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MÅNGFALDSSATSNINGEN
En satsning på mångfald eller en mångfald av satsningar?

STUDIES IN SOCIAL SCIENCES
MÅNGFALDSSATSNINGEN
Myndigheten för skolutveckling fick av regeringen i uppdrag att under 
2006 och 2007 satsa 225 miljoner i stöd till skolor och kommuner 
i segregerade områden. Urvalskriterierna var en måluppfyllelse på 
75 % eller lägre och en andel elever med utländsk bakgrund som 
var 18 % eller högre. Antalet kommuner som fick detta särskilda 
stöd blev 32 stycken. Insatserna skulle omfatta såväl grund- som 
gymnasieskolor.

Denna rapport är en utvärdering av de effekter som denna satsning, 
kallad mångfaldssatsningen, genererat. Det har gällt effekter såväl 
av myndighetens dialogbaserade arbetssätt som av de åtgärder som 
myndighet och respektive kommun kommit överens om i utveck-
lingsdialogerna.

I rapporten diskuteras emellertid också mångfaldsproblematiken. 
Mot vilka ska mångfaldssatsningar riktas? Mot dem där mångfalden 
redan finns eller mot dem som saknar mångfald? Rapporten diskuterar 
vidare den här typen av satsningar i ett utvärderingsperspektiv. Vad 
är önskvärt, möjligt eller rimligt att utvärdera när det gäller dessa 
satsningar? 

Rapportförfattaren Rolf Sandahl är fil.dr. i statsvetenskap 
och arbetar för närvarande som särskild utredare vid 
utbildningsdepartementet.

En rapport från Mälardalens utvärderingsakademi
Studien har utförts inom ramen för den verksamhet som Mälardalens  
ut värderingsakademi (MEA) bedriver. Forskningsgruppen vid MEA är en  
självständig grupp bestående av forskare från olika ämnen och disci pliner. 
MEA studerar utvärdering som verksamhet och socialt feno men och ut-
vecklar teorier och metoder för utvärdering. Forskningens huvudsakliga 
fokus är att kritiskt granska hur utvärdering används i politiska besluts-
processer. Ansvariga för Mälardalens utvärderingsakademi är professor  
Ove Karlson Vestman.  
www.mdh.se/isb/mea/
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Förord 

Denna rapport är skriven inom forskningsmiljön MEA – Mälardalens 
utvärderingsakademi vid Mälardalens högskola. Uppdraget har finan-
sierats av Myndigheten för skolutveckling och senare Skolverket, till 
vilket uppdraget har slutrapporterats. 

Huvudansvaret för innehållet i rapporten har Rolf Sandahl. Avsnit-
tet om dialog har skrivits av Anita Nordzell och Marja-Terttu Trygg-
vason har tagit fram underlag till avsnittet om utbildningsanordnare, 
alla tre vid Mälardalens högskola. I arbetet med att ta fram underlaget 
har även Eva Forsberg, Uppsala universitet, Ove Karlsson Vestman, 
Mälardalens högskola, och Joakim Tranquist, Malmö högskola, delta-
git. 

Vi vill passa på att tacka alla de som ställt upp i våra intervjuer eller 
på annat sätt lämnat material eller givit synpunkter på underlaget. 

 
 

Eskilstuna i mars 2009 
 

Ove Karlsson Vestman 
Professor och forskningsledare vid Mälardalens utvärderingsakademi 
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Sammanfattning 

Myndigheten för skolutveckling (MSU) fick av regeringen i uppdrag att 
under 2006 och 2007 satsa 225 miljoner i stöd till skolor och kommuner 
i segregerade områden. Enligt regeringen är det i de segregerade områ-
dena som det finns en överrepresentation av elever som inte når målen 
i skolan. Med segregation menades i det här fallet etnisk segregation. 
MSU har dock valt att använda begreppet mångfaldsområden i stället 
för segregerade områden.  

Urvalet av kommuner har gjorts av MSU utifrån kriterierna målupp-
fyllelse och andel elever med utländsk bakgrund. För att bli ”utvald” 
krävdes en måluppfyllelse på 75 % eller lägre och en andel elever med 
utländsk bakgrund som var 18 % eller högre. Urvalet gjordes i huvud-
sak utifrån Skolverkets statistik för dessa variabler år 2004. Antalet 
kommuner som uppfyllde dessa kriterier och där ett särskilt utveck-
lingsbehov hade identifierats blev 32 stycken. Insatserna skulle omfatta 
såväl grund- som gymnasieskolor. 

Insatserna i mångfaldssatsningen har av MSU delats upp i två huvud-
kategorier; riktade insatser och generella insatser. De riktade insatserna 
har haft de identifierade 32 kommunerna som mottagare av stöd me-
dan de generella insatserna har varit möjliga för alla Sveriges kommu-
ner att ta del av. I de riktade insatserna organiserade Myndigheten för 
skolutveckling sitt arbete kring erbjudande till de 32 kommunerna att 
delta i dialoger med myndighetens representanter. Dialogerna var 
tänkta som ett processtöd där olika områden för stöd skulle tas fram 
utifrån de lokala behoven i respektive kommun. Dessa områden skulle 
sedan myndigheten stötta ekonomiskt. Genom dialogerna har riktade 
erbjudanden kanaliserats, som exempelvis kompetensutveckling och 
utbildningsinsatser för rektorer, lärare, förvaltningschefer, studie- och 
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yrkesvägledare och skolbibliotekarier. Även nätverk och mötesplatser 
för forskare och lärare finns under denna rubrik.  

De generella insatserna, som riktats till alla kommuner, har främst 
haft kompetensutveckling kring modersmålsundervisning och ämnes-
undervisning på modersmål samt idéskolor i fokus.  

Utvärderingen som presenteras i denna rapport är ett uppdrag till 
Mälardalens högskola. Syftet med utvärderingen har varit att fånga de 
effekter som myndighetens insatser samlat bidragit till, dvs. såväl av 
myndighetens dialogbaserade arbetssätt som av de åtgärder som myn-
dighet och respektive kommun kommit överens om i utvecklingsdia-
logerna. 

Uppdraget har bestått av två delar. Den ena delen har inneburit att 
göra en samlad bedömning av hela mångfaldssatsningen, vilket innefat-
tat en summering av alla de utvärderingar som kommuner, högskolor, 
universitet och andra aktörer inkommit med, liksom myndighetens 
egna genomförda uppföljningar och utvärderingar. Den andra delen 
har inneburit att genomföra ett antal fallstudier bland de 32 kommuner 
som ingått i den särskilda satsningen.  

Utöver detta uppdrag har Mälardalens högskola genomfört två för-
djupningsstudier, där den ena studien koncentrerat sig på dialogen som 
metod och den andra har undersökt hur själva processen sett ut när det 
gäller de utbildningssamordnare som myndigheten upphandlat.  

Det material som ligger till grund för denna rapport är av olika slag, 
dels ett omfattande skriftligt material, dels intervjuer. Det skriftliga 
underlaget består dels av 32 delrapporter och 32 slutrapporter som 
kommunerna själva har redovisat och som avser deras egna aktiviteter, 
dels utvärderingar av olika utbildningsanordnare eller andra kontrakte-
rade utvärderare. Intervjuer är genomförda i 15 av de 32 kommunerna 
samt de dialogansvariga från MSU för dessa kommuner.  

Resultat 
Om vi ser till de omdömen om och resultaten av denna satsning som 
de beskrivs i intervjuer och rapporter får Myndigheten för skolutveck-
ling ett väldigt gott betyg. I stort sett alla kommunrepresentanter är 
nöjda med den utvecklingsdialog som myndigheten använt som arbets-
verktyg. Dialogerna har hjälpt kommunerna att få kontakter och skapa 
nätverk, ökat legitimiteten att diskutera mångfaldsfrågor i kommuner 
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och skolor, nulägesanalyserna hade inte kommit till stånd alls eller i 
lika stor omfattning utan denna satsning. 

Merparten av kursdeltagarna på de kurser som utbildningsanord-
narna genomfört är vidare nöjda. Att lägga ut uppdrag på universitet 
och högskolor har inneburit att den bästa kompetensen kunnat använ-
das och ett visst ökat samarbete mellan utbildningsanordnarna har 
skett. 

En del av kritiken mot satsningen har gällt att det funnits för många 
erbjudanden under för kort tid, även om de har uppfattats som bra. 
Det har varit oklart vad som skulle komma att gälla bland annat på 
grund av att myndigheten fattade beslut under pågående satsning och 
att utbildningar erbjudits allteftersom de tagits fram (ekonomiska bi-
drag, insatser) liksom att kommunernas interna organisation inte alltid 
varit förberedd för denna typ av satsning.  

Trots kritiken är intrycket att myndigheten lyckats väl i sitt pro-
cessarbete.  

Om vi ser till de effekter som de beskrivits i samma underlag nämns 
exempelvis att modersmålslärarna har uppmärksammats i mycket hög-
re grad än tidigare, att fokus förändrats från flera håll från vad eleverna 
kan göra till vad skolan kan göra. Många har vidare insett språkets be-
tydelse för alla ämnen och att kunskapen om värdegrundsfrågor har 
ökat och attityderna förändrats.  

Ovanstående resultat, som i huvudsak är positiva, utgår ifrån det 
som sagts i intervjuer och dokument. Risken finns naturligtvis att un-
derlaget ger en alltför positiv bild av utvecklingen. Kommunrapport-
erna bygger i många fall på en sammanställning av olika skolrapporter 
där vare sig vi eller i många fall den kommunala nivån har kontrollerat 
hur säkra de presenterade resultaten är. Många påtalar dessutom att ef-
fekter egentligen är för tidiga att mäta liksom att det är svårt att isolera 
denna satsning från alla andra pågående kommunala åtgärder.  

De effekter som beskrivits ovan är normalt sett inte på elevnivå och 
betygsresultat utan effekter i form av exempelvis kunskapshöjning och 
attitydförändring hos i huvudsak skolpersonalen. Om eller hur denna 
kunskap kommer att omsättas eller vad en förändrad organisation i 
praktiken kommer att leda till på elevnivå kan vi således inte svara på 
ännu. 
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Mångfald 
Mångfaldssatsningen har, vilket vi konstaterat ovan, inneburit en 
mångfald av satsningar där satsningar på mångfald ingått. Att hålla isär 
det som brukar kallas skolutveckling och utveckling inom mångfalds-
områden är dock inte lätt. Värdegrundsfrågor är en av skolans huvud-
uppgifter och som innebär arbete med mångfaldsfrågor. I många 
kommuner har behov och inte enbart etnicitet varit vägledande för in-
satserna. Det har framhållits att frågor om språk och språkets betydelse 
för andra ämnen är viktigt för alla elever i skolan, inte enbart för ele-
ver med utländsk bakgrund. 

Vi har i rapporten även diskuterat mer generellt om insatser av detta 
slag bör riktas mot vissa geografiska områden. Att ständigt peka ut vis-
sa områden förstärker bilden av att problemen ligger hos eleverna och 
inte hos samhället i stort. Vi har i rapporten tagit fram underlag som 
visar att om det är låg måluppfyllelse som är problemet, är det många 
fler kommuner än de 32 utvalda som har problem.  

Om problemet är att man inte utnyttjar eller ser mångfalden som 
något positivt kanske man i stället för att satsa på de utpekade mång-
faldsområdena snarare skulle mångfaldssatsa på områden som inte har 
denna mångfald.  

Risken finns även att Skolverkets statistik (SALSA), som kategorise-
rar elever bland annat efter utländsk bakgrund och beräknar ett ”för-
väntat” värde utifrån dessa variabler, kan förstärka såväl en låg förvän-
tan på dessa elevers prestationer som en förstärkning av kategoritän-
kandet. Ett stort antal av elever med utländsk bakgrund är faktiskt 
födda i Sverige. 

Eftersom det inte är utländsk bakgrund i sig som är den viktigaste 
”orsaksvariabeln” till låg måluppfyllelse utan den socioekonomiska 
bakgrunden, frågar vi oss om kategorin elever med utländsk bakgrund 
är nödvändig. Skulle inte elever med "utländsk erfarenhet" vara en 
bättre och positivare kategorisering? 

Utvärdering framöver 
En gemensam nämnare för utvärderingen av mångfaldssatsningen i 
likhet med tidigare liknande satsningar är att underlaget i huvudsak 
kommer från kommunerna själva. För en mottagare utanför respektive 
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kommun är det svårt att använda sig av den redovisade informationen. 
Om det beror på att utvärderingarna bara betraktas som en ritual eller 
om det, vilket man ofta påpekar, beror på en bristande analysförmåga 
låter vi vara osagt. Om utvärderingarna syftar till att öka kunskapen 
om gjorda insatser, måste man innan insatserna sjösätts i högre grad 
diskutera hur eventuella utvärderingar i så fall ska genomföras.  

Om det nu är så, som många hävdat, att utveckling inom skolområ-
det tar tid och att effekter visar sig först efter några år, kan man fråga 
sig var planen finns som anger när det skulle vara aktuellt att mäta ef-
fekterna av dessa insatser? Det innebär inte att allting ska eller kan ut-
värderas. Utvärderingar är inte gratis och därför måste man också ställa 
frågan vad som är utvärderingsbart och vad som inte är utvärderings-
bart. Vissa beslut kommer svårligen att kunna utvärderas eftersom po-
litiska beslut naturligtvis inte tas utifrån aspekten om de är utvärde-
ringsbara eller inte. Vissa utvärderingar skulle däremot kunna under-
lättas med en bättre planering i samband med att besluten tas. 
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Mångfaldssatsningen � utgångspunkter 

Myndigheten för skolutveckling (MSU) fick av regeringen i uppdrag att 
under 2006 och 2007 satsa 225 miljoner i stöd till skolor och kommuner 
i segregerade områden. Utgångspunkterna för den här satsningen (i 
fortsättningen kallad mångfaldssatsningen) återfinns i 2004/05 års bud-
getproposition och i regeringsuppdraget till MSU (U2005/2937/S). I 
propositionen sägs följande:1 

En segregerad miljö bidrar till ett utanförskap som kan skapa en ut-
satthet för barn och unga. Den ökade segregationen är ett problem 
som för att kunna brytas kräver samlade insatser av flera olika sam-
hällssektorer. Skolan är den arena där nästan alla barn och unga vis-
tas en stor del av sin tid. I skolans uppdrag ligger, förutom kunskaps-
uppdraget, att förmedla de demokratiska värderingar som vårt sam-
hälle bygger på och att bistå föräldrarna i fostran av eleverna. 

Det är, enligt regeringen, i de segregerade områdena som det finns en 
överrepresentation av elever som inte når målen. Det är skolor i dessa 
områden som är särskilt resurskrävande och som behöver stöd. I 
många fall kommer därför storstadsområdena att omfattas av de olika 
insatserna. 

De sakområden som regeringen har tänkt sig att myndigheten ska 
prioritera är språkutveckling för elever med utländsk bakgrund (an-
tingen svenska, svenska som andraspråk, modersmålsundervisning), in-
satser för läsutveckling och ämnesundervisning på modersmålet för 
elever med utländsk bakgrund. Andra sakområden är samverkan mel-
lan skola och hem, fortsatt och förstärkt arbete med idéskolor liksom 
insatser för att en större andel av eleverna från gymnasieskolor i segre-

                                         
1. Proposition 2004/2005:1, s. 69.  
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gerade områden ska studera vidare. Ett särskilt fokus ska läggas på i 
vilken utsträckning och på vilket sätt som myndighetens insatser bi-
dragit till att stärka rektorers och lärares förutsättningar att arbeta med 
elevers språkutveckling. 

Insatserna ska vidare präglas av långsiktighet, dvs. effekterna av sats-
ningarna får inte upphöra i och med att stödet från regeringen upphör. 
Strukturella faktorer som kompetens och organisation har därför an-
setts som viktiga faktorer i satsningen, men stödet måste samtidigt an-
passas till lokala förutsättningar och behov. 

Regeringen vill att myndigheten i sitt arbete tar tillvara inte bara 
egna erfarenheter av tidigare insatser, utan också de erfarenheter som 
t.ex. Malmö kommun har när det gäller insatser i mångkulturella sko-
lor liksom erfarenheter från storstadssatsningen.2 

Myndigheten för skolutveckling 
MSU tolkar uppdraget som att insatser ska riktas mot områden där seg-
regationen är störst och som har de största behoven av utvecklingsre-
surser. Med segregation uppfattar MSU att det handlar om etnisk seg-
regation. Annan segregationsproblematik ligger således utanför upp-
draget. 

En viss nyans finns dock i MSUs utgångspunkter i jämförelse med 
regeringens. MSU använder mångfaldsområden i stället för segregerade 
områden, ett begrepp som vi tolkar ska ge en mer positiv innebörd. 
MSU menar att det inte bara är invandrarelever som ska få stöd utan 
alla elever som har behov av stöd; behov och inte invandrarskap ska 
vara satsningens fokus.3  

Kriterierna för att få stöd är till att börja med kommuner, inte en-
skilda skolor. Urvalet av kommuner har i huvudsak gjorts utifrån kri-
terierna måluppfyllelse och andel elever med utländsk bakgrund. För 
att bli ”utvald” krävdes en måluppfyllelse på 75 % eller lägre och att 
andelen elever med utländsk bakgrund var 18 % eller högre. Urvalet 

                                         
2. Utbildnings- och kulturdepartementet (2005-03-17). Uppdrag om förstärkta sats-

ningar på skolor i segregerade områden.    
3. Myndigheten för skolutveckling (2005-11-29). Bättre resultat och minskade skill-

nader – planering för mångfaldsarbetet 2006-07, s. 6f.   
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har i huvudsak gjorts utifrån Skolverkets statistik för dessa variabler år 
2004. 

Antalet kommuner som uppfyllde kriterierna och där ett särskilt ut-
vecklingsbehov identifierades blev 32 stycken, omfattande ungefär 100 
skolor. Insatserna skulle omfatta såväl grund- som gymnasieskolor. 

Följande 32 kommuner har omfattats av myndighetens särskilda 
satsning: 

Tabell 1. Kommuner som omfattas av den särskilda satsningen, grupperade efter 
kommuntyp. 

Storstäder Större städer Industrikommuner 

Göteborg Borås Bjuv 

Malmö Eskilstuna Gislaved 

Stockholm Helsingborg Gnosjö 

Förortskommuner Norrköping Markaryd 

Botkyrka Södertälje Olofström 

Burlöv Uppsala Trollhättan 

Haninge Västerås Värnamo 

Huddinge Örebro  

Järfälla Medelstora städer  

Salem Köping  

Solna Landskrona  

Sundbyberg Sigtuna  

Upplands-Bro Trelleborg  

Upplands Väsby   

Den särskilda satsningen på de 32 utvalda kommunerna omfattade 
ett ”paket” av insatsområden. Det är insatsområden som myndigheten 
diskuterat med andra myndigheter som t.ex. Skolverket och Högsko-
leverket men även med praktiker och forskare med stor erfarenhet 
inom mångfaldsområdet. Myndigheten har, som nämnts, dessutom 
egna erfarenheter av tidigare satsningar. 

Vilka aktiviteter respektive kommun slutligen valde, som också kan 
vara andra insatsområden än de som finns i myndighetens ”paket”, var 
avhängigt den dialog som MSU och kommun fört. Utvecklingsdialogen 
är den metod som MSU använt i denna satsning och även i tidigare 
satsningar under hela 2000-talet. 
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Syftet med dialogen är få fram en problembild, dvs. att ge kommu-
nerna en större självinsikt och därmed en ökad kunskap om den egna 
kommunens situation. Problembilden är tänkt att utgöra en bra ut-
gångspunkt för en behovsanalys. Det innebär emellertid inte att myn-
digheten bara ska acceptera de behov som kommunen identifierar, 
utan ifrågasätta och utmana de föreställningar som kommunerna har 
som grund för sina förslag på insatser eller arbetssätt. 

Det utvecklingsstöd som myndigheten ger ska vidare präglas av del-
aktighet, långsiktighet och vara resultatinriktat. Stödet får således inte 
ha en kortsiktig projektkaraktär eftersom effekten ofta upphör när 
stödet upphör. Strukturella faktorer som kompetens och organisation 
har därför ansetts som viktiga faktorer i satsningen, men stödet måste 
samtidigt anpassas till lokala förutsättningar och behov. Några av de 
mer framgångsrika insatser som myndigheten hänvisar till i detta avse-
ende är kompetensutvecklingen för lärarna som genomfördes inom 
ramen för storstadssatsningen liksom myndighetens rektorsutbildning. 

Dialogen mellan myndighet och kommun manifesteras slutligen i en 
formell överenskommelse. I den specificeras kommunens val av aktivi-
teter och de medel som myndigheten tillskjuter. De insatser som myn-
digheten föreslog och som kommunerna hade möjlighet att ta del av 
var följande: 

MSU:s förslag på insatser  
De riktade insatserna till de 32 utvalda kommunerna består bl.a. av: 

� En vidareutveckling av dialoginsatserna 

� Insatser riktade till rektorer, t.ex. kompetensutveckling om språkut-
veckling, förhållningssätt i t.ex. värdefrågor, erfarenhetsutbyte genom 
nätverk för skolledare i gymnasieskolan etc. 

� Insatser riktade till lärare, t.ex. personalförstärkning för ämnesunder-
visning på modersmål, ökad omfattning av studiehandledning, kom-
petensutveckling för lärare om flerspråkiga elevers läsutveckling, and-
raspråksinlärning och förhållningssätt samt kompetensutveckling för 
modersmålslärare 

� Kompetensutveckling riktad till förvaltningschefer och studie- och 
yrkesvägledare i mångfaldskunskap 
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� Kompetensutveckling för lärare och skolbibliotekarier om läsutveck-
ling 

� Utbildning och nätverk för kommunala processledare 

� Skolmässor för elever i storstäderna 

� Mötesplatser för samverkan mellan forskare och skola 

 
De generella insatserna riktade till alla kommuner består av:  

� Insatser när det gäller modersmål: 

� Kompetensutveckling för modersmålslärare 

� Kompetensutveckling i matematik samt tvåspråkighetsdidaktik för 
modersmålslärare 

� Förstärkt försöksverksamhet med ämnesundervisning på modersmål  

� Nätbaserade möjligheter till ämnes undervisning på modersmål 

� Förstärkt satsning på idéskolor 

� Insatser för att utveckla gymnasieskolan: 

� En försöksverksamhet där elever i grundskolan ges möjlighet att stu-
dera yrkesförberedande kurser på gymnasienivå 

� Pilotprojekt med fokus på samverkan inom och mellan skolformer 
och kommuner samt på mentorskap 
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Uppdraget till Mälardalens högskola 

Uppdraget eller utvärderingen som det formulerats till Mälardalens 
högskola av MSU, är att fånga de effekter som myndighetens insatser 
samlat bidragit till, dvs. såväl av myndighetens dialogbaserade arbets-
sätt som av de åtgärder som myndighet och respektive kommun 
kommit överens om i utvecklingsdialogerna. 

De effekter som ska sökas ska förstås utifrån MSU:s övergripande 
uppdrag att stödja och stärka förutsättningarna för kommunerna och 
skolorna att arbeta för ökad måluppfyllelse. Det rör sig med andra ord 
inte, enligt MSU, om att söka effekter på elevnivå. 

Uppdraget består av två delar. Den ena delen innebär att högskolan 
gör en samlad bedömning av hela mångfaldssatsningen, dvs. en sum-
mering av alla de utvärderingar som kommuner, högskolor, universitet 
och andra aktörer inkommer med, inklusive myndighetens egna 
genomförda uppföljningar och utvärderingar. 

Den andra delen innebär en mer djupgående effektstudie av ett urval 
av de 32 kommuner som ingår i den särskilda satsningen. Urvalet ska, 
enligt myndigheten, utgöras av samtliga storstäder (Stockholm, Göte-
borg, Malmö) samt cirka två kommuner från var och en av kommun-
grupperna i satsningen. 

Utöver detta är tanken att högskolan ska genomföra två fördjup-
ningsstudier. Den ena studien ska koncentrera sig på dialogen som me-
tod. Den andra ska undersöka hur själva processen sett ut när det gäller 
de utbildningsanordnare som myndigheten upphandlat, dvs. är meto-
den att använda mellanhänder som förmedlare av myndighetens bud-
skap en bra metod? 
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Underlag  
Det material som ligger till grund för denna rapport är av olika slag, 
dels ett omfattande skriftligt material, dels intervjuer. Det skriftliga 
underlaget består dels av 32 delrapporter liksom 32 slutrapporter som 
kommunerna själva har redovisat och som avser deras egna aktiviteter, 
dels utvärderingar av t.ex. olika utbildningsanordnare eller andra kon-
trakterade utvärderare. 

Intervjuerna är genomförda i ett antal fallstudiekommuner bland de 
32 kommunerna. Valet av fallstudiekommuner, 15 stycken (varav tre är 
ett fall och därför egentligen 13 fallstudier) har gjorts utifrån olika 
principer. Urvalet är inte slumpmässigt och syftar inte till att kunna 
dra några generella slutsatser. Det beror inte bara på att urvalet är litet 
utan beroende på att det underlag som urvalet i våra urvalskommuner i 
sin tur grundar sig på, dvs. skolor, lärare, rektorer elever etc. är för li-
tet för att kunna dra några generella slutsatser. Fallstudierna är inte hel-
ler ”särskilt djupa”. 

Urvalet har i stället gjorts utifrån ett antal olika aspekter och efter 
diskussion med myndigheten centralt och genom de regionala enheter-
na. De tre storstadskommunerna, Stockholm, Göteborg och Malmö 
kunde inte väljas bort, enligt MSU. Det fanns också önskemål om att 
åtminstone någon kommun från varje delkategori, dvs. mellanstor 
stad, förortskommun etc. skulle ingå i urvalet. Urvalet uppfyller dessa 
önskemål. 

Vi har valt några kommuner utifrån att de varit med i tidigare sats-
ningar, som t.ex. Storstadssatsningen eller ingått i myndighetens tidiga-
re utvecklingsdialoger. En kommun, Järfälla, är med för att de inte va-
rit med i någon tidigare satsning, Uppsala har en speciell satsning på 
processledare och Eskilstuna har studieverkstäder. Gislaved, Gnosjö 
och Värnamo har gemensamt valt samma insatsområden och utgör 
därför en fallstudie. Syftet med fallstudierna är framför allt att hitta in-
tressanta idéer, hitta möjliga fördjupningar eller problematiseringar 
som kan ge oss en fylligare bild av bl.a. den här typen av satsningar för 
den fortsatta utvärderingen. En viss generell bild kommer vi ändå att 
kunna ge i vissa aspekter eftersom vårt uppdrag är att försöka samman-
fatta satsningarna för alla dessa 32 kommuner. 

Under hösten 2007 genomfördes sammanlagt ett 30-tal intervjuer, 
dels med representanter från MSU som ansvarat för överens-
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kommelserna med våra fallstudiekommuner, dels med representanter 
från fallstudiekommunerna. Under våren 2008 genomfördes också ett 
30-tal intervjuer med åtta av våra fallstudiekommuner, efter det att 
slutrapporterna skickats in till MSU i april. I de senare intervjuerna har 
vi talat med samma kommunrepresentanter som i den första omgången 
men också kompletterat med intervjuer i 10 skolor (rektor, ett par lä-
rare och ibland elever på respektive skola). Under hösten 2008 har yt-
terligare några intervjuer genomförts (varav en intervju i Södertälje 
som inte tillhör våra fallstudiekommuner). Att vi inte intervjuat alla 
våra fallstudiekommuner efter det att slutrapporterna kommit in, be-
ror på tidsbrist. Dels är det svårt att få intervjutider som passar, dels 
har i stort sett hela vårt underlag kommit in under sista halvåret 2008, 
ett underlag som utgör merparten av hela rapportens underlag (en för-
teckning över gjorda intervjuer finns i referenslistan). 

I våra intervjuer har vi ställt bland annat frågor kring hur det gått till 
när nulägesanalys och åtgärdsplaner tagits fram, i vilken mån fram-
gångsfaktorer diskuterats, vilka principer som gällt vid urval av åtgär-
der som myndigheten finansierat och åtgärder som inte fått stöd. Vi 
har också ställt frågor kring dialogmedarbetares kompetens och erfa-
renheter av att arbeta med dialoger, vilken typ av utbildning de fått 
och hur rollen som dialogmedarbetare uppfattats. Dialogmötenas ut-
formning dvs. vem som tagit initiativ till mötena, vem som bestämt 
dagordningen, hur mötena fungerat, vilka som deltagit, vem som lett 
mötena och när dialogerna har betraktats som avslutade, är också frå-
gor vi ställt. 

Men vi har också berört begrepp som mångfald, framgång, resultat 
och effekter i mångfaldssatsningen och bett intervjupersonerna reflek-
tera kring dessa begrepp. Frågorna har sammantaget berört flera olika 
delar i mångfaldssatsningen. Men samtliga frågor har inte kunnat ställas 
i alla intervjuer och alla intervjuade har inte heller haft så mycket att 
säga kring alla frågor. 

Vi har arbetat i två team med två personer i varje team och delat upp 
fallstudiekommunerna mellan teamen. Intervjuerna har delvis varit 
strukturerade. Teamen har haft samma grundfrågor, som delvis tagit 
form av öppna intervjuer beroende på intervjupersonernas erfarenheter 
och kunskaper. Vi har lovat anonymitet i redovisningen, dvs. vi anger 
inte källan till de uttalanden eller citat som används. 
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I en av de särskilda fördjupningsstudierna, som gäller hur processen i 
upphandlingen av utbildningsanordnare har gått till, har 15 intervjuer 
genomförts (varav en del som telefonintervjuer). 

I följande tabell finns de valda fallstudiekommunerna. I tabellen har 
vi också fört in om de varit med i tidigare dialoger, om de varit med i 
Storstadssatsningen och om de haft utbildningsinspektion. Att vi lagt 
in utbildningsinspektionen beror på att det är många som åberopar ut-
bildningsinspektionens rapporter och de krav som inspektionen ställt 
och som delvis sammanfaller med insatser som ingår i mångfalds-
satsningen. 

Tabell 2. Fallstudiekommuner.  

Kommun Utvecklingsdialog Storstads
satsning 

Utbildnin
gsin-

spektion 
 2006/07 2005 2004 2002 2001 1999- År 

Storstäder 

Göteborg X X X  X X 2004-05 

Malmö X X X  X X 2005 

Stockholm X X X   X 2006-07 

Förortskommuner 

Haninge X X X  X X 2006 

Järfälla X       

Upplands Väsby X  X    2006 

Större städer 

Eskilstuna X X   X   

Norrköping X   X   2007-08 

Uppsala X      2005-06 

Västerås X X  X    

Medelstora städer 

Landskrona X X X     

Industrikommuner 

Gislaved X      2004 

Gnosjö X       

Trollhättan X X   X  2006-07 

Värnamo X      2007 
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Problembild 

Eftersom uppdraget är omfattande och möjligheterna att ta sig an upp-
draget är flera, är det viktigt att diskutera den problembild som sats-
ningen bygger på. Att det finns anledning att diskutera problembilden 
beror dels på att det finns flera analysnivåer att ta hänsyn till; det hand-
lar om individ-, skol-, kommun- och samhällsnivå, dels att de variabler 
eller faktorer som ingår i den här typen av analys, oavsett nivå, är 
många. 

Vi kommer att diskutera problembilden lite utförligare i den avslu-
tande analysen men vi berör delar av denna problematik redan nu. Ut-
gångspunkten för den här satsningen är, som nämnts tidigare, att mål-
uppfyllelsen i kommunen är låg, i det här fallet 75 % eller lägre. Med 
låg måluppfyllelse menas att eleverna inte uppnått betyget godkänt el-
ler högre i samtliga ämnen. Den andra utgångspunkten är att kommu-
nen också ska ha en stor andel elever med utländsk bakgrund, i det här 
fallet 18 % eller högre. Med elever med utländsk bakgrund menas ele-
ver som antingen är födda utomlands eller elever som är födda i Sveri-
ge men där båda föräldrarna är födda utomlands. 

Ett problem har alltid en normativ utgångspunkt. Det som en per-
son ser som ett problem behöver inte vara ett problem för någon an-
nan, även om faktaunderlaget är detsamma. Sedan är frågan om dessa 
personer är överens om orsaken till problemet, hur det ska lösas, hur 
stort det är liksom vad som är möjligt att lösa. Var sätter vi gränsen för 
acceptabel måluppfyllelse – 75, 80 eller 100 %? Är det acceptabelt att 
knappt hälften av kommunerna har en måluppfyllelse på 75 % eller 
lägre? Handlar mångfaldssatsningen om att skapa mångfald eller lösa 
integrationsfrågorna på en mer övergripande samhällsnivå eller är in-
satsen begränsad till ett antal skolor eller ett antal kommuner? 
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Vad som är huvudorsaken till låg måluppfyllelse kan skifta från fall 
till fall. En del skulle säkert hävda att huvudproblemet är att elever 
med utländsk bakgrund har för dåliga språkkunskaper, andra att det är 
en skolledningsfråga och ytterligare andra att det är förhållningssättet 
mot eleverna. Att det finns en mängd olika förklaringar till den låga 
måluppfyllelsen beror också på att det finns förklaringsfaktorer på oli-
ka nivåer och att de samvarierar. Varje enskild elev har sina förut-
sättningar. Lärare, skolledare, skolstruktur, kommun och samhälle bi-
drar med sina förklaringsfaktorer. 

Om vi sneglar på en del av litteraturen finns ett antal faktorer som 
brukar nämnas som förklaringar till låg måluppfyllelse.4  

Av figur 1 ser vi att det finns faktorer som påverkar måluppfyllelsen 
som ligger utanför skolans ram, som exempelvis elevernas språkkunska-
per, socioekonomiska faktorer, föräldrastöd och vistelsetid i Sverige. Men 
det finns också faktorer som ligger innanför skolans ram, som exem-
pelvis förhållningssätt och attityder till eleverna, skolans stöd till eleverna, 
undervisningsmetoder, krav och förväntningar på eleverna och skolans 
prioriteringar. 

Det kan tyckas som att det är ett huvudproblem som vi ska lösa i 
slutänden, låg måluppfyllelse. Men som vi kan se av figuren finns ett 
oändligt antal orsaksfaktorer bakom detta problem liksom ett oändligt 
antal sätt på hur det kan lösas. 

 

                                         
4. Se t.ex. Skolverket (2006). Skolverkets lägesbedömning 2006; Skolverket (2005); 

Elever med utländsk bakgrund. En sammanfattande bild; Skolverket (2001). Utan 
fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen?; SOU 2006:40. Utbildningens 
dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis; Skolverket (2005). Vad gör 
det för skillnad vad skolan gör. Om skolors olikheter och deras betydelse för elevernas 
studieresultat; Skolverket (2004). Attityder till skolan 2003. Elevernas, lärarnas, skol-
barnsföräldrarnas och allmänhetens attityder till skolan under ett decennium; Skol-
verket (2006). Vad händer med likvärdigheten i svensk skola. En kvantitativ analys av 
variation och likvärdighet över tid; SOU 2005:29. Storstad i rörelse. Kunskapsöversikt 
över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal.  
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Figur 1. Faktorer som påverkar måluppfyllelsen. 

