och vi har särskoleelever som vi integrerar. Vi är mångfaldsskola och 
har mycket som vi kan dela med oss av i vårt tänk som har varit framgångsrikt i att jobba som vi 
gör (Navestadsskolan). 
 

Vretens förskola uttrycker att de inte brukar prata så mycket om själva innebörderna av 

begreppet, men säger: ”Det är vi ganska så medvetna om för vi pratar inte liksom om det utan för 

oss är det all sorts mångfald” och förtydligar: 

 
Vi ser ju det inte så att det är svenskar och invandrare och sen är det mångfald så, utan vi ser det 
ju som en människosyn man har, oavsett om du är handikappad, vad du har för sexuell läggning, 
vad du röstar på för parti, det spelar ingen roll! Så det handlar inte bara om... ofta vill man 
fokusera på svenska invandrare men så tänker inte vi (Vretens förskola). 
 

På Lilla Sätraskolan har man inte funderat över begreppet mångfald. De gick in i projektet som 

en mångkulturell skola, vilket bygger på att de har många olika modersmål representerade på 

skolan. Katarina Stjärnsten som är rektor på skolan säger:  
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Ja inte så att man definierar det, nä, inte så. Jag tänker mer att man tänker det här 
mångkulturella vad det innehåller och innebär (Lilla Sätraskolan). 

 
På Gottsundaskolan diskuterar man:  

 
bostäder, hur man bor, etnisk bakgrund, kultur, språk, ekonomisk bakgrund. /.../  Det är väl 
så att här kan man nästan inte vara annorlunda. Det är många föräldrar som har flyttat hit sina 
barn och varit oroliga att barnet sticker ut på något sätt och som upptäcker sen att, det var ju inte 
så när man kom hit. /.../ Här är vi olika (Gottsundaskolan). 

 
Språk 
På frågan i intervjuerna om hur man arbetar konkret med mångfald i skolan har de flesta skolor 

lyft fram undervisningen i svenska som andraspråk som den viktigaste aspekten. Samtliga 

idéskolor arbetar med svenska som andraspråk samtidigt som eleverna får undervisning i sitt 

modersmål.  

 
Vi har gjort en annan organisation av svenska som andraspråk, vi har liksom lyft det så man 
jobbar fyra timmar i veckan med fyra pedagoger i olika grupper. Vi har gjort en ren 
organisatorisk förändring vilket gör att det blir en stor pedagogisk förändring också. Det har lett 
till det, en fördjupning med väldigt mycket utveckling i svenska som andraspråk. Framförallt att 
alla pedagoger förstår vad svenska som andraspråk är, för det är också sådant vi har diskuterat. 
Man har jobbat på den här skolan i massor av år och ändå kanske inte förstått att svenska som 
andraspråk är viktigt för de här barnen. Man tror att man ska kunna lära dem precis som man 
gör med ett barn som har svenska som modersmål. Och det går ju inte, det är en omöjlighet. Så det 
tycker jag är en stor händelse på skolan, det måste jag säga. Mycket positivt (Lilla Sätraskolan). 
 
Vi är mycket bra på svenska som andraspråk men vi är inte så bra på föräldrasamverkan samt 
kreativa uttrycksformer. Det var några av punkterna som skulle uppfyllas för att vara med i 
idéskoleprojektet (Rosengårdsskolan). 

 
Flera skolor ser också flerspråkighet som en viktig kompetens vid rekrytering av nya lärare. Ofta 

reagerar föräldrarna till de yngre barnen negativt på det eftersom de vill att deras barn skall lära 

sig bra svenska och hellre vill att lärarna ska ha svenska som modersmål Ett belysande exempel 

på det är hämtat från Hjulsta Skolor. Elisabeth Sörhuus säger: 

 
Det enda som föräldrarna protesterar mot är om vi har utländsk personal för de små barnen, för 
de tycker att de små ska lära sig prata svenska och då vill de att det ska vara någon som har 
svenska som modersmål och det kan man förstå. Men annars så är det väldigt naturligt för oss 
att när vi rekryterar att vi väger in sådana aspekter att det är en merit att vara flerspråkig 
(Hjulsta Skolor). 

 
På några skolor poängterar informanterna att ”alla” lärare är lärare i svenska språket. Marie 

Gårlin på Navestadsskolan uttrycker det så här: 
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Man jobbar med språket i situationerna, att vi är tydliga och på något sätt tror jag att barnen 
har fått känna av att personalen känner att alla här i personalen är svenskalärare. Vi rättar 
och ändrar när någon säger fel (Navestadsskolan). 

 
Vid Söderskolan är eleverna hänvisade till att tala svenska på rasterna och lektionerna.  

 
Det är svenska på lektionerna, även på rasterna vill vi att de pratar svenska så att det inte ska 
bli någon missuppfattning, att det ska bli bråk pga olika språk. Men de är inte förbjudna att 
prata sitt hemspråk, vi har ju hemspråksundervisning (Söderskolan). 

 

Modersmålsundervisningen är på de flesta skolor flyttad till ordinarie skoltid istället för att ha det 

efter skoltid som det tidigare var. Alla föräldrar är dock inte odelat positiva till den förändringen. 

En del menar att deras barn går miste om annan undervisning på det sättet. Det motiveras dock 

från skolornas håll med att det är mindre stigmatiserande att ha det under ordinarie skoltid än 

efter. En viktig aspekt är att modersmålslärarna på detta sätt blir en del av verksamheten till 

skillnad från tidigare då de kom till skolan när alla andra lärare hade gått hem. 

 

Modersmålslärarna har olika anställningsförhållanden vid olika skolor. I vissa kommuner är 

modersmålslärarna anställda centralt och skolorna köper deras tjänster från kommunen. På andra 

skolor är modersmålslärarna anställda direkt av skolan. Det är dock inte givet att det går att få tag 

i modersmålslärare till alla språk som är representerade på skolan. Till exempel Johan Skyttes 

skola har problem med att rekrytera modersmålslärare. Vid bland annat Hjulsta Skolor har man 

anställda modersmålslärare vid skolan. Man har också lärare i andra ämnen med annat modersmål 

än svenska. 

 

Vi har många lärare med annan bakgrund än vad som är vanligt förekommande och det är oftast 
en fördel för då kan de liksom förklara på sitt språk och man kan gruppera elever och så där 
(Hjulsta Skolor). 
  

På de flesta skolor är modersmålslärarna med vid olika typer av arrangemang, förutom att 

undervisa elever i deras modersmål. Vid Lilla Sätraskolan anordnar modersmålslärarna 

”Modersmålet dag” där man till exempel lyfter fram traditioner från olika länder, vilket leder oss 

över till idéskolornas firande av olika traditioner. 

 

Traditioner  
Traditioner firas på väldigt olika sätt och många idéskolor har skapat sina egna traditioner som de 

lägger extra mycket tid och energi på. Skolavslutning (gäller grundskolan och gymnasiet) till jul 

och sommar firar alla, en del i kyrkan och andra på skolgården. Klockaretorpsskolan firar sin 
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skolavslutning i Syrianska kyrkan, men utan präst. Vretens förskola är den av de intervjuade 

idéskolorna som lägger störst vikt vid de svenska traditionerna. På sin hemsida skriver man att 

det är viktigt att fira dessa för att kunna föra det svenska kulturarvet vidare. 

 

I: Hur gör ni här med svenska traditioner? 
IP: Ja, det firar vi. Naturligtvis! 
I: Men firar ni de andra traditionerna också? 
IP: Ja, i den mån vi får veta. Är det så att det finns intresse från föräldrarnas håll t.ex. att 
uppmärksamma någonting speciellt eller så, då gör vi det. Men det är de svenska traditionerna 
som är viktigast för oss naturligtvis eftersom vi är här. Lucia, julgransplundring, 
midsommarfirande och påskkärring och alltihopa. På normalnivå! Vi pressar de inte att göra 
påskpynt i tre veckor eller! (alla skrattar) Är det någon förälder som tycker att det skulle vara 
kul att vi firar vietnamesisk nyår så gör vi jättegärna det men det ingår inte i... 
IP: Vi frågar föräldrarna om de är intresserade av att ta upp något speciellt och oftast vill de 
inte det utan att vi har de svenska traditionerna för sina traditioner har de ju hemma med sina 
släktingar och vänner och här har vi de svenska. /.../ Vi har tomten som alltid kommer förbi 
hos oss någon dag före jul, här utanför. Och även där borta på den andra förskolan kommer 
tomten och tittar förbi naturligtvis, han måste ju ner och kolla att det finns barn där (Vretens 
förskola). 

 

Sätragårdens förskola säger också uttryckligen att de ”försöker bevara de här svenska 

traditionerna”. Men det är inte de enda traditioner de firar. De har också andra inslag, som till 

exempel en vårfest varje vår ”där alla föräldrar är välkomna och ta med sig en maträtt så dukar vi 

upp långbord”. 

 

Andra skolor har skapat egna traditioner och/eller uppmärksammar flera olika traditioner.  

 
Traditioner är att man avslutar nian med en bal efter att ha haft modern dansundervisning i 
nian och sedan har man en bal där det både är danstävling i modern dans och bal. Det är 
väldigt rörande att se (Gottsundskolan). 
 
Vi har nån slags julfest och då brukar vi ha kombinerad julfest arabisk-kurdisk burmesisk 
julfest svensk. Så att vi har … Vi håller på inte benhårt på dom här traditionerna utan. 
Svenska alltså, utan vi försöker vara ganska neutrala (Sandvikens gymnasium). 

 
Nä, vi lyfter både svenska och andra... Väldigt mycket tycker jag. Det här med svenska 
flaggans dag har vi uppmärksammat väldigt mycket på slutet, sjungit nationalsånger. Vi har 
också modersmålets dag som modersmålslärarna bygger upp en dag på skolan där alla får visa 
upp olika saker. Första gången de gjorde det eller det kanske inte var första gången men efter ett 
tag så kom jag på, kära nån, den svenska delen, finns inte den? (Lilla Sätraskolan). 
 
I: Hur gör ni med kyrkan, traditioner? Gör ni något speciellt? 
IP: Vi är smidiga. Vi gör aldrig någon affär av något utan vi försöker hantera alla eventuella 
problem som skulle kunna uppstå på ett smidigt sätt. Vi har aldrig haft några avslutningar i 
någon kyrka eller så för det har inte varit aktuellt. Är det någon förälder som inte tycker att 
deras barn ska vara med på luciatåget så behöver de inte det. Vi har en enda gång drivit en 
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fråga och det var med en fundamentalistisk familj som inte tyckte att deras barn skulle ha 
musikundervisning för det tillhörde inte deras uppfattning utan de ville att vi skulle befria 
barnen från musik. Då sa vi nej till det och då överklagade den föräldern och så gick det ända 
upp till länsrätten och vi hävdade att vi har profilerat oss särskilt som en musikskola för vi har 
extra mycket musik och satsat på det och i slutändan så gav de oss rätt. För vi hade varit 
tydliga och sa också till föräldrarna att det går bra att välja en annan skola men går man här 
så har man musik och vi tänker inte befria. Men det är en gång på tjugo år som det har hänt. 
Men det var lite intressant att pröva den frågan. 
I: Men det var just musiken som var problemet. 
IP: Ja, det var det. Men annars som sagt är det väldigt sällan det uppstår något och många 
frågar mig som är kvinna om jag har haft problem med pappor som inte accepterar mig och nä, 
kanske någon enda gång som jag har känt att det inte har varit riktigt bekvämt men då kan 
vår biträdande rektor ta det ärendet istället (Hjulsta Skolor). 

 
I: Hur gör ni med traditioner här på skolan? Vad har ni för traditioner på skolan som ni gör 
något av? 
IP: I vår vision har vi framtidsplaner på vissa grejer som vi nu börjar uppfylla en efter en. En 
hel del idrottsevenemang som vi inte har haft tidigare just för att få ihop samarbetet med 
skolorna som kommer till och sedan. Vi ska ha basketturnering och vi ska ha... 
basketturnering startade vi redan med förra året och i år hade vi en lite större för att det är 
riktiga finaler. Och en fotbollsturnering kommer vi ha i vår. Vi har också startat upp en 
friidrottsdag då vi hyr kommunens friidrottsbanor och har en friidrottsdag för alla våra elever i 
årskurs 7, 8 och 9. Sedan har vi en temavecka, tema- hälsa på hösten där vi har blandat 
mycket som har med hälsa och livsstil att göra med samarbetsövningar också inlagt. Vi har vår 
vårrock då de sjunger och spelar tillsammans. Vi har våra traditionella avslutningar både till jul 
då vi är i hörsalen och har julshow och på sommaravslutningen där vi har en gemensam 
utomhusavslutning som är mycket uppskattad. Den försöker vi hitta lite nya... så den blir ännu 
mer festlig så i år ska vi ha att vi marscherar upp med flaggor och få till det lite till.. 
I: Vilka flaggor då? 
IP: De svenska flaggorna har vi då. Eller en som vi går först med.  
I: Inga andra flaggor? 
IP: Nä. Det har vi inte haft. Det har vi inte tänkt på, det kanske skulle vara en infallsvinkel. 
Vi har haft förra året på julavslutningen så sa vi ”god jul och gott nytt år” på alla språk så alla 
språk på skolan blev representerade. Det var något nytt som var kul och uppskattades. 
I: Hur gör ni vid påsk då? 
IP: Den här vårrocken har tidigare hetat påskrock men nu fick vi inte ihop det i år så för det 
stämde inte med datum så då blev det vårrock i år istället. Annars hade vi inget speciellt runt 
påsken det här året. Sedan planerar vi också en avslutning för våra årskurs 9-elever, vi har 
försökt flera år men aldrig fått till det. Så nu i år har vi bestämt att vi ska hyra bussar och åka 
iväg någonstans och ha en riktig avslutningsmiddag med spex och dans med elever och personal. 
Det hoppas vi ska kunna bli en årlig tradition (Navestadsskolan). 

 
Det ser således väldigt olika ut på olika skolor när det gäller firande av traditioner. Något som är 

utmärkande för flera idéskolor är att de skapar sina egna traditioner tillsammans med eleverna. 

Av de intervjuade idéskolorna är det Vretens förskola och Sätragårdens förskola som uttrycker att 

det är viktigt med svenska traditioner. 
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Projektets betydelse för idéskolornas (mångfalds)arbete 
Tre idéskolor av fyra menar att projektet Idéskolor för mångfald i hög grad har bidragit/bidrar till att 

stärka mångfaldsarbetet på den egna skolan. Det är endast mindre skillnader mellan skolorna 

beroende på vilken omgång idéskolor de tillhör när det gäller synen på i vilken grad projektet har 

bidragit/bidrar till att stärka mångfaldsarbetet. De ”föreställningar” om projektets verkan på det 

egna mångfaldsarbetet som den senaste gruppen idéskolor har, överensstämmer alltså tämligen 

väl med hur idéskolorna från 2004-2006 upplever det efter det att projektet avslutats.12 

 

Tabell 3 I vilken grad projektet Idéskolor för mångfald bidrar till att stärka mångfaldsarbetet på den egna 
förskolan/skolan. 
 2004-2006 2005-2007 2006-2008 Totalt 
I hög grad 11 12 12 35  
I varken hög eller 
låg grad 

3 5 2 10 

I låg grad — — 1 1         
Inte alls 1 — — 1 
Källa: Enkät 

 

I enkäten ställde vi dessutom en fråga om huruvida idéskolornas deltagande i projektet Idéskolor 

för mångfald lett till att deras mångfaldsarbete förändrats på något sätt, och i så fall hur det 

förändrats? För de idéskolor som vid tiden för enkätens genomförande befann sig i början av sin 

period som idéskola kan det naturligtvis vara svårt att säga något om huruvida projektet bidragit 

till att mångfaldsarbetet förändrats. Detta poängteras också av några av idéskolorna. Några 

idéskolor menar också att projektet inte bidragit till att deras mångfaldsarbete förändrats i något 

avseende. Annerstaskolan svarar till exempel på frågan om mångfaldsarbetet har förändrats: 

 
Nej (Annerstaskolan) 
 

De flesta av idéskolorna menar emellertid att det egna arbetet med mångfald förändrats i och 

med projektet. Det handlar bland annat om en ökad medvetenhet bland personalen, att 

förankringen och sammanhållningen på skolan har blivit starkare och att intresset för att utveckla 

dessa frågor har ökat. Nedan några citat från skolor som var idéskolor under perioden 2004-2006 

om och hur deras mångfaldsarbete förändrats: 

 
Vi och eleverna har fått bättre självförtroende, vi har fått bekräftelse på vårt arbete 
(Sunnadalsskolan). 
 

                                                 
12 I utvärderingens tredje delrapport skall vi återkomma till huruvida projektet Idéskolor för mångfald bidrar till att stärka 
mångfaldsarbetet på besöksskolor och andra skolor.  
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All personal har blivit mer medveten om mångfaldsfrågor. Vi har livliga diskussioner om 
översättande av dokument till föräldrar, om hur SvA-undervisningen ska organiseras, om vi ska 
ha förberedelseklasser för 6-åringar mm. Detta har helt klart ökat under vår idéskoletid. Vi har 
fått en ökad samsyn även om vi inte är överens om allt (Kronoparksskolan). 

 

Reflektioner 
Det finns generellt en bred förståelse av mångfaldsbegreppet på skolorna, få begränsar sig till 

enbart etnicitet. När det gäller det konkreta mångfaldsarbetet på skolorna lyfter majoriteten fram 

svenska som andraspråk som deras viktigaste uppdrag. De flesta skolor menar att projektet 

bidragit till att det egna arbetet med mångfald förändrats och att intresset för att utveckla det 

området har ökat. Man talar också om att sammanhållningen bland personalen har ökat.  

 

Söderskolan är enda skolan som uttryckt att eleverna enbart är hänvisade till att tala svenska på 

rasterna och lektionerna. Medan Vretens förskola och Sätragårdens förskola lägger stor vikt vid 

att fira svenska traditioner har andra skapat egna traditioner samtidigt som de firar traditioner 

från många olika länder. Både Söderskolans ställningstagande vad gäller svenska språket samt 

Vretens och Sätragårdens förskolors firande av svenska traditioner ser vi som intressanta med 

tanke på att de är Idéskolor för mångfald. 
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Samverkan med föräldrar och det omgivande samhället 

Intresset för projektet Idéskolor för mångfald bland de föräldrar som har barn på en idéskola skulle 

kunna betecknas som ljummet. Åtta idéskolor anger emellertid att det finns ett stort intresse för 

projektet bland föräldrarna. Det är dock så många som elva idéskolor som anger att intresset 

bland föräldrarna är litet eller till och med obefintligt. Det stora flertalet idéskolor menar att 

föräldrarnas intresse för projektet varken är stort eller litet. 

  

Flera skolor nämner i sina enkätsvar att samverkan med föräldrarna, och med det omgivande 

samhället, är ett område som de arbetar för att förbättra. Även skolor som säger sig ha en bra och 

väl fungerande samverkan med föräldrarna arbetar för att det skall fungera ännu bättre. Några 

skolor skriver om hur de försöker skapa mötesplatser för att föräldrarna skall känna sig välkomna 

till skolan. Skolorna arbetar också med att skapa utrymme för mer föräldramedverkan på skolan, 

Flera skolor skriver emellertid att det, trots stora ansträngningar, kan vara svårt att få till en väl 

fungerande samverkan med föräldrarna. Några citat från enkäten: 

 
Under idéskolearbetet har vi formulerat en gemensam vision: Våra förskolor ska vara en social 
och kulturell mötesplats som efterfrågas av alla föräldrar och ger barnen en stabil grund att stå på 
i deras fortsatta utveckling och för framtiden. Genom att personalen får en större förståelse för 
olikheter i olika kulturer och ser och tar tillvara möjligheter, kan förskolan bli en trygg, trivsam 
och lärorik mötesplats för alla (Lärlingens och Romberga förskolor). 

 
Vi behöver utveckla den här biten mycket. Föräldrarna kommer gärna när det gäller det egna 
barnets utv.samtal men är mindre intresserad av föräldraråd och dyl. Det ser också väldigt olika 
ut i olika klasser. Våra profilklaser i musik t.ex. är väldigt välrepresenterade i olika 
sammanhang.13 (Våra årliga utvärderingar visar dock att föräldrarna är mycket nöjda med sina 
barns skola.) (Navestadsskolan). 

 
Under utveckling. Vi arbetar medvetet med ökad föräldramedverkan, men det är svårt. Ett flertal 
föräldrar orkar inte att vara så aktiva i sitt barns skolgång. Antalet föräldrar som kommer på 
klassmöten i vissa klasser är lågt. (Klockaretorpsskolan). 

 
Som exempel på hur de samverkar med det omgivande samhället nämner idéskolorna bland 

annat samarbete med bibliotek, fritidsgårdar, socialtjänst, polis, näringslivet och (svenska) kyrkan. 

Klockaretorpsskolan har ett samarbete med Folktandvården eftersom många barn, oavsett 

ursprung, har dålig tandhälsa, vilket i sin tur påverkar inlärningssituationen. Bland annat kommer 

en tandsköterska till skolan med fluortabletter. Några citat från enkäten: 

 
Vi jobbar på att utveckla kontakter med närsamhället. Bl. a. i samband med praoverksamhet 
(Navestadsskolan). 

                                                 
13 I Navestadsskolans musikklasser har majoriteten av eleverna så kallad svensk medelklassbakgrund, vilket kan ha 
betydelse för intresset från föräldrarna. 
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Samverkan med socialtjänsten är god, men svårt att få kontinuitet vid omorganisationer. 
Samverkan med fritidssektorn har gått tillbaka, det är ett utvecklingsområde. God samverkan 
med kyrkan (Klockaretorpsskolan). 

 
Närmiljön används på olika sätt och studiebesök görs i samhället tex bibliotek, museum, 
föräldrars arbetsplatser etc (Flogsta förskola). 

 
Att de flesta skolor har svårt att få föräldrarna att komma till skolan, är också något som 

framkommer i de intervjuer som genomförts inom ramen för utvärderingen. Om inte annat så 

har de tidigare haft svårt, men har hittat arbetssätt som är framgångsrika i att locka föräldrarna till 

skolan. Det är också ett av de områden som skolorna uttrycker att de behöver jobba mycket med 

och hitta metoder för förbättring. Marie Gårlin, rektor på Navestadsskolan svarar så här på 

frågan om hur deras föräldrasamverkan ser ut: 

 
IP: De [lärarna] har haft olika temavarianter. De har lagat mat tillsammans, de har haft olika 
fester tillsammans med föräldrarna. /…/ När det rör sådana saker, att man gör saker 
tillsammans så vågar man komma också. Medan när det är någon information så tror jag många 
tänker att det inte rör dem riktigt. De vågar inte komma. 
I: Vad tror du är orsaken till att de inte vågar komma? 
IP: Jag tror att det finns jättemånga orsaker till det. Dels kan man ha själv erfarenhet från sin 
egen skolgång och den kan se väldigt olika ut beroende var man har gått i skolan. Kommer man 
från ett land där det inte är tradition att föräldrarna över huvudtaget har något med skolan att 
göra, då är det inte självklart att man kommer till skolan och… /.../ Även om vi strävar efter att 
vara tydliga både muntligt och skriftligt, vi har tolkar när det behövs så blir det ändå lätt ett 
utanförskap, att man inte känner igen sig. Det är de bitarna man vill hitta former för att komma 
åt. Det här med mat och matlagning när man gör något tillsammans, där känner man sig inte 
utanför, där känner man att man har något att bidra med. Då kommer man väldigt gärna och är 
generös och vill dela med sig av sina kunskaper (Navestadsskolan). 

 
Rosengårdsskolan är en av de skolor som har stora problem med att locka föräldrarna till skolan. 

För att komma åt problemet har man konstituerat en: 

 
utvecklingsgrupp som kallas föräldrasamverkan där vi försöker hitta nya sätt att möta 
föräldrarna på eftersom vi har haft jättesvårt att få föräldrar att komma till skolan. Det är också 
kanske ett led utav idéskolan, att vi har fokuserat på föräldrasamverkan för det är något som vi 
inte har varit bra på (Rosengårdsskolan). 

 
Det arbetet har gett väldigt bra resultat. Bland annat har det lett till att man startat upp en 

föräldrautbildning, COPEP (Community Parent Education Program), ett koncept från Kanada.  

 
Vi har haft fyra föräldrautbildningar igång. Genom de utbildningarna har vi fått nya idéer kring 
hur vi ska arbeta med föräldrarna. Bl.a. veckobrev som skickas till föräldrarna, månadsföräldra-
forum. En gång i månaden har vår rektor haft föräldraforum där alla föräldrar som har velat 
ställa frågor varit välkomna en kväll. Det har inte varit så lätt att nå ut till dem i början men 
sedan hittade vi ett sätt utifrån deras önskemål att det skulle vara ett speciellt tema på de här 
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föräldraforumena. Så någon gång har hälsopersonalen varit och informerat, någon gång om 
skolmat och hälsa mm. Det är egentligen ett led av idéskola. Vi har varit sämre på 
föräldrasamverkan och känner att vi blir bättre och bättre på det nu, vi har en plan på hur vi ska 
utveckla det ännu mer till hösten (Rosengårdsskolan). 

 
På Lilla Sätraskolan har man ett aktivt skolråd som består av i huvudsak ”svenska” 

medelklassföräldrar som jobbar för att få alla föräldrar till skolan. I arbetet med föräldramöten 

har man provat lite olika former. En som börjar fungera är att ha föräldramöten med 

utgångspunkt i olika språkgrupper. 