 

Nulägesanalysen 
I arbetet med mångfaldssatsningen har nulägesanalysen setts som en av 
grundpelarna i detta arbete och utgör en del i den metod som myndig-
heten använder, nämligen dialogmetoden. MSU har därför stöttat de 
flesta kommunerna i deras analysarbete. Antingen har man sett till att 
den över huvud taget kommit till stånd eller att den fördjupats. Vi 
skulle således redan här kunna konstatera att en av effekterna av MSUs 
arbete är påverkan på kommunernas nulägesanalyser. 

Låt oss kort beröra vad som tagits upp i nulägesanalysen, vad som 
undersökts och hur man presenterar problembilden. Om vi går ige-
nom de utvalda kommunernas nulägesanalyser är de olika ur olika 
aspekter. Det kan delvis bero på den tid som respektive kommun lagt 
ned på att skriva denna nulägesanalys. Det kan finnas lika mycket fakta 
och analys bakom en kort som en långt utformad nulägesanalys fast 
det inte framgår av själva dokumentet. Samma typ av iakttagelse kan 
göras när det gäller de 32 kommunernas slutrapporter. 
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För en del kommuner finns det sedan tidigare underlag i form av 
kvalitetsredovisningar, intervjuer av elever, personal, föräldrar m.fl. 
Många kommuner åberopar också den utbildningsinspektion som 
Skolverket gjort i kommunen. 

En stor del av de problem som skymtar i nulägesanalyserna är mo-
dersmålsundervisningen, svenska som andraspråk liksom språkutveck-
ling i allmänhet, bristen på föräldrakontakter, attityder och förhåll-
ningssätt. Men det är också, i många fall, bristen på analys. Man vet 
inte riktigt varför det ser ut som det gör. Det är frågor som rör mång-
faldsarbetet. 

Av följande beskrivning får man känslan av att just denna kommun 
ställer sig frågan om det är någonting som man lyckats med över hu-
vud taget: 

Att måluppfyllelsen inte alltid når önskvärda nivåer kan förklaras 
av skolans bristande motivering av eleverna och deras familjer, bris-
ter i helhetssyn i undervisningen, bristande stöd till elever med behov 
därav, bristande samverkan mellan personal som inte fyller elevernas 
behov, dåligt nyttjande av pedagogiska resurser och/eller verksamhet 
och undervisning otillräckligt anpassad till ett föränderligt samhälle. 

Om vi börjar med modersmålsundervisningen visar nuläges-
analyserna att det finns flera typer av problem. Ett av problemen gäller 
att hitta modersmålslärare med behörighet och kompetens, något som 
varit svårt med tanke på alla de olika språk som finns på många orter. 
En annan fråga som uppfattats som ett problem, är att alla elever som 
har rätt att delta i modersmålsundervisningen inte deltar av olika skäl. 
Det kan bero på att eleverna själva eller deras föräldrar inte vill, efter-
som föräldrarna anser att det är svenska som deras barn ska lära sig. En 
annan vanlig orsak är att modersmålsundervisningen vanligtvis erbjuds 
efter skoldagens slut. 

Ett annat problem är att modersmålsundervisningen inte betraktas 
som en del av den vanliga skolan. I många nulägesanalyser betonas att 
samarbetet mellan skolan och modersmålsundervisningen är dåligt och 
i vissa fall icke-existerande. Anledningen anses vara att modersmåls-
lärarna normalt sett inte är knutna till skolans arbetslag och därför inte 
heller deltar i skolornas planering av undervisningen. Undervisningen i 
svenska som andraspråk håller inte heller alltid den kvalitet som den 
borde eller ges inte i tillräcklig omfattning. Bakom detta sägs ligga 
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okunskap om hur undervisningen när det gäller tvåspråkiga barn över 
huvud taget ska bedrivas och organiseras. Modersmål och fler-
språkighet har inte varit prioriterade områden och inte heller samord-
nade med skolans övriga verksamhet. De har inte heller betraktats ur 
ett långsiktigt perspektiv. I nulägesanalyserna skriver man att det till 
stor del även är en fråga om attityder och ämnets status. 

Det senare betonas också i en nyligen genomförd studie av Skolver-
ket: 

De skolor som kommit längst med att utveckla sin verksamhet för 
elever med annat modersmål kan sägas ha ”vänt på perspektivet” i 
förhållande till andra skolor när det gäller utgångspunkterna för 
verksamheten. Gemensamt för skolorna är att de i högre grad tar en 
utgångspunkt i en flerspråkig elevgrupp för planering av verksamhe-
ten och det fanns ett medvetet förhållningssätt i vad man gjorde på 
skolan. De närmar sig ett synsätt där flerspråkigheten ses som resurs 
snarare än som problem.5  

Ett resultat i denna studie är också att elever med utländsk bakgrund 
och som deltagit i både svenska som andraspråk och modersmålunder-
visning har ett genomsnittligt högre meritvärde är de som enbart delta-
git i svenska som andraspråk. 6 

Ett problemområde som beskrivs i nulägesanalyserna är föräldra-
samverkan eller snarare bristen på föräldrasamverkan. Det anses vara 
svårt att komma till tals med föräldrarna. Det finns, menar man, en 
okunskap hos föräldrar till elever med utländsk bakgrund om hur den 
svenska skolan fungerar liksom vilka krav som ställs på elever och för-
äldrars engagemang. Det är inte bara så att många av dessa föräldrar har 
en annan syn på skolan och dess roll, utan det finns även många prak-
tiska hinder som t.ex. språksvårigheter. Många mer eller mindre lycka-
de försök har gjorts för att öka kontaktytorna med dessa föräldrar men 
det upplevs fortfarande som ett svårforcerat område. 

Ytterligare ett ämne i nulägesanalyserna, och som inte bara gäller at-
tityder och förhållningssätt till elever med utländsk bakgrund, är atti-
tyder och förhållningssätt till alla ”elever med problem”. I en av nuläges-

                                         
5. Skolverket (2008), s. 25. 
6. Ibidem, s. 19. Här diskuteras också möjliga orsaker till varför det förhåller sig 

på detta sätt. 
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analyserna vänder sig kommunen emot sina egna skolor som antyder 
att man ”inte har det elevunderlag man önskar”. 

Några kommuner har, oavsett om de fullt ut gjort en analys av or-
saksfaktorerna, en ganska ”rak” hållning till resultatet i kommunen, 
dvs. de försöker inte dölja att de faktiskt har en del problem. 

Flera av våra 32 kommuner har haft ambitionen att göra en mer 
bakomliggande analys av de problem som finns eller behöver åtgärdas. 
Två sådana exempel är Västerås och Haninge. De är också är intressan-
ta ur andra perspektiv, som vi återkommer till senare i analysen. 

Två exempel 
I Västerås har man låtit göra en särskild studie som försökt att kartläg-
ga de 230 ungdomar som våren 2005 lämnade grundskolans årskurs 9 
utan att nå godkänd nivå i något av ämnena svenska, matematik och 
engelska. 47 av dessa 230 ungdomar hade inte godkänt i något av de tre 
ämnena. Av det totala antalet elever som lämnade årskurs 9 i grundsko-
lan våren 2005 utgjorde dessa 14 %.7  

Underlaget i den här undersökningen utgjordes dels av skriftliga svar 
av den personal som undervisade eleverna i klasserna 4-6 och 7-9 liksom 
intervjuer av 15 av dessa elever. 45 av de 230 eleverna hade anlänt till 
Sverige sent, vilket innebär att det endast fanns uppgifter för dessa för 
åren 7-9 liksom att tiden för dem att hämta in kunskaper har varit all-
deles för kort. För resten, 185 elever, ombads skolpersonalen, som haft 
dessa elever i klasserna 4-6, att ge ett omdöme (136 svar inkom). För 
klasserna 7-9 fanns svar för nästan alla 230 elever. 

Om vi börjar med orsakerna till varför eleverna inte har lyckats i de 
tre ämnena är samstämmigheten stor. De tre huvudfaktorerna för en 
stor del av 230-gruppen är låg motivation, stor frånvaro och brist på för-
äldrastöd. Problemet, som man ser det från skolhåll, är svårigheterna 
att påverka dessa tre huvudfaktorer. 

En tredjedel av eleverna bedöms vara teoretiskt obegåvade, var fjärde 
elev bedöms ha dyslexi eller språkstörning. Inlärningshinder i kombi-
nation med socialt utsatta livssituationer anses vara bidragande orsaker 
till låg motivation, känslor av misslyckande och som resulterar i ett 
undvikandebeteende och därmed omfattande frånvaro från skolan. 

                                         
7. Edlund, H (2007). 
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Skolan anser sig oftast ha vidtagit de insatser och stödåtgärder som 
varit möjliga. Hindren anses ligga utom skolans räckhåll. Det är fakto-
rer inom individen och elevernas sociala situation som tycks utgöra 
hindren. Hjälp från andra, som exempelvis socialhjälp eller föräldrar 
krävs, menar skolpersonalen. 

Problemen bland dessa elever är emellertid inte nya. Nästan alla av 
de elever som bedömdes av lärare i årskurserna 4–6 ansågs ha skolpro-
blem redan under dessa år. Det är således ungefär samma personer med 
ungefär samma problem som identifierats i tidigare skolår som nu går 
ur grundskolan utan godkända betyg i ett eller flera ämnen. De pro-
blem som identifierats i klasserna 4–6, låg motivation, litet stöd hem-
ifrån och svårt med inlärning är således desamma under senare skolår. 

Samtidigt dras slutsatsen att det inte handlar om brist på insatser un-
der vare sig år 4–6 eller 7–9 utan bara att det uppenbarligen inte räckt 
till. På frågan om vad som skulle krävas ansåg ungefär hälften av lärar-
na i årskurs 4–6 att det skulle behövas mer resurser, medan lärarna i 
årskurserna 7–9 inte såg detta som det stora problemet utan menade i 
stället att de fanns ett behov av insatser utanför skolans ram; till famil-
jen och i form av exempelvis insatser från socialtjänst och barn- och 
ungdomspsykiatrin. 

Av ovanstående kan vi sammanfattningsvis utläsa att många av de 
problem som fanns hos dessa elever, enligt skolpersonalen, inte kunde 
lösas av skolan. 

Hur ser då dessa elever själva på orsakerna till att man inte uppnått 
godkänt i nämnda ämnen?8  

� Att ha upplevt upprepade misslyckanden under lång tid och att ha 
känslan av att aldrig duga till och att inte få beröm för de ansträng-
ningar man gjort 

� Att inte känna sig sedd och förstådd i skolan. Att ha upplevt att lärare 
inte verkar ha brytt sig om att eleven inte förstod och inte erbjöd mer 
hjälp 

� Att ha en mycket svag självkänsla, att ha varit mycket tystlåten och 
blyg, att inte våga prata inför klassen 

� Att ha specifika inlärningsproblem, t ex dyslexi som lärare inte tog på 
allvar eller som utreddes alltför sent eller inte alls 

                                         
8. Ibidem, s. 23. 
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� Att ha svårt att lära sig och dessutom personliga problem, sjukdomar, 
stress, psykiska och psykosomatiska reaktioner och självmordsförsök 

� Att ha varit retad och mobbad utan att lärare förstått detta och där-
med inte heller ingripit 

� Att ofta ha skolkat för att undvika en utsatt situation i skolan 

� Att inte själv kunna förmå sig till att be vuxna om hjälp 

� Att skämmas över sin livssituation, sin familj och sig själv. Att ha 
nära anhöriga med missbruksproblem, där eleven tvingats till stort 
ansvarstagandet för hem och syskon 

Andra studier 
Hur stämmer de intryck vi förmedlat ovan med andra studier som haft 
ungefär samma utgångspunkt? Om vi ser till en rapport som berör 
denna problematik, t.ex. Skolverkets rapport, Utan fullständiga betyg, 
nämns följande faktorer som orsak till elevernas bristande måluppfyl-
lelse:9  

� De personliga relationerna mellan den enskilde eleven och vissa lärare 
tycks genomgående ha varit dåliga i gruppen elever utan fullständiga 
betyg 

� Flexibilitet och anpassning till elevernas förutsättningar och behov 
inte betonats i så stor utsträckning vid övergångar eller vid byten av 
lärare 

� Skolan väntar för länge med att ge stöd 

� Elevaktiva arbetssätt med starka inslag av enskilt arbete ibland inte 
passar elever som av olika skäl har svårigheter att få fullständiga betyg 

� Lärares olika sätt att undervisa samt flera lärarbyten under grundsko-
letiden, utgör faktorer som i negativ bemärkelse tycks påverka ele-
vernas möjligheter att nå målen” 

� Att eleverna utan fullständiga betyg i stor utsträckning inte känt till 
vad som krävs för att få fullständiga betyg. Detta problem har då of-
tast sin förklaring i att lärare i olika ämnen inte har samtalat och till-
sammans formulerat en grund för gemensamma bedömningskriterier 
och värderingar, vilket i slutändan ofta beror på att man inte i till-

                                         
9. Skolverket (2001). Utan fullständiga betyg, s. 30 ff.  
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räcklig grad diskuterat sig samman kring synsätt och förhållningssätt, 
exempelvis vilken kunskap som eleverna skall sträva mot 

� Besvärlig familjesituation i form av skilsmässor, alkoholproblem, rela-
tionsproblem 

� Föräldrarnas utbildningsnivå 

� Läs - och skrivsvårigheter som förklaring till elevers svårigheter att nå 
målen dominerar, men också en mer allmän utgångspunkt att förse-
nad språkutveckling påverkat studierna negativt 

� Skolans personal tar oftare en utgångspunkt i individens svårigheter 
att lära och beskriver dem som extrema, vilket gör att förväntningar-
na på elevernas prestationer har blivit låga 

� En problematik kring likvärdigheten i betygssättning  

� Behörighetskraven till gymnasieskolan bidrar till en fokusering och 
satsning på ämnena svenska, matematik och engelska, vilket gör att 
andra ämnen i grundskolan ”slås ut”  

� I de skolor där lärare betonar både omsorg och kunskap och arbetar 
med motiverande insatser är också måluppfyllelsen högre  

� De elever som inte trivs i skolan upplever att lärarna inte lyckas enga-
gera dem. Dessa elever upplever ett utanförskap, de blir inte sedda i 
skolan och uppfattas inte sällan som stökiga. Skolorna anger ofta so-
ciala problem som orsaker 

� Lärare anser sig var betydligt bättre på att upptäcka elever i behov av 
särskilt stöd än att ge kompetent stöd till dessa elever 

I rapporten från Västerås är det två olika perspektiv som förmedlas. 
Skolorna anser att de gjort allt de kunnat för dessa elever och att det 
som återstår att åtgärda snarare ligger hos den enskilde eleven, inte hos 
skolan. I Skolverkets undersökning finner vi i hög utsträckning samma 
orsaker som de som eleverna själva förmedlat i Västerås. 

Om vi ser till en annan rapport, från Haninge kommun, har man 
försökt att vända på problembilden och frågar sig om problemen verk-
ligen ligger hos eleverna och inte hos skolan. När författarna till Han-
inges rapport studerat de åtgärdsprogram som gjorts är det i högre grad 
de svaga sidorna hos eleverna som lyfts fram. I knappt 40 % av åtgärds-
programmen lyfter man fram barnens och elevernas starka sidor. Bar-
nen beskrivs inte så sällan med svepande betecknar som t.ex. att ”X har 
problem med nästan allt”. 
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Rapportförfattarna menar att de förändringar som föreslagits i åt-
gärdsprogrammen sällan haft med förändringar i den pedagogiska mil-
jön att göra, dvs. i personalens förhållningssätt, arbetsmetoder, organi-
sation etc. 

Problematisering av personalens kompetens förekommer i knappt en 
procent av fallen. Bilden är alltså entydig: fokus ligger på individens 
problem, ytterst sällan problematiseras verksamhetens kultur, organi-
sation, arbetsformer, personalens förhållningssätt och kompetens.10 

Man menar att det som behövs är en förändring av perspektivet, 
som man kallar en synvända. En synvända innebär att man ändrar fo-
kus från att det är hos barnen som problemen kan finnas till att funde-
ra över hur stor del av problemen som ligger inom skolans ram. 

Om vi ser till de nulägesanalyser som kommunerna redovisat, finns 
det kommuner som gjort en hel del bakomliggande analyser, medan 
andra helt enkelt konstaterar att måluppfyllelsen är lägre hos den 
grupp som insatserna i första hand riktar sig emot, dvs. elever med ut-
ländsk bakgrund. Man får ibland känslan av att detta konstaterande 
hos vissa kommuner kommer som en liten överraskning. 

Samtidigt som de flesta nu gjort en typ av nulägesanalys, tycks det 
också finnas en insikt hos en del att det finns mycket att göra för att 
komma åt bakgrundsfaktorerna till låg måluppfyllelse. Vi illustrerar 
detta med följande exempel hämtade ur kommunernas slutrapporter: 

I det undersökningsarbete som gjorts framkommer att många enheter 
saknar en ordentlig analys av sin skola som grund för det kvalitetsar-
bete som ska bedrivas. Resultaten blir otydliga eftersom utgångsläget 
är otydligt 

Utvärdering och analys kring gymnasieskolans kunskapsresultat be-
höver förbättras. Det saknas analys av effektiviteten av de stödåtgär-
der skolorna vidtar för att öka gymnasieelevernas måluppfyllelse 

För att kunna prioritera rätt åtgärder behöver analysen ytterligare 
fördjupas. En av arbetsgruppens viktigaste uppdrag har därför varit 
och är att bredda och fördjupa det påbörjade analysarbetet. Vi behö-
ver mer kunskap och förståelse för de bakomliggande faktorer som 
finns till den dåliga måluppfyllelse som alltför många av våra elever 
har, speciellt invandrarpojkarna 

                                         
10. Haninge kommun (2006). Det behövs en synvända, s. 22. 
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Vi har inte någon tillräckligt bra bild av avhopp och byten, handlar 
det om lärare eller undervisning? Eller om elevgruppen eller helt 
andra orsaker? Vilka elever hoppar av? 

Det finns olika inställningar till den egna förmågan att analysera och 
förstå vilka insatser som behövs. Dock ska noteras att de som är till-
freds med hur den egna skolan hanterar frågan sällan kan presentera 
eventuella samband och resultat utifrån gjorda insatser. 
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Åtgärder som kommunerna vidtagit 

En av de besvärligaste uppgifterna i ett utvärderingsuppdrag av det slag 
vi presenterar har varit att försöka kategorisera de åtgärder eller insat-
ser som de olika kommunerna vidtagit. Denna svårighet har även be-
skrivits av utvärderarna i Storstadssatsningen.11 Vår huvuduppgift är 
visserligen inte att kategorisera de åtgärder som vidtagits, men bakom 
ett sådant kategoriseringsarbete finns en förhoppning om att finna ty-
per eller kategorier av insatser som tycks fungera bättre än andra insat-
ser. 

En del kommuner beskriver gärna alla typer av satsningar som gjorts 
inom denna ”mångfaldsram” oavsett om det är ett resultat av mång-
faldssatsningen eller inte. Följden blir att det blir svårt att urskilja de 
insatser som gjorts med medel från mångfaldssatsningen. Vissa mång-
faldskommuner har fått resurser från regeringen för personalförstärk-
ningar, de så kallade Baylan-pengarna som inte ingår i mångfaldssats-
ningen, men som ändå nämns i några rapporter. 

Ett annat problem i kategoriseringsarbetet är vad som ska betecknas 
som mångfaldssatsning och vad som ska betecknas som vanlig skolut-
veckling, om de nu går eller är önskvärda att skilja åt. En hel del av det 
budskap som mångfaldssatsningen förmedlar, t.ex. om värdegrund och 
att utbildningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 
finns uttrycka i läroplanen, Lpo 94. Att samverka i arbetslag finns be-
skrivet i Lpo 94 och man kan fråga sig om arbetslagsutveckling, som 
många kommuner satsar på i mångfaldssatsningen, är en specifik mång-
faldsfråga? Likaså kan man fråga sig om betygsfrågor, även det beskri-
vet i många rapporter, är en mångfaldsfråga? 

                                         
11. SOU 2005:29, s. 45. 
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Att göra en förteckning över alla de insatser som kommunerna vid-
tagit är ogörligt och en matris över kommunernas åtgärder blir oöver-
skådlig. Slutrapporterna från kommunerna redovisar i många fall en 
lång sammanfattning i punktform över alla typer av åtgärder som vid-
tagits. Även om man skulle välja ett fåtal insatsområden, som exempel-
vis språkutveckling eller föräldrasamverkan, har variationen av aktivi-
teter inom respektive kategori varit stor. Antalet åtgärder säger dock 
inte alltid hur stora satsningarna varit även om många anger att all per-
sonal i kommunen deltagit eller all personal från en skola deltagit. Ska 
omfattningen av insatsen då bedömas exempelvis utifrån antalet delta-
gare, vilka resurser som använts, hur omfattande olika utbildningar va-
rit? 

Att säga att den ena eller den andra kommunen gjort mer eller 
mindre i en jämförelse eller satsat på olika områden är inte heller sär-
skilt fruktbart eller rättvist. Det beror på vad kommunen tidigare gjort 
och på hur problembild och förutsättningar ser ut i respektive kom-
mun. Hur många eller hur omfattande insatserna har varit på kom-
munnivå säger således ingenting om hur ”duktiga” de varit. Har man 
tidigare arbetat mycket med föräldrasamverkan är det ju inte säkert att 
det är just detta man vill satsa på den här gången. 

Vad vi vill säga är att vi har försökt att vrida och vända på underla-
get, ändrat och lagt till kategorier utifrån syftet för att försöka ge en 
bild av vad som gjorts. Vi har haft som utgångspunkt att kategorierna 
inte bör vara för många eller för få. 

Vi vill också påpeka att kommunernas del- och slutrapporter bör 
tolkas med en viss försiktighet. En del rapporter är ganska sparsmaka-
de, medan andra är relativt omfattande och utförliga. Det innebär inte 
att det i kommuner med en mager rapport finns en mager verksamhet 
och vice versa. En omfattande och välskriven rapport kan innehålla 
mycket retorik som kanske inte ger en rättvis bild av verksamheten. Vi 
har ändå gjort ett försök nedan att kategorisera insatserna och ge några 
exempel från respektive kategori. 

Genomförda insatser 
Låt oss börja med en kort ekonomisk översikt över stödet till de 32 
kommunerna och de generella satsningarna. Den första tabellen visar 
vad de generella satsningarna kostat liksom hur stor andel av dessa som 
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de 32 kommunerna utnyttjat. Den andra tabellen speglar det ekono-
miska utfallet för de särskilda insatserna som endast de 32 kommuner-
na fått ta del av, liksom antalet deltagare från dessa kommuner i olika 
kompetensutvecklingsinsatser. 

Tabell 3. Det ekonomiska utfallet för de generella satsningarna, tkr. 

Verksamhet 32 kommuner 
Totalt alla  
kommuner 

Stöd till lokala initiativ till utvecklingsarbete 6 015 18 730 

Idéskolor för mångfald 3 400 4 900 

Utvecklingsdialogen i Malmö kommun 10 mkr 10 000 10 000 

Modersmål och flerspråkighet – stimulansbidrag 2 300 6 200 

Utvecklingsdialogen i 32 kommuner 66 213 66 213 

Insatser för bättre samverkan och mentorskap 2 143 4 300 

Elever i behov av särskilt stöd – mångfald 2 043 5 000  

Totalt 92 114 115 343 

Tabell 4. Det ekonomiska utfallet för de särskilda insatserna riktade till de 32 
kommunerna, tkr, och antalet deltagare i olika kompetensutvecklings-
insatser. 

Verksamhet 
Antal deltagare, 
32 kommuner 

Kostnad, 
32 kommuner 

Kompetensutveckling för rektorer och lärare om 
förhållningssätt m.m. 

2 279 6 130 

Kompetensutveckling för lärare om flerspråkiga 
elevers läsutveckling 382 4 750 

Utbildning av och nätverk för kommunala process-
ledare 173 4 000 

Rektorsutbildningens kompetensutvecklingsinsatser 
i mångfaldsprojektet 

157 11 000 

Kompetensutveckling för lärare och skolbiblioteka-
rier om läsutveckling 

134 3 000 

Kompetensutveckling och nätverk för SYV 121 3 000 

Kompetensutveckling i matematik (mångfald) 150 1 800 

Samverkan skola – forskning – mångfald 263 5 000 

Totalt 3 659 38 680 

Av tabellerna kan vi utläsa att den totala kostnaden för de 32 dialog-
kommunerna uppgår till ungefär 130 (92 + 38) miljoner kronor, varav 
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ungefär hälften, drygt 66 miljoner kronor, är de specifika insatserna i 
dessa 32 kommuner. Vi ser att antalet deltagare i olika utbildningar 
från dessa 32 kommuner är drygt 3 600 personer. 

Hur många individer som omfattats av de generella satsningarna går 
däremot inte att beräkna eftersom det i många fall handlar om projekt. 
Exempelvis har det funnits 64 projekt i 43 kommuner inom projektet 
Stöd till lokala initiativ till utvecklingsarbete (LOKI), 22 projekt inom In-
satser för bättre samverkan och mentorskap och 70 projekt inom Idésko-
lor varav 30 valts ut under 2006 och 2007. 12 

Projekten har också olika ekonomisk och geografisk omfattning. 
Projekten i t.ex. Lokala initiativ till utvecklingsarbete (LOKI) har en 
ekonomisk spännvidd från 30 000 till en miljon kronor och en geogra-
fisk spännvidd från en skola till att omfatta en hel kommun.13  

Rent allmänt kan vi säga att de 32 kommunerna har valt olika strate-
gier i sina satsningar. Någon kommun har valt att satsa på endast en 
skola, några har satsat på några skolor, en del har försökt att anlägga 
ett helhetsperspektiv och inkluderat hela kommunen. Satsningarna 
inom respektive kommun har också haft olika karaktär. Vissa sats-
ningar som exempelvis konferenser om attityder i skolan kan ha sam-
lat all skolpersonal i en kommun medan frågor om enskilda analysme-
toder endast samlat ett antal pedagoger. 

Resultaten av dessa insatser är i alla delar ännu inte är redovisade, en 
del utvärderingar inte gjorda och alla medel ännu inte förbrukade.  

Nedan har vi försökt beskriva karaktären på en del av de insatser 
som gjorts i form av några exempel. Vi hänvisar i övrigt läsaren till ut-
värderingarna av de specifika insatserna. Även i dessa enskilda utvärde-
ringar ges emellertid sällan någon mer samlad bild av karaktären på in-
satserna av precis samma skäl som anförts ovan. 

Vi har valt att redovisa de gjorda insatserna utifrån ett par av insats-
områdena, nämligen värdegrund, språkutveckling/ämnesutveckling, or-
ganisering/processtöd, föräldrasamverkan, elevinsatser och övriga insat-
ser.  

                                         
12. Myndigheten för skolutveckling (2008). Bättre resultat och minskade skillnader 

2006-2007, s. 17f.  
13. Segerholm, Christina (2008). LOKI – en statlig satsning på lokalt mångfalds-

arbete i kommunal utbildning, s. 3. 
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Värdegrund  
Likaväl som hela mångfaldssatsningen handlar om en kompetenshöj-
ning inom alla områden handlar det bakomliggande problemet i stor 
utsträckning om attityder och förhållningssätt, dvs. värdegrund. Vär-
degrund är ett vitt begrepp som egentligen innefattar allt som har med 
bemötande att göra; att visa respekt, att tillämpa ett demokratiskt syn-
sätt, att tillåta och utnyttja mångfalden, attityder till eleverna, förvänt-
ningar på eleverna etc. 

En del av satsningarna inom värdegrundsområdet har genomförts i 
form av utbildningar. Ett exempel är Kompetensutveckling för rektorer 
och lärare om förhållningssätt m.m. Den har riktat sig till nästan 2 300 
personer från, med något undantag, de 32 kommunerna. Utbildningen 
har bestått av olika moment där deltagarna i alla moment först intro-
ducerats i vilka kurser som finns, sedan gjort en egen behovsanalys och 
därefter valt kurser. Exempel på kurser har varit ”medvetenheten om 
betydelsen av attityder och förhållningssätt”, ”att leva i ett mångkultu-
rellt samhälle” och ”likabehandlingslagen”. 

En annan utbildningsinsats har gällt Kompetensutveckling för studie- 
och yrkesvägledare. Syftet med insatsen har varit att ge ”…studie- och 
yrkesvägledare en vidgad förståelse för och ökad kompetens kring hur 
de kan ge likvärdig vägledning med utgångspunkt från styr-
dokumenten med ett mångfaldsperspektiv, samt möta och motivera 
elever med utländsk bakgrund att vilja fortsatt utbildning.”14 

I andra satsningar som Ökad kunskap om mångfald inom särskolan, 
där bland annat mottagandet av elever med utländsk bakgrund och 
stöd till modersmålsundervisning ingått, ryms också insatser för att få 
en gemensam grund i förståelsen av flerkulturella elevers situation. 
Samma sak kan sägas om Ledarskap för mångfald där deltagarna själva, 
rektorerna, i hög utsträckning kunnat styra innehållet. En av profes-
sionens stora utmaningar, enligt rektorerna, var just värdegrunds-
frågor.15  

Att värdegrundsfrågorna ansetts viktiga kan vi bland annat utläsa i 
några av kommentarerna kring utbildningarna. I nyss nämnda utbild-

                                         
14. Myndigheten för skolutveckling (2008). Bättre resultat och minskade skillnader 

2006-2007, s. 12. 
15. Norberg, Katarina (2008); Specialpedagogiska institutet (2008). Ökad kunskap 

om mångfald i skolan. 
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ning, Ledarskap för mångfald, hade några rektorer gärna sett mer inslag 
av mångfald och att:  

Mångfald är så mycket mer än det vi har diskuterat på denna utbild-
ning. Var finns könsperspektivet, synen på handikapp, religiösa spör-
smål m.m.? Jag hade väntat mig att begreppet mångfald skulle in-
rymma mer av frågor om olikheter och beröringspunkter mellan oss 
människor med olika kulturell, religiös och socioekonomisk bak-
grund för att öka förståelse och acceptans. 16 

Även i en annan utbildning, Utbildning och nätverk för kommunala 
processledare framkom synpunkter på avsaknad av ett mångfalds-
innehåll. Detta var dock ett medvetet val, enligt anordnaren av utbild-
ningen.17 

De här exemplen har berört i huvudsak ordnade utbildningsinsatser 
för ett stort antal deltagare, främst från de 32 kommunerna men i vissa 
fall även från andra kommuner. Om vi ser till de särskilda insatserna i 
våra 32 kommuner finns en hel del inslag som på olika sätt försökt på-
verka värdegrund och attityder. Nedan följer några exempel: 

I Gnosjö har man genomfört aktiviteter som syftar till att öka förstå-
elsen mellan olika "etniska grupper" genom anordnandet av matlag-
ning, bowling och värdegrundsövningar. 

I Trelleborg har alla skolor arbetat målmedvetet mot mobbing. De 
har haft värdegruppsövningar och rollspel; två elever har besökt Sydaf-
rika; de har deltagit i föreläsningar om mänskliga rättigheter i Malmö 
och det har förts en diskussion med representanter från Kvinnohuset 
om kvinnligt och manligt våld. 

I Norrköping har dramapedagoger tillsammans med elever i årskurs 
7–9 utvecklat ett forumspel kring bemötande och attityder mellan lära-
re och elever samt mellan elever och mellan lärare. 

I Burlöv har kulturaktiviteter, som resor, läger, biobesök, mång-
kulturvecka i kommunen m.m. arrangerats för ökad motivation och 
integration. 

I Landskrona har Landskrona–Kävlinge–Svalöv gymnasieförbund 
genomfört "En resa som ingen annan" för ungefär 900 elever som är en 
interaktiv föreställning om flyktingskap och om att söka asyl.  

                                         
16. Norberg, Katarina (2008), s. 19. 
17. Blossing, Ulf (2008).  
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Språkutveckling/ämnesutveckling 
En stor ”aha-upplevelse” för många i mångfaldssatsningen är insikten 
om språkets betydelse, inte bara när det gäller modersmålet och dess 
betydelse för utvecklingen av det svenska språket, utan även språkets 
betydelse för alla övriga ämnen i skolan. Språkutveckling/ämnes-
utveckling är kanske den största satsningen i mångfaldsprojektet och 
rymmer många olika typer av insatser. I kategorin finner vi exempelvis 
utbildningar om flerspråkighet, svenska som andraspråk, utbildning i 
modersmålets betydelse för språkutveckling och utbildning av mo-
dersmålslärare. Andra insatser har gällt språkets betydelse för andra 
ämnen, som t.ex. matematik liksom satsningar inom biblioteksområdet 
utifrån syftet att vidga språket och läslusten. 

Här finns utbildningar eller utvecklingsprojekt som Kompetens-
utveckling för lärare om flerspråkiga elevers läsutveckling och andraspråks-
inlärning, Kompetensutveckling för lärare och skolbibliotekarier om läs-
utveckling, Insatser för ökad kvalitet på undervisningen i och på moders-
mål, Tema modersmål och Matematik i ett interkulturellt och flerspråkigt 
perspektiv. Dessutom är det så att många av de utbildningar som 
nämnts under kategorin värdegrund ovan också innehållit inslag som 
berört dessa ämnen. 

Men det finns också inslag av dessa moment inom insatsområdet Idé-
skolor och Lokala initiativ till utvecklingsarbete (LOKI). Den senare 
satsningen har dominerats av ”…utvecklingsarbeten som syftar till 
bättre språktillägnelse och begreppsbildning.” Konkret har det handlat 
om att utveckla modersmålsundervisningen, undervisningen i svenska 
som andraspråk men även språkutvecklande arbetssätt såsom exempel-
vis litteraturläsning och sagor.18 

För att ta ett av de nämnda projekten ovan, Kompetensutveckling för 
lärare och skolbibliotekarier om läsutveckling har detta projekt syftat till 
att ”…stärka bibliotekets pedagogiska roll för att på sikt öka lärande-
mål med avseende på språk-, läs- och skrivutveckling.” 19 

Projekten som genomförts under ledning av Högskolan i Borås har 
bedrivits i arbetslag bestående av lärare, skolbibliotekarier och skolle-
dare och där högskolan gjort mentorsbesök. De lokala projekten på 

                                         
18. Segerholm, Christina (2008). LOKI – en statlig satsning på lokalt mångfalds-

arbete i kommunal utbildning, s. 3.  
19. Limberg, Louise, m.fl. (2008), s. 2. 
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skolorna har haft olika karaktär som bokprat, högläsning, lästävlingar, 
men även haft syftet att införa datoriserade bibliotekssystem liksom att 
skapa nya bibliotekslokaler.20 

I projektet Tema modersmål har skolledare och modersmålslärare va-
rit de primära målgrupperna. De områden som insatsen riktat sig emot 
är informations- och kunskapsspridning, kompetensutveckling och 
metodutveckling. En viktig insats när det gäller informations – och 
kunskapsorienterande har varit att skaffa en webbplats, Tema Mo-
dersmål. Arbetet har bedrivits av ett 30-tal arbetsgrupper, där varje 
grupp bestått av maximalt fem modersmålslärare med undervisning 
inom samma språk. På hemsidan finns idag material och information 
på 35 olika språk liksom annan typ av material. Antalet besökare på 
hemsidan har uppgått till ungefär 2 000 per dag. 

När det gäller kompetensutveckling i Tema modersmål har den 
främst skett i form av konferenser och seminarier medan metodutveck-
ling bl.a. gällt översättning av material och läromedel. 21 

Andra insatser inom området språkutveckling/ämnesutveckling har 
handlat om möjligheter för modersmålslärare att utbilda sig i ämnes-
kunskaper. Stimulansbidraget har till stor del inneburit att modersmåls-
lärare kunnat studera vidare på högskolan i olika ämnen, ofta i form av 
studier på halvtid och arbete på halvtid.22 Tanken med kursen Matema-
tik i ett interkulturellt och flerspråkigt perspektiv har varit att olika kate-
gorier av lärare skulle delta. På denna kurs, som delvis skett på distans, 
har modersmålslärare, matematiklärare/klasslärare och lärare i svenska 
som andraspråk funnits representerade. En insikt, som framkom vid 
ett av kurstillfällena, var att många modersmålslärare är dåligt insatta i 
matematik liksom att matematikkunniga inte var riktigt medvetna om 
skillnader i undervisningskultur.23 

Ur våra 32 kommuners slutrapporter har vi tagit följande exempel: 
I Bjuv har biblioteket utarbetat temalådor innehållande fack- och 

skönlitteratur. 

                                         
20. Ibidem, s. 4. 
21. Ramböll Management (2007), s 3 ff. 
22. Myndigheten för skolutveckling (2007). Förstärkt försöksverksamhet med äm-

nesundervisning på modersmål och kompetensutveckling för modersmålslärare, Dnr. 
2006:231. 

23. Löwing, Madeleine (2008). 
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I Helsingborg har exempelvis författarbesök, teaterföreställningar, 
högläsningstävling, utveckling av skolbiblioteket, utlåning till föräldrar 
genomförts. 

I Norrköping har samtliga skolor fått reflektera över flerspråkig un-
dervisning. 

Utbildning i IT som verktyg för flerspråkiga elever har genomförts i 
Järfälla. Vidare har pilotprojekt i matematik på modersmål satts igång 
liksom utbildning i matematik för modersmålslärare och kompetens-
utveckling i Svenska som andraspråk och didaktik för tvåspråkiga för 
all personal. 

På en skola i Västerås har modersmålslärarna i somaliska, arabiska 
och kurdiska samverkat med övrig lärarpersonal och organiserat en 
halv dag varje vecka med fokus på språkinlärning. 

Ett nätverk för lärare med svenska som andraspråk liksom ett nät-
verk för NO-utvecklare har bildats, båda i Göteborg. 

All personal på Hammarbyenheten i Upplands Väsby har deltagit i 
Att stimulera, utveckla och bedöma barns/elevers språkutveckling. 

Dessutom har många kommuner anlitat separata föreläsare i olika 
ämnen inom detta område. 

Organisering/processtöd 
Organisering/processtöd handlar om hur skolans arbete ska organiseras. 
Det kan gälla hur modersmålslärarnas integrering i det vanliga skolar-
betet ska öka och hur processledarnas stöd i det kommunala mång-
faldsarbetet ska användas. Andra organisatoriska frågor kan vara bil-
dandet av mångfaldsgrupper i skolorna, en större satsning på arbetslag, 
ett bättre ämnesutbyte mellan lärare, en bättre organisering av motta-
gandet av elever. 

Här finns i likhet med övriga kategorier många olika satsningar. 
Men det som främst berörts i rapporterna är organiserandet av mo-
dersmålsundervisningen. Det handlar dels om när den ska ges – inom 
eller efter ordinarie skoltid – och hur modersmålslärarna ska vara or-
ganiserade. Ska de vara organiserade som en särskild grupp eller enhet 
eller mer integrerade i den vanliga skolverksamheten? Följande citat 
som visar hur det kan fungera i en skola har vi hämtat från en av de 
särskilda utvärderingarna: 
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Du skulle ha sett igår! Alla lärare satt i personalrummet och fikade – 
men modersmålslärarna de fikade i korridoren! 24 

Att frågan fått stor vikt har att göra med insikten om att en ökad 
kunskap i modersmålet inte bara skyndar på inlärningen av det svenska 
språket utan också är viktig för förståelsen av alla andra ämnen. 

De åtgärder som vidtagits i just modersmål har handlat om att öka 
såväl modersmålets som modersmålslärarnas status.  

Även om insikten om modersmålslärarnas situation funnits tar det 
naturligtvis en viss tid innan man får till en fungerande organisation. 
Följande reflektion från utbildningen om Ledarskap för mångfald får 
illustrera detta:25 

Vad innebär handledning i modersmål rent konkret? Hur gör jag 
som ledare när jag inte ens själv vet vad det är? Hur kan jag integrera 
modersmålslärarna i organisationen?  

Utifrån vårt material har vi hämtat följande exempel på insatser i 
kommunerna: 

I Sigtuna finns ett stöd att utveckla modersmålslärarnas samarbete 
med andra lärare. 

Ett seminarium för alla om modersmålets betydelse i Järfälla har ge-
nomförts och tre skolor i kommunen har bedrivit pilotprojekt med 
inkludering av modersmålslärare. 

I Upplands Väsby har "Nya språkcentrum" bildats med ansvar för 
modersmålsundervisningen. 

I utvärderingen av Idéskolor nämns att modersmålsundervisningen 
på de flesta skolor har flyttats, från att tidigare ha erbjudits efter skol-
tid till att nu genomföras inom ordinarie skoltid.26 I projektet Stimu-
lansbidrag sägs att arbetet med tvåspråkig undervisning har lett till att 
modersmålslärare och ordinarie lärare börjat med gemensam plane-
ring.27 

                                         
24. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 56. 
25. Norberg, Katarina (2008), s. 8. 
26. Gisselberg, Kjell och Lindström, Susanne (2007). Utvärdering av projektet Idé-

skolor för mångfald: Delrapport 2, s. 17. 
27. Myndigheten för skolutveckling (2007). Förstärkt försöksverksamhet med äm-

nesundervisning på modersmål och kompetensutveckling för modersmålslärare, s. 5. 
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I en av satsningarna inom projektet Lokala initiativ till utvecklings-
arbete (LOKI) nämns att: ”Modersmålslärarna finns nu med på e-post 
listor och inbjuds till fester som de andra lärarna.”28  

Föräldrasamverkan 
Föräldrasamverkan är insatser som på olika sätt har försökt få föräldrar 
mer intresserade av skolan. Det har bland annat handlat om att ge in-
formation till invandrarföräldrar i olika språk, fler möten med föräld-
rar i grupper i syfte att informera om den svenska skolan, utbildning 
av föräldrar, utvecklingssamtal tillsammans med eleven etc. 

Föräldrasamverkan har av många upplevts som ett ganska besvärligt 
och komplicerat område. I ett av projekten inom Idéskolor fick en av 
intervjupersonerna frågan varför föräldrarnas intresse för att komma 
till skolan var så svalt: 29 

Jag tror att det finns jättemånga orsaker till det. Dels kan man själv 
ha 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 sko-
lan… 

Föräldrarna kommer gärna när det gäller utvecklingssamtal för det 
egna barnet eller om det görs saker tillsammans men inte gärna på för-
äldraråd. Samtidigt görs påpekandet att anledningen till att föräldrarna 
inte kommer till föräldramöten är en klassfråga. Det är inte bara för-
äldrar som invandrat till Sverige som inte kommer till föräldramöten. 
Även de som haft sociala problem och dålig erfarenhet av skolan i sin 
ungdom uteblir.30 I en annan rapport skriver man att det finns en tack-
samhet som gör att föräldrar till invandrarbarn inte skull drömma om 
att föra fram kritiska synpunkter.31 

Några exempel på föräldrasamverkan hämtade från kommunernas 
slutrapporter: 

                                         
28. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 50. 
29. Gisselberg, Kjell och Lindström, Susanne (2007). Utvärdering av projektet Idé-

skolor för mångfald: Delrapport 2, s. 23.  
30. Ibidem, s. 24. 
31. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 18. 
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I en kommun har många föräldrar lockas till bibliotekets Torsdags-
tankar på kvällstid. Där diskuteras olika teman som religion, identitet 
etc.32 

I Örebro har Vivalla/Öknaskolan 4 föräldracirklar samarbetat med 
Rädda Barnen utifrån en modell som bygger på "Barnen i våra hjär-
tan". Man har också tillsammans med modersmålslärarna startat för-
äldracirklar som handlar om det svenska skolsystemet. 

I Norrköping har lärare, skolledare och yrkesvägledare besökt elever 
och föräldrar i hemmet. 

En av insatserna i Stockholm kallas samarbetsläxor som utgår från 
strävansmålen där föräldrarna inkluderas. 

I Burlöv finns en utbildning för föräldrar (COPE) som hjälper dem 
att stärka sin föräldraroll.  

Utöver detta finns en stor mängd föräldramöten, kafémöten och 
olika föräldrautbildningar.  

Direkta elevstödjande åtgärder 
Åtgärderna inom mångfaldssatsningen har framför allt riktats till lärare 
men även till rektorer, studievägledare och modersmålslärare. Syftet är 
att dessa insatser så småningom ska komma eleverna till del. Direkta 
elevstödjande åtgärder har dock genomförts där eleverna förväntas 
medverka. 

Ett sådant projekt är Samverkan mellan skolformer och mentorskap 
för elever med utländsk bakgrund. Inom detta projekt har 22 delprojekt 
fått stöd. Målgrupper för insatsen har främst varit elever med utländsk 
bakgrund men också föräldrar, politiker och studenter har berörts. 

Exempel på olika insatser inom detta projekt: 
I Botkyrka har elevteam från gymnasieskolan gjort videoreportage 

om samhällsproblem och om samverkansövningar mellan myndighe-
ter. 

I Eskilstuna har särskilt stöd i skolgång och yrkesvägledning givits 
till elever med romsk bakgrund. 

                                         
32. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 44. Kommunen är av-

identifierad i rapporten. 
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I Göteborg har ett särskilt projekt riktats till den turkisktalande in-
vandrargruppen på Hisingen. I projektet involveras hela familjen där 
mentorer med samma etniska bakgrund från universitet och högskola 
ger stödundervisning och medverkar i aktiviteter för ökad kvalitet på 
fritiden. 

Mentorer på Chalmers i Göteborg har gett stöd i matematik till ele-
ver på gymnasiet på Chalmersområdet. 

I Hässelby har tidigare elever vid skolan varit personliga mentorer för 
pojkar vid skolan. 

1/3 av gymnasiekursen Engelska C för elever från fyra olika gymna-
sieskolor i Landskrona har förlagts till Malmö högskola. 

Ett mentorsprogram i Västerås har syftat till att stimulera språkut-
veckling och självförtroende genom att ungdomar med utländsk bak-
grund gått med i fritidsföreningar inom kultur och idrott. 

Ett mentorsprogram inom LOKI-satsningen har syftat till att åstad-
komma ett interkulturellt utbyte. Det har skett genom att en student 
från högskolan fungerat som mentor för ett barn i ett mångkulturellt 
område under en bestämd tidsperiod. Satsningen innebär att mentorer 
förbinder sig att vara tillsammans med sitt mentorsbarn tre timmar 
varje vecka under en sexmånadersperiod.33 

Övriga insatser 
Det vi berört ovan är en bråkdel av alla de insatser som genomförts. 
Det är inte alltid helt klart vad som är ett resultat av mångfalds-
satsningen eller vad som ändå skulle ha genomförts i kommunerna. 
Vidare är frågan vad som är mångfaldssatsning och vad som ska betrak-
tas som vanlig skolutveckling? 

Är exempelvis insatser eller utbildningar om bedömning och analys, 
dvs. hur betyg ska sättas eller metoder för hur elever ska kunna bedö-
mas eller diagnostiseras som t.ex. performansanalys eller LUS, en del av 
mångfaldssatsningen eller är det vanlig skolutveckling? Är det så att 
mångfaldssatsningen lett till vanlig skolutveckling? Det kanske inte ens 
är intressant, relevant eller möjligt att skilja mångfaldsinsatser från van-
lig skolutveckling. Kanske ska alla insatser betraktas som delar av en 
allmän kvalitetshöjning i skolan. 

                                         
33. Ibidem, s. 25ff. 
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Vi ska inte fördjupa oss mer just nu i beskrivningen av olika insatser, 
vi återkommer senare med fler exempel. Vi övergår nu till att försöka 
finna effekterna av denna satsning. Vi börjar med att diskutera de teo-
retiska och praktiska förutsättningarna för att kunna mäta effekter. 
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Att mäta effekter – teoretiska och prak-
tiska utgångspunkter 

Utgångspunkter 
Uppdraget, eller utvärderingen som det formulerats till Mälardalens 
högskola, är att fånga de effekter som myndighetens insatser samlat bi-
dragit till, såväl av myndighetens dialogbaserade arbetssätt som av de 
åtgärder som myndighet och respektive kommun kommit överens om 
i utvecklingsdialogerna. 

Uppdragets innebörd är i sig inte svårt att konceptualisera. Men hur 
mäter vi detta, vilka variabler ska mätas för att ge svar på dessa frågor? 
I uppdraget talas det om effekter, men inte specificerat vilka effekter. I 
myndighetens egna dokument menar man att den egna insatsen ska 
bedömas på följande sätt:  

Myndighetens processtöd genom utvecklingsdialog ska således utvär-
deras gentemot de resultat som har uppnåtts i kommunen i form av 
t.ex. att utvecklingsprocesser startat, att den lokala förmågan att dri-
va eget kvalitetsarbete stärkts etc.  

Vad som sedan händer med de åtgärder som man kommit överens 
om i överenskommelserna har kommunerna och skolorna ansvar för 
att genomföra och utvärdera.34 

Det finns således två ”utvärderingsobjekt”, det ena är om dialogen 
stärkt kommunernas förutsättningar att bedriva ett mångfaldsarbete, 
det andra är vilka effekter som de konkreta åtgärderna lett till. 

                                         
34. Myndigheten för skolutveckling (2005-11-29). Bättre resultat och minskade 

skillnader – planering för mångfaldsarbetet 2006-07, s. 15. 
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Båda dessa utvärderingsobjekt handlar emellertid om att mäta effek-
ter. Men eftersom en stor del av satsningen har handlat om att skapa 
strukturer och förutsättningar, vilket såväl dialogen som de insatser 
som vidtagits i åtgärdsplanen syftar till, går det sällan att skilja dessa 
båda utvärderingsobjekt åt.  

Effekt 
Effektmätningar brukar innehålla vissa komplikationer. Det beror på 
innebörden av begreppet effekt. En effekt är definitionsmässigt någon-
ting som inträffar som annars inte skulle ha inträffat. Man brukar i det 
här sammanhanget tala om den kontrafaktiska utvecklingen, dvs. att 
mäta den tänkta utvecklingen kontra den som faktisk inträffat. Men 
eftersom vi bara har en verklighet och klockan inte kan vridas tillbaka 
är det oftast, om än inte alltid, svårt att veta som skulle ha hänt utan 
den insatta åtgärden. 

Samtidigt påtalar MSU att konsekvensen av att arbetet är långsiktigt 
är att resultaten, åtminstone på elevnivå, inte kan avläsas förrän på just 
lång sikt. Det innebär att den effektvariabel som är startpunkten för 
mångfaldssatsningen, måluppfyllelse, inte kan användas som måttstock 
på om insatsen har lyckats eller inte, enligt MSUs sätt att resonera. 
MSUs utgångspunkt är därför att inrikta mätningen på om förut-
sättningarna för att så småningom nå denna måluppfyllelse har föränd-
rats. Det handlar t.ex. om att se om lärare och rektorer ökat sin kom-
petens och förståelse för språkutvecklingens betydelse eller om attity-
derna och förhållningssätten förändrats. 

Man kan närma sig en effektmätning på olika sätt. I en situation där 
insatsen från början är specificerad och syftet är att åstadkomma en 
viss bestämd effekt, skulle man kunna använda en ”baklängesmetod”, 
dvs. utgå ifrån det som ska förklaras (B i figur 2) och försöka härleda 
vilka de förklarande faktorerna är (A1 – An). Om t.ex. syftet med en in-
sats är att minska antalet elever som går ut utan fullständiga betyg, 
skulle man till en början se hur denna variabel utvecklats. Därefter 
skulle man undersöka tänkbara bidragande faktorer till denna föränd-
ring. Myndighetens olika insatser skulle kunna vara sådana faktorer. 

Den här ansatsen bygger på att vi har en utfallsvariabel som är mät-
bar över tid, vilket t.ex. måluppfyllelse är. I kommunrapporterna finns 
också resonemang om att vissa variabler förändrats över tid men man 
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har svårt att säga vad det är som påverkat detta. Det beror naturligtvis 
på att det finns ett antal beroende variabler, dvs. variabler som påver-
kar ett bestämt utfall. 

Figur 2. Baklängesmetod. 

  

Utgångspunkten i den här studien är i huvudsak den motsatta. Upp-
draget består i att se vilka effekter som åstadkommits, dvs. vi startar 
inte utifrån ett specifikt utfall, eftersom detta tycks svårfångat, utan tar 
reda på vilka effekter våra insatser givit. Det innebär att vi utgår ifrån 
det som förklarar till det som ska förklaras.  

Figur 3. Framlängesmetod. 
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Vi har kallat denna ansats för ”framlängesmetoden”.35 De båda här 
nämnda angreppssätten är dock inte, vilket bör påpekas, varandra ute-
slutande. Även om man använder en ”baklängesmetod”, dvs. gör en or-
saksanalys, och hittar förklaringsvariablerna, gäller det fortfarande att 
fastställa om det är myndigheten som står bakom dessa variabler. 

För att mäta effekter krävs en jämförelse av något slag, dvs. vad som 
skulle ha hänt utan insatsen. I praktiken kan en sådan jämförelse aldrig 
bli ”helt riktig”, eftersom vi bara har en verklighet. Det vi kan göra är 
en approximation, dvs. en så god uppskattning som möjligt av den 
kontrafaktiska utvecklingen. 

I den här utvärderingen kan man säga att våra mätpunkter inte är de 
bästa. När det gäller själva dialogen, dvs. den diskussion som förts mel-
lan myndighet och respektive kommun och som resulterat i en över-
enskommelse, har vi som mångfaldsutvärderare kommit in för sent. 
Att intervjua parterna efteråt, dvs. låta myndighetens dialogteam lik-
som de kommunala motparterna uttala sig om hur dialogen varit, blir 
aldrig riktigt bra. Att få en bra bild av ”hur det egentligen” gått till, får 
man bäst genom deltagande observation. 

Arbetet med den här utvärderingen startade 2007 och kommunerna 
lämnade en delrapport juni 2007. I delrapporterna nämns ofta att 
kommunerna precis påbörjat sina insatser, att insatserna kommer att 
genomföras senare och att det är alldeles för tidigt att mäta effekter. 
Det senare säger man visserligen också i vissa fall i slutrapporterna 
2008. Ur denna aspekt hade det varit bättre att arbetet med utvärde-
ringen startat 2008 och pågått under 2009. Men om vi skulle mäta effek-
terna 2009 i stället för 2008 uppkommer ett annat problem. Ju längre vi 
väntar desto större är sannolikheten att många fler faktorer kommer in 
och påverkar en utveckling, dvs. det blir ännu svårare att urskilja 
myndighetens olika insatser. Detta är inget specifikt för just det här 
projektet, utan effektmätningar innehåller ofta den här typen av pro-
blem och något som betonas starkt i tidigare liknande insatser.36 

                                         
35. Nilstun, T. & Hermerén, G. (1984). Utvärderingsforskning och rättsliga refor-

mer, s. 140ff. De kallar den första metoden för orsaksanalys och den andra för ef-
fektanalys.  

36. Se t.ex. SOU 2005:29. Storstad i rörelse. 
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Jämförelsenorm 
Den jämförelse som ligger närmast till hands och den som de flesta 
förmodligen först tänker på är att jämföra kommuner som tagit del av 
mångfaldssatsningen med kommuner som inte fått detta mångfalds-
stöd. Den första frågan blir då om det är kommuner som ska jämföras 
eller om det är skolor? I de kommuner som valts ut är strategin något 
olika. Många har satsat på hela kommunen, dvs. alla skolledare eller 
skolpersonal har omfattats av vissa åtgärder, medan det i andra kom-
muner bara gällt särskilda skolor. Hur får man likvärdighet i detta eller 
med andra ord hur kan dessa kommuner eller skolor matchas för att få 
bästa tänkbara jämförbarhet? 

Kriteriet att t.ex. skolor har ungefär samma måluppfyllelse eller un-
gefär samma andel elever med utländsk bakgrund är för grova mått. 
Inom respektive skola med till synes samma måluppfyllelse eller andel 
elever med utländsk bakgrund kan elevpopulationen se helt olika ut. 
Dessa 18 % kan i vissa fall vara en någorlunda liten och homogen 
grupp medan det i en annan skola kan vara oerhört varierande bak-
grund hos eleverna. 

Skolverket försökte exempelvis för ett par år sedan finna tre par av 
tvillingskolor där det verkade vara ungefär samma bakgrundsfaktorer i 
respektive tvillingskola utifrån syftet att försöka förklara om skolan 
som sådan gjorde någon skillnad. Vid närmare studie visade det sig att 
det kunde vara flera bakgrundsfaktorer utanför skolan som skiljde sko-
lorna åt och som från början inte gick att se. Det kunde exempelvis 
skilja sig med avseende på socioekonomiska aspekter; i vilken grad för-
äldrarna hade arbete, andelen ensamstående föräldrar etc. Dessa fakto-
rer kan ju i sin tur påverka föräldrars möjligheter att hjälpa sina barn, 
som i sin tur kan ge olika betygsresultat bland eleverna o.s.v.37 

Även om vi hittar en någorlunda likvärdig skola ur elevsynpunkt 
som jämförelseobjekt, måste även arbetet på skolan undersökas. Det 
finns ju många skolor som arbetar med mångfaldsfrågor som inte ingår 
i denna satsning och som kanske lyckas ännu bättre än den skola som 
får detta stöd. Att hitta en skola som ur alla avseenden är lik den skola 
vi vill undersöka kräver en oerhörd insats. Dessutom är det så att insat-
serna mellan olika skolor skiljer sig åt. Vi skulle då behöva hitta mat-

                                         
37. Skolverket (2005). Vad gör det för skillnad vad skolan gör?  
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chande skolor till alla möjliga typer av insatser. Eftersom kommuner 
eller skolor inte är isolerade finns dessutom alltid en ”risk” för en 
spridningseffekt. Hade vi haft en insats inom ett område som dessutom 
varit oprövad, hade möjligheterna varit mycket större. 

Sedan tillkommer en annan fråga. Vilken eller vilka variabler ska 
mätas? Den som mäter arbetslöshetsstatistik, brottstatistik, eller lik-
nande har åtminstone en ganska väldefinierad variabel att jämföra med. 
Hur är det med variabler som ändrad attityd, ökad förståelse etc.? Hur 
mäter vi detta? 

Alternativet, vilket inte är någon ovanlig och inte heller någon in-
vändningsfri ansats, är att fråga respondenterna vad de skulle ha gjort 
utan denna mångfaldssatsning. Kommunerna/skolorna blir således sin 
egen kontrollgrupp (skuggkontroll). Risken med en sådan ansats, vilket 
är ett mänskligt drag, är att i efterhand försöka ”frisera” svaren för att 
komma i bättre dager. I praktiska effektmätningar står man emellertid 
sällan inför valet mellan flera bra metodansatser utan ofta inför valet 
mellan två mindre bra ansatser. Lösningen blir i stället att försöka 
komplettera mätningarna med annan information eller andra mätning-
ar som antingen kan styrka eller försvaga de resultat som erhållits.38 
Ödmjukhet och öppenhet är därför viktiga ingredienser i tolkningen 
av resultaten. 

Vi har ovan nämnt att måluppfyllelse i form av förbättrade betygsre-
sultat är det mått som man hoppas på att dessa insatser ska åstadkom-
ma. Samtidigt är detta inte alltid möjligt. Det finns fler anledningar till 
detta. Det ena är att betyg inte delas ut förrän i åttan och nian och att 
många av insatserna också är riktade mot grundskolans lägre klasser. 
En annan anledning är tidsaspekten. Insatser i t.ex. nian kanske inte 
”hinner” få effekt innan dessa elever går ut. En tredje aspekt är att det 
inte alltid finns förutsättningar för god måluppfyllelse. Elever som 
kommer sent till Sverige har oftast inte, oavsett hur mycket insatser 
som vidtas, möjlighet att nå fullständiga betyg. Det innebär att vi i de 
flesta fall kommer att få nöja oss med att mäta eller diskutera förutsätt-
ningar för att nå måluppfyllelse. 

                                         
38. Scriven, M. (1991), s. 234, kallar detta för Modus Operandi. 
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Effektkedja 
Att mäta förutsättningar innebär att mäta ”effekter på vägen”, dvs. det 
som i effektsammanhang brukar kallas för en effektkedja. För att nå ett 
slutmål eller en sluteffekt förutsätter att andra effekter uppstår på vä-
gen. Nedan är ett exempel på en sådan tänkbar effektkedja avseende 
föräldrasamverkan, som är en av de insatser som en del av våra kom-
muner valt att satsa på. 

Figur 4. En effektkedja och programteori för föräldrasamverkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakom denna kedja finns förhoppningsvis en tanke, det som vi bru-
kar kalla för en programteori, dvs. antaganden om vad vi tror är de fak-
torer som behövs för att en effekt ska inträffa. Att många föräldrar 
med invandrarbakgrund inte har en bättre insikt i skolarbetet bygger 
på föreställningen om att de inte är tillräckligt informerade om det 
svenska skolsystemet. Att föräldrarna efter denna information i högre 
grad skulle hjälpa sina barn i större utsträckning i skolarbetet bygger 
på antagandet att dessa föräldrar tidigare inte insett sin viktiga roll i 
barnens skolgång och att de faktiskt kan hjälpa till. Att skolbarnen 
skulle få bättre betyg genom ett ökat stöd hemifrån i form av t.ex. läx-
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hjälp, bättre läsro etc. bygger på antagandet att dessa faktorer har stor 
betydelse. 

Fördelen med ovanstående resonemang är att det kan användas såväl 
före som efter en insats. I förväg gäller det att resonera om vad man 
tror eller sedan tidigare vet vad som krävs för att påverka ett tillstånd. 
Man kan också resonera kring vilka led i kedjan som krävs för att nå 
slutmålet. I efterhand har man en struktur för vad som ska mätas, hur 
långt fram i kedjan som det är rimligt att mäta och testa de antaganden 
som själva resonemanget bygger på. 

Nu behöver det inte vara så att de insatser som görs är feltänkta, dvs. 
att det är fel på programteorin, utan det kan ju vara så att de inte är 
tillräckliga eller att det även krävs andra insatser. Resonemanget illu-
streras i följande tabell: 

Tabell 5. Förhållandet mellan nödvändiga och tillräckliga insatser. 

  Nödvändig Icke nödvändig 

Tillräcklig Insatsen ensam ger effekt En alternativ insats ger också effekt 

Icke tillräcklig 

Insatsen ger ingen effekt antingen 
för att en ytterligare insats krävs el-
ler att den insatta åtgärden inte är 
tillräckligt omfattande 

Effekt uppnås inte eftersom insatsen 
kanske inte är tillräckligt omfattande 
eller att någon annan typ av insats 
också krävs  

Det skulle också kunna förhålla sig så att det är rätt tänkt, dvs. pro-
gramteorin är rätt, men att genomförandet inte är rätt eller tillräcklig. 
En förändring förutsätter att såväl tanken som genomförandet är rätt.39 

Det som komplicerar mätningen i denna utvärdering, för att återan-
knyta de exempel som vi redovisat ovan när det gäller kommunernas 
insatser, är att det finns hundratals olika insatser där varje insats kan 
leda till en eller flera effektkedjor. För i stort sett alla kommuner är 
mångfaldssatsningarna dessutom många gånger en fortsättning på redan 
påbörjade satsningar eller en del av ett större paket. Att urskilja mång-
faldssatsningen från andra insatser eller att urskilja fortsättningen på 

                                         
39. Weiss, Carol. (1998). Evaluation, s. 59. Weiss kallar detta för ”theory of 

change”.   
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redan påbörjade insatser kan därför bli svårt. Samma problematik 
nämns exempelvis i Storstadssatsningen.40 

Vi ska också nämna att kommunerna från början hade en längre tid 
på sig för sin slutrapport. Från att ha varit planerad till den första ok-
tober 2008 blev den tidigarelagd till 15 april 2008. Det var delvis en 
konsekvens av att MSU skulle upphöra sista september, delvis en kon-
sekvens av att MSU själv skulle redovisa uppdraget till regeringen i sep-
tember. Kommunernas redovisning var helt enkelt nödvändig att tidi-
garelägga. 

En konsekvens av den tidigarelagda rapporteringen är att kommu-
nerna borde ha mindre möjligheter att redovisa vad som åstadkom-
mits, åtminstone när det gäller effekter. I en del fall har det emellertid 
inte spelat någon roll eftersom en del insatser fortgått under hösten 
2008 och att dessa i vilket fall som helst inte varit möjliga att mäta i 
dagsläget. Det finns dessutom några kommuner som antingen har pla-
nerat att bli klar med sin/sina utvärderingar efter hösten 2008 eller där 
utvärderingsarbetet försenats på grund av problem med dem som anli-
tats för utvärderingarna. 

Vi har ovan talat om att uppdraget handlar om att mäta förutsätt-
ningarna för att insatserna på sikt ska ge effekter på elevnivå. Förut-
sättningarna kan emellertid vara av olika karaktär. En organisations-
förändring är en annan typ av förändring än att gå på kurs för att 
kompetensutveckla sig. Hur många led som måste uppfyllas innan 
slutmålet uppnås, är olika för olika insatser. 

Sedan kan man diskutera, om vi använder en strikt definition av ef-
fekt, dvs. någonting som händer som annars inte skulle ha hänt, om 
framtagandet av en policy eller riktlinjer också är en effekt eftersom 
man i annat fall inte skulle ha gjort detta. I vanligt språkbruk eller tän-
kesätt är det förmodligen inte detta man tänker på när man talar om 
effekter utan på nästa led, dvs. vad denna policy har lett till eller vad en 
utbildning eller en organisationsförändring lett till. 

Om man skulle använda en strikt definition av effekt skulle i princip 
alla åtgärder som vidtagits, dvs. som annars inte skulle ha gjorts, vara 
effekter av satsningen. Eftersom vi i stor utsträckning kommer att vara 
hänvisade till förändringar av förutsättningar kommer vi att använda 
denna strikta definition av effekt. 

                                         
40. SOU 2005:29. Storstad i rörelse. 
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Samtidigt som effektmätningar kan vara besvärliga får detta inte tas 
för intäkt att det alltid är besvärligt. Det verkar finnas en inbyggd tro 
hos såväl MSU, kommuner och forskning att förändringar inom skolan 
tar lång tid och möjliga att avläsa först på längre sikt. Vad betyder det? 
Tre år, fem år eller först om tio år? Eller är det så att förväntningarna 
på vad skolan kan åstadkomma är för lågt ställda? Är det inte hög tid 
att effekter borde visa sig nu med tanke på att många av våra kommu-
ner har varit med i flera olika satsningar? Eller är det kanske så att den 
här typen av satsningar inte har någon effekt? 

Trots alla de svårigheter som vi är medvetna om kan finnas i effekt-
mätningar ska vi ändå göra ett antal nedslag bland våra kommunrap-
porter, intervjuer och andra utvärderingar som gjorts inom ramen för 
mångfaldssatsningen. Det finns lärdomar som kan dras av den här ty-
pen av satsningar, oavsett möjligheterna att mäta effekter. Vi åter-
kommer till detta. 
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Effekter utifrån vårt underlag  

Vårt uppdrag är att mäta effekterna av mångfaldssatsningen. Även om 
själva målvariabeln och utgångspunkten för satsningen varit målupp-
fyllelse innebär inte detta att andra effekter ska uteslutas. Uppdraget 
specificerar nämligen inte vilka effekter som ska mätas. Det innebär att 
utgångspunkten är att försöka finna alla typer av effekter. 

Effekter 
I de slutrapporter som presenteras finns i huvudsak en redovisning av 
vilka insatser som gjorts, inte vilka effekter dessa lett till. Det finns 
förmodligen flera skäl till detta. Ett tänkbart skäl är att det inte finns 
några större förväntningar från MSUs sida på att kommunerna faktiskt 
ska redovisa några effekter. Kulturen inom sektorn är att förändringar 
tar tid. Ett annat skäl är att vissa insatser faktiskt kan ta tid och är svå-
ra att redovisa på en mer övergripande nivå. Oförändrade betyg på en 
skola kan innehålla både förbättringar och försämringar bland de en-
skilda eleverna. Vissa elever kan ju förbättra sina betyg som ett resultat 
av denna satsning, medan andra kanske presterar sämre beroende på 
andra orsaker som ligger utanför skolan. 

Många av de insatser som genomförts är också riktade till alla elever, 
dvs. alla klasser i en skola, medan betyg ges först i årskurs åtta och nio. 

Det här innebär inte att effekter saknas i kommunernas slut-
redovisningar, men vi tror att förväntningarna eller kraven hos kom-
munerna att själva redovisa effekter kanske inte är så höga. Vi antar att 
det inte innebär några konsekvenser för kommunerna oavsett vilka re-
sultat som redovisas eller hur det sker.  
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Nedan ger vi exempel på effekter utifrån vårt underlag och vi an-
vänder samma rubriker som under avsnittet om genomförda insatser, 
dvs. värdegrund, språkutveckling/ämnesutveckling, organisering/pro-
cesstöd, föräldrasamverkan, eleveffekter, och övriga effekter. 

När det gäller de intervjuer vi gjort har vi lovat intervjupersonerna 
anonymitet. Det innebär att vi inte anger varifrån citaten kommer. Vi 
kommer att blanda intervjuuttalanden med skrivningar eller citat från 
kommunernas olika slutrapporter. Inte heller när det gäller de olika 
slutrapporterna anger vi källorna, utom i undantagsfall, eftersom stora 
delar av redovisningen i så fall skulle bestå av hänvisningar till dessa 
rapporter. Däremot anger vi källa när det gäller de enskilda utvärde-
ringarna som gjorts av externa utvärderare. 