 

IP1: Det går inte att ha ett föräldramöte, anser jag, och ha tolkar, om vi nu säger att vi har tio 
språk i en klass, för det kan faktiskt förekomma. Att ha tio tolkar, det går inte. Men vi körde 
någonting som jag tyckte slog ganska bra ut, vi har provat det några gånger och det är när man har 
språkföräldramöte, alltså i språkgrupper. Det tycker jag är en modell, för då får man hit dem. 
I: Har ni många språkgrupper? Du sa att det kan vara tio i en klass. 
IP1: Ja, vi har tjugo olika språk. 
IP2: Och det finns inte tolkar till alla, det finns inte alltså! Men säg att det finns tolkar till i alla 
fall fjorton- femton tror jag. Det är några språk som saknas. Så då har vi haft språkmöten och då 
kan man träffas i språkgrupper först och sedan gå ut i klassen. Så det har ju varit en väg. 
IP3: Det är ju ett sätt att få hit dem i alla fall, få hit dem på föräldramöten. Fast sen skulle man 
ju tycka att det var intressant att få hit dem... så att de var lite mer engagerade i skolan… Så det 
kan man känna (Lilla Sätraskolan). 

 

Det största problemet är således inte att få föräldrarna att komma på föräldramöten. Det är att få 

dem att engagera sig i barnens skolgång. På Klockaretorpsskolan menar man att det inte bara är 

föräldrar som invandrat till Sverige som inte kommer på föräldramöten. Det handlar lika mycket 

om social klass. I deras upptagningsområde bor många ”svenskar” med sociala problem och 

dåliga erfarenheter från sin egen ungdoms- och skoltid, vilket är ett stort hinder för skolans 

föräldrasamverkan. Marie Gårlin på Navestadsskolan tangerar också detta i citatet ovan när hon 

talar om föräldrarnas olika erfarenheter från skolan som ett möjligt hinder i föräldrasamverkan.     

 

En skola som har lyckats bra med att få föräldrarna till skolan är Hjulsta Skolor. Sedan några 

tillbaka driver de en verksamhet på skolan kvällstid som de kallar ”Träffpunkt Föräldrar”. De har 

bett föräldrarna komma med förslag på aktiviteter. 

 
IP: Jag jobbar hårt för den öppna skolan, det är min vision. Vi tar på oss ett större 
samhällsuppdrag än många andra skolor därför att det är nödvändigt i ett sådant här område. 
Människor lever väldigt isolerat här och då tycker jag att det är blir så naturligt att skolan och 
personalen ska kunna vara öppen och tillgänglig för alla människor. Så vi har många aktiviteter 
på gång och öppnar skolan allt mer, vi har öppet skolan till kl nio på kvällarna för vi har flyttat 
upp ungdomsgården dit t.ex.. Så när jag fick den möjligheten sa jag till politikerna att då vill jag 
också starta föräldraaktiviteter här så att det blir naturligt. Vi har liksom också börjat få in det 
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att hit kan man komma om man är förälder till barnen eller man behöver inte ha något barn man 
kan delta i aktiviteterna ändå som vi har.  
I: Vad är det för aktiviteter ni har för föräldrarna? 
IP: Ja, det är massor. Du kan få se sen, men vi går och gympar varje vecka t.ex., vi har IT-café 
för föräldrar och igår kväll hade vi matlagningskurs, vi har möten av olika slag. Det är massor 
med aktiviteter som föräldrar har önskat. Vi har gått ut och frågat vad det vill använda skolan 
till för egen del. Sedan har vi i stort sätt provat allt som föräldrarna har föreslagit. Vi vet ungefär 
nu vad som folk... Det är också ett led i att projektpengarna är slut och så men vi fortsätter i alla 
fall för att det är viktigt för oss att ha den här goda föräldrakontakten (Hjulsta Skolor). 

 
Verksamheten för föräldrarna på kvällstid har bidragit till att fler föräldrar närvarar på de 

traditionella föräldramötena. Hjulsta Skolor har också tillsammans med socialtjänsten, 

arbetsförmedlingen och den frivilliga organisationen Blå Band jobbat med ett EU-projekt som 

kallas ”Skola för arbete”. Det innebär att de erbjudit arbetslösa föräldrar praktik och utbildning 

på skolan. 

 
... det mest roliga av allt är att det här projektet slog så väl ut, 40% av alla som gick in fick jobb. 
Det är jättemycket med tanke på att många har stått ganska lågt på arbetsmarknaden. /.../ Det 
är jättebra, eleverna här är vana att det är föräldrar här hela tiden. Så antingen är de här på 
praktik eller också är de plusjobbare eller så är de här ändå. Så jobbar vi för att det inte bara 
ska vara någonting för ungdomarna utan också för föräldrarna (Hjulsta Skolor). 

 
Sätragårdens förskola har i samband med en renovering av byggnaden, för att förbättra och öka 

samarbetet med föräldrarna, inrättat ett föräldrarum mitt i byggnaden. De skriver på 

Myndighetens hemsida att syftet med rummet är: 

 
• (att) främja ett bra samarbete med föräldrar för barnens vidare utveckling och lärande 
• ökad integration och förståelse för andra kulturer 
• (att) föräldrarna får en bra inblick i vår verksamhet 
• en naturlig mötesplats att träffa andra föräldrar eller personal att diskutera 

normer, värderingar, barnuppfostran etc. över en kopp kaffe. 
 

IP 1: Så vitt vi vet så är vi den enda förskolan i Sverige som har ett speciellt föräldrarum. Det har 
vi planerat för längesedan att vi ville ha, så att när vi sökt till det här så då hade vi inte fått det 
rustat än. Men vi hade planer, alltså det skulle byggas ett föräldrarum, vi hade fått tillåtelse. Så 
det var något vi nämnde i ansökan men vi viste ju inte hur det skulle bli. Men nu har vi det. 
I: När blev det klart? 
IP 1: Ca ett år sedan. Ja, januari 2006. 
I: Hur används det då? Alltså själva rummet? 
IP 1: Ja, det ligger så centralt, vi gick ju förbi där nu, det ligger mitt i huset. Det finns inga 
stängda dörrar utan det gränsar till vårt stora rörelserum då.  
I: Det såg fantastiskt ut! 
IP 1: Ja, ungarna älskar det där. Så det sitter föräldrar där och nu har de inblick i verksamheten 
och det var ju tanken från början, att få med föräldrarna mer i verksamheten och se hur vi bemöter 
barnen, att det faktiskt är tillåtet att säga nej, det gör inget att de gråter. Och vi har anställd 
personal i det här föräldrarummet.  
I: Jaha! Vad har de för uppgifter då? 
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IP 1: Ja, dels har vi en förälder, jag vet inte hur många procent hon har i föräldrarummet, men 
henne har vi även lite som språkstöd också. Hon pratar ju svenska bra och har både arabiska och 
kurdiska. Pratar flytande då. Nu från och med i höstas, augusti, så anställde vi en personal på 
60 % där som... Hon är utbildad förskolelärare och allt möjligt. Ja, svenska språket och kan 
flytande spanska så det täcker många språk. Hon fick till uppgift att få hit föräldrar, vad man 
kan använda föräldrarummet till och utbyte med föräldrar. Vi har ju märkt vid inskolningar, när 
föräldrar ska gå ifrån lite grann så har föräldrarummet varit toppen.  
I: Ja, det kan jag förstå. 
IP 1: Eller om man kommer och lämnar sitt barn och så kanske man börjar i skolan lite senare 
eller så, då kan man komma in och ta en kaffe och prata lite barnuppfostran eller vad som helst. 
IP2: Få hjälp med skolarbete, arbetsuppgifter i språket om man inte förstår. 
IP 1: Det har vi haft mycket, läxläsning, de sitter och skriver på datorerna som vi har där.  
I: Jaha, vad bra! 
IP 1: Det har ju använts jättebra men vi vill ju naturligtvis ha mycket mer. Just det här som jag 
sa, att föräldrar får inblick i hur vi jobbar. Tanken med det här föräldrarummet är ju att det ska 
underlätta arbetet för oss. Att föräldrar kan komma dit och få hjälp med papper och sådant som 
de kom till oss med förut.  
IP2: Det är det väldigt många ifrån (ohörbart) där vi hänvisar och så går de ner och får hjälp med 
att fylla i och skriva om. Det fungerar jättebra. 
 

Informanterna berättar att föräldrarummet inte direkt bidragit till ökad närvaro på föräldramöten. 

De hade redan tidigare stor uppslutning föräldramöten: ”Man kan väl säga att de föräldrar man 

vill ha hit, kommer inte nu heller.” För att få just de föräldrarna att komma till förskolan har man 

anordnat sykurs, datakurs och bokcirkel. Sykursen har fungerat bäst: ”Alla har inte suttit och sytt 

heller utan man sitter och fikar och pratar.”  

 

Reflektioner 

Generellt går det att säga att samverkan med föräldrar och det omgivande samhället är ett område 

som de flesta idéskolor uttrycker att de vill förbättra. Här kan vi dock se att olika innovativa sätt 

att möta föräldrarna, till exempel föräldrarum och föräldraaktiviteter på kvällstid, kan främja 

kontakterna med föräldrarna. Möten med utgångspunkt i språkgrupper är ytterligare ett sätt få 

föräldrarna att komma till skolan. Att använda tolkar på föräldramöten är däremot inte alltid den 

bästa lösningen. Det kan lätt bli stökigt och rörigt och kan bidra till att upplevelsen av 

utanförskap som många vuxna lever med, förstärks. Precis som Klockaretorpsskolan påtalar finns 

det emellertid många ”svenska” föräldrar som av olika anledningar inte heller närvarar på 

föräldramöten.  

 

När det gäller samverkan med övriga samhället rör det sig bland annat om olika typer av 

studiebesök samt samverkan med partners som till exempel socialtjänsten, arbetsförmedlingen, 

och folktandvården.  
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Studiebesök 

En bärande idé i idéskolekonceptet är studiebesöken. Tanken är att 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. Enligt den överenskommelse som idéskolorna gör med MSU skall de ta 

emot minst fyra studiebesök per år under den period som de deltar i projektet. 

 

Av de förskolor/skolor som besvarat enkäten har 44 stycken svarat att de har tagit emot 

studiebesök som ett led i arbetet som idéskola för mångfald. Det föreligger emellertid stora 

skillnader mellan idéskolorna i hur många studiebesök de tagit emot hittills. I sin slutredovisning 

till Myndigheten skriver några av idéskolorna från 2004-2006 att de tänker fortsätta ta emot 

studiebesök trots att deras tid som idéskola ”officiellt” är över. Tre av skolorna hade vid 

svarstillfället ännu inte tagit emot några besök. De hör alla till den grupp förskolor/skolor som 

blev idéskolor år 2006. De har alltså bara avverkat en liten del av sin idéskoleperiod. En av dessa 

skolor skriver också att de har några besök inplanerade.  

 

Tabell 4 Antal mottagna studiebesök. 
Antal besök 2004-2006 2005-2007 2006-2008 Totalt 
0 — — 3 3 
1-3 — 1 7 8 
4-6 2 4 3 9 
7 eller fler 13 12 2 27 
Källa: Enkät 
 

Intresset för att komma på studiebesök 
Det är intressant att jämföra idéskolornas svar få frågorna om intresset hos andra skolor i den 

egna kommunen (ej andra idéskolor) respektive intresset hos skolor utanför den egna 

kommunen. När det gäller intresset hos skolorna i den egna kommunen upplever åtta skolor att 

intresset är stort medan så många som 19 idéskolor menar att intresset är litet eller till och med 

obefintligt. Här talar till exempel Johan Skyttes skola och Alvesta gymnasium om avundsjuka 

mellan skolor och ”Jantelagen”. Alvesta gymnasium skriver: 

  
Tyvärr har intresset för besök från andra skolor både inom och utom kommunens gränser visat sig 
vara svagt (vi misstänker att avundsjuka kan spela en roll i sammanhanget (Alvesta 
gymnasium). 14 

                                                 
14 Material insamlat av Ulf Blossing/MSU.  
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Bland idéskolorna 2005-2007 uppger dubbelt så många att intresset från andra skolor i den egna 

kommunen är stort jämfört med hur många som anger att intresset är litet eller rentav obefintligt. 

Bland idéskolorna från 2004-2006 och 2006-2008 är det en betydligt större andel som säger att 

intresset är litet/obefintligt än vad det är som anger att intresset är stort från andra skolor i den 

egna kommunen. När det gäller intresset från skolor utanför den egna kommunen så har 

idéskolorna från 2004-2006 upplevt det största intresset. Detta kan naturligtvis bero på att det tar 

en viss tid innan informationen om att det finns en idéskola att besöka når ut till alla tänkbara 

besökare. 

 

Idéskolorna har också jobbat aktivt med information för att ”locka till sig” besök. En av de 

skolor som visserligen tagit emot studiebesök menar att de inte haft så många besök på grund av 

att de inte har marknadsfört sig tillräckligt: 

 
… vi har gjort dålig reklam för oss själva – som en av två gymnasieskolor i landet som är 
idéskolor så är företeelsen mycket okänd bland andra gymnasieskolor – gymnasieskolor hälsar 
sällan på varandra – på vilken tid åker förskolorna omkring? (Lundellska skolan). 

 
En annan skola säger att de inte haft besök av någon skola som inte själv är idéskola och ställer 

sig därför frågan om det faktum att de är en ”landsortsskola” kan ha haft betydelse. 

 

Elisabeth Sörhuus på Hjulsta Skolor berättar i intervjun att de redan innan de blev idéskola tog 

emot besök från andra skolor både från Sverige och från andra länder: 

 
Sen det här med besök och så, vi har haft väldigt mycket besök i alla fall så det har varken gjort 
till eller från. Det är klart att det kan vara kul om det är någon idéskola som hör av sig och 
säger att de också är idéskola, då har vi prioriterat dem när det gäller besök för vi måste ibland 
säga nej (Hjulsta Skolor). 

 
Studiebesökens innehåll  
Idéskolorna fick i enkäten också kort beskriva studiebesökens innehåll. De mottagande 

idéskolorna har naturligtvis berättat om sin verksamhet och visat runt på förskolan/skolan. 

Många understryker att de har anpassat ”sin berättelse” till vad i verksamheten som 

besökskolan 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 är intresserade av. En del skolor låter sina elever ta en aktiv del i 

studiebesöken, till exempel genom att de får ansvar för att guida besökarna runt på skolan. 

Det är vanligt att idéskolorna beskriver hur de över tid blivit bättre på att genomföra ett 
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studiebesök. Nedan några exempel från enkätsvaren på hur ett studiebesök vid en idéskola 

kan se ut. 

 
Vi har visat vår verksamhet och våra utvecklingsprojekt. Eleverna har tagit ansvar för en del av 
studiebesöken genom att vara värdar för besökare en dag, delta i diskussioner, förbereda frågor och 
diskussionsstunder tillsammans med besökande. Lärare har delat med sig av sina erfarenheter vid 
diskussioner med besökande. Vid besök har vi i regel: 1.Haft en informationsstund om skolan 2. 
Besökare har deltagit i/besökt aktuella/efterfrågade/intressanta verksamheter 3. Haft en 
diskussion mellan lärare, skolledning, besökande, ibland har elever deltagit i dessa diskussioner 
(Rydskolan). 

 
Vi utgår från frågor som vi får av dem som ska besöka oss. Vi har en pärm med samlat material 
som vi använder oss av vid planeringen vid ett studiebesök. Vi börjar studiebesöket med att vi 
sitter ned och besvarar frågor från besökande verksamhet, fikar och visar runt på förskolan. När 
vi går runt på avdelningarna är en av personalen där förberedd på att berätta lite om deras 
verksamhet (Gamlegårdens förskola). 

  
Vi har frågat besökarna vid planeringen vad de särskilt är intresserade av och lagt upp besöket 
utifrån det. Kulturarbetet. Samarbetet med Marinmuseum. SvA-team. Skolan i allmänhet. Vi 
har alltid elever som guidar besökarna runt på skolan. De har alltid i uppgift att visa det de 
tycker allra bäst om på Sunnadalsskolan (Sunnadalsskolan). 
 

I enkäten fick idéskolorna ta ställning till hur väl studiebesök fungerar som ett sätt att sprida goda 

exempel på mångfaldsarbete i skolan. Här menar nästan samtliga skolor att studiebesök är ett bra, 

eller till och med, ett mycket bra sätt att sprida goda exempel på mångfaldsarbete. 

 

Tabell 5 Hur väl studiebesök fungerar för att sprida goda exempel på mångfaldsarbete i förskola/skola. 
Fungerar Antal skolor 
Mycket dåligt 0 
Dåligt 0 
Varken bra eller dåligt 1 
Bra 14 
Mycket bra 32 
Källa: Enkät 
 

Studiebesökens värde för idéskolorna 
Det verkar inte råda någon tvekan om att studiebesöken också varit av stort värde för idéskolorna 

själva. Detta framgår såväl av de svar som skolorna lämnat på enkätfrågorna som av de rapporter 

som skolorna lämnat till Myndigheten. Det är viktigt för den egna personalen att få sätta ord på 

den verksamhet man bedriver och att få bekräftelse på att det man gör är något bra. Personalen, 

men också eleverna, känner sig stolta över ”sin” skola. Idéskolan, som den mottagande skolan, 

kan alltså också lära sig något av lärande möten med andra skolor. Några exempel från 

enkätsvaren:  
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Det har fördjupat personalens kunskaper när de berättar om varför de jobbar på olika sätt. Det 
har också stärkt sammanhållningen i personalgruppen (Söderskolan). 

 
Det har stärkt vårt självförtroende och vi har fått bekräftelse på att det vi gör är bra 
(Kastanjens förskola). 

 
Vi har synliggjort för oss själva vår egen verksamhet och det egna arbetet, som vi är stolta över. 
Genom våra egna studiebesök har vi också fått många nya tankar och idéer. Utbytet av 
erfarenheter och idéer vid dessa besök har gjort oss medvetna om vad vi är bra på och vad vi kan 
förbättra (Förskolorna Dimvädersgatan). 

 
Att bli utvald till idéskola innebär också en möjlighet att få uppmärksamhet från och att sprida 

sina idéer och erfarenheter till fler utöver andra skolor. Ett exempel är politiker i den egna 

kommunen. Förutom att ta emot studiebesök till den egna skolan verkar idéskolorna ha arbetat 

mycket med andra vägar att sprida sina idéer och erfarenheter. Andra skolor (inte bara sk 

besöksskolor) bör alltså ha haft ganska goda möjligheter att ta del av idéskolornas arbete. Det 

finns säkert samtidigt stora skillnader mellan skolor och därmed stora skillnader mellan 

kommuner. En del skolor har arbetat mer aktivt med detta.  

 

Idéskolorna har informerat genom bland annat projektets hemsida och egna hemsidor på 

Internet, föreläsningar i olika sammanhang, eget producerat material och konferenser. 

Informationen har riktat sig till olika intressenter så som politiker, verksamma pedagoger och 

föräldrar. Man har också arbetat med bland annat pedagogiska caféer och lokala nätverk. Flera av 

idéskolorna har också uppmärksammats i media. Bland annat har idéskolorna i Norrköpings 

kommun själva tagit initiativ till en presskonferens för att väcka intresse kring idéskolornas 

arbete. 

 

Reflektioner 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att idéskolorna anser att studiebesök är ett bra eller till och 

med ett mycket bra sätt att sprida goda exempel på mångfaldsarbete i skolan. Idéskolorna menar 

att de också, som mottagande skolor, har mycket att lära av de besökande skolorna. Man talar här 

om lärande möten. I utvärderingen har dock framkommit att några av idéskolorna verkar leva i 

den uppfattningen att det i första hand är idéskolorna som skall besöka varandra. Detta är i sig 

naturligtvis inte något negativt, man skulle också kunna tänka sig att det på en idéskola råder en 

skolkultur där man är mer öppen för idéer från andra skolor. Förskolorna i 

Grantorp/Flemingsberg skriver till exempel i sin årsredovisning till Myndigheten: ”Genom att 
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både de och vi är idéskola tror vi har hjälpt till att närma oss varandras verksamheter med 

nyfikenhet”.15   

 

En annan aspekt som framkommit i utvärderingen och som kan påverka hur väl 

idéskolekonceptet fungerar, på mångfaldsområdet likväl som på något annat område, är det som 

Johan Skyttes skola och Alvesta gymnasium talar om som avundsjuka. Detta skulle ju också 

kunna vara en förklaring till att idéskolorna upplever att intresset är större hos skolor utanför den 

egna kommunen än bland skolorna i den egna kommunen. Däremot menar flera skolor att de 

tack vare projektet mötts av ett stort intresse av skolor i den egna kommunen som själva är 

idéskolor.  

 

 

 

                                                 
15 Idéskolor för mångfald 2005-2007, Årsredovisningar 2006. 
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Nationella och regionala träffar 

Under denna rubrik diskuteras de träffar/nätverk som initieras av Myndigheten för 

skolutveckling. Under rubriken lokala nätverk nedan diskuteras träffar/nätverk som initierats av 

idéskolorna själva. MSU genomför för varje omgång av idéskolor tre nationella träffar där tre 

representanter från samtliga idéskolor ur respektive omgång träffas i Stockholm under två dagar.  

Vid samtliga tre träffar är gruppdiskussioner om olika frågor ett stående inslag. Den första 

introducerande träffen som vi närvarade vid var väldigt mycket inriktad på att de nya idéskolorna 

fick presentera sig för varandra samt att MSU informerade om vilket uppdrag skolorna har i 

projektet. Ulf Blossing från Karlstads universitet föreläste om vilka olika stadier – initiering, 

implementering och institutionalisering – som en skola kan gå igenom i ett förbättringsarbete. 

Han talade också om hur olika skolkulturer kan ha betydelse för ett sådant arbete och påpekade 

att det är viktigt med en kartläggning av den egna skolkulturen.  

 

Den andra nationella träffen handlade i stort om ledarskap. Ulf Blossing talade om ledarskap för 

utveckling – bland annat att det är viktigt för en idéskola att utveckla både en struktur som kan ta 

emot studiebesök och en organisation som uppmuntrar till förbättringsarbete. Pirjo Lahdenpäre 

från Centrum för interkulturell skolforskning vid Mångkulturellt centrum föreläste om ledarskap 

för mångfald. Föreläsningen utgick från ett interkulturellt perspektiv, vilket enligt Lahdenpäre 

innebär att ”olika kulturer; etniska kulturer, religioner livsstilar, livsuppfattningar, tankesätt, 

perspektiv et cetera samverkar”. Myndigheten presenterade också ett erbjudande till idéskolorna 

om att fortsätta som nav i lokala nätverk. Utbildare från kompetensutvecklingen närvarade också 

och delgav sina reflektioner från kompetensutvecklingen.  

 

Vid den tredje nationella träffen föreläste Ulf Blossing om hur man kan förbättra sitt arbete som 

idéskola samt hur man kan bli bra på att ta emot studiebesök. Nihad Bunar höll också en 

föreläsning om skola, valfrihet och integration. Syftet med de nationella träffarna är ju också att 

idéskolorna skall få en chans att mötas och att de idéskolor som är idéskolor under samma period 

skall finnas i ett nätverk. 

 

De allra flesta idéskolor är positiva till de nationella träffarnas innehåll, men några idéskolor lyfter 

i enkäten också fram viss kritik: 

 
 De har inte upplevts som givande. Mycket "gammalt" togs upp (Annerstaskolan). 
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Bra föreläsningar och bra att få inblick i hur andra före oss gått tillväga. Viktigt att få träffas i 
mindre grupper och delge varandra och på så sätt få fortbildning (Apladalens förskolor). 

 
Det har varit väsentliga saker som varit knutet till mångfaldsarbetet. Bra föreläsare. Men det har 
varit mycket riktat mot skola. Det skulle varit fler grupper där förskolor får diskutera sina 
problemområden (Gamlegårdens förskola). 

 
De nationella träffarna har också varit värdefulla för mångfaldsarbetet på den egna skolan. Bland 

de skolor som avslutat sin 2-årsperiod som idéskola menar alla utom tre att de nationella träffarna 

varit värdefulla för det egna mångfaldsarbetet. Idéskolorna från den senaste gruppen hade då de 

besvarade enkäten endast haft en av de tre nationella sammankomsterna och har därför alltså 

besvarat frågan utifrån en mer begränsad erfarenhet. 

 

Tabell 6 ”I vilken utsträckning bedömer ni att de nationella träffarna varit värdefulla för mångfaldsarbetet på er 
förskola/skola?” 
 2004-2006 2005-2007 2006-2008 Totalt 
Inte alls 1 — — 1 
I liten utsträckning 0 1 2 3 
I varken stor eller 
liten utsträckning 

2 6 3 11 

I stor utsträckning 11 10 8 29 
Inget svar 1 — 2 3 
Källa: Enkät 
 

I intervjuerna framkommer att många är väldigt nöjda med de nationella träffarna. 

Navestadsskolan uttrycker att det kanske blev lite upprepningar vid Ulf Blossings föreläsningar. 

 
Det enda är väl den sista gången det som Ulf Blossing gick igenom... det kändes som repetition 
på repetition. Fast annars har det varit jättebra. Det är inte det att det är dåligt det han har 
utan det kändes som att det har vi faktiskt hört förut… (Navestadsskolan). 
 