Rent allmänt kan sägas att en del av de uttalanden som redovisas är 
specifika, men det finns också många uttalanden av mer generell karak-
tär som att intresset för vissa frågor har ökat eller, som kanske är den 
vanligaste kommentaren, att ”vi har kommit en bit på väg”. Lika van-
ligt är emellertid kommentarer av karaktären ”att det är för tidigt att se 
effekter”. En hel del effekter finns dock redovisade, vilket vi kommer 
att visa nedan.  

Värdegrund 
En stor del av de effekter som beskrivs handlar om effekter i förhål-
lande till skolans värdegrund, vilket naturligtvis är positivt med tanke 
på uppdragets utgångspunkter. De effekter som kan spåras är av lite 
olika karaktär. En typ av effekter kommer till uttryck som en allmän 
kompetenshöjning och ökad förståelse i dessa frågor, t.ex.: 

All skolans personal har haft möjlighet att fördjupa sina kunskaper 
om andra kulturer och lära sig mer om språkutveckling. 

Allmänt sett har kompetensen och kunskaperna i mångfaldsfrågor… 
ökat hos rektorer och de pedagogiskt ledande och mest fortbildnings-
intresserade lärarna. Detta märks genom att diskussionerna blivit 
mer strukturerade, kunskapsrika och engagerade. 

Personalen har fått ökad kompetens i frågor som rör mångfald, etnici-
tet, attityder och värderingar samt förhållningssätt. Detta har resulte-
rat i att dessa frågor diskuteras i större utsträckning bland personalen. 
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Ökad förståelse för elevers olikheter. Större förståelse för föräldrar och 
barn som inte pratar svenska. 

En annan typ av effekter rör själva attityden eller förhållningssättet 
till eleverna t.ex. krav på resultat, liksom hos vem problemet ligger, 
dvs. den diskussion vi förde ovan i samband med ”synvändan”:  

Allt färre av skolornas analyser rör elevernas tillkortakommanden. 

Skolornas redovisningar synliggör att det är relativt vanligt med låga 
förväntningar på elevernas möjligheter att tillgodogöra sig kunska-
per. Många skolor har fokus på ”godkänd- nivån” och stödinsatser. 

Medvetenheten har ökat i hela kommunen om att målgruppen un-
derpresterar. 

Det är inte eleverna det är fel på, vilket varit en resa. Det är lärare 
och rektor som måste förändra sin inställning. 

Fokus har förändrats från vad eleverna kan göra till vad skolan kan 
göra. 

En tredje kategori av effekter är hur man betraktar begreppet mång-
fald. Många beskriver att de kommit till insikt om att det behövs en 
rymligare definition än den som regeringen betonat, även om MSU i 
sina utgångspunkter poängterar att behov och inte invandrarskap är 
satsningens fokus. Flera kommuner har betonat att satsningen gäller 
alla skolor och alla elever: 

Man uttrycker en vilja att i ökad utsträckning se olikhet och mång-
fald som tillgångar, men hos många enheter syns också att man vill 
ha en rymligare definition av mångfaldsbegreppet än enbart etnicitet 
och språk. 

Det vi, vid en snabb analys idag, kan utläsa är att begreppet mång-
fald inte enbart omfattar elever med annat modersmål än svenska 
utan att perspektiven har breddats. Det är inte heller så att dessa frå-
gor endast berör de skolor som har hög andel elever med annan här-
komst än svensk. 

Segregerade skolor är inte enbart skolor med hög andel flerspråkiga 
elever, segregerade skolor är även skolor som inte har flerspråkiga ele-
ver alls eller i liten omfattning. 
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En av de största förändringarna är att förändra ”svensknormen” och 
utan den breda satsningen skulle Järfälla skolor annars bidra till en 
ytterligare ”omedveten” segregation. 

Däremot är det svårare att se hur mångfalden rent konkret utnyttjats 
som en tillgång, dvs. inte bara uttalanden om att mångfald är vikigt: 

Ett gymnasium skrev om ”elever med rika språkkunskaper”, ”de posi-
tiva värdena med mångkultur” och att skolan berikats med IVIK-
klasser. 

Mångfaldsbegreppet har vidgats. Skolor som har få elever med ut-
ländsk bakgrund har bidragit med hur elevers olikhet i förutsättning-
ar och sätt att lära påverkar skolans planering. 

Mångfald kan väl inte vara något problem? Det är synd om områden 
som inte har mångfald. 

En mycket vanlig kommentar är att ”mångfaldsfrågorna kommit 
upp på dagordningen” eller att ”nyfikenheten bland personalen på 
andra kulturer har blivit större”. Medvetenhet är ett första steg och 
nödvändig förutsättning för att något mer konkret ska hända, men inte 
en tillräcklig. Många av kommentarerna i kommunernas slutrapporter 
och i andra rapporter har denna karaktär; ganska korta svepande utta-
landen om att frågan nu diskuterats mera, men få konkreta insatser re-
dovisas. På en av skolorna vi besökte sade man att förhållningssättet 
förändrats på skolan, men på frågan om de kunde ge några konkreta 
exempel på detta uppstod en tystnad. 

Samtidigt tror vi, om vi ser till andra uttalanden, att många faktiskt 
mer på allvar har börjat reflektera över värdegrundsfrågor. Prov på 
detta hämtar vi från kursen Ledarskap för mångfald:41 

Nya infallsvinklar som fått mig att fundera; Ökad interkulturell för-
ståelse; Ja, jag ifrågasätter nu mer mina lärares kunskaper om t.ex. 
föräldrars kultur och hur de blir bemötta… 

Född i Sverige? Känner sig svensk? Och vem bestämmer vem som är 
svensk?  

Vi gör invandrare i skolan. 

Det handlar om social klass och ej i första hand om etnicitet 

                                         
41. Norberg, Katarina (2008), s 14. 
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Jag ser en tydligare mångfald även bland barnen som på min skola i 
liten utsträckning kommer från ett annat land. 

Samtidigt finns det deltagare på denna utbildning som anser att ut-
bildningen inte haft några större effekter. Det beror delvis på att det är 
frågor som de alltid arbetar med eller kommer att arbeta med längre 
fram.42 Att erfarenheten många gånger är stor hos dessa deltagare är 
inte så märkligt med tanke på att de kommuner som deltagarna kom-
mer från i de flesta fall är kommuner som har varit med i tidigare sats-
ningar. 

Vi frågade i våra intervjuer såväl kommunrepresentanter som skolor 
hur de upplever att ständigt bli utpekade som ”problemkommuner” 
eller ”problemskolor”. De har undantagslöst svarat att de inte upplevt 
detta som ett problem, underförstått att de redan är ”stämplade”, och 
att alla resurser som de kan få är välkomna. Det har också framkommit 
att eleverna som går på de ”problemfyllda” skolorna är väldigt stolta 
över sin skola. 

Språkutveckling/ämnesutveckling 
Vi nämnde tidigare att språkutveckling/ämnesutveckling inte bara är 
en kategori av insatser som är många till antalet utan att även språkfrå-
gor i allmänhet beskrivits som en ”aha-upplevelse” för många. I en av 
kommentarerna sägs att det hos en del lärare, som arbetat väldigt länge 
i skolan, finns en förundran över den egna personliga utvecklingen och 
att de fått en större insikt i språkets betydelse. 

Inom denna kategori har effekter av olika slag redovisats. En ökad 
medvetandegrad om språkets betydelse är en typ av effekter: 

Både lärare och skolledare anger att de genom större kunskap om 
språkets betydelse för inlärning fått idéer och uppslag hur skolan ska 
arbeta mer språkutvecklande. 

Medvetenhet om språkets betydelse inte bara för svenskan och mo-
dersmålets utan för alla ämnen har ökat. 

Insikten om modersmålets betydelse. 

                                         
42. Ibidem, s. 15. 
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Det pedagogiska intresset har också ökat. Skolpersonal har tagit del 
av kurser i metoder för att kunna diagnostisera och analysera var ele-
verna befinner sig i sin utveckling:  

Lärarna i svenska som andraspråk har lärt sig performansanalys. 

Intresset för att arbeta med språket i samtliga ämnen ökar. Intresset 
för performansanalys är stort. 

Intresset för pedagogiska frågor har ökat. 

En annan insikt är hur viktig bryggan är mellan språk – inte bara 
modersmål utan språk över huvud taget – och andra ämnen. Här 
nämns särskilt matematik. Det räcker inte att lära sig svenska så ordnar 
sig matematiken automatiskt var en insikt som gjordes i kursen om 
Matematik i ett interkulturellt och flerspråkigt perspektiv.43 En annan in-
sikt var att den svenska grundskolan hade liten kunskap om utländska 
elevers lärande. En av skolledarna i kursen Ledarskap för mångfald me-
nade att det var viktigt: ”Att implementera ett synsätt att all ämnesun-
dervisning måste vara språkutvecklande och att alla lärare har ansvar 
för både språk – och kunskapsutveckling.”44 

Det som kanske är den mest påtagliga förändringen som beskrivs i 
materialet, oavsett om det kan tillskrivas mångfaldssatsningen eller 
inte, är den förändrade synen på modersmålets betydelse för elevens 
lärande liksom den förändrade synen på modersmålslärarna. 

Som vi nämnt tidigare har modersmålsundervisningen inte bara van-
ligtvis legat utanför den ordinarie skoltiden utan modersmålsläraren 
har sällan haft något samarbete med ordinarie lärare på skolan. I en av 
våra utvärderingar sägs att flera av rektorerna ansåg att modersmålsun-
dervisningen var en onödig lyx och inkräktade på elevernas tid att lära 
sig svenska.45 Men som vi beskrivit tidigare har en del föräldrar till ”in-
vandrarelever” också haft invändningar mot att modersmålsundervis-
ningen genomförts inom den ordinarie skoltiden med skäl som att det-
ta skulle försena inlärningen av det svenska språket. 

Mångfaldssatsningen har fokuserat språkets betydelse i lärande-
sammanhang och på vissa håll beskrivits ha lett till ett annat synsätt på 
modersmålslärarna. Satsningar på modersmålslärarna har gjorts ur 

                                         
43. Löwing, Madeleine (2008), s.16.  
44. Norberg, Katarina (2008), s. 24. 
45. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s 50. 
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kompetenshänseende.46 Rent konkret har efterfrågan på modersmåls-
undervisning och svenska som andraspråk inneburit att under-
visningen utökats och fler lärare anställts. Allt detta har i sin tur med-
fört att statusen på såväl modersmål, modersmålslärare och svenska 
som andraspråk höjts. I projektet Idéskolor lyfter majoriteten av sko-
lorna, när det gäller det konkreta mångfaldsarbetet, fram svenska som 
andraspråk som deras viktigaste uppdrag.47 

Mötet mellan olika typer av lärare beskrivs som en positiv kraft i 
skolan. I kursen om Matematik och interkulturellt och flerspråkigt per-
spektiv har mötet mellan matematiklärare och modersmålslärare upp-
levts som mycket positivt. Det har gett, som någon uttryckte det, 
”powerment” till modersmålslärarna. En av deltagarna på kursen rap-
porterade att ”…modersmålsläraren för första gången kom och satte sig 
bland skolans lärare och deltog i pratet runt kaffebordet.”48 

Just samarbetet eller möjligheten att få samarbeta med andra lärare 
upplevs som oerhört positivt. ”Samarbetet med SVA-läraren betyder 
mycket; de känner att de i allt högre grad blir betraktade som ’riktiga 
lärare’.”49 

Andra insatser inom kategorin språkutveckling är insatser inom bib-
lioteksområdet liksom projekt som syftat till att öka spridningen eller 
användandet av IT. Ett av projekten, ”Tema modersmål” har en webb-
plats, som inte bara bidragit till ökad kunskap och spridning av under-
visningsmaterial, utan även ökat tillgången till IT-baserat material ge-
nerellt sett. Hela projektet Tema modersmål anses ha stärkt moders-
målslärarna i sin profession eller som en av de intervjuade i detta pro-
jekt uttryckte det:50 

För min del har det främsta resultatet av Tema Modersmål varit vad 
det har betytt för mig personligen. Jag var på väg att lämna mitt jobb 
som modersmålslärare och skolan. Tema modersmål ändrade den 
känslan till 100 %. Numera tror jag på mitt yrke och är stolt över det 

                                         
46. Myndigheten för skolutveckling (2007). Förstärkt försöksverksamhet med äm-

nesundervisning på modersmål och kompetensutveckling för modersmålslärare.  
47. Gisselberg, Kjell och Lindström, Susanne (2007). Utvärdering av projektet Idé-

skolor för mångfald: Delrapport 2, s. 21. 
48. Löwing, Madeleine (2008), s. 9. 
49. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 58. 
50. Ramböll Management (2007), s. 19. 
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jag gör. Jag vågar ha åsikter och komma med synpunkter på ett helt 
annat sätt än tidigare på skolan och jag känner att de andra [på sko-
lan] lyssnar på mig. 

Ett annat IT-baserat projekt som Borås högskola ansvarade för var 
att utveckla skolbibliotekens roll i mångkulturella miljöer. Inom pro-
jektets ram har många typer av aktiviteter genomförts, som exempelvis 
bokprat, högläsning och olika former av lästävlingar. De erfarenheter 
som högskolan presenterat är att det framför allt finns en föreställning 
bland annat om att skolbibliotekets roll huvudsakligen är att arbeta 
med skönlitteratur medan undersökande arbetsuppgifter tillhör lärares 
profession. Högskolan fann att relationen till IKT på många håll var 
svag. Kommunikationen mellan Högskola och projektledare fungerade 
inte alltid eftersom webbplatsen och bloggen inte var ett naturligt sätt 
att kommunicera för alla projektledare. Högskolan ställer sig därför 
frågan om skälen till detta är tidsbrist eller ovana och hur denna ovana 
”…fungerar i relation till elever, för vilka datorbaserad kommunikation 
på utvecklad nivå är en självklarhet.” 51 

Det vi överlag får ta del av i dessa rapporter är positiva effekter av 
insatser inom denna kategori även om det finns en viss tveksamhet i 
det sista exemplet till skolans förutsättningar gentemot elevernas kun-
skaper i t.ex. IT. 

Organisering/processtöd 
Syftet med organisering/processtöd är att skapa en bra plattform för 
att arbetet ska kunna utvecklas. Det kan ske på flera olika sätt. Ett sätt 
är att göra som i exempelvis Göteborg. Där har man organiserat olika 
nätverk för NO-lärare eller för lärare i svenska som andraspråk. Dessa 
nätverk anser man ha fungerat bra. Andra exempel på organisering är 
de mångfaldsgrupper som antingen enskilda skolor eller hela kommu-
nen ordnat. I exempelvis Uppsala har man arbetat med temagrupper 
som speciellt utbildade processledare hållit i. 

Även om det finns exempel på uttalanden om att de flesta lärare inte 
känner ”…till att modersmålslärarna fått en ökad kompetens och inte 
heller tagit kontakt” finns det flera exempel på att förändringar av ar-
betssätt och organisering skett när det gäller modersmålslärarna:  

                                         
51. Limberg, Louise, m.fl. (2008), s. 7.  
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Samarbetet har ökat mellan lärare i svenska som andraspråk, i svens-
ka, modersmålslärare och ämneslärare och nya arbetssätt och arbets-
former utvecklas. 

Att öka inkluderingen av modersmålslärare genom att de tillhör en 
skola och förlägga undervisningen till schematid har haft stor betydel-
se för att öka undervisningen status och vikt. 

Modersmålslärare deltar i större utsträckning i skolans aktiviteter och 
inbjuds till gemensamma studiedagar. 

Modersmålslärare har till viss del heltidsanställts i skolor för att möj-
liggöra deltagande i det kontinuerliga arbetslagsarbetet med möten 
och planeringar. 

I en av kommunerna finns kompanjonlärarskap där SVA läraren 
samarbetar med modersmålsläraren i studieverkstan och med klasslä-
rare på planeringstid.52 

Vi får ta del av relativt positiva bilder om att modersmålslärarna i 
högre utsträckning kommit in i den ordinarie planeringen på de en-
skilda skolorna. Själva organiserandet av deras arbete har också börjat 
diskuteras. Frågor som handlar om modersmålslärarna ska tillhöra en 
skola eller ska de ingå i en särskild grupp som är gemensam för hela 
kommunen har aktualiserats. Det finns exempel där man försökt bryta 
upp den gemensamma organisationen och placerat ut de enskilda mo-
derslärarna på olika skolor. 

I utvärderingen av Idéskolor säger man att: ”Det vi kan se i vår ut-
värdering – både i det som skolorna formulerat i sina ansökningar och 
i det som uttryckts i intervjuerna – är att språket ses som ett ytterst re-
levant område. Det handlar i stor utsträckning om vikten av en väl 
fungerande modersmålsundervisning. I stort sett samtliga intervjuade 
lyfter fram svenska som andraspråk som en viktig aspekt i undervis-
ningen och att det är viktigt att alla lärare förstår vad svenska som and-
raspråk är.” 53 

Vilken effekt detta fått kan vi inte få fram mer än att det faktiskt 
stärker modersmålslärarna och att en gemensam planering ”…upplevs 
som mycket positivt” eller att ” modersmålsläraren har fått en tydligare 

                                         
52. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 46. 
53. Gisselberg, Kjell, Lindström, Susanne och Mårald, Gunilla (2008). Utvärde-

ring av projektet Idéskolor för mångfald – slutrapport, s. 42.  
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roll i samarbetet mellan elever, klasslärare och rektor”. Vi talar således 
om förutsättningar eller tidiga effekter för att effekter på elevnivå så 
småningom ska kunna uppstå.  

Föräldrasamverkan 
Föräldrasamverkan har, som vi visat tidigare, ansetts vara ett viktigt 
men svårforcerat område i mångfaldssatsningen. Under kursen Ledar-
skap för mångfald lyftes föräldrasamverkan fram bland de områden som 
upplevs som en utmaning. Det har ansetts svårt ”…att hitta former för 
och öka skolans samarbete med invandrarföräldrar.”54 

Här kan man säga att modersmålslärarna i många fall fungerat som 
en länk mellan skola och föräldrar.55 

Vi har tidigare berört vissa svårigheter under denna kategori, t.ex. 
hur svårt det kan vara att förändra värderingar: ”Att vissa föräldrar har 
svårt att låta sitt barn gå i särskolan på grund av tryck från övriga fa-
miljen var nytt för många och att det också därmed kan medföra en 
skam som drabbar inte bara familjen och anhöriga i Sverige utan även 
släkten i hemlandet.”56 

Om vi under insatsbeskrivningen för detta område kan finna ett 
flertal insatser, är det dock svårare att i slutrapporterna hitta resultat av 
dessa insatser. Några exempel kan dock ses nedan:  

Föräldrarna är nöjda med att ha en mötesplats. Modersmålslärarna 
är brobyggare. Cirklarna med föräldrarna har dubblerats (det är ho-
mogena cirklar, dvs. romska föräldrar träffas i en cirkel, arabiska i 
en annan). 

Föräldrar som deltagit i cirklar kommer på föräldramöten och vågar 
ställa frågor. 

Kontakten med föräldrarna har förbättrats. 

Vi har dock i våra intervjuer även hört uttalanden om satsningar på 
föräldrar till elever med utländsk bakgrund som inte gått så bra. Det 
har däremot sällan framgått varför det inte fungerat. I anslutning till 

                                         
54. Norberg, Katarina (2008), s. 5. 
55. Myndigheten för skolutveckling (2007). Förstärkt försöksverksamhet med äm-

nesundervisning på modersmål och kompetensutveckling för modersmålslärare. 
56. Specialpedagogiska institutet (2008), s. 25. 



Mångfaldssatsningen Effekter utifrån vårt underlag 

71 

detta har man i flera fall kommenterat att det även finns många 
”svenska” föräldrar som inte engagerar sig i barnens skolgång. 

Effekter på elevnivå 
Även om MSU egentligen inte hade några förhoppningar om att effek-
ter skulle kunna avläsas på elevnivå, har man bett kommunerna att i 
sina slutrapporter redovisa eventuella eleveffekter. 

I dessa slutrapporter finns kommentarer om att det är för tidigt att 
se effekter av dessa insatser:  

Effekter på skolnivå är svåra att eftersom medlen gått till utbildning 
av lärare och skolledare. 

Det är ännu för tidigt att se effekter i form av mätbara elevresultat på 
kommunnivå. På skolorna ger lärare uttryck för att förbättringsarbe-
tet givit avtryck. 

När det gäller elevresultat kan inga sådana ses vare sig på grundskola 
eller gymnasiet som ett resultat av dialogen. Troligt är det för tidigt 
att kunna se detta. 

I merparten av rapporterna ges dock exempel på resultat på elevnivå:  

En indikation om att skolan är på rätt väg fås genom att SALSA sta-
tistik. Läsåret 2006/2007 hade… en måluppfyllelse på 63 %. Modell-
beräknat värde var 55 %. 

På en av senaredelsskolorna kan vi se redan nu att vårens betyg 
kommer att bli bättre än tidigare beroende på arbetet med språkut-
veckling. 

En positiv effekt är elevernas språkutveckling. De test som vi genom-
förde under projekttiden visade en tendens till detta. 

När det gäller meritvärden har de ökat. När det gäller minst godkänt 
i kärnämneskurserna har det gått lite neråt. 

På… skolan har eleverna lättare att förstå målen i och med tydligt 
uppsatta mål i klassrummen. Eleverna som läser svenska som andra-
språk har fått större självkänsla. De förstår att det finns ett värde i att 
kunna ett annat språk. Arbetsron är bättre. Barn som kommit till 
skolan utan det svenska språket har lärt sig snabbare än förut. Bar-
nens studieteknik har blivit bättre. När det gäller lärdomar kommer 
resultaten att synas efter flera år. 
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En värdemätare på studieverkstädernas arbete bland de yngre elever-
na kan de nationella proven i åk 5 vara. … skolan visar en ökning av 
godkända elever i svenska från 42 till 87 %. Bland flerspråkiga pojkar 
i åk 9 har andelen behöriga ökat, från 71 till 80 % och meritvärdena 
från 169 till 190. Om det enbart beror på studieverkstäderna kan 
man däremot inte säga. 

De nyanlända eleverna har fått stärkt självförtroende och törs prata 
mer i klassrummet. Genom diskussioner och olika aktiviteter har ele-
verna på IV och IVIK kommit närmre varandra. 

De uttalanden som redovisats ovan är hämtade från kommunernas 
slutrapporter. Om vi jämför dessa med de intervjuer vi gjort blir 
kommentarerna ungefär desamma oavsett om intervjuerna gjorts på 
kommun- eller skolnivå. Det kanske inte är så förvånande eftersom 
kommunrapporterna är författade av dem som vi intervjuat och att 
dessa i hög utsträckning också bygger på skolrapporterna. 

Men uppnådda effekter på elevnivå kommer även till uttryck i andra 
rapporter som inte bara handlar om resultat i betyg utan också om 
trygghet, att eleverna är mer positiva, att barnen blivit lugnare och pra-
tar mer i skolan, det senare bland annat som ett resultat av att de haft 
en mentor.57  

Övriga effekter  
En effekt av denna satsning är också förändrade krav på kvalitets-
redovisningarna. Vissa skolor har fått krav på sig att i kvalitets-
redovisningarna ”…redovisa modersmålsstöd, studiehandledning och 
svenska som andraspråk och hur man strategiskt arbetar med att höja 
resultaten för de c:a 20 % av eleverna i de kommunala skolorna som 
har utländsk bakgrund.” 

Andra ”effekter” som tas upp i slutrapporterna, men som svårligen 
kan hänföras till denna satsning, är att man enats om betydelsen att på 
ett systematiskt sätt beskriva det statliga och kommunala uppdraget i 
kvalitetsrapporterna, att det skapats en gemensam kunskapssyn för be-

                                         
57. Se t.ex. Myndigheten för skolutveckling (2007). Förstärkt försöksverksamhet 

med ämnesundervisning på modersmål och kompetensutveckling för modersmålslärare; 
Specialpedagogiska institutet (2008); samt Augusén, Harriet och Segerholm, Chris-
tina (2008). 
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dömning och betygssättning eller att mallarna för arbetsplanerna för 
skolornas kvalitetsarbete stärkts eftersom man ”tvingats” formulera 
syfte, mål och delmål. 

Vi kan sammanfattningsvis säga att en mängd olika insatser har 
gjorts inom ramen för mångfaldssatsningen. En hel del effekter har re-
dovisats även om många av dessa formulerats i ganska allmänna orda-
lag. Låt oss nu övergå till att försöka analysera det vi just beskrivit. 
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Effekter ute i verksamheten 

Vi har ovan utifrån det som beskrivits i intervjuer och rapporter kun-
nat konstatera att kommunerna kan redovisa effekter av olika slag. 
Samtidigt finns naturligtvis en osäkerhet om hur säkra dessa uttalanden 
är. Det beror på att grundfrågan i all effektmätning är vad som skulle 
ha hänt utan de gjorda insatserna. Helt säker kan man sällan vara när 
det gäller effektmätning, särskilt inte när det handlar om den här typen 
av insatser. Alternativet är i stället att försöka diskutera sig fram till 
och utesluta alternativa förklaringar eller söka stöd i liknande fall. Det 
är ett förfarande som utvärderaren Michael Scriven brukar kalla för 
modus operandi.58 

Vi ska i det här kapitlet försöka ”pröva” och ifrågasätta de resultat vi 
sett. Syftet med ett sådant ifrågasättande är att detta förhoppningsvis 
ger en mer balanserad bild av utvecklingen. Låt oss inleda med ett ex-
empel på uttalanden när det gäller effekter utifrån ett av våra underlag i 
denna rapport, i det här fallet LOKI-satsningen:59  

Resultaten av LOKI-satsningen är svårbedömda, vilket också fram-
går i de olika fallbeskrivningarna ovan. Med rätta anser de flesta av 
informanterna att det dels är för tidigt att avläsa några resultat, och 
dels är svårt att leda i bevis att det är just LOKI-arbetet som har lett 
till de resultat som de ändå lyfter fram. Vi kan inte annat än in-
stämma i deras uttalanden. Dessutom är LOKI- arbetet i flera fall en 
del av ett flerårigt och betydligt mer omfattande mångfaldsarbete, 
varför det är hart när omöjligt att uttala sig om vad som faktiskt är 

                                         
58. Scriven, Michael (1991), s. 234.  
59. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 68f. 
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en effekt av det avgränsade utvecklingsarbete som skrevs fram i ansö-
kan och åtgärdsplan i LOKI-satsningen. 

Tidsaspekten 
Det finns ett par aspekter utifrån citatet som är relevanta när det gäller 
att mäta effekter, nämligen tidsaspekten och isoleringsaspekten. Om vi 
börjar med tidsaspekten berörs den av många av kommunernas slut-
rapporter liksom i dokument från MSU och i utvärderingarna av de 
generella satsningarna. 
Om vi börjar med det första ledet, attityder och förhållningssätt, me-
nar Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö, som bl.a. hållit i 
utbildningen Attityder i skolan, menar att:  

Än är det för tidigt att se effekterna av vårt arbete, men genom att 
engagera personer från olika delar av verksamheterna samt stärka 
skolledning och pedagoger i arbetet med värdegrundens betydelse, att 
ha ett interkulturellt förhållningssätt, bättre föräldrasamverkan samt 
ökad demokrati och inflytande bland såväl personal som elever tror 
vi oss ha öppnat upp för ett nytt sätt att tänka ute bland skolledarna 
samt gett pedagogerna nya verktyg att arbeta med.60  

Andra menar att ”…det är för tidigt att kunna mäta om elevernas 
prestationer har förbättrats” eller ”…Tema Modersmåls fulla genomslag 
på effektnivå vad gäller exempelvis kvalitet i undervisningen sannolikt 
inte kommer att kunna mätas förrän om några år.” 61 

Liknande synpunkter framfördes i Storstadssatsningen, som visserli-
gen är en mycket större satsning och omfattar fler områden. Ett av 
områdena var emellertid skolområdet. I sammanfattningen av Stor-
stadssatsningen, Storstad i rörelse, finns bl.a. uttalanden om att t.ex. 
språkinlärning är en process som tar många år och att utfallet av de in-
satser som görs i språkförskolan kanske visar sig först när barnen av-
slutar årskurs 9. 

En av utvärderarna i Storstadssatsningen betonar dock att språk-
utveckling är bedömningsbar i ett närmare perspektiv. Att barnens 
språk har förbättrats efter det att Storstadssatsningen sjösatts går att 

                                         
60. Resurscentrum för mångfaldens skola (2008). Slutredovisning av ”Attityder i 

skolan” – utbildning i värdegrundsfrågor för ökad måluppfyllelse, s. 6. 
61. Ramböll Management (2007), s. 20. 
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visa samtidigt som det betonas att denna utveckling inte kan frikopplas 
från tidigare satsningar eller från samhällsutvecklingen över lag. 62 

I en av våra utvärderingsrapporter, Idéskolor – slutrapport, diskuteras 
skolutveckling med hänvisning till forskning på området. Man refere-
rar exempelvis till Ulf Blossing. Ulf Blossing talar i sina rapporter om 
att ett förbättringsarbete på skolor med lyckat utfall kan ta 8–10 år. 
Blossing delar in förbättringsarbetet i fyra faser; initiering, implemen-
tering, institutionalisering och spridning. Den första fasen, initierings-
fasen, handlar om att presentera och diskutera vad de nya idéerna in-
nebär för personalen. Det är en fas som kan pågå mellan ett halvår och 
två år. 

Själva implementeringen eller genomförandet kräver, enligt Blos-
sing, mycket arbete eftersom det kan uppstå problem på vägen liksom 
att det kan finnas motstånd till den aktuella skolutvecklingen. Denna 
fas beräknas ta ett till ett och ett halvt år. Under den tredje fasen, insti-
tutionaliseringen, som kan vara under fem till sex år, ska allting falla på 
plats och rutiner ha skapats liksom utrymme för fortsatt utveckling 
och utbildning av personalen. Spridningsfasen är något som sker sam-
tidigt med de andra tre faserna.63 

Andra forskare inom området pekar också på att förändringar inom 
skolans område är långa processer. Lena Folkesson menar t.ex. att lä-
roplaner kan ta decennier att genomföra, att nya rön inte används i 
önskad utsträckning eller att resultatet av fortbildningsinsatser inte blir 
så stora: 

… även om den yttre miljön i vissa fall är modern kan föräldrar och 
ibland även far- och morföräldrar känna igen sig i din egen undervis-
ning både till innehåll och utformning när de besöker dagens skola.64 

Lena Folkesson frågar sig om det finns någon annan verksamhet än 
skolan som har en sådan långsam förändringsprocess. Samma typ av 
frågor eller reflektioner kommer fram i vårt intervjumaterial:  

Finns det något annat yrke där man kan stänga dörren och göra vad 
man vill (”mina elever och jag”). 

                                         
62. SOU 2005:29, s. 151. 
63. I Blossing (2003), s. 68f, talas om utvecklingens olika faser. 
64. Referat i Gisselberg, Kjell, Lindström, Susanne och Mårald, Gunilla (2008). 

Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald – slutrapport, s. 16. 
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Utbildningsväsendet verkar ligga sist i utvecklingen. Vill lärarna 
inte utveckla sig? 

Alla säger att skolan är så komplicerad och inte går att styra. Har 
man inte gett upp då? 

Är det så att skolan består av ett antal ensamma lärare, som stänger 
dörren om sig och bedriver sin undervisning? I LOKI-satsningen var en 
av rektorerna förvånad över att motståndet från vissa lärare var så 
stort.65 En fråga som vi ställt tidigare är om man kanske är för tillåtan-
de inom skolsektorn, dvs. man tillåter att personalen får ha lite olika 
kulturer. En av rektorerna i utvärderingen av kursen Ledarskap för 
mångfald ställde följande fråga: ”Vi pratar om skolkulturen men hur är 
rektorskulturen? Vågar vi ta striden när vi har lärare som inte är pro-
fessionella?” 66 

En effekt av denna satsning, som en av våra respondenter framförde, 
var att lärarna i denna skola nu arbetade mer ihop. Tidigare visste man 
inte vad den andra läraren gjorde och den gemensamma planeringen 
beskrivs vara en första effekt av denna satsning, vilket inte kan uppfat-
tas som något annat än häpnadsväckande. 

Ulf Blossing talar om en särbokultur, en typ av maktfördelning i 
skolan.67  

Lärarna förväntar sig att rektor ska sköta administrationen och inte 
engagera sig i klassrumsarbetet. Isolerade från varandra antar lärar-
na att kollegerna undervisar på det sätt som passar var och ens per-
sonlighet bäst och förväntar sig därför inte att det går att ha ett verk-
ligt utbyte med kollegerna kring andra sätt att undervisa. Rektor 
förväntar sig att lärarna ska ägna sig åt undervisningen och inte ha 
synpunkter på skolans organisation. 

En annan respondent jämförde skolan med sjukvården där respon-
denten menade att det inom sjukvården fanns ett helt annat samarbete 
mellan personalen och en helt annan kvalitetssäkring. Vi kan inte säga 
hur representativa dessa uttalanden är för skolor i allmänhet, vilket 
gäller för alla intervjuer. Det enda vi kan säga är att det bland våra re-

                                         
65. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 56. 
66. Norberg, Katarina (2008), s. 7. 
67. Blossing (2003), s 80f. 
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spondenter finns flera intervjuade med många års erfarenhet i skolan 
som har samma åsikt. 

Om vi återgår till forskningen menar Michael Fullan, som åberopas i 
en av utvärderingarna, att problemet i skolan är att bilden av vad för-
ändringarna ska leda till är otydlig. Lärarna funderar mera över, enligt 
Fullan, hur deras egen situation påverkas snarare än vad syftet eller 
målsättningen med förändringen är. Förändring kan innebära att lärar-
na får lära sig nya saker, en osäkerhet uppstår och yrkesidentiteten kan 
påverkas. Detta kan leda till ett motstånd mot förändring. Andra me-
nar att skolan är komplex men att det också är bristen på tid som är 
den springande punkten, utveckling i arbetet får ske på övertid.68  

Typ av målvariabel 
Allt förbättringsarbete behöver naturligtvis inte ta 8–10 år. Det beror 
naturligtvis på hur omfattande åtgärderna är och vilka åtgärder vi talar 
om. Tidsaspekten är emellertid inte helt oberoende av mot vilken vari-
abel som resultatet ska mätas. 

Utgångspunkten för mångfaldssatsningen var låg måluppfyllelse 
samtidigt som vi påpekat att MSU inte har satt någon nivå för insatsen, 
dvs. att måluppfyllelsen ska öka si eller så mycket. Det beror dels på 
att varje enskild kommun har en stor påverkan på vilka enskilda insat-
ser som ska genomföras, dels att myndigheten talar om att påverka de 
förutsättningar som krävs för att så småningom minska andelen elever 
utan fullständiga betyg. Det innebär, som någon kommun uttrycker 
det, att den ultimata måttstocken blir att mäta mot bättre betyg. 