IP1: Det har varit jättebra! Det har varit lite av varje. Dels att man har fått sitta i grupper med 
andra skolor, förskolor... vi delade upp oss, det var jättebra. Sen att de har en liten stund, korta 
föredrag från olika personer. Nä, jag tycker det har varit jättebra. 
IP2: Det har varit kanon. Jag vet att en gång sa jag bara så här; ”Det här är faktiskt det bästa 
jag någonsin har varit på, det är det som har gett mig mest under alla år” (Sätragårdens 
förskola).  
 

 
Flera uttrycker att de på de nationella träffarna har knutit viktiga kontakter för det 

skolutvecklande arbetet. 

 

Det flera dock är missnöjda med handlar om den dåliga kommunikationen på den egna skolan, 

exempelvis att det är olika personer som åker på träffarna och inte informerar varandra om vad 

som tagits upp.  
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Huruvida de regionala träffarna varit värdefulla för skolornas mångfaldsarbete är något mer 

oklart utifrån de svar som idéskolorna lämnat i enkäten.16 De regionala träffarna har bland annat 

ägnats åt erfarenhetsutbyte och ”kontaktskapande”.  MSUs kontaktpersoner i de olika regionerna 

har getts möjlighet att kort beskriva hur arbetet med idéskolorna har sett ut i regionen. I till 

exempel Göteborgsregionen har man haft regionala träffar med syftet att ”skapa en mötesplats 

där förskolor/skolor inspirerar varandra idéskolearbetet”. Kontaktpersonen har också besökt alla 

idéskolor i sin region. I Karlstadsregionen har man också haft en nätverksträff med samtliga 

idéskolor i regionen. Som framgår av enkätcitaten nedan skiljer sig intrycken av värdet av 

regionala träffar åt mellan olika skolor: 

 
Intressanta och de har en hel del gånger lett till samtal som utvecklats till ett studiebesök eller 
mailkontakt vid vissa frågor eller med tips (Pilevallsskolan). 

 
Vi berättade för varandra om vårt arbete och fick möjlighet att diskutera och knyta kontakter 
(Förskolan Hopprepet). 

 
Det gav ingen ny inspiration eller kunskap för oss som arbetar på en storstadsskola. Därför har 
vi endast deltagit vid ett tillfälle (Rosengårdsskolan). 

 
Ungefär var tredje skola menar att de regionala träffarna i stor utsträckning varit värdefulla för 

det egna mångfaldsarbetet. Var femte skola menar emellertid å sin sida att de regionala träffarna 

endast i liten utsträckning eller till och med inte alls varit värdefulla i det avseendet. 

 
Tabell 7 ”I vilken utsträckning bedömer ni att de regionala träffarna varit värdefulla för mångfaldsarbetet på er 
förskola/skola?” 
 2004-2006 2005-2007 2006-2008 Totalt 
Inte alls 2 1 1 4 
I liten utsträckning 1 2 2 5 
I varken stor eller 
liten utsträckning 

2 8 3 13 

I stor utsträckning 5 5 7 17 
Inget svar 5 1 2 8 
Källa: Enkät 
 

Idéskolorna ger också i sina redovisningar till Myndigheten mycket olika bilder av hur detta 

arbete har fungerat. Några skolor skriver att man inte har haft något samarbete, att nätverket inte 

har varit levande, att den träff man haft varit inspirerande men att man borde ha fler träffar om 

arbetet skall vara levande. En skola skriver i sin redovisning att arbetet i det regionala nätverket 

kunde ha varit mer aktivt under projektets inledningsskede. Andra skolor nämner fördelar av att 

                                                 
16 Då det är flera skolor som överhuvudtaget inte besvarat frågan, kanske det är något oklart vad vi menar med ”de 
regionala träffarna”. 
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ha ingått i ett närmare samarbete med skolor liknande den egna, att det varit mycket intressant 

och lärorikt, att det inneburit att man fått upp ögonen för varandra. En skola skriver att utbytet 

med de andra idéskolorna varit mycket givande, att det varit det som betytt mest för den egna 

skolans utveckling. 

 

Den personal som inte själva deltagit i de nationella och de regionala träffarna har i första hand 

informerats om träffarnas innehåll på ordinarie personalmöten. Informella samtal, särskilda 

idéskoleträffar samt informationsblad eller liknande har varit mindre vanligt. På 14 av idéskolorna 

har man haft särskilda idéskoleträffar.  

 

Lokala nätverk 

Ungefär en skola av tre har bildat egna nätverk utöver de som Myndigheten ”står bakom”. 

Skolorna beskriver syftet med de egeninitierade nätverken som erfarenhetsutbyte, sprida goda 

exempel, ökat samarbete, stöd i arbetet. I nätverken diskuteras också ”speciella teman” så som 

exempelvis hur man skall organisera modersmålsstöd i förskolan och hur man skall driva läs- och 

skrivutvecklingsfrågor i ett kommunperspektiv. En del idéskolor har redan kontinuerliga träffar i 

sitt nätverk medan andra skolor befinner sig i vad som skulle kunna betecknas som en 

uppstartsfas. 

 

Efter den första nationella träffen i Stockholm började personalen på IVIK vid Sandvikens 

gymnasium att arbeta med att starta upp ett lokalt nätverk med förskolor i kommunen. I 

praktiken innebär det att elever från IVIK läser sagor för barnen på förskolorna på deras 

modersmål. 

 

Som en fortsättning på idéskolornas deltagande i projektet Idéskolor för mångfald kan de ansöka om 

att utgöra nav i lokala nätverk. Här skall en av de skolor man samarbetar med ha en låg andel 

flerspråkiga barn. De skolor som ingår i navet skall bestämma ett område som de skall samverka 

kring. Av de tjugo idéskolor för mångfald som var ”aktiva” under perioden 2004-2006 ansökte 

åtta om att blir nav i lokala nätverk.17 De skolor som deltar i navet får en viss ekonomisk 

ersättning för detta arbete. Idéskolorna från gruppen 2005-2007 har samma möjlighet att ansöka 

om stöd till ett lokalt nätverk där de själva skall fungera som nav. I delrapport 3 inom ramen för 

                                                 
17 Förskolan Hopprepet, Johan Skyttes skola, Kronoparksskolan, Kvartersskolan JUNO, Lilla Sätraskolan, Lärlingen 
och Romberga förskola, Pilevallsskolan, Sunnadalsskolan. 
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UCERs utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald återkommer vi till dessa nav och deras 

arbete. 

 

Reflektioner 
Idéskolorna bedömer generellt att de nationella träffarna varit värdefulla för deras arbete. Det 

gäller såväl föreläsningar som att träffa de övriga idéskolorna. Huruvida det regionala nätverket 

varit lika värdefullt är dock mer tveksamt. Här råder emellertid delade meningar bland 

idéskolorna, där en del av dem tillmäter också de regionala träffarna ett stort värde. 
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Kompetensutveckling 

En central del i projektet utgörs av den kompetensutveckling som anordnas på uppdrag av 

Myndigheten för skolutveckling. Varje skola som utses till idéskola för mångfald får möjlighet att 

delta i denna kompetensutveckling med 8 personer. Om en skola vill ha flera platser kan det 

också gå att förhandla fram. Exempelvis kunde Navestadsskolan ha 11 personer då man vid 

första tillfället fick ”låna” tre platser av en annan skola. Vid senare tillfällen tilläts 

Navestadsskolan av utbildningsanordnaren att fortsätta med 11 deltagare. Deltagandet är 

kostnadsfritt för idéskolor-na, men de får stå för reskostnader och uppehälle. 

 

För att få till stånd denna kompetensutveckling inbjöd Myndigheten i februari 2005 samtliga 

Regionala utvecklingscentra (RUC) att lämna förslag till kompetensutveckling för personalen vid 

de skolor som utsetts till idéskolor för mångfald. I anvisningarna angavs att 

kompetensutvecklingen skulle vara processinriktad, att skolorna skulle få möjlighet att synliggöra 

sitt eget utvecklingsarbete och att de skulle stimuleras att gå vidare i sin utveckling.  

 
…kompetensutvecklingen som erbjuds bör ha ett processinriktat arbetssätt där de aktuella skolorna 
ges möjlighet att synliggöra sitt eget utvecklingsarbete och systematisera detta ytterligare, samt bli 
stimulerade så att de kan gå vidare i sin skolutvecklingsprocess.  (Kompetensutveckling för 
Idéskolor för mångfald, Myndigheten för skolutveckling, 2005-02-23) 

 
I ett inledande skede hade även idéskolorna fått uttrycka sina önskemål om kompetensutveck-

lingen varvid språkfrågor, elevdemokrati samt samverkan med närsamhälle och föräldrar tagits 

upp. Dessa önskemål nämndes i Myndighetens förfrågan, men man lyfte även fram områden som 

framgångsfaktorer för skolutveckling, hur man arbetar med mål och resultat, samt hur man 

dokumenterar sitt utvecklingsarbete på ett effektivt sätt.  

 

Efter granskning av inkomna intresseanmälningar samt fortsatta diskussioner med ett urval av 

dessa fick Malmö högskola, Mittuniversitetet samt Örebro universitet i uppdrag att utveckla och 

genomföra utbildningen. Varje lärosäte utvecklade efter visst samråd med Myndigheten sin egen 

utbildning som – naturligt nog - kom att präglas av respektive lärosätes profil och kompetens18. I 

vilken grad Myndigheten därvid har påverkat innehåll och utformning av utbildningarna 

undandrar sig vår bedömning. Från Örebro universitet påpekas dock att man hade önskat mera 

information om vad som meddelats vid de nationella träffar som anordnats för idéskolorna. 

Samtidigt säger man dock 

                                                 
18 Muntlig information via telefonsamtal den 7/6-07 med Karin Hedlund, projektledare. 
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Vi har öppet kunnat diskutera våra funderingar med MSU. Våra tankar har mötts av en 
öppenhet och konstruktiv attityd (Sammanställning av våra erfarenheter i projektet 
Idéskolor för mångfald. Pedagogiska institutionen, Örebro universitet). 

 
Med start under hösten 2005 genomfördes en första omgång av utbildningen varvid de idéskolor 

som utsågs 2004 och 2005 deltog. De som utsågs 2004 hade då ett av sina två år som idéskola 

bakom sig. Malmö högskola hade då 72 deltagare från 9 skolor, Örebro universitet 160 deltagare 

från 19 skolor och Mittuniversitetet hade deltagare från 12 skolor varav 62 personer närvarade 

sista kursdagen. En skola hoppade av kursen vid Mittuniversitetet redan efter andra kursdagen. 

De uppgav att de hade varit med i liknande utbildningar tidigare och upplevde inte att kursen gav 

något nytt. 

 

En kompetensutveckling för de idéskolor som utsågs 2006 respektive 2007 kommer att starta 

under hösten 2007.  

 

Den beskrivning av de genomförda utbildningarna som ges nedan och de synpunkter som 

lämnats av deltagare bygger på respektive lärosätes rapport19 till Myndigheten samt på enkätsvar 

och intervjuer. För en utförligare framställning av utbildningsanordnarnas erfarenheter hänvisas 

till deras egna rapporter. 

 

Kursuppläggning och innehåll 
Vid Mittuniversitetet inriktade man sig speciellt mot kommunikativ förmåga, kulturell analys och 

utarbetande av planer för hela skolans utveckling. Två teman, Flerspråkighet och Den öppna och 

medvetna skolan utgjorde stommen i kursen. Inom temat Flerspråkighet arbetade man med 

språksociologi och tvåspråkighet, bedömning av elevers språkutveckling, performansanalys i olika 

former samt språk- och identitetsutvecklande undervisningsmetoder. Under temat Den öppna och 

medvetna skolan tog man upp frågor som hur man kan arbeta med skolutveckling och 

skolförbättring – framgångsfaktorer, utveckla ett systemiskt tänkande, utveckla samarbetet med 

föräldrar och det omgivande samhället, få inflytande och delaktighet i skolarbetet samt utveckla 

                                                 
19 Idéskolor 2006. Flerspråkighet i den öppna och medvetna skolan, Mittuniversitetet 
Flerspråkighet och inflytande i den öppna skolan. Nationellt kompetensutvecklingsprojekt för Idéskolor för mångfald. Grundidéer, design 
och offert, Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 
Sammanställning av våra erfarenheter i projektet Idéskolor för mångfald, Örebro universitet, Pedagogiska institutionen 
Utvärdering Idéskolor för mångfald, Lärarutbildningen, RUC, Malmö högskola 
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sitt ledarskap. Innehållet i föreläsningar kopplades till kursdeltagarnas egna erfarenheter från 

konkreta undervisningssituationer. 