Är då måluppfyllelse ett relevant mått för att mäta den totala insat-
sens framgång? Låt oss visa hur utvecklingen ser ut för våra 32 kom-
muner när det gäller måluppfyllelse.69  

                                         
68. Refererat i Gisselberg, Kjell, Lindström, Susanne och Mårald, Gunilla (2008). 

Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald – slutrapport, s. 17. 
69. Bygger på Skolverkets statistik. 
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Tabell 6. De 32 kommunernas måluppfyllelse och meritvärden, 2006–2008. 

 2006 2007 2008 

Kommun 
Målupp-
fyllelse 

Merit-
värde 

Målupp-
fyllelse 

Merit-
värde 

Målupp-
fyllelse 

Merit-
värde 

Bjuv 64 189 61 183 68 195 

Borås 75 203 75 202 75 203 

Botkyrka 64 191 66 199 70 199 

Burlöv 72 203 73 196 73 209 

Eskilstuna 71 195 72 196 73 200 

Gislaved 62 187 68 196 72 198 

Gnosjö 80 207 79 207 70 197 

Göteborg 73 209 71 208 70 209 

Haninge 64 197 68 199 67 200 

Helsingborg 73 207 73 202 75 204 

Huddinge 78 207 77 208 76 207 

Järfälla 73 206 71 204 75 210 

Köping 67 198 71 202 79 212 

Landskrona 70 197 63 190 70 195 

Malmö 67 201 64 199 65 200 

Markaryd 70 190 68 191 63 188 

Norrköping 71 198 73 201 78 204 

Olofström 70 195 74 199 81 216 

Salem 70 208 74 215 83 223 

Sigtuna 71 203 68 198 74 205 

Solna 72 210 68 210 74 214 

Stockholm 74 219 74 218 74 222 

Sundbyberg 74 198 69 197 68 203 

Södertälje 72 208 66 197 66 199 

Trelleborg 75 199 75 202 75 204 

Trollhättan 67 187 68 190 67 194 

Upplands-Bro 76 200 73 199 76 203 

Upplands Väsby 70 203 73 209 75 214 

Uppsala 72 207 78 214 78 212 

Värnamo 76 208 74 202 75 199 

Västerås 72 199 73 204 74 205 

Örebro 74 199 70 198 73 200 

Tabellen visar att värdena över tid går upp för vissa kommuner me-
dan de går ned för andra. Jämför vi 2006 och 2008 är det fler kommu-



Mångfaldssatsningen Effekter ute i verksamheten 

81 

ner som har ökat än minskat sina värden när det gäller måluppfyllelse 
och meritvärde.  

Att mäta måluppfyllelse liksom meritvärde som effektmått på kom-
munnivå är egentligen ett för grovt mått, åtminstone för vissa kommu-
ner. En del små kommuner har bara en eller två högstadieskolor me-
dan de medelstora eller stora kommunerna har många skolor. Helsing-
borg har exempelvis satsat på en skola av många grundskolor. Det in-
nebär att resultatet på en skola inte har någon större effekt på hela 
kommunens resultat. 

Vi skulle naturligtvis kunna studera de skolor som man särskilt sat-
sat på. Men även om vi skulle jämföra två niondeklasser behöver inte 
”underlaget” vara detsamma för dessa två klasser eftersom de inte är 
slumpmässigt utvalda eller har samma yttre förutsättningar. Vi vet inte 
om alla andra faktorer är lika förutom den insats vi vill studera. Mång-
faldssatsningen är från början inte upplagd på detta mer ”experimentel-
la” sätt.  

I LOKI-satsningen diskuteras måluppfyllelse i termer av ”…bättre be-
tyg (meritvärde) eller mer fullständiga betyg, och därmed behörighet 
att söka gymnasieskolans program alternativt högskoleutbildning. 
”Man konstaterade i denna rapport att det inte i något fall fanns någon 
skillnad i måluppfyllelse före och efter det att utvecklingsinsatserna 
genomförts, men att de lokala aktörerna inte heller visade något 
”…större intresse för att mäta detta (utom i ett fall där man tyckte sig 
ha funnit att det inte var någon större skillnad). Däremot vill man 
”…framhålla att positiva resultat i andra bemärkelser faktiskt mycket 
väl kan ha uppkommit som ett resultat av de lokala utvecklings-
arbetena.” 70 De resultat man då avsåg var positiva sociala och emotio-
nella resultat, för flera elever, lärare och familjer.71 

I våra intervjuer har vi frågat vad man anser vara ett gott resultat. I 
först hand tänker intervjupersonerna på betyg och andelen elever som 
fullföljer skolan. Däremot finns en hel del kommentarer om att det är 
för stor fixering vid ämnena svenska, matematik och engelska. Ämne-
na har visserligen en så stor betydelse för ansökan till gymnasiet, men 

                                         
70. Segerholm, Christina (2008), slutrapport, s. 8f. 
71. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 69; Segerholm, Christi-

na (2008), slutrapport, s. 9.  
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kunskapsbasen är 16 ämnen, inte 3, menar man. Andra viktiga resul-
tatvariabler som framkommer i intervjuerna är:  

Att få ett jobb, att vara socialt ”utvecklad”, är också måluppfyllelse. 

Skolans måluppfyllelse är att varje elev når upp till sin mål-
uppfyllelse. 

Elevernas närvaro, trivsel, öppen förtrolig kommunikation är fram-
gångsfaktorer. 

Måluppfyllelse i form av betyg uppfattas inte alltid, enligt våra in-
tervjuer, som den viktigaste variabeln att mäta. Det finns så mycket 
annat som uppfattas som viktigt, som exempelvis att öka livsgnistan 
hos de elever som har oerhört svåra hemförhållanden. 

I projektet Ökad kunskap om mångfald inom särskolan, där de olika 
skolorna genomfört insatser som t.ex. gällt mottagandet av elever, mo-
dersmålsundervisningen och attitydfrågor, fick respektive skola bedö-
ma måluppfyllelsen. Även om den vanligaste kommentaren var att det 
hade gått för kort tid för att riktigt kunna bedöma om målen uppfyllts, 
gjorde skolorna ändå ett försök. I diagrammet på nästa sida visas mål-
uppfyllelsen för respektive skola (de skolor som har noll procent har 
inte svarat på frågan):72 

I rapporten sägs att skolorna i genomsnitt hade en 70 %-ig målupp-
fyllelse. Frågan är naturligtvis hur man kommit fram till dessa procen-
tuellt sett exakta måluppfyllelser? Är det intresset av att kvantifiera en 
insats som överstiger det kloka i att låta bli? 

Diagrammet (Figur 5) ger åtminstone intrycket av att det finns mål-
sättningar, att de är preciserade och att det går att göra en bedömning 
av hur långt man kommit. I utvärderingen av LOKI-satsningen menade 
man att målsättningar var något som däremot saknades:73 

…när åtgärder som drama, läsning, språkträning, fortbildning i 
språkutveckling eller föräldrainflytande eller vilken inriktningen och 
form som än beskrivs, så framgår det faktiskt inte särskilt ofta vilka 
detta skall komma till godo, det vill säga vad arbetet syftar till. Ska 
elever med svensk etnisk tillhörighet fostras/undervisas/delta i speci-
ella aktiviteter? Tillsammans med elever av annan etnisk tillhörighet 
än svensk? Ska båda elevgrupperna arbeta tillsammans? Är avsikten 

                                         
72. Specialpedagogiska institutet (2008), s. 19. 
73. Segerholm, Christina (2008), del 1, s. 7. 
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att elever och föräldrar med annan etnisk tillhörighet än svensk bli 
bättre på svenska, på sitt modersmål, båda delarna, på att smälta in i 
det svenska samhället som det är, eller…? 

Figur 5. Graden av måluppfyllelse för respektive skola.  
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Även i utvärderingen av Idéskolor är målsättningarna svårfångade. 
Den fråga som utvärderingen ställde och som skickades ut till 56 idé-
skolor från årgångarna 2004–2006, 2005–2007, 2006–2008 var ”…vad sko-
lan/förskolan hade för målsättning med ’deltagande i projektet när det 
gäller utbytet/betydelsen/värdet för barnen/eleverna och hur långt de 
anser att de kommit med det’.” Man fick tillbaka endast 12 svar. Bland 
dessa svar finns såväl de som genom projektet hoppas att 

…eleverna skulle ges bättre förutsättningar att nå målen genom att 
personalen fick än bättre kompetens kring mångfaldsarbetet. 
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Men det finns också något som författarna till utvärderingsrapporten 
tycker sig kunna se som ett genomgående tema hos idéskolorna, näm-
ligen att få bekräftelse på det egna arbetet:74 

För alla, personal som elever, har det varit värdefullt att via olika 
studiebesök hos oss få bekräftat att vi varit på rätt väg. Detta har 
även givit oss kraft att starta egna fortbildningsinsatser för vår perso-
nal. 

Om vi ser till de överenskommelser som finns mellan MSU och de 
32 kommunerna är målsättningarna för de olika åtgärderna i väldigt 
många fall inte bara höga, de verkar helt enkelt vara önsketänkanden. 
Är målsättningen att alla föräldrar ska delta i de gemensamma samtalen 
om värdegrund, attityder och förhållningssätt, att alla elever ska känna 
sig trygga och väl bemötta av andra elever och lärare eller att alla elever 
senast 2010 ska uppnå kunskapsmålen i årskurs 9 rimliga eller möjliga 
att uppnå? 

Det finns såväl de som har 100 % som målsättning, dvs. att alla ska 
beröras ur någon aspekt, som de som har en relativ målsättning, t.ex. 
att attraktiviteten eller studieresultaten på skolor i mer segregerade 
områden ska höjas; eller att familjer med svagare förutsättningar i för-
äldraskapet ska stödjas o.s.v. 

De här med mot vilka variabler som mätningen ska ske liksom mot 
vilka nivåer på dessa variabler som mätningen ska göras är inte alltid 
lätt men nödvändigt om man sedermera ska göra en utvärdering. Det 
blir ganska lätt att man i början av ett projekt har för höga ambitioner. 
I Storstadssatsningen var många av utvärderarna överens om att mål-
sättningarna ofta var orealistiska. En av utvärderarna menade att pro-
jekten på lokal nivå led av tre tillkortakommanden; överambition, 
oklarhet och kvantifiering.75 Att bedöma ett projekts värde utifrån 
måluppfyllelse behöver inte alltid heller vara ett bra bedömningsmått 
eftersom det ju beror på hur målet ser ut och i Storstadssatsningen 
konstaterades också att projekt kunde förändras under tiden eftersom 
målsättningarna inte var rimliga.76  

                                         
74. Gisselberg, Kjell, Lindström, Susanne och Mårald, Gunilla (2008), Utvärde-

ring av projektet Idéskolor för mångfald: Delrapport 3, s. 6. 
75. SOU 2005:29, s. 127. 
76. Ibidem, s. 128. 
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Det är möjligt att en viss osäkerhet i bedömningen av effekter beror 
på att detta med mål kan upplevas som besvärligt eftersom det kräver 
en hel del diskussion och funderingar kring vilka mål och vilka nivåer 
som dessa insatser ska bedömas mot. Att säga att effekter, utan att 
närmare specificera vilka de är, visar sig först på lång sikt, blir inte bara 
bekvämt utan har också stöd av forskare och andra inom sektorn. 

För att vi framöver ska få en säkrare uppfattning om effekter behö-
ver vi ibland var mer ”instrumentella”. Vi ska illustrera med ett exem-
pel där man varit just mer instrumentell och försökt visa att effekter 
inte alltid behöver ta så lång tid. Det gör vi med exemplet klass 9 A på 
Johannesskolan i Malmö, en av de skolor som ingått i mångfaldssats-
ningen. 

Klass 9 A 
TV-serien Klass 9 A har fått en väldigt stor uppmärksamhet i Sverige. 
Beror det på att den gått på TV och därför betraktas som vilken ”såpa” 
som helst eller för att den utmanar den pedagogiska verksamheten i 
skolan. Insatsen bestod i att man under en termin tog in andra erkänt 
goda pedagoger i klassen. Det har funnits kritik att klassen egentligen 
inte hade så dåliga betygsresultat som det ges sken av i TV-serien och 
därför inte var så representativa, att betygen alltid höjs mellan klass 
åtta och nio i de flesta skolor och att extraordinära insatser ger extra-
ordinära resultat. Dessutom har parallellklassen, klass 9 B, också höjt 
sina betyg rejält. 

Låt oss se på betygsutvecklingen under perioden 2004–2008 för 
årskurs 9 (klass 9 A och 9 B tillsammans).  
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Tabell 7. Måluppfyllelse och meritvärde på Johannesskolan, 2004–2008, 
årskurs 9 (avrundat).77 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Måluppfyllelse 41 48 31 47 69 

Meritvärde 165 156 166 168 216 

Ej behörighet till gymnasiets na-
tionella program 37 47 47 34 8 

Av tabellen ser vi att det finns en oerhört kraftig uppgång i andelen 
elever som är behöriga till gymnasiets nationella program, dvs. har 
godkänt i svenska/svenska A, matematik och engelska mellan 2007 och 
2008. 2008 var 92 % behöriga till gymnasiet mot 66 % året innan. Är 
detta unikt för t.ex. Malmös skolor? Skillnaden är stor i jämförelse 
med andra Malmöskolor förutom Krokbäcksskolan, som också är med 
i mångfaldssatsningen. I Krokbäcksskolan som också förbättrat sitt re-
sultat avsevärt, har andelen behöriga till gymnasiet under samma peri-
od ökat från 39 % till 68 %. I Krokbäcksskolan var dock 2007 års resul-
tat avvikande från tidigare år. Behörigheten 2006 i denna skola var 
67,5 %, dvs. ungefär i paritet med 2008 års siffror. 

Att resultaten mellan åren förbättrats är utom allt tvivel, särskilt det 
senaste året för de elever som utgjorde klass 9 A. Men att jämföra bety-
gen för klass 9 år 2007 med klass 9 år 2008 är emellertid inte helt rätt ef-
tersom vi inte jämför samma individer. De elever som gick ut klass 9 år 
2007 är naturligtvis inte samma elever som gick ut klass 9 år 2008. 

På Johannesskolan finns, som vi sett ovan, två klasser i årskurs nio, 
klass 9 A och klass 9 B. Även klass 9 B har höjt sina betyg rejält. När 
det gäller klass 9 A anser man från skolans sida att denna klass är repre-
sentativ och därmed inte skiljer sig från andra klasser, vilket en del kri-
tiker vill hävda. 

Frågan är då vad vi ska jämföra betygen i klass 9 A med? Det bästa 
vore således att jämföra med liknande klasser någon annanstans. Nu 
finns inte ett sådant upplägg utan vi får föra någon typ av rimlighetsre-
sonemang och jämföra, som vi gjort ovan, med andra skolor i Malmö 
liksom med klass 9 B i samma skola. Betygsutvecklingen för dessa båda 
klasser tillsammans är högre än andra klasser i t.ex. Malmö och högre 

                                         
77. Skolverket: SALSA och uppgifter från Johannesskolan. 
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än motsvarande skolor som också deltagit i mångfaldssatsningen. Nu 
behöver inte denna jämförelse vara helt relevant, det beror på vilka in-
satser som andra skolor gjort. 

Om vi nu koncentrerar oss på Johannesskolan pågick projektet klass 
9 A under hösten 2007 och förbereddes våren 2007. Nedan har vi be-
räknat meritvärdet för höstterminen 2006, dvs. innan projektet förbe-
reddes och där eleverna i klass 9 A gick i klass 8, och till och med vår-
terminen 2008, dvs. en termin efter det att projektet avslutats. För att 
få en jämförelse har vi beräknat meritvärdet även för klass 9 B. 

Tabell 8. Meritvärde för klass 9 A och klass 9 B, HT 2006 t.o.m. VT 2008 
(uppgifter från Johannesskolan + egna beräkningar). 

Meritvärde HT 2006 VT 2007 HT 2007 VT 2008 

Klass 9 A 172 184 223 245 

Klass 9 B 145 158 169 193 

Vad vi kan se av tabellen är att båda klasserna höjt sina meritvärden 
för varje termin. Meritvärdena i klass 9 A har hela tiden varit högre än 
i klass 9 B. Skillnaden har dock blivit ännu större efter det att de nya 
lärarna kommit in i klass 9 A. Skillnaden mellan klass 9 A och B var 27 
poäng hösten 2006, 26 poäng vårterminen 2007, 54 poäng hösten 2007 – 
när insatsen avslutats – för att vara 52 poäng vårterminen 2008. Att 
även klass 9 B förbättrat sina resultat kan bero på en spridningseffekt 
från klass 9 A till klass 9 B, dvs. uppmärksamheten på klass 9 A kan 
också ha påverkat klass 9 B. 

Vetskapen om att man är uppmärksammad, den så kallade 
Hawthorne-effekten, leder förmodligen dessutom till att man agerar på 
ett visst sätt, vilket också säkerligen påverkat båda dessa klasser. Vad 
kan vi då dra för slutsatser av detta? Om nu detta hade varit en studie 
där elever fördelats slumpmässigt på dessa båda klasser, vilket nu inte 
var fallet, borde den skillnad som nu uppkommit kunna hänföras till 
lärarna i klass 9 A. Egentligen är det samma faktorer som påverkar des-
sa klasser. Problemet är möjligtvis att båda dessa klasser är på samma 
skola och att den klass som inte har de ”inkallade” lärarna, dvs. utgör 
en kontrollgrupp är medvetna om att det pågår ett ”försök” och att 
detta får spridningseffekter även på klass 9 B. Vi bör kanske säga att ett 
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genomsittligt meritvärde på 245 poäng i klass 9 A innebär att det ge-
nomsnittliga betyget utslaget på alla elever i de 16 bästa ämnena är VG. 
Det är med andra ord väldigt bra betyg.  

Det är svårt att se att det skulle vara någon annan skillnad än att de 
nya lärarna faktisk haft en effekt på elevernas betyg. Nu steg betygen 
våren 2008 för båda dessa klasser med ungefär lika mycket. Men de steg 
mer för klass 9 A under hösten 2007 med de nya lärarna, även om 
skillnaden inte är statistiskt sett signifikant. Kan man se detta som ett 
exempel på att allting kanske inte behöver ta så lång tid i skolan? Eller 
är det en extraordinär insats? Kommer effekterna att bli bestående, dvs. 
kommer betygsnivån för den nya klassen 9 A och klassen 9 B också att 
vara hög? Det återstår naturligtvis att se. Klass 9 A är trots allt ett bra 
exempel på en utmaning med högt ställda mål och där målen skulle 
vara avläsbara efter en ganska kort tid. Detta är kanske ett exempel på 
att allting inte behöver ta lång tid i skolans värld, åtminstone inte för 
vissa typer av insatser. 

I det som beskrivits ovan har tid varit en viktig aspekt för att kunna 
mäta effekter. En annan viktig aspekt är möjligheten att isolera eller att 
urskilja insatsen från alla andra insatser eller faktorer.  

Att urskilja eller isolera mångfaldssatsningen från 
andra insatser  
Om tidsaspekten framhållits som ett hinder för att mäta effekter fram-
hålls möjligheterna att isolera insatsen från alla andra faktorer som ett 
annat hinder. Det har också framhållits av många intervjuade och i un-
derlagsrapporterna. 

Varför är det så svårt att isolera mångfaldssatsningen? En orsak är att 
mångfaldssatsningen i många fall är en fortsättning på redan tidigare 
påbörjade åtgärder. Exempelvis startade Idéskolor liksom Tema mo-
dersmål före mångfaldssatsningen. Kommunerna har också varit noga 
med att påpeka att de har velat satsa på sådana åtgärder som redan på-
börjats. Dessutom har många kommuner så många åtgärder på gång att 
det bara av den anledningen är svårt att isolera mångfaldssatsningen 
från alla andra insatser. 

Parallellt med denna satsning har de flesta av våra kommuner fått re-
sursförstärkning från regeringen via de så kallade Baylan-pengarna. 
Denna insats har syftat till att förstärka resurspersonerna i kommu-
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nernas olika skolor. Det finns också en del kommuner som åberopar 
Baylan-pengarna i sina slutrapporter även om dessa formellt sett ligger 
utanför mångfaldssatsningen (i bilaga 2, tabell 1 finns en sammanställ-
ning av hur mycket resurser kommunerna erhållit).78  

Medlen, 110 miljoner kronor, är nästan hälften av vad som avsatts 
till mångfaldssatsningen. Malmö, Göteborg och Stockholm, som fått 24 
miljoner kronor vardera, står för en stor andel av Baylan-pengarna. 
För de enskilda kommunerna är det givetvis svårt att urskilja mång-
faldssatsningen från andra satsningar. 

Samma reflektioner som vi gör nu gjordes också i den tidigare refe-
rerade Storstadssatsningen. I denna konstaterades att skolan hela tiden 
var föremål för extra satsningar, att det var svårt att hålla isär alla olika 
satsningar från den ordinarie verksamheten och att det fanns svårighe-
ter att veta vad som finansierade vad:79  

Det är svårt att avgöra om det är satsningen, den ekonomiskt avlas-
tade ordinarie verksamheten, den allmänna ekonomiska situationen 
eller helheten som gör skillnad över tid. 

Samtidigt verkar skolan hela tiden vara beroende av extra satsningar 
för att kunna driva verksamheten. I Storstadssatsningen ställdes också 
frågan om det fanns tid och kraft att tillvarata de erfarenheter som 
gjordes i de olika projekten. 

Även i våra intervjuer framgår att det på skolnivå inte alltid är klart 
var ifrån pengarna kommit. En del av de lärare vi talat med visste ing-
enting om mångfaldssatsningen trots att dessa skolor var skolor som 
kommunen ansåg vara värda att besöka ur satsningens perspektiv. När 
vi sedan diskuterade olika insatser som gjorts på skolan visade det sig 
att dessa var en del av mångfaldssatsningen. Lärarna deltog i insatser 
utan att veta att de var en del av mångfaldssatsningen. Samma konsta-
terande gjordes i LOKI-utvärderingen:80  

Projektledning och rektorer är insatta i vilka medel som kommer 
varifrån, men lärarna känner i allmänhet inte till exakt vilka medel 
som kommer från MSU:s LOKI satsning, vilka som kommer från 
MSU:s dialogarbete, från kommunen eller andra instanser. 

                                         
78. Uppgifter från Myndigheten för skolutveckling. 
79. SOU 2005:29, s. 158. 
80. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 56.  
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Teori och praktik 
Det viktiga är kanske inte vad insatserna benämns utan att de genom-
förs. Det verkar dock, åtminstone i vissa fall, finnas ett ”glapp” mellan 
att ha förstått och tagit del av en satsning och att omsätta denna i prak-
tiken. När vi i våra intervjuer ville ha konkreta exempel på vad t.ex. 
förändrat förhållningssätt innebar, var det svårare att få konkreta svar. 

I den tidigare refererade utbildningen Ledarskap för mångfald fick en 
del av deltagarna i en enkät frågan vad de gjorde annorlunda idag efter 
utbildningen. Bland dem som besvarade enkäten var det endast sex per-
soner som kunde ge konkreta exempel, medan nio svarade nej och lika 
många vet ej. De konkreta exemplen handlade i stor utsträckning om 
att de hade blivit uppmärksamma på attityder och värderingar och att 
mångfaldsfrågor lyfts fram i de pedagogiska diskussionerna.81 

Ett annat exempel hämtar vi från Upplands Väsbys slutrapport som 
bygger på en enkätundersökning till lärare och skolledning vid de 
skolenheter där de riktade insatserna gjorts liksom till rektorerna som 
deltagit i de generella satsningarna. På Vilundagymnasiet ansåg 73 % att 
deras kompetens inom språkutvecklande arbetssätt ökat och 62 % att 
deras kompetens inom mångfaldsområdet ökat. 49 % säger att de för-
ändrat sitt arbetssätt i klassrummet och 42 % säger att deras förhåll-
ningssätt inom mångfaldsfrågor förändrats. 

44 % menar att skolan bara i låg grad förändrat sin organisation och 
39 % vet inte om det skett någon förändring. 67 % vet inte om skolan 
infört nya metoder och arbetssätt och 21 % att de bara skett i låg grad. 
26 % menar att diskussionen i mångfaldsfrågor inte förändrats medan 
31 % hävdar motsatsen. 

På Hammarby menar 70 % att förhållningssättet inom mångfalds- 
och språkfrågor förändrats. Om mångfaldsfrågor diskuteras mer än ti-
digare är fördelningen 40–40 (20 % vet ej). För dem som arbetar vid 
modersmålsorganisationen (ISKI) är upplevelsen att det skett en stor 
förändring. 80 % menar att skolan förändrat sin organisation utifrån 
mångfaldsarbetet. Lika stor andel anser att förhållningssättet ändrats, 
att nya arbetsmetoder införts, att deras kompetens inom mångfalds-
frågor ökat. 90 % anser att det förs mer diskussioner på skolan om 
mångfaldsfrågor och 95 % att nya arbetssätt införts. 

                                         
81. Norberg, Katarina (2008), s. 18f. 
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Bland rektorerna i den generella satsningen anser 42 % att deras 
kompetens inom språkutveckling och mångfald ökat. 72 % anser att 
deras förhållningssätt till dessa båda områden förändrats. 62 % anser att 
det förs mer diskussioner om mångfaldsfrågor och 42 % anser att det 
införts nya arbetssätt. En något större andel, 44 %, menar att kommu-
nens förhållningssätt och arbetssätt har påverkats av mång-
faldssatsningen. 

Andra förutsättningar 
Men det finns andra förutsättningar som också är viktiga för framgång. 
En sådan förutsättning är att det finns en positiv inställning till sats-
ningen som sådan. Vi har i våra intervjuer ställt frågan om hur man 
rent generellt ser på denna satsning. Följer uttalanden är några exempel 
på detta:  

Mångfaldssatsningen kan leva vidare eftersom man redan påbörjat 
dessa insatser innan. 

Man kan inte avstå från statliga pengar. 

Attityder och arbetssätt är oerhört viktigt. Myndigheten ligger rätt. 

Det är för många erbjudanden men samtidigt är det bra åtgärder. 

Satsningen ska inte bara lösa problem utan också identifiera problem 
som personalen ska lösa. 

Både en mångfaldssatsning och skolutveckling behövs. Matte är både 
en ämnesutveckling och en språkutveckling. 

Det som gjorts hade gjorts utan mångfaldssatsningen, men det gör 
stöd för det som görs. 

Utifrån de slutrapporter som kommunerna lämnat in till myndig-
heten, de intervjuer som Mälardalens högskola gjort liksom av andra 
utvärderingar inom satsningens ram kan vi utläsa att de allra flesta 
förmedlar en väldigt positiv bild av mångfaldssatsningen. De negativa 
synpunkterna gäller de mer praktiska aspekterna, dvs. att det varit för 
många erbjudanden från myndighetens sida, som man inte hunnit ta 
ställning till.  



Effekter ute i verksamheten Mångfaldssatsningen 

92 

Skolans ansvar 
Denna positiva bild förmedlas ofta av dem som deltagit i en kurs eller 
som fått medel för olika projekt. Hur bilden ser ut bland de skolor 
som t.ex. inte är idéskolor eller de som inte omfattas av denna satsning 
är svårare att få. I våra intervjuer har vi försökt få en bredare bild av 
hur det rent allmänt ser ut i kommunernas skolor. Hur representativt 
detta material är vet vi inte, men i dessa uttalanden finns också en 
motbild om att skolorna inte alltid har den beredskap som behövs för 
att ta emot dagens elever:  

Man är inte riktigt beredd att möta dessa invandrarbarn – man od-
lar en dröm om att det ska bli som förut. 

Det är kanske så att det finns en attityd att man inte förväntar sig så 
mycket med ett visst ”underlag”. 

Elever får inte det de skulle behöva utifrån sina förutsättningar, om 
man skulle vara ärlig. 

Om jag håller ögonen stängda tillräckligt länge kanske det finns någ-
ra andra elever framför mig. 

I en av utvärderingarna menade rektorn på en skola att det var svårt 
att få alla att gå åt samma håll. ”…det finns lärare som inte vill se att 
skolan har ett annat uppdrag nu, och ett uppdrag som gäller alla elever. 
Alla är inte entusiastiska.” 82 

Samtidigt konstaterade de kursansvariga för kursen Attityder i skolan 
att det saknades en insikt om att man måste börja jobba med sig själv 
för att få ett varaktigt förändringsarbete. ”Många deltagare ser kurserna 
som verktyg att jobba vidare med och verkar inte riktigt ha förstått 
kopplingen till det egna ansvaret.” 83 

Men det finns också andra förutsättningar som är viktiga för att den 
här typen av satsningar ska lyckas. En sådan förutsättning är kontinui-
tet i ledarskap och ett engagemang:  

Det är den 7:e rektorn sedan skolan startade -99. 

Många som är rektorer vill inte vara rektorer. Skolledarna är bort-
glömda i debatten. 

                                         
82. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 56. 
83. Resurscentrum för mångfaldens skola (2008). Slutredovisning av ”Attityder i 

skolan” – utbildning i värdegrundsfrågor för ökad måluppfyllelse, s 8.  
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På den politiska nivån förs skoldiskussionen, men rektorn har en oer-
hört stor självbestämmanderätt, dvs. vad som sedan händer på skolan 
beror mycket på rektorn. 

Men det krävs också ett faktiskt och ett moraliskt stöd från skolled-
ningen och från kommunens sida: I LOKI-satsningen är uppfattningarna 
om det kommunala stödet skiftande. I en kommun saknar projektan-
svariga den fördjupade kontakten med kommunens politiker om sko-
lans situation och utveckling och att det arbete som görs på skolan inte 
får någon spridning till kommunen i övrigt. 

I en annan kommun inom ramen för LOKI-satsningen är upplevel-
sen den motsatta. Där upplevs kontakterna med förvaltningsnivån som 
mycket informella och nära. Kommunens politiker är intresserade och 
frågar informellt om utvecklingen.84  

I utvärderingen av Idéskolor för mångfald menar de skolor som varit 
idéskolor under 2005–2007, att intresset från den egna skolledningen är 
stort men bedömer intresset från skolchefen i kommunen som mindre. 
Orsakerna till detta ointresse vet man inte. Även när det gäller intres-
set från andra skolor i kommunen är intresset för idéskolor inte heller 
särskilt stort. Några skolor anger ”Jantelagen” som orsak. Intresset 
verkar däremot vara större från skolor utanför den egna kommunen.85 

Det finns således ett viktigt symbolvärde i, vilket också konstateras 
av många, att kommunens politiker och förvaltning stöder de projekt 
som pågår i kommunen. 

Det kommunala ansvaret 
Skolan eller kanske snarare skolorna är emellertid bara en del av sam-
hället. Även om stödet enligt myndigheten ska försöka ”…minimera 
konsekvenserna av de orsaker som segregation, som till stor del ligger 
utanför skolan i form av t.ex. socioekonomiska faktorer…” krävs det 
andra insatser än det skolorna kan erbjuda. Vi har i våra intervjuer ta-
git upp frågan om kommunernas mer övergripande roll eftersom det 
också är en viktig förutsättning för att mångfaldsarbetet ska fungera. 
Häri ligger också det politiska intresset för den här typen av satsningar. 

                                         
84. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 11ff. och 26. 
85. Gisselberg, Kjell och Lindström, Susanne (2007), Utvärdering av projektet Idé-

skolor för mångfald: Delrapport 2, s. 27f. 
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Det finns inte särskilt mycket synpunkter på kommunens roll, vil-
ket vi uppfattar som att man är mer fokuserad på skolans arbete än på 
kommunens ansvar. Det gäller såväl kommunrepresentanterna (som 
ansvarar för skolan) som de vi intervjuat på skolorna. En viss självkri-
tik infinner sig dock när kommunrepresentanterna inser det värdefulla 
i nulägesanalyserna som i många fall inte skulle ha gjorts utan det stat-
liga stödet. Även om det finns ett fåtal som anser att pengarna är bra 
och att man likaväl skulle ha kunnat göra detta själva, anser merparten 
att det uppenbarligen krävs någon utifrån för att få igång detta arbete. 

En av våra respondenter, som vi citerat tidigare, menade att 
”…dialogen har haft effekter, vilket är positivt, men samtidigt sorgligt 
eftersom det tydligen behövs stöd utifrån; kommunerna klarar inte av 
detta.” Någon anser vidare att skolan är för stor och komplex för 
kommunen att hantera. Att göra något radikalt, som att säga att man 
inte vill ha en skola i ett villaområde för att det också skapar en annan 
typ av segregation, kräver politisk mod, som inte finns, enligt en av de 
intervjuade. Samtidigt är vårt intryck att det finns ett stort, åtminstone 
uttalat, stöd för den här satsningen och att många politiker, enligt 
kommunrepresentanterna, är intresserade och engagerade. 

Tillräckliga resurser? 
För att en insats ska få effekt krävs, även om inte just den specifika in-
satsen är nödvändig, åtminstone att den är tillräcklig. Frågan, den 
kontrafaktiska frågan, är således om dessa åtgärder hade kommit till 
stånd utan myndighetens hjälp. Det finns flera svar. Några tror att åt-
gärderna inte hade kommit igång över huvud taget utan tillskjutande 
medel från myndigheten eller att de möjligtvis kommit igång senare. 
Andra menar att de redan var på spåret men att medlen hjälpte till att 
realisera vissa projekt. 

Vi har i våra intervjuer ställt frågan om hur mycket kommunerna 
själva satsat i mångfaldsprojektet. Myndigheten har satsat 225 miljoner, 
men kommunerna har lagt ned egen tid och resurser för att projekten 
ska kunna förverkligas. Det finns ingen kommun som mer exakt kun-
nat redovisa sina egna kostnader för mångfaldssatsningen men man be-
räknar, vilket är det vanligaste svaret, att de lagt ned ungefär lika 
mycket resurser själva som de fått från myndigheten. 
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Samtidigt anser många att medlen visserligen är viktiga men att det 
inte alltid är resursernas storlek som är avgörande utan resurserna 
”…ger uppmärksamhet, bekräftelse och legitimitet.”86 Insatserna kom-
mer i fokus, stärker och fördjupar kommunens arbete liksom att det är 
”hedrande” att bli utvald. Insatserna kan få uppmärksamhet i tidningar 
och lärare känner sig sedda. 

För att insatserna ska kunna ros i land krävs det eldsjälar som driver 
dessa projekt. Dessa eldsjälar ser ett stöd i det som myndigheten erbju-
der. De är redan igång med arbetet men får såväl ett ekonomiskt och 
ett psykologiskt stöd för de idéer de driver.  