 

För att öka skolornas förmåga att utveckla sin verksamhet användes en modell där varje deltagare 

fick skriva ner sin berättelse om skolans verksamhet. Berättelserna fick sedan ligga till grund för 

skolans berättelse om verksamheten. Därefter utformades en vision om hur verksamheten skulle 

kunna vara och slutligen diskuterades hur man skulle kunna uppnå detta. Kursen genomfördes 

vid fyra träffar som var förlagda till ett konferenshotell. Varje träff omfattade två dagar. 

 

I Örebro arbetade man vid internat i Örebro (4 dagar), nätbaserad handledning (2 dagar) samt 

handledarbesök vid skolorna (2 dagar). Aktiviteter vid internaten var föreläsningar, workshops 

samt seminarier i olika grupper. En föreläsning hade rubriken En förändrad skola. Perspektiv på 

mångfald inom ramen för en skola för alla, en annan rubricerades som Perspektiv på kommunikation och 

flerspråkighet. Reflektioner från internationella och svenska horisonter. En tredje föreläsning behandlade 

demokrati och delaktighet i dagens skola. Under en workshop fick deltagarna (enskilt eller parvis) 

beskriva sin egen skolverksamhet. Under andra workshops och i olika seminarier fördjupades 

sedan det som behandlats under föreläsningarna. 

 

Malmö högskola valde en uppläggning med mera individuell handledning för varje deltagande 

idéskola. Man startade med två upptaktsdagar på högskolan som sedan följdes upp med sex 

processledningsdagar på vardera tre timmar. Upptaktsdagarna innehöll bl.a. en föreläsning kring 

mål- och resultatstyrning samt kvalitetsarbete som fenomen i svensk förskola/skola. Deltagarna 

fick också en introduktion i den problemlösningsmodell som de senare skulle använda. Modellen 

uppvisar stora likheter med den modell som användes i Mittuniversitetets utbildning och består 

av fyra steg; probleminventering, nulägesbeskrivning, vision samt process. Varje idéskola 

tilldelades därefter en processhandledare som sedan följde och handledde skolans arbete. Var och 

en av de nio idéskolorna valde sedan utifrån sitt behov ett utvecklingsområde att arbeta vidare 

med. Flera av skolorna ville då arbeta med att öka föräldrasamverkan. 

 

I utbildningarna vid Mittuniversitetet och Malmö högskola har särskilt stor vikt lagts vid skol-

utvecklingsfrågor. Från Mittuniversitetet skriver man i sin rapport till Myndigheten om 

utbildningen att: 
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Utbildningen måste ses som ett skolutvecklingsarbete snarare än som en kompetensutveckling inom 
ett specifikt ämnesområde. (Idéskolor 2006. Flerspråkighet i den öppna och medvetna 
skolan,  Mittuniversitetet) 

 
Vid både Mittuniversitetet och Örebro universitet har man haft föreläsningar inom olika 

områden som där ansågs vara relevanta för idéskolornas arbete. Vid Mittuniversitet har det 

framför allt handlat om språk och språkutveckling. Även i Örebro har man behandlat språk och 

språkutveckling, men här har också mångfaldsfrågor tagits upp och diskuterats. 

 

Deltagarnas behållning av utbildningen 
Av UCERs enkät och av de årsredovisningar som idéskolorna lämnat till Myndigheten framgår 

att många av idéskolorna har haft/har stora förväntningar på kompetensutvecklingen. En skola 

skriver till exempel i sin årsredovisning: 

 
Vi väntar på att få mer information om den stora möjligheten att kunna få åtta dagars fortbildning 
för 8 personer. Vi vet att det kommer att vara mycket uppskattat av våra pedagoger, och att välja 
vilka som ska delta och vilka som ska vänta på sin tur kommer att vara mycket svårt. 
(Grantorps förskolor)20 

 
Vid samtliga kursorter har de deltagande skolorna haft möjligheter att presentera sitt sätt att 

arbeta och därigenom också kunnat ta del av andra skolors arbetssätt. På den fråga om vad som 

deltagarna var mest nöjda med i utbildningen har vi fått flera svar som påpekar värdet av just 

sådant erfarenhetsutbyte. 

 
Den största vinsten med fortbildningen var dock chansen att, framför allt genom Karen och Kristen 
kurs, få lära känna de andra deltagarna och jämföra våra skolerfarenheter. Det var då oerhört kul 
och berikande att t.ex. höra förskolorna berätta (Lundellska skolan). 
 
Det var de kontakter vi knöt med olika skolor runt om i landet ex. Navestadskolan 
(Centralskolan). 

 
Från en skola uttrycker man en besvikelse över att ett arrangerat möte med en annan skola inte 

gav det utbyte man hade hoppats på. Det berodde i det fallet på att de båda skolornas 

verksamheter var av olika karaktär och att man då tydligen inte hade lyckats finna några 

gemensamma intressen eller frågor att diskutera. 

 
Vi blev matchade ihop med en skola ifrån Eskilstuna där det var en väldigt liten del utav 
personalen som jobbade med idéskola för mångfald och det var gymnasielärare och en syokonsulent, 
det blev två vägar och vi hade inte så mycket att ge varandra, tyvärr (Navestadsskolan). 

                                                 
20 Idéskolor för mångfald 2005-2007: Årsredovisningar 2005. 
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Områden som mångfaldsbegreppet, flerspråkighet, språkinlärning, etc. har, som tidigare nämnts, 

belysts genom föreläsningar. Det framskymtar dock i Örebro universitets rapport att de 

teoretiska inslagen i utbildningen där har fått ett varierat mottagande. Vissa deltagare efterlyser 

mera teoriförankring, andra mindre och några vill helst inte ha någon alls. På en fråga om vad 

deltagarna varit minst nöjda med i utbildningen har vi fått flera svar som menar att det har varit 

för teoretiskt. 

 
För oss kändes det första mötet alltför akademiskt inriktat. Vi var i behov av att skapa nätverk 
med andra skolor, inte att påbörja nya akademiska studier (Centralskolan). 
 
Flera föreläsningar upplevde vi var på forskarnivå och blev då svåra att relatera till vår verksamhet 
i förskolan (Önskestjärnans förskola). 
 
Många uppfattade att de var på väldigt hög akademisk nivå och de förstod inte många av orden och 
kände att de lika gärna kunde gått därifrån. Det var delvis på engelska så kunde man inte det 
språket så blev man ganska utanför. (Navestadsskolan). 
 

Föreläsningarna och aktiviteterna vid de fyra utbildningsdagarna i Örebro har emellertid också 

uppskattats av många. Från universitetet lyfter man fram uttalanden som jättebra, helhet och 

genomtänkt, didaktiskt underbyggd och vetenskapligt förankrad.  

 

Malmö högskola har fått positiva omdömen om den modell man presenterat samt om 

handledningsarbetet och man citerar bl.a. följande ur skolornas rapporter 

 
Kompetensutvecklingsmodellen vi fick från Malmö högskola har hjälpt oss strukturera vårt arbete 
under processen, så att vi inte kommit in på några sidospår. Vi tycker att modellen är ett bra 
pedagogiskt redskap som vi kommer att använda oss utav fler gånger när vi vill ta oss an ett nytt 
problemområde. 
….. 
Den handledning vi har fått under processen har varit mycket givande och lärorik och har i hög grad 
bidragit till att vi lyckats genomföra denna kompetensutveckling (Utvärdering. Idéskolor för 
mångfald, Lärarutbildningen, RUC, Malmö högskola). 

 
Även på vår fråga om vad som man var mest nöjd med i utbildningen nämndes modellen och 

handledningen. 

 
Att kompetensutvecklingen var direkt kopplad till behov inom ett utvecklingsområde som vår skola 
själv definierat. Utbildningens koncept med två dagars inledning för alla deltagande skolor med teori, 
diskussioner och gott om tid att grundligt planera genomförandet av vår egen skolas 
kompetensutveckling. Uppföljande god handledning genom hela processen. Att vi lärt oss en modell 
för förändringsarbete (Rosengårdsskolan). 
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I ett par intervjuer vid våra skolbesök fick den modell för skolutveckling som användes i 

Mittuniversitetets utbildning också gott betyg även om det föreföll ganska förvirrande i början.  

 
Och första gången vi kom ner så kände jag, vad har vi hamnat på för någonting? Det var uppdelat i 
två olika dagar. Ena skulle handla om skolutveckling, hur man bedrev skolutveckling och den 
andra dagen så var det svenska som andraspråk, det gick mycket ut på det då. Och jag kände väl 
när jag satt där att, vad ska det här leda till? /.../ Men före sista gången gjorde vi så att vi 
träffades alla fem, inte här på skolan utan vi fick en dag att sitta på ett annat ställe och bara 
pratade. Det var den dagen då det gick upp, jamen det här är helt otroligt, helt fantastiskt, det här 
skulle vi verkligen kunna använda oss av, tyckte jag. Och jag tror att de andra också kände så 
(Lilla Sätraskolan). 

 
Ja, efter första tillfället så var alla, har vi hört sedan, förskolor och skolor väldigt förvirrade, ”vad 
ska det bli, det här förstod vi ingenting av”. Men alltså i slutändan så vart det jättebra och alla var 
supernöjda och tyckte att det hade varit... Ja, det var liksom en process som skulle hända under de 
här utvecklingstillfällena då som vi inte förstod i början. … Vi fick uppgifter som vi skulle göra 
men vi förstod inte vad det skulle leda till (Sätragårdens förskola). 

 
Många skolor är alltså nöjda med kompetensutvecklingen och menar att den varit värdefull för 

det egna mångfaldsarbetet. Tabell 8 nedan visar att femton av de idéskolor som deltagit i 

kompetensutvecklingen anser att den i stor utsträckning varit värdefull för mångfaldsarbetet på 

den egna skolan. Det är dock så många som åtta idéskolor som bedömer att 

kompetensutvecklingen endast i liten utsträckning eller inte alls varit värdefull för den egna 

skolans mångfaldsarbete. 

 

Tabell 8 ”I vilken utsträckning bedömer ni att fortbildningen varit värdefull för mångfaldsarbetet på er 
förskola/skola?” 
 2004-2006 2005-2007 2006-200821 Totalt 
Inte alls 0 1 1 2 
I liten utsträckning 3 4 0 7 
I varken stor eller 
liten utsträckning 

5 4 1 10 

I stor utsträckning 7 8 5 20 
Inget svar 0 0 8 8 
Källa: Enkät 
 

Det är också många som framför kritik mot kompetensutvecklingens innehåll och upplägg, något 

som framkommer såväl i den enkät som UCER genomfört inom ramen för utvärderingen som i 

de årsredovisningar som skolorna lämnar till Myndigheten. Nedan några svar från UCERs enkät: 

 
Storytelling, aktionsforskning - ett fantastiskt möte med ett sätt att tänka kring skolutveckling. 
Mycket givande! Flerspråkighet - en SVAS-kurs, som vi inte hade önskat oss. Innehållet är helt 
OK, men detta har vi redan läst och själva föreläst i! Här blir också nivån svår - 

                                                 
21 För denna grupp av idéskolor måste de som svarat på frågan snarare ha bedömt huruvida kompetensutvecklingen 
kommer att vara värdefull för mångfaldsarbetet. 
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språkutvecklingen och arbetet med denna skiljer sig mellan förskola och gymnasium! (Lundellska 
skolan) 

 
Mycket växlande, både bra och dåligt. (Romberga och Lärlingens förskolor) 

 
Vi arbetade mycket med att analysera och granska våra förskolors kultur och de berättelser som 
berättas. Fortbildningen upplevdes rörig i början och det tog tid att få grepp om vad vi skulle göra. 
När vi väl fick grepp om det så hjälpte det oss att starta processen, men tyvärr så var nästan 
fortbildningen slut då (Grantorps förskolor). 

 
För att kompetensutvecklingen ska kunna påverka hela skolan är det viktigt att deltagarna får 

möjlighet att delge sina kollegor vad som behandlats under utbildningen. Den främsta 

spridningsvägen av kompetensutvecklingens innehåll har varit vid de ordinarie personalmötena. 

Informationsspridning via informella samtal är emellertid också vanligt medan informationsblad 

eller liknande samt särskilda idéskoleträffar har använts i något mindre utsträckning. Vid 

Navestadsskolan tycks man ha arbetat mycket ambitiöst för att kunna informera sina kollegor på 

bästa sätt. 

 
Och när vi hade varit iväg på fortbildningen, jag var en av dem som gick där i Örebro, så hade vi 
varje gång när vi kom tillbaka, vi var där vid två tillfällen två dagar varje gång, då hade vi gjort 
sammanfattningar om vad vi gjorde där som vi drog i arbetslagen så att alla fick del av vad vi 
hade… Så när vi var på workshop så spred vi på oss så vi försökte täcka så mycket så möjligt, vi 
var ändå elva stycken så vid de flesta sakerna så hade vi någon som bevakade, vi skrev ett referat av 
det och så tog vi det i arbetslaget så att alla skulle få ta del av det (Navestadsskolan). 

 
Det förekommer också att den personal som deltagit i utbildningen möts av misstro och 

avståndstagande från sina kollegor. 

 
IP: Men så kommer man tillbaka till vardagen och då gäller det ju att det lyfts. Utnyttja den här 

gruppen nu då! Ge oss det uppdraget och visa vad ni har lärt er. Och det är det här som är det 
svåra. 

I: Att förankra det här på skolan då. 
IP: Ja och det är inte bara det här, för då kommer också lite jantelagen, ”jaha kan ni det här bättre 

än oss, vad är det där för fjant, vad ska vi hålla på med nu då, är det nåt nytt nu igen?”. 
Alltså de här tankarna gör ju att det blir… svårt faktiskt (Lilla Sätraskolan). 

 
Kursanordnarnas synpunkter 
Handledare och lärare på kompetensutbildningen för idéskolorna möter deltagarna i utbildningen 

vid flera tillfällen och genom besök på skolorna får de också en inblick i verksamheten. 

Därigenom blir de relativt väl bekanta med hur de olika idéskolorna fungerar. Kursanordnarnas 

rapporter från utbildningen utgör därför ett värdefullt komplement till den information som vi 

får via våra besök på skolorna. 
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Under den första terminen av utbildningen var deltagarna kritiska till de enligt deras mening 

alltför omfattande teoretiska inslagen vid samlingarna i Örebro. I sin rapport skriver handledarna 

att även om vissa skolor gav uttryck för att det finns ett behov av att ”kritiskt reflektera över 

företeelser” så efterfrågades också ”tips på metoder”. Utbildningen anpassades då under den 

andra terminen så att de teoretiska inslagen minskades.  

 

Från Örebros håll menar man också att det fanns en stor spridning i engagemang från de olika 

idéskolorna. Vissa skolor har upplevts som mer ivriga i sitt arbete medan andra varit mer 

försiktiga och avvaktande. Någon skola har intagit en attityd av att ”vi kan redan det här” och det 

finns också någon skola som ser sig som självgående, kanske beroende på att det där finns lärare 

som går forskarutbildning eller lärare som medverkar i andra utvecklingsprojekt. En skola som 

hade sin kompetensutveckling förlagd till Mittuniversitetet ansåg att de hade varit på liknande 

utbildningar tidigare och hoppade av eftersom de upplevde att de inte fick ut något av denna 

utbildning. 

 

En insikt man fick vid Mittuniversitetet var hur lite deltagarna hade arbetat med konceptet 

mångfald och litteratur relaterad till olikheter och multikulturalitet. Man anser därför att det är 

viktigt att utveckla detta i framtida kurser. 

 

Man konstaterar också att det finns en spridning när det gäller projektets förankring på 

idéskolorna där skolledningens inställning är central. Från alla tre utbildningsanordnarna 

framhålls vikten av att idéskolornas skolledningar är engagerade i projektet och i 

kompetensutvecklingen. Myndigheten betonar i olika sammanhang att kompetensutvecklingen 

syftar till att utveckla hela idéskolan och ska inte ses som en privatsak för den deltagande 

personalen. Det betyder att de som deltar i kompetensutvecklingen måste få tid och 

uppmärksamhet samt möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter från utbildningen. 
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Reflektioner 
Utbildningarna vid de tre lärosätena uppvisar både likheter och olikheter. Likheter i att man 

lägger en viss tonvikt vid skolutvecklingsfrågor och språkutveckling samt anpassning till de 

enskilda skolorna, olikheter i antal deltagare och i fördelningen mellan antal gemensamma träffar 

och handledning på skolnivå. Det senare samt det faktum att olika skolor har olika långa resvägar 

till kursorten medför betydande skillnader i kostnader mellan skolorna. 

 

Det föreligger också skillnader mellan deltagande skolor. Alla stadier från förskola till gymnasium 

är representerade, men det finns också skillnader i hur länge skolorna har varit idéskolor. Det 

förra kan ge upphov till intressanta erfarenheter i möten mellan olika kategorier av skolor, men 

kan också till en del neutraliseras genom en ökad ”individualisering”. Det senare blir något 

problematiskt när hälften av de deltagande skolorna börjar sin kompetensutveckling först efter att 

år som idéskola och avslutar den just när deras idéskoleperiod är fullgjord. 

 

Av de rapporter från utbildningarna som de tre ansvariga institutionerna lämnat till Myndigheten 

framgår vilka erfarenheter man gjort under utbildningens gång. Vissa förändringar har skett efter 

deltagarnas framförda önskemål och fortsatta diskussioner med Myndigheten angående innehåll 

och uppläggning förs inför nästa omgång av utbildningen. Vi får därför anledning att återkomma 

till kompetensutvecklingen i senare rapporter.  
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MSUs roll i projektet 

I enkäten uppmanades idéskolorna att kommentera den roll Myndigheten för skolutveckling haft 

i projektet Idéskolor för mångfald. Några skolor kommenterar mer det angelägna i projektet som 

sådant men en av dessa skolor skriver samtidigt att man borde ha haft ett bredare perspektiv på 

mångfald (som vi kunde se ovan är det ju också många av idéskolorna som anammar detta 

bredare perspektiv). Av kommentarer från några andra idéskolor framgår det att det inför 

ansökan till ett sådant här projekt är viktigt att Myndigheten tydligt presenterar vad en idéskola är 

och vad en sådan skola förväntas göra. Lundellska skolan skriver till exempel: 

 
Presentera tanken om vad idéskola egentligen är tydligare redan i den info man tar del av 
när man söker. Redovisa tydligt vilken fortbildning man kommer att få ta del av osv. Vi 
ångrar inte att vi ansökte, men det var verkligen inte vad vi trodde! (Lundellska skolan) 

 
Av idéskolornas kommentarer framgår också betydelsen av en god introduktion för de skolor 

som efter ansökan blir antagna som idéskolor. Det handlar bland annat om att i god tid ”sätta 

agendan” för vad som skall hända under projektet och, inte minst, när det skall hända. Det gäller 

kanske framförallt information och tidplan för den kompetensutveckling som genomförs inom 

ramen för projektet Idéskolor för mångfald. Nedan några exempel från idéskolornas enkätsvar: 

 
Det saknas utlovad fortbildning och koppling till någon högskola/universitet. Obefintlig 
kontakt. Det är svårt att bedöma efter så kort tid (Landamäreskolan). 

  
Skulle önska mer framförhållning angående tider för regionala möten och utbildningar etc, 
så att man vet i god tid vad som ska hända!! (Silviagårdens Förskola/Öppna 
Utsikter) 
 
Skulle vilja få ut datum för träffar tidigare (Rågens förskolor). 

 
Några av idéskolorna kommenterar de nationella träffar som Myndigheten arrangerar inom 

ramen för projektet. Här framkommer nästan uteslutande positiva kommentarer. Här vill till 

exempel Rydskolan ha mer av sådana inslag. De lyfter också fram att man fått uppmuntran från 

MSU och att man har känt sig utvalda. 

 
Ang. de nationella träffarna: Fler träffar efterlyses. Fler föreläsningar efterlyses. Träffarna 
har varit mycket bra och betydelsefulla för oss. Myndigheten för Skolutveckling har 
uppmuntrat oss och vi har känt att vi varit utvalda för att vi arbetar på ett 
tillfredställande sätt med mångkultur. Det har stärkt vårt självförtroende och vi har vuxit 
i mötet med andra mångkulturella skolor och vågat prova nytt (Rydskolan).  
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Victoriaskolan har en viktig kommentar angående MSUs roll i projektet. En bärande idé i 

idéskolekonceptet är ju studiebesöken. Som framgått ovan har några idéskolor haft svårt att locka 

till sig besök från skolor som inte själva är idéskolor. Här menar Victoriaskolan att det skulle 

kunna ligga på Myndigheten att informera om att det finns ett antal idéskolor att besöka. Detta 

har man från Myndighetens sida naturligtvis också gjort men kanske inte i den utsträckning som 

varit nödvändig? En sådan åtgärd skulle kunna vara att göra det som Kronoparksskolan föreslår i 

sitt enkätsvar, att låta projektet Idéskolor för mångfald ha en mer framträdande plats på MSUs 

hemsida. 

 

En del av idéskolornas kommentarer rör den regionala kontaktpersonens arbete. Kommentarerna 

handlar bland annat om vilken roll den regionala kontaktpersonen har, att man vill ha mer stöd 

alternativt att man har fått ett bra stöd samt att man vill ha fler regionala träffar. Angående de 

regionala träffarna har det emellertid också framkommit att en del idéskolor inte är intresserade 

av att delta i sådana träffar bland annat med argumentet att man redan har etablerade lokala 

och/eller regionala nätverk. Några exempel från idéskolornas enkätsvar: 

 
Den kontaktperson som var knuten till förskolan kunde ha haft en tydligare roll 
(Lärlingens och Romberga förskolor). 
 
Fler regionala träffar kring olika perspektiv hade varit välkomna, för att de gav upphov 
till kontakter och tankar (Pilevallsskolan). 
 
Kanske mer stöd från representant från Myndigheten för skolutveckling inom regionen för 
att skapa kontakt mellan skolor (Rydskolan). 

 
Reflektioner 
Kanske det viktigaste i idéskolornas kommentarer kring Myndighetens roll i projektet Idéskolor för 

mångfald rör den information som ges innan ansökan och den information man får efter att man 

har blivit utvald till en idéskola för mångfald. Det är viktigt att det klart framgår vad det innebär 

att vara en idéskola för mångfald, såväl innan skolorna ansöker som när de har blivit utsedda. 
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Avslutande kommentarer 

Vi kan konstatera att deltagandet i Idéskolor för mångfald generellt är väl förankrat både hos 

skolledare och hos personal i de berörda skolorna. I vissa fall har ansökan skrivits av en mindre 

grupp under tidspress, men senare har övrig personal informerats. På några skolor kan det finnas 

dem bland personalen som är neutrala till projektet, men de allra flesta är engagerade och 

positiva. Ett relativt stort antal personer betecknas som eldsjälar. 

 

Skolorna anger framförallt två anledningar till varför de vill vara en idéskola för mångfald, dels 

anser de att de har en bra verksamhet och vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, 

dels vill de genom deltagandet i projektet utvecklas vidare. 

 

De intryck vi får vid våra skolbesök, som också stärks av enkätsvaren, är att man vid idéskolorna 

är väldigt engagerade i sitt arbete. Vi känner oss dock tveksamma inför vissa fenomen som vi 

stött på och som tyder på att man inte är så väl insatt i mångfaldsproblematiken, till exempel 

språkanvändning och uppmärksammandet av svenska traditioner. Detta stärks för övrigt av 

Mittuniversitetets konstaterande att man vid idéskolorna inte är särskilt väl belästa i litteratur som 

diskuterar mångfald.  

 

I modersmålsförbud på raster och lektioner ser vi paralleller till det som barn i Sápmi (Sameland) 

och Tornedalen underkastades under första halvan av 1900-talet. Under den perioden förde den 

svenska staten en klart uttalad kampanj där man försökte göra de delarna av Sverige enbart 

svensktalande (jfr Westergren och Åhl 2005). I praktiken innebar det att barnen förbjöds att tala 

sina modersmål i skolan, vilket senare har fått stora konsekvenser för kunskaper i modersmålet 

för människor i dessa områden. Det är med hänvisning till den processen som vi ser 

modersmålsförbud i skolan som ett problem, som i förlängningen kan få ödesdigra följder. 

 

Den fokusering på svenska traditioner som vi sett vill vi också 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 ”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 
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fostras till svenskhet, både genom dagliga rutiner och genom årets högtider. Den svenska kultur 

som gestaltas av förskolepedagogiken presenteras ofta som neutral kunskap än som ett nationellt 

system av idéer och värden (jfr Ehn 1992; Ronström, Runfors & Wahlström 1998).  

 

Det område som idéskolorna själva uppger att de har svårigheter med är föräldrasamverkan. Det 

är svårt att få till stånd en dialog med föräldrarna, beroende dels på att föräldrarna inte gärna 

kommer till skolan, dels på rena språksvårigheter. Det finns dock goda exempel på hur man har 

lyckats väl med föräldrasamverkan. Vissa idéskolor uppger också att de behöver bli bättre på 

samverkan med övriga samhället. 

 

De nationella träffar som Myndigheten för skolutveckling anordnar är mycket uppskattade för 

den inspiration de ger och för möjligheterna till erfarenhetsutbyte med andra idéskolor. De 

regionala träffarna verkar däremot inte bidra på samma sätt. Här råder emellertid mycket delade 

meningar bland idéskolorna. 

 

Den kompetensutveckling som erbjuds får ett blandat men i huvudsak positivt mottagande hos 

idéskolorna. Vi tror att det kan bero på att deltagarna kommer med olika förväntningar. 