Vi nämnde ovan att det anses viktigt att få stöd från kommun och 
skolledning i det som görs och att bli sedd. Det ligger därför, som det 
konstaterades i en av de externa utvärderingarna, ”…något tragiskt över 
det faktum att de lokala kontaktpersonerna i så hög grad framhåller 
betydelsen av att bli uppmärksammad av myndigheten och inte verkar 
få denna återkoppling på närmare håll genom exempelvis kommunala 
politiker, tjänstemän, kollegor och föräldrar.” 87 

Vikten att bli sedd har betonas i olika sammanhang. I en utvärdering 
av skolinspektionen för ett par år sedan var inställningen från lärare 
och rektorer till inspektionen mycket positiv. Man var inte särskilt 
orolig för inspektionen, istället såg man detta som ett tillfälle att bli 
sedd och att få diskutera skolfrågor.88  

Praktiska förutsättningar  
En annan viktig förutsättning är givetvis vilka praktiska möjligheter 
som ges för att delta i den här typen av satsningar, som vi återkommer 
till under dialogmetoden. Vi kan emellertid nämna att det har handlat 
om exempelvis att myndigheten inte förstår hur långsamt kommunens 
kvarnar maler, att utbudet av insatser varit för stort och att de kommit 
för sent.  

                                         
86. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 65. 
87. Segerholm, Christina (2008), slutrapport, s. 7. 
88. Sandahl, Rolf och Bringle, Sara (2006). Skolverkets utbildningsinspektion – ger 

den några effekter? Slutrapport Januari 2006. Stockholm: Skolverket. 
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Sammanfattningsvis 
Av ovanstående kan vi konstatera att den bild som ges är mångfacette-
rad. Dels har vi en ganska positiv bild som förmedlas i såväl kommun-
rapporter och intervjuer om effekterna av mångfaldssatsningen, dels en 
osäkrare bild som framträder ju mer konkret man blir i beskrivningen 
om vad som faktiskt hänt på skolnivå.  

Resultatet är i sig inget konstigt. Mångfaldssatsningen innehåller en 
mängd olika insatser. Många av insatserna har gällt kompetenshöj-
ningar och attitydförändringar hos lärare och rektorer. Att dessa säger 
att de ökat sin kompetens i såväl konkreta analysverktyg som fått en 
ökad självinsikt i förhållningssätt till mångfaldsfrågor behöver man 
kanske inte ifrågasätta. Att det dessutom kan vara svårt att urskilja ef-
fekterna av denna satsning i förhållande till alla andra insatser eller att 
man inte känner till om vissa insatser ingår i mångfaldssatsningen eller 
inte har vi också full förståelse för.  

Det som möjligtvis måste sätta ett frågetecken för är hur denna kun-
skap kommer att omsättas i ett konkret agerande på skolnivå. Vi har 
talat om mångfaldssatsningen som en mångfald av satsningar men det 
är klart att vi också kan tala om mångfalden av skolor. Vilket resultat 
vi än kommer fram till i denna studie, kan säkert flertalet av skolor 
säga att så ser det inte ut på vår skola. Bilden som ges av många inom 
skolan är att det är ”trögrörligt”, att allting tar tid och att det tillåts ta 
tid och att stödet inte alltid finns från skolledning och kommunalt håll. 
Ur det perspektivet kan man ifrågasätta vad som kommer att hända på 
elevnivå. Problemet, som vi återkommer till senare, är om vi verkligen 
kommer att få reda på detta. Om nu allting tar en sådan tid i skolan 
kan man fråga sig hur planen ser ut för när vi ska mäta detta? Eller går 
det inte att mäta antingen för att nya satsningar satts i sjön eller att så 
mycket annat hänt i samhället att tidigare satsningar inte går att urskil-
ja?   
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Rätt insatser – den inre effektiviteten  

En utvärdering innebär att göra en bedömning av något slag. Att 
”bara” mäta effekter säger egentligen ingenting om hur bra insatsen va-
rit om den inte jämförs med något. Att säga om rätt insatser valts i 
denna satsning kräver en bra orsaksanalys av vilka problem respektive 
kommun har. En sådan bedömning måste inkludera såväl kom-
munernas som myndighetens insatser.  

Att bedöma hur effektivt MSU agerat inom den ram som myndighe-
ten givits av regeringen brukar kallas för att bedöma den inre effektivi-
teten. Att bedöma hur en mångfaldssatsning skulle ha sett ut om alla 
möjliga alternativ stod till buds handlar om att bedöma den yttre effek-
tiviteten. Den yttre effektiviteten återkommer vi till.  

Ett sätt att bedöma åtminstone en del av den inre effektiviteten, ef-
tersom en helhetsbedömning av rätt insatser kräver ett helt annat bak-
grundsmaterial än det som funnits tillgängligt, är att se hur myndighe-
ten agerat i de processer som de själva varit delaktiga i. Inom denna 
givna ram kan myndigheten naturligtvis ha varit mer eller mindre 
framgångsrik. En av dessa processer har varit själva dialogarbetet. En 
annan process är processen mellan myndigheten och de utbildningsan-
ordnare som utbildat kommunrepresentanter, rektorer, lärare med fle-
ra. Båda dessa processer har högskolan särskilt haft i uppdrag att utvär-
dera. Vi börjar med dialogmetoden.  

Utvecklingsdialogen 
Dialogerna har nu pågått i drygt sju år, 2001–2008. Myndigheten för 
skolutveckling har sedan 2001 använt något som de kallar utvecklings-
dialog i arbetet med att stödja skolors och kommuners utvecklings-
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arbete. I oktober 2000 gavs dåvarande Skolverket i uppdrag av reger-
ingen att utveckla formerna för att stödja kvalitetsutvecklingen i för-
skoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola samt vuxenutbildning. Ge-
nom riktade insatser skulle Skolverket fram till den 1 juli 2003, aktivt 
verka för att utveckla verksamheterna i de kommuner där uppsatta mål 
inte nåddes. 

Uppdraget innebar därmed att arbeta för en högre grad av målupp-
fyllelse i skolan och genom utveckling av verkets egna arbetsformer 
stötta kvalitetsutveckling i skolan. Skolverket, med Mats Ekholm som 
generaldirektör, presenterade utvecklingsdialogen som ett sätt att arbe-
te med kommunerna, där verket i samtal med representanter för 
kommunerna skulle ge stöd i skolutvecklingsarbete. Det fastlades att 
utvecklingsdialoger skulle vara det centrala elementet inom verket och 
en början på en omläggning i verkets förhållningssätt gentemot kom-
muner, institutioner och skolor.89 I samband med Skolverkets delning 
den 1 mars 2003 fördes ansvaret för uppdraget över till Myndigheten 
för skolutveckling. 

Att använda dialog i utvecklingsarbete med kommunerna har be-
skrivits som en ”omsvängning i verkets sätt att både fördela statliga ut-
vecklingsmedel och att kommunicera med huvudmän och verksamhe-
ter”90, samt att en interaktionskomponent tillfördes myndighetens ar-
betssätt.91 

Dialogerna har beskrivits som ”en främmande fågel i myndighets-
sverige” och ett nytt sätt för en myndighet att arbeta.92 Det har beskri-
vits som ett annorlunda sätt för en myndighet att arbeta med myndig-
hetsutövning. Vidare har det poängterats att en omläggning av myn-
dighetens sätt att arbeta måste ta tid att utveckla. 

Skolverkets medarbetare skulle bli mer synliga och gå i dialog med 
organisationerna. Dialogerna syftade till att komma överens om ut-
vecklingsområden och utvecklingsåtgärder och dialogen skulle utgå 

                                         
89. Skolverket (2000). Uppdrag avseende stöd till utveckling av förskola, skola och 

vuxenutbildning m.m.  
90. Björnsson, Mats (2001). Utgångspunkter för ett internkritiskt arbete gällande 

Skolverkets utvecklingsuppdrag.  
91. Danmarks evalueringsinstitut, EVA (2003). Udviklingsdialoger - strategi, forløb 

og effektvurdering. Vester Kopi. 
92. Björnsson, Mats (2002-08-28). Dialogsatsningen sedd som ett statligt agerande. 
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från huvudmannens egen bild av sin verksamhet.93 Dialog som arbets-
sätt skulle vara till fördel för både kommuner och stat:  

När Skolverket fick uppdraget, att genomföra utvecklingsdialogerna 
var detta en strategi för att kunna förena det kommunala perspekti-
vets legitima rätt till självständighet med en nationell önskan att ge 
stöd på ett konstruktivt sätt. Tanken var att i dialogen mellan de 
kommunala och de nationella perspektiven skulle annorlunda förut-
sättningar komma till stånd än om de två nivåerna haft mer isolera-
de roller visavi varandra.94 

Utgångspunkt för dialogerna var kommunernas egna genomförda 
kvalitetsredovisningar, vilka skulle ligga till underlag för överenskom-
melser mellan Skolverket och kommunerna om utvecklingsområden 
och lämpliga åtgärder att arbeta med i respektive kommun. En allmän 
strävan skulle vara att ”stärka de lokala organisationernas förmåga att 
systematiskt granska de egna insatserna i relation till uppsatta mål och 
uppnådda resultat och att arbeta långsiktigt och uthålligt med egen ut-
veckling”.95 

I den första omgången dialoger låg fokus på en särskild satsning av 
basfärdigheter, dvs. läsa, skriva och räkna. Särskild uppmärksamhet 
riktades mot grundskolans tidiga år.96 2003 var inriktningen i dialogar-
betet fokuserat mot segregerade områden i det projekt som kallades 
Mångfald och likvärdighet. 97 

Som stöd för myndighetens dialogteam i dialogarbetet med kommu-
nerna har tre framgångsdimensioner eller -kriterier varit vägledande för 
verkets medarbetare och kommunens representanter i de tidigare dia-

                                         
93. Faugert & Co (2003). Dialog för uthållig utveckling? Sex fallstudier av Skolver-

kets utvecklingsdialoger.  
94. Sandström, Björn; Arvidsson, Catarina; Landahl, Joakim (2003). Engagemang 

i slott och koja – om effekter i utvecklingsdialogerna, s. 7.  
95. Björnsson, Mats (2001). Utgångspunkter för ett internkritiskt arbete gällande 

Skolverkets utvecklingsuppdrag, s. 1.  
96. Björnsson, Mats (2002-08-28). Dialogsatsningen sedd som ett statligt agerande.  
97. Utbildningsdepartementet (2003). Uppdrag till myndigheten för skolutveckling 

att arbeta för förbättrande utbildningsvillkor i segregerade områden. Se även rapport 
från Myndigheten för skolutveckling (2003). Mångfald och likvärdighet. Uppdrag att 
stödja kommunernas arbete med att förbättra utbildningsvillkoren i områden präglade 
av mångfald och social utsatthet.  
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logerna, liksom i den senaste – mångfaldssatsningen.98 Den första fram-
gångsfaktorn är fokusering på mål och resultat som innebär att utveck-
lingsdialogerna ska ha övergripande mål och resultat som riktlinje och 
att dialogernas framgång ska kunna utläsas i effekter för de lärande. 
Det är i skolors kärnverksamhet som framgång ytterst kan skönjas. 
Den andra framgångsfaktorn är delaktighet och inflytande som upp-
märksammar att utvecklingsarbete förutsätter att nationella och mer 
lokala mål internaliseras och omformas till konkret verksamhet av de 
verksamma, vilket sällan kan ske om inte delaktighet och inflytande 
präglar utvecklingsarbetet. Den tredje framgångsfaktorn är långsiktig-
het och uthållighet som ger uttryck för vikten av att utvecklingsdialogen 
stödjer och skapar förutsättningar för långsiktiga arbetsprocesser. I 
rapporten Engagemang i slott och koja – om effekter i utvecklingsdialo-
gerna skriver författarna att forskning med stor samstämmighet har vi-
sat att förbättringsarbete kräver lång tid för att beröra skolans alla 
medarbetare och för att det nya ska ha möjlighet att få fäste.99 

Framgångsfaktorerna har varit tänkta som vägledande i myndighe-
tens arbete med kommunerna; i diskussioner om hur utvecklingsarbete 
ska gå till, som stöd för val av åtgärder i åtgärdsplaner samt även till 
vilka insatser som myndigheten slutligen väljer att ge ekonomiska bi-
drag. Inför kommunernas delrapporter i mångfaldssatsningen (juni 
2007) angavs även dessa framgångsfaktorer som rubriker för en del av 
utvärderingen av arbetet från respektive kommun.  

Dialogen i mångfaldssatsningen 
I myndighetens plan för mångfaldssatsningen finns beskrivet att arbe-
tet med satsningen ska göras bland annat genom dialog med kommu-
nerna.100 Till dialogerna kopplades 66 miljoner kronor (se tabell 3) att 
distribueras till de 32, av myndigheten utvalda, kommunerna för deras 
interna utvecklingsarbete. Dialog har varit det arbetssätt som myndig-
heten valt att använda i sina möten med kommunerna, men dialogen 

                                         
98. Sandström, Björn; Arvidsson, Catarina; Landahl, Joakim (2003). Engagemang 
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99. Ibidem.  
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kan också ses som en modell för hur man kan arbeta med utvecklings-
processer generellt sett. 

Syftet med dialogerna har, enligt myndighetens egen dokumenta-
tion, varit att agera som processtödjare för att stärka den lokala förmå-
gan i kommuner, skolor och förskolor att själva utveckla verksamhe-
ten för att uppnå ökad måluppfyllelse.101 Processtödet var tänkt att öka 
kommunernas förmåga att initiera och bedriva utvecklingsarbete där 
det behövdes som mest för att därmed höja kvaliteten. Man nämner 
här kvalitetsredovisningarnas roll som utvecklingsinstrument och att 
insatserna riktas mot att utveckla kommuners och skolors arbete med 
kvalitetsredovisningar. 

Vi har i ett annat sammanhang diskuterat myndighetens dialogarbete 
som ett instrument för statlig styrning och där kategoriserat fyra tek-
niker för styrning och interaktion som används i denna dialog. 102 Dessa 
tekniker riktar uppmärksamhet mot processen i dialogerna och de ak-
tiviteter och identiteter som skapas i dialogprocessen. För att analysera 
interaktionen och relationen mellan myndigheten och kommunerna, 
har fyra olika tekniker beskrivits: 

� Utvecklingsdialogens process 

� Dokumentation 

� Ekonomiskt stöd 

� Kommunikation 

Nedan presenteras dialogens process och de aktiviteter som är för-
knippade med dessa tekniker.  

Som underlag för analyserna nedan har myndighetens egen doku-
mentation och intervjuer med myndighetens dialogteam använts, men 
främst har kommunernas delrapporter, slutrapporter samt intervjuer 
tagits i bruk. Under rubriken Dialogen i ett aktörsperspektiv har enbart 
material från kommunerna använts. Intervjuer har, som nämnts tidiga-
re i rapporten, genomförts med DE dialogteam som ansvarat för 15 av 
de 32 kommunerna (våra fallstudiekommuner), samt med kommun-
tjänstemän, rektorer, lärare och elever i dessa 15 kommuner.  

                                         
101. Ibidem.  
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Utvecklingsdialogens process 
Utifrån myndighetens val av dialogkommuner, med kriterierna låg 
måluppfyllelse och hög andel elever med utländsk bakgrund som ut-
gångspunkt, kontaktades förvaltningstjänstemän inom utbildnings-
området i dessa kommuner av myndighetens representanter. 

Dialogarbetet har beskrivits som en linjär process med initiering, 
genomförande och utvärdering som tre huvudkomponenter. I initie-
ringsfasen presenterades mångfaldsprojektet i sin helhet med erbjudan-
de om processtöd, ekonomiska bidrag, samt medföljande utbildnings-
satsningar, föreläsningar och nätverk med mera som kommunerna 
skulle kunna delta i. Att delta i dialog i mångfaldssatsningen har pre-
senterats som ett erbjudande. I slutänden har dock alla erbjudna kom-
muner deltagit i projektet. En förklaring till samtycket kan vara att det 
är svårt att tacka nej till erbjudna pengar och särskilt i samband med 
att kommunen framställs ha problem inom just det område som sats-
ningen riktas till, eller som en kommunrepresentant uttryckte det: 
”När myndigheten identifierat ett problem och erbjuder stöd, så kan 
man inte säga nej”. 

För att får delta i projektet förväntades kommunerna sätta samman 
en grupp människor som skulle arbeta med projektet och även delta i 
möten – ”dialoger” – med myndighetens representanter. De kom-
munala dialoggruppernas sammansättning skiftade från kommun till 
kommun. De bestod ofta av någon eller några kommuntjänstemän på 
förvaltningsnivå, förvaltningschefen eller någon annan särskild utsedd 
representant. Vissa kommunala dialoggrupper bestod av främst rekto-
rer, i andra kunde utsedda lärare arbeta med projektet under en period. 
Företrädesvis har det varit kommunala administratörer som varit del-
tagare i dialogerna. Några kommuner har beskrivit att dialogerna ”var 
utan skolornas medverkan” och i andra kommuner talar man om 
medverkan genom processledare som ansvarat för eller varit delaktiga i 
dialogerna. Från myndigheten var alltid två personer ansvariga för en 
kommun. 

Myndighetens dialogteam förväntades ha dubbel kompetens; både 
kring mångfaldsfrågor och processfrågor, där det senare handlar om 
hur skolutveckling kan bedrivas och byggas upp. I kommentarer kring 
dialogarbetet med intervjuade och i rapporter från kommunerna, är 
det främst det senare som har betonats, men att man under arbetets 



Mångfaldssatsningen Rätt insatser – den inre effektiviteten 

103 

gång haft fortbildning i mångfaldsfrågor för att få ökad kompetens 
kring dessa frågor. 

I den andra fasen av dialogprocessen skulle en överenskommelse 
träffas mellan myndigheten och de utvalda kommunerna. De första di-
alogmötena handlade om hur varje kommun skulle arbeta med mång-
faldssatsningen och hur eventuella pågående projekt i kommunerna 
skulle kunna inkorporeras i satsningen. I dialogerna ville myndigheten 
inledningsvis diskutera hur kommunrepresentanterna själva beskrev 
situationen i respektive kommun rörande de frågeställningar som togs 
upp i mångfaldssatsningen. Kommunerna ombads att ta fram en nulä-
gesanalys som underlag för diskussioner kring lämpliga åtgärder för 
myndigheten att stödja. För arbetet med nulägesanalysen betalade 
myndigheten ut ett första ekonomiskt bidrag till varje deltagande 
kommun. 

I arbetet med att välja projekt eller åtgärder som myndigheten skulle 
ge ekonomiskt bidrag, har de ovan nämnda framgångsfaktorerna varit 
vägledande för myndighetens dialogteam och även varit vägledande i 
de överläggningar som man haft på myndigheten vid beslutsfattande 
om vilka projekt som skulle beviljas ekonomiskt bidrag. Fokusering på 
mål och resultat kan beskrivas som en övergripande riktlinje för att allt 
arbete som görs ska ha som målsättning att öka elevers måluppfyllelse. 
Denna framgångsfaktor gestaltas på olika sätt i dialogerna; i valet av 
deltagande kommuner, som en utgångspunkt i analyserna av nuläget i 
kommunerna, i valet av åtgärder som ska väljas i satsningen och som 
en utgångspunkt i utvärderingarna. De nämnda aktiviteterna får kon-
kret uttryck i olika dokument som exempelvis myndighetens plane-
ring för mångfaldssatsningen, åtgärdsplanerna, överenskommelserna 
och de skrivna utvärderingarna. Mål och resultat är både föreskrivande 
och inskrivna i dialogens strukturella uppbyggnad. 103 

Delaktighet och inflytande har i myndighetens mångfaldssatsning 
främst tagit sig uttryck på två sätt; i valet av deltagare till dialogerna 
och i dialogens kontext. Främst har kommunala administratörer varit 
de som företrätt kommunerna i dialogerna, men som nämnts ovan har 
några kommuner valt att ha rektorer som ansvariga för dialogarbetet. 

                                         
103. Myndigheten för skolutveckling (2005-11-29). Bättre resultat och minskade 

skillnader – planering för mångfaldsarbetet 2006-07. 
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Förutom deltagandet i dialogerna har delaktighet och inflytande 
nämnts i förhållande till: 

� det i förväg bestämda problemområdet (mångfald) 

� de från myndigheten i förväg beslutade utbildningssatsningarna, 
som därmed inte utvecklats i samförstånd med kommunerna och 
inte heller diskuterats och planerats för att passa in i respektive 
kommuns planering 

� information som delgivits kommunerna och som beskrivits som 
”relevant”, ”påläst” men också ”för mycket” 

� uppdelning av resurser och ansvar där uttryck som ”odefinierade 
roller”, ”tydlig ledning”, ”gott samarbete” framträtt 

� förmåga att kommunicera och personberoende, med hänvisning 
till att framgång i dialogarbetet är beroende av ”kontinuitet i de 
personer som arbetar med dialogerna”, ”att samma myndighets-
personer fortsätter arbetet”, ”god kommunikativ förmåga” 

� val av de projekt som man skulle satsa på, där man har utgått 
ifrån kommunernas egna förslag utifrån en nulägesanalys (utveck-
las nedan). Denna punkt hänger nära samman med den tredje 
framgångsfaktorn långsiktighet och uthållighet 

Idén om långsiktighet och uthållighet tar sig flera uttryck. Ett är att 
båda parter i dialogerna har beskrivit vikten av att de projekt som väljs 
ut ska ”utgå ifrån lokala behov och önskemål” samt relateras till ”pågå-
ende projekt och aktiviteter”. Ett annat är fokuseringen på att bygga 
upp strukturer och system inom kommunerna, att stötta och skapa 
förutsättningar för långsiktiga arbetsprocesser – något som hela dia-
logmodellen som process kan ses vara ett exempel på. Det kan även ses 
i processens förväntningar på dokumentation som i sin tur kan bli un-
derlag för nya nulägesanalyser. Ett ytterligare uttryck för denna fram-
gångsfaktor är att flera av deltagarna i dialogerna har varit med i tidiga-
re dialoger med myndigheten. 

När man kommit fram till lämpliga åtgärder överlade myndigheten 
och beslutade vilka projekt som skulle få ekonomiskt bidrag och även 
hur stora dessa bidrag skulle vara. I de allra flesta fall var budgetarna 
och önskemålen betydligt större än vad som fanns utrymme för i 
myndighetens budget. Därefter träffades en överenskommelse mellan 
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myndigheten och kommunerna. Överenskommelserna skulle bygga på 
den i kommunen upprättade åtgärdsplanen där följande uppgifter för-
väntades finnas med: 104 

� nulägesbeskrivning 

� behovs- och strategiinventering 

� urval av och mål för insatser 

� budget 

� plan för uppföljning och utvärdering 

� tidpunkt och form för återrapportering av resultaten 

I överenskommelserna med kommunerna skulle det framgå vilka 
åtaganden kommunerna ansvarar för att genomföra och vilka resurser 
myndigheten ställer upp med. 

I genomförandefasen har även information om möjliga utbildningar, 
nätverk och andra generella insatser för skolpersonal, förvaltnings-
tjänstemän, politiker som myndigheten erbjudit upptagit en del av dia-
logerna. Dialogerna som ett forum för informationsspridning har i ut-
talanden om dialogerna kopplats till tid, mängden av erbjudanden, hur 
ansökningar skulle göras med mera. De har i stor utsträckning handlat 
om att det ”varit för mycket”, ”för kort om tid”, ”för många olika er-
bjudanden” (uttalanden från kommunerna redovisas mer utförligt ned-
an).  

Dokumentation 
Utvärdering och avrapportering har varit ett krav i erbjudandet om att 
delta i mångfaldssatsningen. Vid två tillfällen har avrapporteringar 
gjorts kring arbetets genomförande i kommunerna; en delrapport i 
juni 2007 och en slutrapport i april 2008, totalt 64 rapporter. I båda fal-
len fanns föreskrivna uppgifter om vad som borde ingå i rapporterna 
samt vad som skulle analyseras. I vilken utsträckning dessa föreskrivna 
instruktioner förväntades efterföljas framgår inte. De flesta rapporter 
följer dock den struktur som myndigheten föreslagit. I några fall byg-
ger rapporterna på enskilda skolors dokumentation, men i de flesta fall 
är det kommunernas dialogansvariga som producerat rapporterna. I 

                                         
104. Myndigheten för skolutveckling (2005-11-29). Bättre resultat och minskade 

skillnader – planering för mångfaldsarbetet 2006-07. 
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vad mån dessa i sin tur bygger på underlag från enskilda skolor framgår 
inte alltid. 

Den senare rapporten skulle enligt inledande överenskommelser ha 
inkommit till myndigheten i oktober 2008, men med anledning av 
myndighetens nedläggning hösten 2008 blev slutrapporten tidigarelagd. 
Tidigareläggningen av inlämningsdatum har kommenterats i både in-
tervjuer och slutrapporter som besvärande och något som försvårat 
möjligheterna att göra relevanta analyser och redogörelser för effekter-
na av mångfaldssatsningen. Inför kommunernas arbete med dessa rap-
porter har myndigheten använt dialog för att instruera och stödja 
kommunerna kring rapporternas utformning.  

Ekonomiskt stöd 
Det ekonomiska stödet har varit både direkt och indirekt. De direkta 
ekonomiska bidragen fördelades till de 32 kommunerna vid tre tillfäl-
len. Det första tillfället var, som nämnts ovan, i samband med att en 
nulägesanalys skulle genomföras. Inför denna utdelning av pengar 
krävdes ingen budget från kommunernas sida. Den andra utdelningen 
av ekonomiska bidrag skedde efter det att kommunernas åtgärdsplaner 
lämnats till myndigheten och myndigheten överlagt, jämkat och fattat 
gemensamt beslut om samtliga 32 kommuners önskemål om stöd, samt 
att överenskommelsen mellan myndigheten och respektive kommun 
skrivits under. Den tredje utbetalningen till kommunerna skedde efter 
det att den första avrapporteringen (delrapporten) skickats från kom-
munerna till myndigheten i juni 2007. I de flesta fall har det ekonomis-
ka stödet blivit mindre än vad kommunerna ansökt om. Flera kom-
muner har uttryckt besvikelse över att det direkta ekonomiska stödet 
inte motsvarat det som man förväntat sig. I några fall hade en organisa-
tion byggts upp kring mångfaldssatsningen i kommunerna som sedan 
inte fick täckning i myndighetens ekonomiska stöd. Varför förvänt-
ningarna varit så höga är svårt att svara på, men en förklaring kan vara 
att man i kommunerna inte alltid uppfattat att den totala budgeten på 
225 miljoner för mångfaldssatsningen skulle fördelas mellan direkta 
och indirekta insatser. 

En del av det indirekta stödet kan ses i myndighetens dialogteam 
som varit delaktiga i samtalen och fungerat som support för de 32 
kommunerna. En annan del av det indirekta stödet är alla de olika ut-
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bildningar, föreläsningar, nätverk, forskarstöd o.s.v. som erbjudits 
kommunerna via dialogerna.  

Kommunikation 
Begreppet dialog handlar om kommunikation, att människor talar med 
varandra. I mångfaldssatsningen är just talande och möte människor 
emellan en del av projektet och att delta i dialog var ett krav från 
myndigheten för att få ta del av de direkta ekonomiska bidragen. Dia-
logerna var tänkta att, i förhållande till tidigare dialoger, vidareutveck-
las i mångfaldssatsningen genom att ha tydligare innehållsligt fokus. 
Processtödet skulle utgå ifrån lokala behov men också innehålla erbju-
danden från myndigheten om på förhand definierade insatser innehål-
lande främst kompetensutveckling för lärare och rektorer. Dialogerna 
skulle kännetecknas av en snabbare process med en effektivare organi-
sering av dialogerna. Här skulle finnas en myndighetsintern kompe-
tensutveckling och hela satsningen skulle samordnas med storstadsar-
betet och aktivt medverka i den arbetsgrupp för nationella myndighe-
ter som finns inom ramen för storstadsarbetet.105 

Efter arbetet med överenskommelserna var det tänkt att myndighe-
ten skulle avsluta dialogarbetet och att genomförandet skulle skötas av 
kommunerna själva. Med anledning av det stora antal utbildningsinsat-
ser och andra riktade insatser som myndigheten erbjudit kommunerna, 
har myndighetens dialogteam använt dialogerna för att informera om 
dessa erbjudanden även efter upprättandet av överenskommelserna. 
Dialogerna avslutades därmed inte så tidigt som planerat, utan fortsatte 
även under våren 2008. 

Mötena mellan myndigheten och kommunernas dialoggrupper hölls 
i genomsnitt en gång varannan månad, vilket innebar totalt cirka sex 
till åtta gånger i varje kommun. Mötena hölls på kommunkontoren 
och dagordningarna förbereddes ibland av myndigheten, ibland av 
kommunens representanter och i några fall tillsammans. Några inter-
vjuade benämner dessa möten som informella. Anteckningar från mö-
tena gjordes främst individuellt men i vissa fall skrevs minnesanteck-
ningar för mötesdeltagarna gemensamt. Minnesanteckningarna var i de 
flesta fall inte öppna för andra än mötesdeltagarna och spreds inte hel-
ler generellt i kommunerna. De frågor som diskuterats i dessa möten 

                                         
105. Ibidem.  
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spreds på olika sätt till olika grupper i kommunerna i informations-
brev, möten eller dylikt. 

Myndighetens dialogteam har beskrivit dialogsamtalen som mycket 
viktiga möten som man förberett genom fortbildning och förberedan-
de samtal. Dialogteamen har fått fortbildning genom handledning, nå-
got som beskrivits som mycket givande och nödvändigt. Vissa dialoger 
har framställts som krävande och utmanande, där myndighetens dia-
logteam behövt stöd i sitt arbete. 

Förhållningssätt är ett ofta använt begrepp i dessa sammanhang. Rol-
len att arbeta i myndighetens dialogteam innebar att vara både förtydli-
gande, förstående och kravställande.106 Den attityd eller förhållningssätt 
som förväntades av myndighetens dialogteam och det sätt som myn-
digheten karaktäriserar dialogerna beskrivs på följande sätt i myndig-
hetens egen rapport om dialogerna:107 

Förhållningssätt 
Metoden och förhållningssättet karaktäriseras av: 

� Lyhördhet – Att fråga, lyssna och ta till sig information om skolans 
resultat, behov och förutsättningar 

� Respekt – Att sträva efter ömsesidig förståelse och visa respekt för 
kompetens och olika roller 

� Öppenhet – Att ha högt i tak, låta många komma till tals och att 
inte komma med färdiga lösningar 

� Tydlighet – Att framhålla nationella mål, prioriteringar och an-
svarsfördelning 

� Pådrivande – Att driva på processen så att utvecklingsarbetet 
kommer igång 

� Stödjande – Att erbjuda stöd i form av resurser, kompetens och 
kontakter 

� Möjliggörande – Att genom tillhandahållande av resurser av olika 
slag stärka förmågan till egen utveckling 

                                         
106. Myndigheten för skolutveckling (2008), Utvecklingsdialog för skolutveckling 

– metod och förhållningssätt, s. 12f. 
107. Ibidem. 
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Förhållningssätten poängterar hur man ska bete sig och agera, samt 
vilka attityder som förväntas intas i dialogprocessen. En stor del av de 
uttalanden som gjorts i anslutning till dialogprocessen handlar om den 
personliga kontakten och de möjligheter som är förknippade därmed. 

Dialogen i ett aktörsperspektiv 
Vi presenterar här hur dialogarbetet beskrivits i kommunernas delrap-
porter, slutrapporter samt intervjuer. Vi har, som nämnts tidigare i 
rapporten, genomfört intervjuer i 15 fallstudiekommuner med kom-
muntjänstemän, rektorer, lärare och elever samt även gjort intervjuer 
med de dialogteam från myndigheten som ansvarat för dessa 15 kom-
muner. 

Den huvudfråga som styrt läsning och lyssnande i denna del, är hur 
dialogerna beskrivits, skriftligen och muntligen, av de personer som 
deltagit i dialogerna, med tyngdpunkt i uttalanden som gjorts av repre-
sentanter från kommunerna. I både del- och slutrapporterna har kom-
munerna gjort beskrivningar av dialogarbetet med myndigheten. Vad 
som ingått i dessa rapporter har delvis styrts av myndigheten genom 
att de lämnat instruktioner till kommunerna om rapporternas utform-
ning. Inför inlämnandet av delrapporterna (juni 2007) ombads kom-
munerna att beskriva dialogens styrkor och svagheter. Trots att dessa 
instruktioner inte angivits inför slutrapporten har indelningen ändå till 
viss del varit styrande för de uttalanden som redovisats i denna rap-
port. Utifrån del- och slutrapporterna har vi sett vissa teman som vi 
använt oss av för att kategorisera kommunernas utlåtanden. Vår bild 
av dialogerna bygger dock även på det egna insamlade materialet och 
beskrivningarna från rapporterna kompletterat med uttalanden från 
våra intervjuer. 

I våra beskrivningar visar vi inte enbart tongivande eller generella 
uttalanden, utan även en viss variation i uttalanden som vi sett i mate-
rialet. Även det som är specifikt och udda kan bidra till förståelsen av 
dialogerna och hur de kan betraktas. Vi vill visa upp en mångfald av 
uttalanden om dialogerna. Nedan redovisas dessa uttalanden under ru-
brikerna positiva och kritiska uttalanden.  
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Dialogmetoden – Positiva omdömen 
I kommunernas del- och slutrapporter är de tongivande uttalandena 
mycket positiva. Det talas om dialogen som att den (samtliga citat är 
hämtade från del- och slutrapporter om det inte uttryckligen markeras 
att det är citat från intervjuer): 

”fungerat väl”, ”mycket bra”, ”utmärkt”, ”utomordentligt väl”, 
”smidigt samarbete”, ”ganska bra”, ”både bra och dåligt”, ”en klok 
och vis metod för framgångsrikt utvecklingsarbete”. 

De två uttalandena ovan ”ganska bra” och ”både bra och dåligt” till-
hör de mindre frekventa skrivningarna. Generellt sett kan man säga att 
dialogarbetet beskrivits som positivt och väl fungerande. Vad är det då 
som gör dialogen till en så positiv erfarenhet? Det finns många uttryck 
för vad som kännetecknar de positiva sidorna i dialogarbetet och de 
kan struktureras i ett antal kategorier; allmänt stödjande med utifrån-
perspektiv, legitimerande, dubbelriktad kunskapsöverföring, externa kon-
takter, personlig relation och ekonomiskt stöd.  

Allmänt stödjande med utifrånperspektiv 
Dialogen har av kommunerna uppfattats ge stöd i planeringen av ut-
vecklingsarbetet och genom att ge konkreta tips på hur arbetet kan 
läggas upp. Dialogen har i vissa kommuner stöttat framtagandet av nu-
lägesanalys och åtgärdsplan. Myndighetens dialogteam har uppfattats 
som ”coachande” och ”genom samarbetet har arbetet blivit mer pro-
cessorienterat och mer reflexivt”. Några kommuner beskriver det som 
att de fått ”god service, snabbt och professionellt” av myndigheten. 
Myndighetens dialogteam beskrivs också som ”väl insatta i vårt arbete 
och har kommit med synpunkter och idéer på förbättringar”. Men 
även kritik har uppfattats som stödjande i uttalanden som: ”konstruk-
tiv kritik som man växer av” och att det är ”en styrka att någon utan-
för vår egen organisation ställer frågor, problematiserar och utmanar”. 