Deltagarna utgör ju en relativt brokig skara där det finns dem som arbetar med barn och 

ungdomar i olika åldrar, dem som har olika grundutbildning, dem som har olika fortbildning 

inom mångfaldsområdet. Genom att ge individuell handledning till skolorna har man försökt 

kompensera för olikheterna, men vi inser att det kan vara svårt.  

 

Förväntningarna på kompetensutvecklingen kan också vara influerade av i vilket skede i sin 

idéskoleperiod som skolorna befinner sig. Flera skolor uttrycker en besvikelse över att 

utbildningen börjar först efter att de varit idéskola under ett helt år och avslutas i stort sett 

samtidigt som idéskoleperioden är till ända. Vi menar att utbildningen borde ges varje år då nya 

idéskolor har utsetts.  

 

Det tycks inte stå klart för deltagarna att kompetensutvecklingen gäller deltagande skolor och inte 

de individer som kommer till utbildningen. En tydligare information om kompetensutvecklingens 

syfte och innehåll skulle behövas.  
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I samband med kompetensutvecklingen ställer vi oss också frågande till medelsfördelningen till 

skolorna. Det kan vid en första anblick tyckas rättvist att alla skolor får samma bidrag. 

Kostnaderna för deltagandet i kompetensutvecklingen blir emellertid mycket olika beroende på 

dels skolans avstånd till utbildningsorten, dels på antalet fysiska träffar och dels på hur många 

deltagare skolan skickar (ofta beroende på skolstorleken).  

 

Slutligen skall sägas att idéskolorna är mycket positiva till besöksverksamheten. De känner en 

stolthet i att kunna bidra med sina idéer och erfarenheter, samtidigt som de själva också får nya 

tankar från de besökande skolorna. Det verkar dock som att idéskolorna i ganska stor 

utsträckning besöker varandra och i ett fall prioriterar man till och med sådana besök. Detta är ju 

inte i linje med projektets primära syfte, men bidrar till idéskolornas egen utveckling. Vad övriga 

skolor som inte är idéskolor får ut av besöken och vad det innebär i förlängningen får vi 

återkomma till i nästa rapport. 

 

Utifrån det material vi tagit del av i den här delrapporten blir det tydligt att idéskolorna genom 

sitt deltagande i projektet utvecklar den egna verksamheten. Gott så, det är också ett av syftena 

med projektet. En möjlig konsekvens av idéskolekonceptet kan dock bli att skillnaderna mellan 

de utvalda skolorna och övriga skolor ökar. Vad besöksskolorna får ut av idéskoleprojektet och 

vad det kan innebära i förlängningen får vi återkomma till i nästa rapport. 
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Bilaga 1 Deltagande idéskolor för mångfald 
Av tabellen framgår förutom skolans namn och hemkommun också under vilken period de varit 

alternativt skall vara idéskola, om skolan besvarat den av UCER utskickade enkäten samt om 

UCER inom ramen för utvärderingen gjort något besök vid den aktuella skolan. 

 

Skola Kommun Omgång Besvarat 
enkät 

Intervju (I)/ 
Besök  
(B) 

Backsippans förskola Sunnadal (Fsk) Karlskrona 2004-2006   
Sunnadalsskolan (F-9) Karlskrona 2004-2006 √  
Lilla Sätraskolan (F-9) Gävle 2004-2006  √ (B) 
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 √ √ (B) 
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 √ √ (B) 
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  √ (I) 
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 √ √ (B) 
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 √  
Centralskolan (F-9) Falköping 2005-2007   
Förskolorna på Dimvädersgatan (Fsk) Göteborg 2005-2007 √  
Adolfsbergsskolan (F-9) Örebro 2005-2007   
Kattungens förskola, förskoleklass Örebro 2005-2007 √  



 53

och fritidshem (Fsk) 
Sveaskolan (F-6) Örebro 2005-2007 √  
Klockaretorpsskolan (F-6) Norrköping 2005-2007 √ √ (I) 
Navestadsskolan (4-9) Norrköping 2005-2007 √ √ (B) 
Victoriaskolan (F-9) Norrköping 2005-2007 √  
Önskestjärnans förskola (Fsk) Norrköping 2005-2007 √  
IVIK Sandvikens gymnasieskola (Gy) Sandviken 2006-2008 √ √ (B) 
Apladalens förskolor (Fsk) Värnamo 2006-2008 √  
Oxhagsskolan (F-9) Kalmar 2006-2008 √  
Söderskolan (F-3) Helsingborg 2006-2008 √ √ (B) 
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  √ (B) 
Vretens förskola (Fsk) Sundsvall 2006-2008 √ √ (B) 
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 √  
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Bilaga 2 Presentation av de besökta skolorna 

Presentationerna nedan bygger på skolornas självpresentationer på hemsidor och i annat 

informationsmaterial. 

Gottsundaskolan, som är idéskola 2006-2008, med cirka 650 elever och 80 lärare ligger i 

Uppsala. Från höstterminens start 2006 är skolan åter en F-9-skola. Efter en omfattande 

renovering flyttar skolans evakuerade F-5-verksamhet åter in i lokalerna. Eleverna kommer i 

huvudsak från bostadsområdena Sunnersta och Gottsunda och har varierande social bakgrund, 

språk och kultur. Personalen ser skolan som en viktig mötesplats. Ambitionen är att möta elevers 

olika intressen och behov bland annat genom skilda profiler: IT/media, Matte/NO, Bollsport, 

Ridsport och Teater/Dans. Till följd av dessa profiler söker sig elever från andra stadsdelar till 

Gottsundaskolan. Skolan är indelad i arbetsenheter: en enhet för F-5 och en enhet för varje 

årskurs från sexan till nian. Där samordnas undervisningen och elevvården - huvuddelen av 

elevvårdsarbetet sker i arbetsenheterna. På Gottsundaskolan har 90 % av eleverna i F-5 ett annat 

modersmål än svenska, i årskurserna 6-9 är motsvarande andel 35-40 %. 

Hjulsta Skolor består av två skolor som ligger på samma skoltomt i Hjulsta, Stockholm. 

Hyllingeskolan är en F - 6 skola och Hjulstaskolan är en 7 - 9 skola med ungefär 650 elever och 

150 lärare. 98 % av eleverna ha sina rötter i andra kulturer än den svenska och det talas 32 olika 

språk. Skolan är organiserad i arbetslag där lärare och annan personal arbetar tillsammans. Hjulsta 

Skolor har sedan lång tid tillbaka profilinriktningar mot natur och miljö (nuvarande ma/no 

klasser) och musik och dans (nuvarande talangklasser). På senare år har även idrottsprogram med 

basket och fotboll på Hjulstaskolan startat. Engelska erbjuds också som en profilinriktning. 

Hjulsta Skolor tillhör den första kullen idéskolor, 2004-2006. 

 

På IVIK (Introduktionskurs för invandrare på gymnasieskolan), som startade år 2003, på 

Sandvikens gymnasieskola har man elever från Eritrea, Tjetjenien, Irak, Iran, Kurdistan, 

Syrien, Libanon, Palestina, Azerbadjan, Kina, Ryssland, Burma-Myanmar, Bosnien, Serbien-

Montenegro, Kosovo, Thailand, Etiopien, Armenien och Afghanistan. Sandvikens kommun hade 

då ett avtal med Södertälje kommun att erbjuda ett stort antal familjer boende i Sandviken. 

Eftersom man då inte hade någon väl fungerande utbildning för 16 - 20-åringar placerades många 

i sfi-undervisningen på Komvux. Gymnasieskolan fick signaler från dessa ungdomar samt sfi-

lärarna att situationen inte var bra. En ansökan till kunskapsnämnden inlämnades och beslut togs 

att starta upp IVIK på gymnasieskolan. I Sandviken tillämpas kontinuerlig intagning i samarbete 

med kommunens integrationsenhet och grundskolor för alla sent anlända ungdomar mellan 16 - 
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20 år. Sedan starten har elevantalet legat på ca 30 st i genomsnitt. Idéskoleperioden gäller 2006-

2008. 

 

Klockaretorpsskolan, idéskola 2005-2007,  i Norrköping är en F-6-skola med ca 280 elever. Var 

fjärde elev har invandrarbakgrund. Skolan har tio åldershomogena klasser, enåldersblandad 

särskoleklass och tre fritidshemsavdelningar och är belägen i ett område med relativt stor 

social problematik. Det är dock inte ett så kallat utpräglat invandrartätt bostadsområde. En 

prioriterad verksamhet är arbetet med att ge varje elev möjlighet att lyckas utifrån sina egna 

förutsättningar och att skapa en bra skola för eleverna och ge dem en god grund för sitt 

fortsatta lärande. En satsning på språkutveckling – med målsättningen att eleverna ska bli bra 

läsare och känna läsglädje – där all personal varit delaktiga, har bland annat lett till att 

personalen har ökat sin medvetenhet om språkets betydelse i alla ämnen. 

 

Lilla Sätraskolan, idéskola 2004-2006, i Gävle är en F-6-skola med cirka 215 elever och 45 

lärare. Här finns också förberedelseklass, skolkanalen, och två fritidshemsavdelningar. 

Skolkanalen är en introduktion till svensk skola för invandrarbarn i Gävle Kommun. Barnen är 7- 

16 år och kan ingen eller mycket lite svenska. De får, assisterade av lärare, fritidspedagog och 

modersmålslärare, hjälp med den första svenskan, hjälp att bekanta sig med svenska seder och 

svensk kultur. Eleverna stannar olika länge beroende på bl.a. ålder och skolbakgrund.  

Navestadsskolan, idéskola 2005-2007, i Norrköping är en 4-9-skola med ca 600 elever som har 

rötter i ett tjugotal länder. De flesta elever kommer från närområdet, men där finns också 

profilklasser i musik och fotboll med hela kommunen som upptagningsområde. Andelen elever 

med invandrarbakgrund är ca 30 % och de flesta av dem är andra generationens invandrare. De 

nyanlända eleverna går i förberedelseklass på annan skola i Norrköping innan de kommer till 

Navestadsskolan. 10 timmar/klass går till spec och Sv2. Dock jobbar man väldigt flexibelt med 

svenska som andraspråk, vilket innebär att mer tid fördelas till klasser som har störst behov. 

Rosengårdsskolan, idéskola för mångfald under perioden 2004-2006, ligger i området 

Herrgården i Rosengård. På skolan finns nära 1 000 elever och ungefär 125 pedagoger, från 

förskoleklass upp till och med årskurs 9. Eleverna kommer från 35 olika länder och man talar 25 

olika språk. De största språkgrupperna är arabiska, albanska, bosniska, kroatiska, serbiska, 

romanes, somaliska, kurdiska, phasto och svenska. Skolans främsta mål är att förstärka elevernas 

språkutveckling. Skolan har, ”för alla barns och ungas bästa”, ett nära samarbete med individ- 

och familjeomsorg, närpolis och fritid.  
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Sätragårdens förskola, idéskola 2005-2007, är en av Gävles äldsta förskolor. Där erbjuds barnen 

en verksamhet som ger utrymme för ”fantasi, kreativitet i lek och lärande, både inomhus och 

utomhus”. Man arbetar medvetet med tal- och skriftspråk, föräldrasamverkan och barns 

inflytande. Genom ständig diskussion och utvärdering av verksamheten har man ambitionen 

att skapa en bra miljö för både barn och vuxna. Förskolan är belägen i ett område där 

majoriteten av befolkningen har utländsk bakgrund och ca 80 % av barnen har invandrar- eller 

flyktingbakgrund. Många av barnen talar inte svenska. 

Söderskolan, idéskola för mångfald under perioden 2006-2008. Skolan som har ungefär 90 barn 

ligger på Söder i Helsingborg. Man beskriver sig själva som ”den lilla mångkulturella skolan på 

Söder”. På skolan finns barn i förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2, årskurs 3 samt 

fritidsverksamhet. På Söderskolan vill man skapa en positiv miljö där det är roligt att lära. Man 

grupperar barnen efter deras individuella utveckling. Språkinlärning står i fokus då en mycket stor 

andel av skolans barn (98 %) har ett annat modersmål än svenska. 

 

Vretens förskola med ca 100 barn inskrivna ligger i Sundsvall och tar emot barn mellan 1-6 år på 

sex olika avdelningar. Grupperna är fördelade på småbarnsgrupper och syskongrupper och 

enheterna finns i två separata hus som ligger en km från varandra. De kallar sig själva för en 

mångkulturell förskola eftersom de har barn med 12-14 olika ”etniska” bakgrunder. Det finns två 

internationella avdelningar som endast tar emot barn som har ett annat eller flera andra modersmål 

än svenska. Det är föräldrarna som väljer omsorgsform. Förskolan tar även emot asylsökande 

barn. De senaste åren har förskolan haft fokus på språk, vilket bland annat tar sig uttryck i att det 

bildats en språkgrupp som ”fungerar som en motor i språkarbetet”. Idéskoleperioden sträcker sig 

från 2006-2008. 
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