Legitimerande 
Några kommuner tar upp att myndighetens dialogteam deltagit i 
chefsmöten på förvaltningen som inte var direkt kopplade till mång-
faldsmöten. Ansvariga dialogmedarbetare inom kommunen har i vissa 
fall använt myndighetens dialogteam som stöd för sitt arbete gentemot 
andra förvaltningar och inför politiker. Myndighetens dialogteam eller 
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mångfaldssatsningen i stort kan beskrivas som legitimitetsskapande 
inom kommunerna kring arbetet med skolutvecklingsfrågor. Dialo-
gerna beskrivs öka ”myndighetens möjligheter att verkställa sina åläg-
ganden samt ger kommunerna handlingsutrymme för samma åläggan-
den”, vilket visar att myndighetens närvaro i kommunerna kan ge 
skolansvariga stöd internt för att arbeta med skolutveckling samtidigt 
som det beskrivs vara en fördel även för myndigheten. 

Ett annat uttalande beskriver arbetssättets och satsningens legitimi-
tetsskapande nedåt i organisationen: ”Samarbetet med myndigheten 
har givit utvecklingsarbetet tyngd och tagits på största allvar hos dem 
som tar del av de riktade insatserna”. Ytterligare ett annat uttalande vi-
sar att det formella arbetet med överenskommelser medfört internt 
stöd på förvaltningsnivå i kommunen: ”Överenskommelser och kon-
trakt underskrivna av högsta chefer har givit tyngd och tydligt fokus åt 
satsningen”. 

Ovan visas exempel på att myndighetens närvaro och stöd i kom-
munens arbete haft legitimerande effekter internt både uppåt och nedåt 
i organisationen. Statens närvaro tycks kunna skapa fördelar för dem 
som ansvarar för de frågor som staten vill stödja. Men vi har också sett 
exempel på att dialogerna lett till samverkan mellan olika delar av 
kommunerna rent konkret i dialogarbetet, exempelvis där uppdragssi-
da och produktionssida tillsammans deltagit i dialogerna. En kommun-
representant säger följande i en intervju: 

Det här är lite unikt, det är ett speciellt samarbete mellan uppdragssi-
dan och produktionssidan. Jag tror inte att det är något annat projekt 
där vi suttit så här tajt tillsammans. Här har det varit ovanligt. … 
Det sker aldrig egentligen. 

Dubbelriktad kunskapsöverföring 
Kommunerna har beskrivit det som att ”myndigheten bidrar med kun-
skap och erfarenhet och har överblick över andra kommuner och 
myndigheters arbete” vilket gjort att man i kommunerna ”genom dia-
logen har fått ny och givande information om böcker och stödmateri-
al” och att ”professionella och pålästa myndighetspersoner med bred 
kompetens varit användbara i dialogarbetet”. Myndigheten har ”lärt 
och hjälpt kommunen hur man kan arbeta med processinriktat utveck-
lingsarbete” och att dialogen ”har med hjälp av professionella represen-



Rätt insatser – den inre effektiviteten Mångfaldssatsningen 

112 

tanter från myndigheten inneburit ett naturligt lärande för skolledning 
och medarbetare, samt att kommunicera utvecklingsprocessande”. 
Själva dialogen beskrivs som ett bra sätt för myndigheten att ”nå ut till 
kommunerna på ett effektivare sätt”. I en delrapport uttrycks det på 
följande sätt:  

Kommuner behöver stöd och professionell kompetens för att arbeta 
med skolutveckling – detta tillför myndigheten. 

Dialogen har sammanfattningsvis beskrivits som ett bra sätt att föra 
ut information, delge kunskaper av olika slag och sprida goda erfaren-
heter. Information har bland annat handlat om olika utbildningsinsat-
ser. Kunskaper har beskrivits som både mångfaldsfrågor och pro-
cessarbete. Myndighetens mer övergripande roll har bidragit till att 
sprida erfarenheter mellan olika projekt i olika kommuner, en aspekt 
som även tas upp under rubriken externa kontakter nedan. 

Men det är inte enbart kunskapsöverföring från myndigheten till 
kommunerna som sker i dialogerna, även myndigheten får kunskaper 
om kommunernas arbete. Det ges exempel på att myndigheten får lö-
pande information om övrigt utvecklingsarbete som pågår i kommu-
nen och att kommunerna genom dialogen kontinuerligt har kunnat 
kommunicera sitt arbete. 

Externa kontakter 
Genom dialog har myndigheten informerat om olika konferenser som 
de arrangerat, där representanter för mångfaldskommunerna träffat 
varandra och utbytt kunskaper och erfarenheter. Konferenserna, och 
även andra arrangemang anordnade av myndigheten, har underlättat 
nätverksskapande där olika erfarenheter kunnat spridas. En kommun-
ansvarig säger i en intervju att:  

Myndighetspersonerna har varit kunniga och givit oss tips och kon-
takter. Vi har själva haft 32 besök från andra kommuner. 

En annan kommunrepresentant uttrycker i en intervju att det eko-
nomiska bidraget från myndigheten underlättat nätverksskapande: 

Nätverk inom kommunen har byggts upp med hjälp av dialogpengar. 
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Personlig relation 
Den personliga relationen beskrivs vara av stort värde på olika sätt och 
kan ses i kommunernas rapporter i uttryck som ”en personlig kontakt 
underlättar samverkan”, ”en levande relation för processen framåt”, 
”genom dialog kan en ömsesidig förståelse växa fram”, ”de personliga 
samtalen kan underlätta förståelsen mellan kommun och myndig-
heten”. I en intervju framfördes följande kommentar: 

Det sker saker i mänskliga möten, ingenting på papper. 

Den personliga kontakten har också givit möjlighet till kontakter 
utanför dialogmötena. En intervjuad kommunrepresentant säger föl-
jande: 

Det har varit ett ärligt samarbete med myndighetspersonerna. Jag har 
kunnat ringa när som helst och fråga. De har varit ett bra bollplank 
men aldrig givit färdiga svar eftersom vi äger frågan. 

Den kontinuitet som dialogen kännetecknats av har givit stabilitet åt 
utvecklingsarbetet enligt en kommun. Man beskriver även vikten av 
att det är samma personer som deltar i dialogerna och att dialogpart-
ners helst inte byts ut (förutom i de fåtal fall där det tycks ha uppstått 
problem i dialogsamtalen mellan de inblandade medarbetarna). Det ges 
uttryck för att det varit lätt att nå myndighetens dialogmedarbetare 
och att de varit lätta att samverka med. En kommun beskriver i sin 
rapport dialogen som en möjlighet att få diskutera och fokusera ”ange-
lägna skolutvecklingsområden som svenska som andraspråk, moders-
målsundervisning, studiehandledning på modersmål o.s.v.”  

Ekonomiskt stöd 
Det ekonomiska stödet nämns inte alltid i kommunernas rapporter 
som en positiv faktor, men med stöd i våra intervjuer är det rimligt att 
låta uttalanden från två kommunintervjuer få beskriva betydelsen av de 
pengar som kommunerna fått ta del av:  

Det ekonomiska stödet krävs för att få tid och möjlighet att genomfö-
ra utvecklingsarbetet. 

Det är jättemycket pengar för oss. Det har hänt många bra saker. Jät-
tebra att få pengar. 
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I intervjuerna påtalar flera av aktörerna att det ekonomiska stödet 
har varit ett skäl till att samtliga kommuner som erbjudits att delta i 
mångfaldsdialogerna har tackat ja till att delta. 

Sammanfattande positiva uttalande om dialogerna 
De positiva uttalandena handlar främst om att dialogerna verkar stöd-
jande på olika sätt: 

� Att kommunerna får en extern partner att samtala skolutveckling 
med 

� Dialogerna skapar legitimitet inom kommunerna 

� Myndigheten tillför kunskaper och erfarenheter kring både 
skolutvecklingsprocesser och mångfaldsfrågor 

� Hjälper till med kontakter och skapar nätverk 

� Informerar om och erbjuder utbildningsinsatser och ekonomiskt 
stöd 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många uttalanden som 
ger stöd åt att det inte enbart är det ekonomiska bidraget som beskri-
vits som positivt i myndighetens dialogarbete med kommunerna. I en 
tidigare utvärdering har dialogarbete beskrivits bestå av olika aspekter: 
en strukturell aspekt, som handlar om hur möten planeras, vem som an-
svarar för kallelse, dagordning o.s.v., en innehållsaspekt som fokuserar 
vad som tas upp i dialogerna. För att beskriva hur kommunikationen 
mellan dem som för dialog genomförs nämns en interaktionsaspekt.108 
De positiva uttalandena handlar om alla dessa aspekter: strukturella, 
interaktiva och innehållsliga aspekter. Den personliga kontakten och 
myndighetens närvaro i kommunerna finns med i alla tre aspekterna. 
Dialog som metod är en struktur för kommunikation mellan stat och 
kommun med olika innehåll, exempelvis överföring av kunskaper, er-
farenheter och information där interaktionen mellan individerna fram-
står som mycket viktigt. 

Den personliga kontakten och myndighetens närvaro i kommuner-
na beskrivs som både legitimerande och förtroendeskapande. Myndig-
hetens dialogteam får erkännanden både som myndighetsföreträdare 

                                         
108. Danmarks evalueringsinstitut, EVA (2002). Udviklingsdialoger – om læring i 

praksis. Vester Kopi. 
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och som individer. Som myndighetsföreträdare har de beskrivits vara 
professionella och ge legitimitet åt skolutvecklingsarbetet inom kom-
munerna. Som individer har de beskrivits som goda samarbetspartners 
som visat engagemang för kommunernas arbete. 

Vad har då tagits fram som negativt i mångfaldsdialogen och som 
kommunerna i sina rapporter presenterat som kritik kring dialogerna?  

Kritiska uttalanden 
Den kritik som framförts kring mångfaldsdialogen skulle kunna sam-
manfattas i följande punkter, rangordnade utifrån tyngden och omfatt-
ningen i kritiken: tidsbrist, otydligheter i förutsättningar, krav på doku-
mentation, personlig relation, uppifrånperspektiv, brister i den kommuna-
la kompetensen/organisationen samt bristande kontinuitet. 

Tidsbrist 
Den genomgående största kritiken handlar om brist på tid i kommu-
nerna att genomföra åtgärder, att kunna ta del av utbildningsinsatser 
och planera internt för de erbjudanden som man fått. Det finns kom-
muner som kritiserar att det tagit lång tid innan beslut om tilldelade 
medel fattades. Detta har försvårat och i några fall kullkastat kommu-
nernas planering eftersom de trodde att de skulle få ett större ekono-
miskt bidrag än vad de fick. Men man har också rent allmänt efterfrå-
gat en större framförhållning vad gäller exempelvis kompetensutveck-
lingspaket. Den bristande framförhållningen har ibland gjort det pro-
blematiskt att utnyttja de erbjudanden som myndigheten presenterade. 
I samband med denna kritik nämns också att myndigheten inte förstår 
de långa besluts-, informations- och uppföljningsvägar som kommunen 
har. I en kommunrapport skriver man följande:  

Satsningen har varit enormt tidskrävande samtidigt som informa-
tion och beslut kommit sent.  

Tidsbrist tas också upp i samband med begäran om inlämnande av 
åtgärdsplaner och rapporter. Det hade varit önskvärt med bättre fram-
förhållning även här, samtidigt som det finns kommunrepresentanter 
som säger sig förstå problematiken med att datum för slutrapportens 
inlämnande inte kunde hållas med anledning av beslutet om nedlägg-
ning av myndigheten. Det finns också uttalanden om att man förstår 
att myndighetens dialogteam inte kunde ha den önskvärda framför-
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hållningen vad gäller utbildningsinsatser då förutsättningarna inte var 
klara när dialogarbetet inleddes. Detta leder oss över till en annan kri-
tik som framförts och som hänger nära samman med tidsbrist. 

Otydligheter i förutsättningar 
Det har framkommit att ramarna och förutsättningarna för satsningen 
inte var klara innan dialogen startade, något som gällde både ekonomi, 
kompetensutvecklingsinsatser samt övriga insatser. Kritiken hänger 
ihop med punkten ovan – ’tidsbrist’ – och kan också ses som den störs-
ta förklaringen till att kommunerna känt att de haft ont om tid att or-
ganisera hela mångfaldssatsningen och dess olika delar. I och med att 
direktiven från myndigheten ibland varit oklara och erbjudanden och 
beslut kommit sent har det varit svårt för kommunerna att planera sin 
egen mångfaldsorganisation och skapa förutsättningar för personalen 
att delta i utbildningar. En annan del i denna kritik är att bättre sam-
ordning av insatserna hade varit önskvärd, något som hade underlättat 
för kommunerna att ta ställning till kombinationer av erbjudanden 
och att se hur de skulle kunna anpassas på bästa sätt till de förutsätt-
ningar som fanns i respektive kommun. Det har framförts synpunkter 
på att kommunens och myndighetens roller behöver tydliggöras och i 
en delrapport beskrivs en obalans mellan myndigheten och kommu-
nerna som att ”det är myndigheten som stödjer kommunen med kun-
skap och ekonomi – inte tvärtom eller ömsesidigt”. 

Krav på dokumentation 
Förutom att kommunerna upplevt att krav på dokumentation kommit 
sent har de också påpekat att dokumentationsarbetet tar mycket tid i 
anspråk, samt att administration, uppföljningar och redovisningar 
ibland har upplevts som alltför omfattande. En synpunkt är att ”alltför 
täta utvärderingar låter sig svårligen fyllas med relevant och använd-
bart innehåll”. 

Delrapporterna skulle kunna vara en del av kommunernas interna 
kvalitetsarbete, men en kommunansvarig som vi intervjuat säger att 
delrapporten är till för myndigheten: 

Delrapporten görs för myndigheten… Förmodligen kommer utvärde-
ringarna som en del i kvalitetsredovisningarna, men man är inte så 
bra på att analysera. 
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Här ger den intervjuade ett exempel på bristande kompetens i kom-
munen ifråga; att man inte ”är så bra på att analysera”. 

Personlig relation 
Den personliga relationen har ovan beskrivits som en styrka men har 
också framställts som en svaghet då ”dialogen är starkt beroende av de 
personer som deltar i den och beroende av olika personers mer subjek-
tiva åsikter”. 

Det beskrivs som att det är viktigt att det är rätt personer som träffas 
och ”att man talar samma ’språk’”. Det har inträffat att dialogteam 
bytts ut för att få dialogen att fungera. Men det har också inträffat att 
dialogpartners bytts ut av andra skäl vid ett flertal tillfällen, som kan 
handla om att myndighetspersoner byter arbete, i något fall vid tre till-
fällen. Det påpekas att det är nödvändigt att en och samma person föl-
jer hela processen för att få resultat och förtroende; ”samarbete byggs 
med kvalitet över tid, förtroende och tillit.” 

Brister i den kommunala kompetensen/organisationen  
Det har framförts kritik kring den interna kommunala organisationen 
som exempelvis att: 

Den kommunala organisationens tröghet innebär hinder för att ska-
pa ett underifrånperspektiv. 

Tidigare har nämnts (under rubriken tidsbrist) att myndigheten inte 
inser de långa besluts-, informations- och uppföljningsvägar som kom-
munen har, vilket är en kommentar som kan vändas till en kritik mot 
den kommunala organisationen, dvs. att besluts-, informations- och 
uppföljningsvägar uppfattas som långa. 

En punkt som nämnts under styrkor är att kommuner behöver stöd 
och professionell kompetens för att arbeta med skolutveckling, vilket 
myndigheten har tillfört, enligt en av rapporterna. En kommun-
företrädare som deltagit i dialogarbete säger i en intervju: 

Vi vet inte vad som händer efter att myndigheten läggs ned, men 
kommuner behöver någon huvudman eftersom många av dem inte 
har uppfyllt den uppgift som de har ålagts… Vi behöver personer som 
har översikten och kan hjälpa kommuner med utvecklingen. 

I en annan kommun säger en dialogansvarig i en intervju: 
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Dialogen har haft effekter vilket är positivt men samtidigt sorgligt ef-
tersom det tydligen behövs stöd utifrån. Kommunerna klarar inte av 
detta. 

Dessa kommentarer ger uttryck för svaghet eller brist hos kommu-
ner kring förmågan att bedriva skolutvecklingsarbete. Andra brister 
som nämnts i det kommunala organiserandet i samband med mång-
faldssatsningen är att alla skolchefer i kommunen inte kunnat delta i 
dialogerna och att: 

Det hade varit en stor fördel om kommunens ansvariga deltagit un-
der hela processen för att förstå helheten. 

En kommun nämner också att för många personer från kommunen 
deltagit i de dialogmöten man haft. Att ha många personer involverade 
där många blir direkt berörda, till förmån för ett kanske smidigare dia-
logarbete med få deltagande personer men där inte alla är direkt berör-
da, kan vara ett dilemma att avgöra. 

Uppifrånperspektiv 
En synpunkt som inte är att betrakta som generell för kommentarerna 
i rapporterna, men som vi stött på i en kommun, är att satsningen pa-
keterats som en mångfaldssatsning och att just detta fokus inte var det 
viktigaste för tillfället i kommunen. Nedanstående är ett uttalande ur 
en intervju med en kommunansvarig: 

Som metod betraktat har dialogen varit bra men det har också känts 
som att: Här kommer det ett påbud ’att vi ska syssla med detta’ och 
det reagerade vi jättenegativt på från början, men sen är man ju inte 
sämre än att man ser möjligheter i att få medel, och då tycker jag att 
upplägget… så är det positivt… Vi kanske inte hade valt att fokusera 
det här, och sen är upplägget så att det är väldigt pedagogiskt i och 
med att man går ut och gör sina swot-analyser, man gör en behovsin-
ventering, man inventerar verkligen på djupet, så får man upp saker 
man vill åtgärda och så får man en åtgärdsplan – det är ett bra sätt 
att jobba, men utgångsläget att vi inte väljer fokus, det är inte bra… 
Vi hade antagligen inte fokuserat kring mångfald… Men vi har fått 
gehör för att BARA bygga på det som vi redan arbetar med i kom-
munen. 

I detta fall har det upplevts som ett uppifrånperspektiv, men dialo-
gen beskrivs trots det som en bra satsning med tanke på de metoder 
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som använts och att det man arbetade med i mångfaldssatsningen inför-
livades i det som redan pågick i kommunen.  

Sammanfattande kritik 
De problem som framförts kan sammanfattas som att: 

� det skulle gå fort  

� mycket kom på en gång  

� det var omfattande på kort tid 

� oklart vad som skulle komma att gälla (ekonomiska bidrag, insat-
ser) 

� kommunernas interna organisation har inte alltid varit förberedd 
för denna typ av satsning 

De första fyra punkterna berör främst aspekter som kan sägas hand-
la om hur mångfaldssatsningen strukturerats generellt sett, dvs. hur de 
generella utbildningssatsningarna har organiserats. I och med att de er-
bjudits kommunerna genom dialogen har de också kommit att bli en 
del av innehållet i dialogerna. Den sista punkten handlar även den om 
struktur, men här är det kommunernas interna struktur som är i fo-
kus. 

Sammanfattningsvis har bristen på tid samt brist på tydlighet kring 
de utbildningssatsningar som kanaliserats via dialogerna varit den fråga 
som lett till mest kritiska synpunkter i denna dialog. 

Reflektioner kring myndighetens arbete med dialoger 

Dialog som metod för mångfaldsarbete 
Vi har i våra intervjuer ställt frågor om vad man behöver kunna som 
aktör i myndighetens dialogteam. Frågan har ställts till både kommun- 
och myndighetsrepresentanter. De svar vi fått tyder på att man behö-
ver ha olika typer av kunskaper. Man behöver stor erfarenhet av och 
kunskaper om skolan och om skoldokument, vara sakkunnig, veta be-
slutsgången i kommunerna, veta hur myndigheten fungerar, ”veta hur 
verkligheten ser ut”, vad myndigheten har att erbjuda, veta vad andra 
har gjort samt ”processkunskap” med mera. Dessutom framträder 
kompetenser som handlar mer om samtalande eller kommunikativa 
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förmågor: vara ifrågasättande, kommunicerande, lyssnande, lyhörd, 
öppen, ödmjuk, tydlig, utmanande, kunna ställa bra frågor. I en kom-
mun uttrycker man explicit att man ”ej behöver vara expert på mång-
faldsområdet”. Uttalandena från kommunerna handlar främst om ett 
allmänt skolutvecklingsarbete, med inriktning mot språkutveckling och 
i viss mån mångfaldsfrågor. 

Dessa svar samt kommentarer som gjorts i kommunernas del- och 
slutrapporter ger uttryck för att dialogerna inte tycks ha uppfattats 
som ett specifikt instrument för att utveckla mångfaldsfrågor. Dialog 
skulle därmed främst kunna beskrivas som en metod att arbeta med 
skolutvecklingsarbete mer generellt och inte som en specifik metod att 
arbeta med mångfaldsfrågor. Mångfald skulle kunna betraktas som en 
innehållsaspekt av dialogerna i denna satsning. 

Utvecklingsdialogens aktörer 
En reflektion som vi gjort utifrån de kommentarer vi mött i kommu-
nernas rapporter och i intervjuer med dialogmedarbetare i kommuner-
na, är att myndighetens dialogteam framställs ha olika funktioner som 
dialogmedarbetare. Myndighetens medarbetare beskrivs i kommuner-
nas uttalanden som bland annat informatörer, bidragsgivare, rådgivare, 
skolutvecklingsexperter, samtalspartner, experter på planering och ut-
veckling, statens representanter och de som styr, inspiratörer, konsu-
lenter, kontraktskrivare1, legitimitetsskapare. En variant av dessa be-
skrivningar av statens representanter har gjorts i tidigare sammanhang. 
I exempelvis en tidigare beskrivning av skolinspektörer, karaktärisera-
des deras roller som initiativtagare, kontrollant och rådgivare.109  

Vi finner det här intressant att föra denna reflektion ett steg vidare 
och se vilka identitetskonstruktioner som görs av kommunerna själva i 
dessa uttalanden. 110 Kommunernas dialogansvariga kan i ett sådant per-
spektiv förstås som personer som behöver: 

� en samtalspartner 

                                         
109. Thelin, B. (1994). Skolinspektörer minns. Årsböcker i svensk under-

visningshistoria. Vol. 174.  Föreningen för svensk undervisningshistoria; Forsberg 
& Nordzell, kommande artikel.  

110. Identiteter betraktas här som producerade i tal och text genom de uttalan-
den som görs om något eller någon, och som något vi gör ständigt när vi interage-
rar genom tal och text (Antaki & Widdicombe, 1998; Nordzell 2007). 
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� information 

� rådgivning 

� inspiration 

� kunskaper kring att bedriva skolutveckling 

� hjälp med planering 

� någon som stödjer deras arbete internt gentemot andra inom 
kommunen 

� någon som skapar legitimitet för skolutvecklingsarbete 

� ekonomiskt stöd för sitt skolutvecklingsarbete 

� med mera… 

Vi har ovan sett uttalanden från kommunernas dialogrepresentanter 
som är positiva till statligt stöd i skolutvecklingsarbetet. Några utsagor 
poängterar kommunernas självstyre, men samtliga av myndigheten 32 
tillfrågade kommuner har accepterat att delta i dialogerna och godtagit 
de spelregler för deltagande som i förväg fastställts av myndigheten. De 
övervägande uttalandena kring dialogerna har dessutom varit positiva 
och givit uttryck för att kommunerna behöver stöd, även om det ”inte 
borde behövas”. Det har också av kommunrepresentanter beskrivits 
som att ”det är tragiskt” att det ska behövas stöd utifrån, men det tycks 
som om ”kommunerna inte kan hantera dessa frågor själva”. Dialogen 
beskrivs som en bra metod för myndigheten att ”nå kommunerna på 
ett effektivt sätt” och att de behöver ”stöd och professionell kompetens 
för att arbeta med skolutveckling – och det kan myndigheten tillhan-
dahålla”. 

I myndighetens egna texter kan vi även där hitta uttryck för kom-
munernas behov av hjälp:111  

Staten konstaterade brister i måluppfyllelse i många av landets sko-
lor. Det fanns ett stort behov att ställa tydligare krav på skolhuvud-
männen. Men att ställa krav utan att samtidigt ge stöd och hjälp, 
hade inte visat sig verkningsfullt.  

                                         
111. Myndigheten för skolutveckling (2008), Utvecklingsdialog för skolutveckling 

– metod och förhållningssätt, s. 9. 
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Båda parter i dialogerna, myndighetens dialogteam och kommuner-
nas dialogansvariga, identifierar sig själva som ”den som ger” och ”den 
som får”. Men det är inte så enkelt som att det är kommunerna ”som 
får”. Det har i många uttalanden poängterats att myndigheten lär sig 
hur kommunerna fungerar och vad de behöver. Det beskrivs också 
som en viktig kunskap för myndighetens framtida möjligheter att be-
driva skolutveckling. Med större kunskaper om kommunernas situa-
tion och behov kan myndigheten än bättre utforma stödinsatser för 
skolutveckling. 

Vad beskrivs då som förklaringar till att dialogmodellen presenteras 
i sådana positiva ordalag?112 

Dialog för stöd, styrning och legitimitet 
De personliga mötena och myndighetens närvaro i kommunerna fram-
står som viktiga i de positiva beskrivningarna av dialogerna. Vi tycker 
att det finns ett begrepp som på ett bra sätt uttrycker det som tycks ut-
vecklas i de personliga mötena mellan myndighetens dialogteam och 
kommunernas dialogansvariga och det är förtroende. Mellan de indivi-
der som ingår i dialogerna tycks en förståelse och en vilja att stödja 
varandra uppstå. Det skapas ett förtroende som är kopplat till just de 
personliga relationerna. Mycket av det positiva som uttalats handlar 
om att dialogen ger en personlig kontakt och att det finns en interak-
tion mellan individer – individer som företrädesvis är desamma under 
en längre tid. Myndighetens dialogmedarbetare har uppfattats som 
stödjande, kunniga och villiga att dela med sig av erfarenheter och kun-
skaper samt beredda att ta fram de uppgifter som man inte haft tillgång 
till för stunden. 

Dialogerna har, som sagts inledningsvis, generellt sett beskrivits som 
positiva för utvecklingsarbetet i kommunerna. Trots att de kanske inte 
kommit i rätt tid, berört de frågeställningar som är i fokus i kommu-
nen för tillfället o.s.v., har det ofta när vi samtalat vidare, framkommit 
att det gått relativt enkelt att koppla dialogen i mångfaldssatsningen till 
pågående projekt i kommunen. Dialogerna har stärkt det arbete som 
redan påbörjats. Dialogerna och myndighetens medarbetare har i vissa 

                                         
112. I en tidigare utvärdering av dialogerna genomförd av myndigheten beskrevs 

de som ‘A success story’ (Björnsson, Mats; 2002-01-09).  
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fall varit legitimitetsskapande inåt i kommunerna för att arbeta med 
skolutvecklingsfrågor. 

Dialog skulle då kunna beskrivas som ett förtroendeskapande arbete 
mellan stat och kommun. I vilken utsträckning detta sedan leder till 
utveckling på skolnivå och visar sig i effekter på elevnivå är dock svårt 
att uttala generellt utifrån denna studie. Dialogerna har främst berört 
förvaltningsnivån i kommunerna, men de utbildningsinsatser, nät-
verksskapande, projekt, forskarkontakter o.s.v. som erbjudits kom-
munerna i de indirekta insatserna och förmedlats via dialogerna, har 
berört lärare, elever och annan skolpersonal.  

Begreppet dialog 
Med begreppet dialog följer en rad positiva kännetecken som kan för-
knippas med exempelvis ett demokratiskt sätt att styra verksamheter 
med öppenhet, respekt, ömsesidighet, rätt att uttryck sin åsikt, och 
förändring. På detta sätt kan dialog beskrivas som en metafor som styr 
vårt sätt att förhålla oss till världen. De begrepp vi använder strukture-
rar vårt sätt att se på världen och hur vi relaterar till andra människor. 
Vårt begreppssystem spelar en central roll för hur vi definierar varda-
gens realiteter.113 

Cissna & Anderson beskrev redan 1998 dialogbegreppet som så vida 
använt i forskningssammanhang att det var omöjligt att göra en kort-
fattad sammanfattning eller översikt kring. 114 Om vi förhåller oss till 
dialog som ett uttryck för förändring, förbättring eller utveckling har 
det i organisationsforskningssammanhang betonats att förändring är 
något som sker i social interaktion människor emellan. Förändring 
sker i kommunikation, konversation och dialog.115 Det finns även 
forskare som fokuserar dialog som ett redskap för problemlösning116 
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eller som ett sätt att hantera komplexitet.117 Även den allt större an-
vändningen av dialog i offentlig sektor som ett förändringsverktyg har 
poängterats.118 Sedan årtionden har vi i Sverige haft tillit till kommuni-
kation som ett sätt att lösa problem, förmedla information och skapa 
förändring.119 Det är dock mer ovanligt att finna forskning om dialog 
som ett instrument för statlig styrning med inriktning mot staten i 
förhållande till kommuner.120 

Vi kan konstatera att begreppet dialog för med sig ett förhållnings-
sätt som signalerar delaktighet och kommunikation. Med dialogerna 
går staten in i samtal med kommunerna med syfte att skapa föränd-
ringar och styra verksamheterna i en särskild riktning. Kommunernas 
självstyre är lagstadgat och en metod med demokratiska konnotationer 
samt interaktiva moment har i våra studier av dialogen framstått som 
accepterat och i många fall även önskvärt. Myndighetens förhållnings-
sätt har inte beskrivits som auktoritativt och styrande i kommunernas 
utlåtanden om myndighetens agerande, vilket skulle ha varit ett möj-
ligt alternativt scenario. 

Dialogens processer som förebild 
En process som i samtalen med kommunernas dialogrepresentanter 
framstått som accepterad och icke ifrågasatt är den struktur och arbets-
gång som har förknippats med och varit en del av dialogarbetet. Delar-
na i denna struktur och de handlingar som krävts för deltagande i dia-
logerna har i många fall, av kommunrepresentanterna, beskrivits som 
stödjande och utvecklande för deras arbete med skolutveckling. 

Det har också framställts som att kunskapsöverföring sker på ett bra 
sätt i dialog mellan individer och att kunskapsöverföring mellan kom-
mun och stat också är något positivt och eftersträvansvärt. Tidigare ut-
värderingar av dialogerna har visat att utvecklingsdialogerna åstadkom 

                                         
117. Varney, J. (1996). Techniques. The power of dialogue. Management Devel-

opment Review, Volume 9, Number 2, pp 30-32. 
118. Bell, Mike (1996). Case study. Dialogue in the public sector. Management 

Development Review, Vol. 9 No. 3, pp 20-21. 
119. Adelswärd, Viveka; Evaldsson, Ann-Carita & Reimers, Eva (1997). Samtal 

mellan hem och skola. Lund: Studentlitteratur. 
120. Björnsson, Mats (2002-08-28). Dialogsatsningen sedd som ett statligt ageran-

de. Skolverket, internt PM. 



Mångfaldssatsningen Rätt insatser – den inre effektiviteten 

125 

nytt lärande på organisatorisk nivå och en större tydlighet i mål, an-
svar och befogenheter.121 

Vi har ovan beskrivit dialogprocessen i termer av nulägesanalys, åt-
gärdsplan, överenskommelse, genomförande och avrapportering med 
utvärdering. Med tanke på att effekter i mångfaldssatsningen förväntas 
visas i uppbyggnad eller förändring av struktur/organisation och att 
resultat inte förväntas bli synliga på elevnivå, är en reflektion vi gjort 
att mångfaldssatsningens dialogdel inneburit en fokusering på att stödja 
kommunerna att utveckla sina strukturer och organisation för att 
kunna läsa av utvecklingen i skolorna i framtiden. Det vill säga en fo-
kusering på att bygga upp system som brukar kallas kvalitets-
säkringssystem. Dialogens process med dess föreskrivna förväntade ak-
tiviteter i form av nulägesanalyser, åtgärdsplaner, överenskommelser, 
utvärderingar och rapporteringar har accepterats av kommunerna och i 
många fall beskrivits som stödjande för den egna verksamheten. Delta-
gande i mångfaldssatsningens dialoger har inte enbart fokuserat på lä-
rande i form av fortbildning, utbildning och utvecklingsarbete kring 
mångfaldsfrågor, utan även inneburit ett överförande av ett sätt att ar-
beta med skolutveckling utifrån en i förväg angiven struktur. 

Riktade utbildningar inom mångfaldssatsningen 
Det andra särskilda uppdraget som Mälardalens högskola fått i uppdrag 
att utvärdera är den process där MSU anlitat högskolor, universitet, 
rektorsutbildningar samt nationella och regionala utbildningscentra för 
att genomföra de kompetensutvecklingsinsatser som riktats främst de 
till 32 utvalda kommunerna. 

De frågor som Mälardalens högskola fått i uppdrag att besvara är 
dels om de intentioner som regeringsuppdraget anger kommer till ut-
tryck i de utbildningar som utbildningsanordnarna genomför, dels vil-
ka styrkor och svagheter denna arbetsmetod medför. Med arbetsmetod 
menas här att myndigheten valt att genomföra utbildningsinsatser via 
andra aktörer, såsom högskolor, universitet, rektorsutbildningar samt 
andra utbildningscentra. Även i det här fallet handlar det om att se om 
det finns förutsättningar för att effekter så småningom ska kunna ske 
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och synliggöras. Uppfattas utbildningarna som bra ökar förutsättning-
arna för eventuella effekter. 

Följande riktade insatser har erbjudits och därmed också studerats i 
föreliggande utvärdering: 

Tabell 9. Kompetensutvecklingsinsats och utförare. 

Kompetensutvecklingsinsats Överenskommelse med 

Utbildning av och nätverk för kommunala processle-
dare 

Karlstad universitet 

Kompetensutveckling och nätverk för SYV Umeå universitet 

Attityder i skolan 
Resurscentrum för mångfaldens skola, 
Malmö 

Kompetensutveckling för lärare om flerspråkiga ele-
vers läsutveckling 

Göteborgs universitet 

Kompetensutveckling i matematik Göteborgs universitet 

Rektorsutbildningens kompetensutvecklingsinsatser i 
Mångfaldsprojektet Uppsala universitet 

Att nyttja forskning i skolan Resurscentrum för mångfaldens skola, 
Malmö 

Kompetensutveckling för lärare och skolbibliotekarier 
om läsutveckling 

Borås högskola 

Två av de i handlingsplanen föreslagna kompetensutbildningsinsats-
erna; Kompetensutveckling för rektorer och lärare om förhållningssätt och 
Sammanhållen kompetensutveckling i mångfaldskunskap slogs ihop på 
grund av likartat innehåll i båda insatserna och fick namnet Attityder i 
skolan. Den föreslagna insatsen Att nyttja forskarkompetens för skolut-
veckling heter Att nyttja forskning i skolan. Därmed har fokus flyttats 
från enskilda forskares kompetens till forskning i allmänhet. Andra 
små justeringar har vidtagits till följd av kommunernas åtgärdsplaner 
och behovsinventering, men annars har de planerade insatserna erbju-
dits och genomförts. De olika utbildningarnas innehåll finns beskrivna 
i bilaga 1 men också i myndighetens egen slutrapport.122 
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Genomförande av utvärderingsstudien 
I studien har intervjuer gjorts med de ansvariga för respektive insats på 
MSU och med de kontaktpersoner på lärosätena eller organisationerna 
som ansvarat för insatsernas genomförande. Sammanlagt har 15 perso-
ner intervjuats, åtta personer på myndigheten och sju utbildningsan-
ordnare. För intervjuerna har en intervjuguide utformats. I de fall 
myndighetsansvariga funnits på stockholmsenheten har personliga in-
tervjuer genomförts. Alla intervjuer har spelats in och därefter tran-
skriberats. 

I analysarbetet har handlingsplan, inbjudan, överenskommelser mel-
lan myndigheten och utbildningsanordnare, kursplaner eller motsva-
rande och utvärderingar från kursdeltagarna studerats.  

Inledningsvis tror vi att beskedet om att MSU skulle avvecklas med 
stor sannolikhet bidragit till att det varit relativt stor omsättning bland 
dem på myndigheten som ansvarat för utbildningsinsatserna. I endast 
två av åtta insatser är det en och samma person från myndigheten som 
inledningsvis initierat kontakten med respektive utbildningsanordnare 
och som sedan stöttat och följt upp under genomförandefasen.  

Tillkomst av överenskommelser 
I de flesta fall är det den ansvariga myndighetspersonen som har skisse-
rat en inbjudan utifrån beskrivningen i handlingsplanen. Inbjudan har 
lagts ut på myndighetens hemsida. Detta innebär att de ansvariga på ett 
lärosäte/organisation inte har haft möjligheten att inverka på insatsens 
första innehållsbeskrivning eller gå ut med direkt information. Anmä-
lan till en kompetensutvecklingsinsats har gjorts till en myndighetsper-
son förutom de två insatser som Resurscentrum för mångfaldens skola 
i Malmö ansvarat för. I de fall utbildningsanordnarna själva i ett senare 
skede presenterat information till kommuner och skolor, har det skett 
genom regionkontoren, då huvudansvaret för insatserna har legat på 
dem. 

Det lärosäte eller den organisation som skulle planera, genomföra 
och följa upp en kompetensutvecklingsinsats fanns i de flesta fall redan 
föreslagna i handlingsplanen. Vad gäller insatsen Utbildning av och 
nätverk för kommunala processledare har de i handlingsplanen föreslag-
na två högskolorna förbisetts och uppdraget givits till ett tredje lärosä-
te. Orsaken till varför detta skett kunde de intervjuade inte förklara. 
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Fyra av de åtta kompetensutvecklingsinsatserna genomförs eller har 
genomförts direkt av ett universitet utan mellanled. Intervjuerna har 
gett indikation om att MSU inte har upphandlat olika lärosäten eller 
organisationer och således inte heller begärt flera lärosäten att utveckla 
en kurs utifrån beskrivningen i handlingsplanen. I ett fall agerade MSU 
på ett annorlunda sätt. Där bjöds alla intresserade lärosäten att skicka 
sina representanter till Stockholm och arbeta kring en gemensam ram-
kursplan för en kompetensutvecklingsinsats. 

Efter det att en utbildningsanordnare kontaktats har läro-
sätet/organisationen utformat en kursplan/studieplan. Denna har där-
efter diskuterats och justerats i dialog mellan MSU och utbildnings-
anordnaren. Flera av de intervjuade myndighetspersonerna betonade 
myndighetens ansvar för att innehållet i kompetensutvecklingsinsatsen 
motsvarade innehållet i handlingsplanen och att de därmed stod i över-
ensstämmelse med mångfaldssatsningen. 

Överenskommelserna följer en mall, som är relativt kortfattad, med 
insatsens syfte och övergripande innehåll samt kostnadskalkyl jämte 
några juridiska klausuler om uppdragsgivarens och uppdragstagarens 
rättigheter och skyldigheter. Mallen lämnar således en relativt stor fri-
het åt utformandet av kursplaner eller studieplaner. Detta har upplevts 
mest som positivt, men i vissa fall också som negativt eftersom myn-
dighetspersonerna noterat att alla samarbetspartners vid lärosätena inte 
varit lika erfarna att skriva en studieplan. 

Organisationsstruktur i insatserna 
I dessa åtta kompetensutvecklingsinsatser kan man urskilja tre olika 
typer av organisationsstrukturer. I vissa fall är det en person på myn-
digheten och en kontaktperson vid ett universitet som har samarbetat 
under processen utan någon annan länk. De har bl. a. arbetat fram en 
kursplan eller en studieplan. Myndighetspersonen har haft direkt kon-
takt med utbildningsanordnaren som också i de flesta fall har varit an-
svarig lärare på utbildningen. Således har denna person haft kompetens 
i insatsens område. Intervjuerna ger intrycket av att dessa anordnare 
har arbetat mest självständigt. I andra fall fanns det en ytterligare mel-
lanhand: ett regionalt utvecklingscentrum (RUC) vars uppgift huvud-
sakligen var att administrera en kurs men som också deltog i kursut-
formandet tillsammans med insatsens vetenskapliga ledare. 



Mångfaldssatsningen Rätt insatser – den inre effektiviteten 

129 

I ett tredje fall har MSU anlitat ett kommunalt centrum som har 
både administrerat insatsutbudet men också, i samråd med myndighe-
ten, utformat alla de utbildningar som centret erbjudit. Centret har 
använt egna anställda som inte har varit forskarutbildade som lärare på 
sina utbildningar, samt lärare och forskare från olika lärosäten på 
grund av att centret varit relativt litet. Enligt myndighetspersonerna 
var uppdraget från myndigheten så stort att centret ansett sig tvunget 
att anställa ny personal vilket sannolikt bl.a. lett till brister i den eko-
nomiska redovisningen. 

Styrkor och svagheter med arbetsmetoden 

Styrkor med arbetsmetoden 
Den främsta styrkan som MSU ser med arbetsmetoden är att de har 
kunnat utnyttja den bästa kompetensen och kunskapen som finns i 
landet. En kompetens som myndigheten säger sig inte själv besitta. De 
ansvariga på lärosätena och organisationerna instämmer i detta. Dess-
utom är detta gratis utbildning för deltagare. MSU står för kostnaderna 
och därmed är det ekonomiskt riskfritt för anordnarna. 

En annan styrka med arbetsmetoden, som MSU ser det, är att den 
haft möjlighet att sprida information om kompetensutvecklings-
insatserna centralt bl. a. på sin hemsida till samtliga dialogkommuner. 
MSU har ett statligt uppdrag att verka för en likvärdig skola och kun-
nat arbeta mot sitt utvecklingsansvar på nationell nivå. De ansvariga på 
lärosätena och organisationerna anser att de inte kan nå kommuner 
och skolor på samma sätt som myndigheten. 

En annan styrka som myndighetspersonerna ser är att myndigheten 
är en neutral plats som har goda förutsättningar att bereda mötesplatser 
för representanter från flera olika kommuner och skolor. Dessutom 
har arbetssätten inom insatserna främjat spridning och tillvaratagande 
av kunskap och erfarenhet i form av nätverksbildande mellan olika 
skolor och till och med mellan olika yrkesgrupper. De bildade nätver-
ken har i sin tur ökat interaktionen och samarbetet mellan olika sko-
lor. 

Arbetsmetoden har också lett till ökat samarbete mellan lärosäten. I 
två fall av åtta har flera lärosäten samarbetat och kunnat samsas om en 
ramkursplan som sedan med endast få förändringar har genomförts på 
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eget lärosäte. Förändringarna har främst berott på att kursplanen an-
passats till de lokala lärarnas kompetens. Utvecklingsmötena har varit 
inspirerande och stimulerande där lärosätena har kunnat ge varandra 
idéer och input som lett till kurser, som ett lärosäte kanske inte själv 
hade varit mån om att utveckla. 

Det har varit strategiskt möjligt inom mångfaldssatsningen att ut-
nyttja satsningens olika komponenter därför att det har funnits en cen-
tral arrangör. En kompetensutvecklingsinsats för lärare i läsutveckling 
har förutsatt att skolans rektor också deltar i en kompetensutveckling 
tänkt för rektorer om språkutveckling. Syftet har varit att rektor också 
får förståelse för vad flerspråkighet innebär och med dessa nyvunna 
kunskaper har större möjligheter att stötta sina lärare. 

Utvecklingsinsatserna kan också inspirera till att utveckla nya kurser 
på de egna lärosätena. Dessutom har anordnarna själva genom kontak-
ter med gästande föreläsare eller genom kolleger på andra lärosäten fått 
kompetensutveckling.  

Svårigheter och svagheter med processen 
En stor svaghet, som många myndighetspersoner och ansvariga på lä-
rosäten och organisationer framfört i intervjuerna, var brist på sam-
ordning. Kompetensutvecklingsinsatserna har erbjudits vid olika tid-
punkter vilket gjorde att kommuner eller skolor inte kunde få ett hel-
hetsperspektiv över insatsutbudet. Utbudet byggde inte heller på 
kommunernas åtgärdsplaner eller behovsanalyser utan de var, som ti-
digare konstaterats, föreslagna i handlingsplanen. På myndigheten har 
man dock efteråt förstått att det fanns innehållsliga överlappningar i 
vissa insatser och att innehåll i några kurser har modifierats eller att 
några insatser slagits ihop. Både myndighetsansvariga och de ansvariga 
på lärosäten och organisationer har under processens gång också insett 
att utbudet av insatser var för rikligt. Detta har lett till att alla insatser 
inte haft så stort söktryck som man hade förväntat sig. 

En allmän svaghet som både myndighetspersoner och de ansvariga 
på lärosätena och organisationerna ser, är att den skulle ha behövt ”en 
längre beredningstid och en längre utförandetid”. De anser att den kri-
tik som riktats från deltagare mot en kompetensutvecklingsinsats ofta 
beror på förhastad planering och insatsstart. Avhopp förklaras i många 
fall med bristande planering. 
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En annan svaghet som de ansvariga på lärosäten och organisationer 
ser är att de inte har haft möjlighet att sprida information om sin 
kompetensutvecklingsinsats trots att man ansett sig mest insatt och så-
ledes mest kompetent att informera om insatsen. Informations-
spridningen har, som nämnts ovan, skötts av myndigheten. Detta kan 
ha lett till att kursens innehåll inte har beskrivits på ett lämpligt sätt 
och att man därmed inte fått rätt personer att söka till utbildningarna. 
Det kan ha väckt fel förväntningar på kursen eller felaktiga krav på in-
satsen. 

Att alla deltagare inte har visat lika stort intresse för en utbildning 
kan bero på att kommunerna har använt de platser som tillskrivits dem 
och skickat personer utan särskilda krav på förkunskaper eller särskilt 
intresse till utbildningen. Några ansvariga anser att anmälan borde ha 
kommit från deltagarna själva och att rektor eller till och med kom-
munen borde ha garanterat förutsättningar för deltagandet. 

Eftersom MSUs policy är att ekonomiska bidrag från dem inte kan 
användas till att bekosta vikarier har några deltagare inte haft förut-
sättningar för att genomföra utbildningen. Enligt ett flertal av de inter-
vjuade från utbildningsanordnarna har några deltagare inte haft vare sig 
tid eller resurser att delta i utbildningarna. På lokal nivå har inte alla 
kommuner kunnat ge ekonomiskt stöd för utbildningen, något som i 
synnerhet gäller lärare som oftast behöver vikarie. Detta har lett till att 
några deltagare har hoppat av eller och dessa har ersatts med andra del-
tagare. Arbetet i många kompetensutvecklingsinsatser bygger på 
grupparbeten, vilket lett till att avhopp eller byten bland gruppmed-
lemmarna stundom har rubbat gruppernas arbete. 

Till följd av att MSU är uppdragsgivare och därmed huvudansvarig 
har detta inneburit längre beslutsvägar, vilket några utbildnings-
samordnare har upplevt som besvärande. Varje förändring i ut-
bildningarna skulle ha skett i samråd med den ansvarige på myndighe-
ten, som eventuellt i sin tur skulle ha tagit upp frågan på en högre nivå. 

Sammanfattningsvis 
Vi kan inte annat än sammanfattningsvis säga att dialogmetoden funge-
rat väldigt bra, om vi refererar till de kommunrapporter och intervjuer 
som vi gjort med kommunansvariga. Vi kan också konstatera att delta-
garnas synpunkter på de utbildningar som genomförts av de utbild-
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ningsanordnare som myndigheten kontrakterat i huvudsak är positiva. 
De som inte varit nöjda har angett att de saknat någon del i utbildning-
en, att kunskapen redan var känd, att vissa grupper av exempelvis lära-
re inte var med eller det inte var någon ny kunskap. Utbildningsan-
ordnarna själva har i huvudsak också positiva omdömen att ge. 

Vi ska inte upprepa allt det som sagts ovan om dessa processer utan 
ställa den fråga som ställdes inledningsvis, nämligen om myndigheten 
varit effektiv eller inte? Vi kan inte utifrån de respondenter som vi in-
tervjuat säga något annat än att myndigheten överlag får ett gott betyg 
där kommunrepresentanterna menar att myndigheten varit till stor 
hjälp och stöttat dem som arbetat med skolutvecklingsfrågor i kom-
munen. 
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Rätt insatser – den yttre effektiviteten 

Även om MSU inte alltid haft möjlighet att fritt välja insatser eller geo-
grafiska områden är det i en utvärdering alltid fruktbart att försöka be-
döma eller diskutera om denna satsning skulle ha genomförts på ett 
annat sätt, dvs. det som brukar kallas för den yttre effektiviteten? Vi 
kommer också att diskutera mångfaldsfrågor mer övergripande.  

Vad är det som skall lösas? 
I kapitlet Problembild diskuterade vi problembilden utifrån ett skolper-
spektiv. Mångfaldssatsningen kan emellertid inte betraktas som något 
annat än som en del av integrationspolitiken. Regeringen har i sitt 
uppdrag till myndigheten betonat etnicitet som utgångspunkt i be-
greppet mångfald. Mångfaldssatsningen ”kan ju ses som ett plåstrande 
av en misslyckad integrationspolitik, ett magnecyltänkande” uttryckte 
sig en av våra intervjuade. 

Däremot gör mångfaldssatsningen inte anspråk på, som t.ex. Stor-
stadssatsningen, Ytterstadssatsningen eller Blommanpengarna, att för-
söka lösa de mer grundläggande integrationsproblemen. Även om tidi-
gare insatser i de flesta fall haft en annan inriktning, t.ex. att förbättra 
de fysiska förutsättningarna, som grönområden, trapphus, lekplatser, 
ungdomsgårdar och arbetsmarknadspolitiska insatser, finns vissa likhe-
ter med denna satsning. Storstadssatsningen hade skolan som ett viktigt 
insatsområde. 

De tidigare satsningarna har liksom mångfaldssatsningen varit rikta-
de mot vissa områden, i de flesta fall miljonprogramområden där ande-
len medborgare med utländsk bakgrund varit stor. I utvärderingarna av 
dessa insatser sägs att en hel del har hänt, särskilt på individnivå, men 
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att de grundläggande problemen med integrationen inte kan lösas ge-
nom att begränsa insatserna till vissa geografiska områden. Problemet 
är större än så, menar man, och kräver insatser från hela samhället.123  

I mångfaldssatsningen är tanken att skolorna åtminstone till viss del 
ska kunna kompensera för det ”handikapp” som elever med utländsk 
bakgrund kan ha. Kommunernas satsningar inom mångfaldssatsningen 
har dock haft olika karaktär. Det finns kommuner som satsat endast på 
en skola, medan andra, på ett eller annat sätt, satsat på alla kommunens 
skolor. Samma fråga kan dock ställas till denna satsning som till tidiga-
re satsningar: Är en satsning som är begränsad till vissa områden, till 
vissa kommuner eller skolor, det bästa sättet att lösa låg måluppfyllelse 
för elever med utländsk bakgrund? 

Undersökningar gjorda på elever med utländsk bakgrund visar att 
dessa har ett klart sämre utgångsläge än elever med svensk bakgrund. 
De förra har ett sämre socioekonomiskt utgångsläge. De bor i högre 
grad ihop med en förälder, föräldrarna har lägre utbildningsnivå, är i 
högre grad arbetslösa, har en högre andel socialbidrag och mindre in-
komster. Dessa faktorer anses i högre grad än utländsk bakgrund eller 
skolsituation förklara skillnaderna i meritvärde mellan eleverna. Bort-
sett ifrån detta kvarstår en viss skillnad som delvis har att göra med att 
en del elever med utländsk bakgrund vistats kort i landet. 

Andra faktorer som finns nämnda ovan är att den sammanlagda ut-
bildningsnivån hos föräldrarna påverkar skolresultaten (av Skolverket 
kallad ”skolfaktoreffekt”). Den effekten gäller oavsett den enskilde ele-
vens föräldrars utbildningsnivå eller hur sammansättningen eller snara-
re storleken på andelen elever med utländsk bakgrund ser ut. Andra 
faktorer är att elever påverkar varandra till bättre eller sämre skolresul-
tat (av Skolverket kallad ”skolkamrateffekt”).124  

                                         
123. SOU 1998:25 och Denvall, Verner och Lahti Edmark, Helene (1999). 
124. Se t.ex. Skolverket (2005); Elever med utländsk bakgrund. En sammanfattande 

bild; Skolverket (2005). Vad gör det för skillnad vad skolan gör. Om skolors olikheter 
och deras betydelse för elevernas studieresultat; Skolverket (2006). Vad händer med 
likvärdigheten i svensk skola. En kvantitativ analys av variation och likvärdighet över 
tid. 
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Mångfald 
Myndighetens benämning på satsningen, mångfaldssatsningen, har, 
som vi uppfattat det, syftat till att ge satsningen en mer positiv klang 
än en satsning utifrån regeringens språkbruk med etnicitet som ut-
gångspunkt.  

Vi har ovan antytt att det funnits synpunkter på själva mångfaldsbe-
greppet av kommunrepresentanter eller av dem som deltagit i olika 
kurser som myndigheten givit sitt stöd. Detta kan man möjligtvis se 
som en effekt av själva satsningen, dvs. att man blivit mer reflekterande 
kring vad mångfald står för:125 

Jag blev lite förvånad över påståendet över att 50 % av dem av ele-
verna upplevda mobbningen sker från vuxen till elev samtidigt som 
jag inser att det är lätt att agera kränkande mot ett barn utan att 
själv vara medveten om det eller att göra det med avsikt. 

Man kan betrakta detta med mångfald på ett ”mångfaldigt” sätt. An-
tingen ser man mångfald ur detta breda perspektiv som vi sett att 
många vill se det, dvs. det handlar inte bara om etnicitet utan om en 
mängd olika aspekter. I utvärderingen Ledarskap för mångfald resonerar 
rapportförfattaren, Katarina Norberg, på följande sätt:126  

Därför innebär inte ledarskap för mångfald att formulera mång-
faldsplaner. Det handlar inte heller om att lära sig om ”andra kultu-
rer”. Det handlar om att sätta på sig nya glasögon och analysera sko-
lan ur ett kulturellt perspektiv. Genom att observera, beskriva och 
tolka händelser i praktiken kan skolledaren få syn på sina egna och 
andras beteenden, föreställningar och stereotypier som påverkar sko-
lans verksamhet när det gäller manlighet, kvinnlighet, socialt ur-
sprung, funktionshinder, religiös tillhörighet, sexuell läggning och et-
nicitet. Utifrån olika kritiska frågeställningar kan den förgivet tagna 
praktiken utmanas: Om, och i så fall på vilket sätt, har dessa faktorer 
betydelse för elevers lärande och integritet? Vilka synliga och osynliga 
värden, normer och regler ligger till grund för gemenskap och särskil-
jande, för problemdefinitioner och för åtgärdsprogram? Hur bidrar 
ledaren genom sitt sätt att agera till att befästa, utmana eller föränd-
ra kulturella föreställningar? Vilka maktrelationer finns inom sko-
lan och vilken betydelse har de i konkreta situationer? 

                                         
125. Norberg, Katarina (2008), s. 18. 
126. Ibidem, s. 23f. 
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Man kan, som pedagogen Pirjo Lahdenperä skriver, betrakta mång-
fald utifrån två perspektiv. Antingen är mångfald en beskrivning av ett 
tillstånd, dvs. ett konstaterande att det finns människor med olika bak-
grunder. Eller också betraktar man mångfald ur ett interkulturellt per-
spektiv, dvs. ser mångfald som en läroprocess där man försöker lära 
och förstå varandra men också anlägga ett kritiskt perspektiv på sitt 
eget synsätt.127  

Vi har ovan återgett vad kommunerna eller skolorna ansett om att 
hela tiden bli ”utvald” som kommun eller skola i den här typen av 
satsningar. Svaren på denna fråga har varit att det egentligen inte spelar 
någon roll eftersom de redan är ”stämplade” och att alla resurstillskott 
är välkomna. 

Samtidigt är det förmodligen ofrånkomligt att denna kategorisering 
av vissa grupper av barn leder till en förstärkning av att kategorin ”in-
vandrarbarn” är homogen och att det alltid finns problem med dessa 
barn. Att välja ut vissa områden innebär att det finns problem som 
måste rättas till, inte att det är något positivt som ska utnyttjas. Det är 
låg måluppfyllelse som måste åtgärdas, inte öka mångfaldsperspektivet 
i undervisningen.  

Barnen har med sig massor med värdefull kunskap hemifrån, som 
inte tas tillvara på i skolan. Då blir man ofta ensam med den kun-
skapen, det är ingen som frågar. På samma sätt tar man med sig mas-
sor av kunskap från skolan till hemmet, men man är ensam med den 
hemma för att föräldrarna inte har den kunskapen om den svenska 
skolan och svenska historien. Vilka föräldrar vet något om Gustav 
Vasa? Inga föräldrar har den kunskapen, barnen sitter själva och vill 
ha hjälp, men känner sig ensamma med den typen av kunskap. 
Många barn lider av den dubbla ensamheten, kunskapsmässigt.128 

Det är lätt att man genom dessa kategoriseringar låser inte bara 
”svenskars” syn på invandrarbarn utan också att man låser dessa barns 
syn på sig själva. I en studie av en skola som studerade just den här 
aspekten frågade en av eleverna; ”när man blir svensk?” 129 I ett av våra 
underlag konstaterades inledningsvis att ”det finns förskolor som inte 

                                         
127. Lahdenperä, Pirjo (2008), s. 29 
128. Stigendal (2006), s. 15. 
129. Runfors, Ann (2004), s. 48. 
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har några svenska barn alls.” 130 Vad betyder ett sådant konstaterande? 
Är de inte födda i Sverige? Talar de inte svenska? 

Risken är uppenbar att diskussionen om svenskar och invandrare 
förstärker det som brukar kallas för ett vi — och dom — tänkande. 
Genom att satsa på särskilda grupper om och om igen förstärker man 
ett synsätt som man egentligen försöker att motarbeta:131  

Genom att institutionalisera arbetet med skillnad riskerar man att 
reproducera föreställningar om skillnad och blir på så sätt ett hinder 
för integration. 

I Mångfaldsbarometern, som Sociologiska institutionen i Uppsala 
ger varje år ut, kartläggs attityderna till etnisk mångfald. Risken finns 
emellertid att mångfald enbart förknippas med invandrare och att frå-
gan om synen på mångfald blir detsamma som synen på invandrare.132 

Den svenska skolstatistiken hjälper i viss mån också till att förstärka 
ett kategoritänkande. Det gör man t.ex. genom Skolverkets analys-
verktyg SALSA (Skolverkets Analysverktyg för Lokala Sambands-
Analyser). Utifrån grunddata om elever kan man göra beräkningar för 
kommunen och enskilda skolors beräknade värden när det gäller mål-
uppfyllelse och meritvärde. 

I SALSA finns ett antal faktorer eller kategorier vars syfte är att 
”förklara”, dvs. att åtminstone visa sambanden till att måluppfyllelsen 
eller meritvärdena ser ut som de gör. De variabler som används i stati-
stiken är kön, föräldrarnas utbildningsnivå och elever med utländsk 
bakgrund. Kategorin elever med utländsk bakgrund är uppdelad på två 
kategorier; elever födda utomlands och elever med utländsk bakgrund, 
födda i Sverige. Utifrån dessa variabler och utifrån statistik om kom-
muner och skolor har man gjort en modell (en regressionsmodell) där 
varje kommun och skola kan jämföra de faktiska värdena med de be-
räknade värdena utifrån sina bakgrundsvariabler. 

Även om det är ett modellberäknat värde, vilket Skolverket betonar 
och att utfallet på en viss skola kan bero på många faktorer, finns ändå 
risken att man ser detta modellberäknade värde som det ”sanna” vär-
det. Bara genom det sätt som resultatet presenteras i Skolverkets stati-

                                         
130. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 25. 
131. Gisselberg, Kjell och Lindström, Susanne (2007), Utvärdering av projektet 

Idéskolor för mångfald: Delrapport 1, s. 7.  
132. Uppsala universitet. Sociologiska institutionen. Mångfaldsbarometern 2008. 
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stik skapas en bild. Låt oss ta måluppfyllelsen för Landskronas grund-
skolor i klass 9 i figuren nedan som exempel:  

Figur 6. Måluppfyllelse bland skolor i Landskrona kommun, läsår 2006–2007. 

 

Värdet noll i diagrammet innebär att skolan har en måluppfyllelse 
som motsvarar den beräknade. Värden till vänster om 0-värdet innebär 
att man har ett sämre värde än det förväntade och värden till höger om 
0-värdet innebär ett bättre värde än det beräknade. Detta är visserligen 
bara en modell, men det är ofrånkomligt att den röda färgen i figuren 
ger intrycket av att vissa skolor presterar lägre än de borde. De skolor 
som har ett högre värde kan samtidigt tolka resultatet som positivt och 
kanske känner sig nöjda utifrån det ”elevunderlag” som skolan har att 
arbeta med. Faran är att förväntansbilden blir låg och att personalen på 
skolan upplever att de själva inte har så stora möjligheter att förbättra 
resultatet. 

Det är inte heller ovanligt att de modellberäknade värdena åberopas 
när man vill framhålla om skolan presterat ett bra resultat eller inte. 
Följande uttalande från en statlig utredning ger, anser vi, dessutom 
dubbla budskap: ”Detta (det modellberäknade värdet, vår anm.) kan 
inte sägas vara ett mått på resultatet av skolans insats men utgör ändå 
en indikation på om skolan lyckats väl eller inte.”133 

Statistik är naturligtvis alltid statistik och ska alltid tolkas med för-
siktighet, samtidigt som statistiken är en bra utgångspunkt i en fortsatt 
analys. Våra beräkningar ovan blir alltid förenklingar och uttrycker 
samband och inte nödvändigtvis orsakssamband. Dessutom är det så att 
t.ex. föräldrars utbildningsnivå i sig inte är en orsak. Om föräldrar där-
emot förmedlar till sina barn att utbildning kanske inte är så viktigt, 
att man inte har möjlighet att hjälpa sina barn i skolarbetet, om den 

                                         
133. SOU 2004:116, s. 17. 



Mångfaldssatsningen Rätt insatser – den yttre effektiviteten 

139 

sociala situationen påverkar barnen etc. är däremot variabler som kan 
ha betydelse för elevernas måluppfyllelse. 

Samtidigt används gärna denna statistik i analyser, även av oss, vilket 
visar hur lätt det är att bli ”fångad” av den statistik som finns. Vi accep-
terar att det är utbildningsnivån hos föräldrarna eller andelen elever 
med utländsk bakgrund som har stor betydelse för måluppfyllelsen – 
det visar ju sambandsanalysen. Med ett sådant resonemang infinner sig 
känslan av att skolans möjligheter att göra skillnad blir liten, dvs. jäm-
förelsen sker med den faktiska situationen och hur andra skolor preste-
rar, inte med den möjliga. Detta synsätt, att diskutera vad skolan kan 
göra och att inte fokusera elevens ”bakgrund” som problemet, är ett 
perspektiv som många nämner som viktigt i det material som ligger till 
grund för denna rapport. Med fokus på vad skolan kan göra blir åt-
minstone inställningen till skolans möjligheter att ”kompensera” för 
elevers olika bakgrund större. 

Låt oss ta ett exempel för att illustrera hur Skolverkets statistik fak-
tiskt används, även om Skolverket själva varnar för att den inte ska an-
vändas på detta sätt.134 Rubriken på en artikel i Dagens Nyheter (14 au-
gusti 2008) är ”De tio bästa skolorna”, som bygger på statistik från 
SALSA som jämför faktiskt och beräknat meritvärde 2007. De flesta 
skolor som ingår i Dagens Nyheters lista över de ”bästa skolorna” 
finns i våra 32 kommuner, eftersom det finns ett stort antal elever med 
utländsk bakgrund och förväntningarna på ett högt meritvärde därför 
är lägre.  

                                         
134. Skolverket. SALSA – Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambandsanalyser – 

ett användarstöd, s.19.  
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Tabell 10. De 10 ”bästa” skolorna (namnen borttagna) i våra 32 kommuner ut-
ifrån faktiskt meritvärde (det genomsnittliga meritvärdet som skolan re-
dovisar) och beräknat meritvärde (utifrån andel pojkar, föräldrarnas ut-
bildningsnivå och andel elever med utländsk bakgrund), år 2007. 

Andel 
pojkar 

Föräldrarnas 
sammanvägda 
utbildnings-
nivå 

Andel  
elever med 
utländsk 
bakgrund 

Faktiskt  
meritvärde 

Beräknat 
meritvärde 

Avvikelse 
från  
beräknat 
meritvärde 

57% 2,8 43% 299 235 64 

56% 2,47 9% 286 231 55 

43% 1,67 100% 215 160 54 

32% 1,53 100% 206 152 54 

69% 2,44 3% 261 221 40 

50% 1,81 19% 219 180 39 

64% 2,49 6% 262 224 38 

68% 2 39% 232 198 34 

58% 2,55 28% 258 225 33 

67% 1,69 76% 185 153 32 

Observera att den tionde ”bästa” skolan i tabellen har ett meritvärde 
på 185, som är långt över det beräknade värdet på 153. Samtidigt är det 
faktiska värdet, 185, i sin tur långt under genomsnittet, som är 208. I en 
skola där föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå är 1,69 (där ge-
nomsnittet är drygt 2 och där max är 3) och andelen elever med ut-
ländsk bakgrund är 76 % är förväntningarna således låga. Den ”bästa” 
skolan har ett lägre förväntat värde eftersom andelen elever med ut-
ländsk bakgrund är hög. I denna skola är emellertid föräldrars utbild-
ningsnivå extremt hög, 2,8. Föräldrarnas utbildningsnivå är nämligen 
en variabel som har ett starkt samband med elevernas skolresultat. 

Om vi skulle vända på statistiken och se på skolor med de ”sämsta” 
resultaten från våra 32 kommuner, får den följande utseende: 
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Tabell 11. De 10 ”sämsta” skolorna (namnen borttagna) i våra 32 kommuner 
utifrån faktiskt och beräknat meritvärde, år 2007. 

En intressant notering som kan göras utifrån ovanstående tabell är 
att 6 av dessa 10 skolor har en andel elever med utländsk bakgrund som 
understiger 18 % och att i de tre ”sämsta” skolorna är andelen elever 
med utländsk bakgrund låg (4 %, 0 % respektive 0 %). 

En modell är alltid en modell som kan vara mer eller mindre bra. 
Man behöver inte lägga alltför stor vikt vid det beräknade meritvärdet, 
vilket Skolverket också betonar. Men det vi vill påstå är att modeller 
skapar en förväntansbild. Om denna förväntansbild accepteras, kanske 
det inte blir mycket kvar som man tror att skolan kan påverka. Är det 
då lönt att satsa på skolan? 

Även om modellen i de flesta fall ger en bra prediktion om förvän-
tade värden finns alltid avvikelser, vilket ovanstående tabeller visar. 
Sambanden mellan betygsresultat och vad som orsakar detta är mer 
komplicerat än vad en modell som bygger på vissa förutbestämda vari-
abler kan förklara. Det innebär inte att det finns en bättre modell än 
den som presenterats eller att det går att ta hänsyn till alla de variabler 
som är möjliga förklaringsfaktorer. Den fara vi vill betona är att man 
tar för stor hänsyn till modellen och ser påverkansfaktorer som förut-
bestämda. Risken finns att vi får något som brukar kallas för Pygmali-
oneffekten, dvs. om man har vissa förväntningar på t.ex. eleverna så 
uppfyller eleverna just det man förväntar sig. 

Andel 
pojkar 

Föräldrarnas 
sammanvägda 
utbildnings-
nivå 

Andel  
elever med 
utländsk 
bakgrund 

Faktiskt  
meritvärde 

Beräknat 
meritvärde 

Avvikelse 
från  
beräknat 
 meritvärde 

56% 2,46 4% 179 226 -47 

86% 2,32 0% 170 211 -41 

50% 1,92 0% 153 194 -41 

51% 2,57 23% 199 239 -40 

65% 1,77 92% 144 177 -32 

57% 2,11 45% 175 206 -31 

56% 2,32 7% 189 219 -30 

47% 2,21 12% 186 215 -29 

53% 2,08 35% 172 201 -29 

53% 2,19 11% 186 215 -29 
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Andra studier visar att en lärande miljö med pedagoger och ledare 
med höga förväntningar på elever har en positiv effekt på deras stu-
dieresultat… Därför bör uppmärksamheten flyttas från ”invandrar-
barn” som problem och istället riktas mot skolans vuxna aktörer och 
deras värderingar som påverkar hur och för vem verksamheten be-
drivs. Detta innebär inte att de problem som finns i skolan skall sopas 
under mattan. Däremot ska de analyseras utan att en grupp barn, 
elever och föräldrar kategoriseras utifrån den enda gemensamma 
nämnaren: att någon har sitt ursprung i ett annat land.135  

Vad kan skolan lösa? 
Hur stor del av problemen tror vi då att skolan kan lösa? Om vi ser till 
Skolverkets rapport, Vad gör det för skillnad vad skolan gör säger man 
att de faktorer som har en stor påverkan på elevernas meritvärden är 
det som vi nyss diskuterat, framför allt de socioekonomiska; föräldrar-
nas utbildning, familjeförhållanden etc. Räknar man bort skillnaderna  

….som kan hänföras till elevernas bakgrund och kön återstår ungefär 
en tjugondel av den totala variationen i måluppfyllelse mellan ele-
verna. Det är alltså i denna tjugondel som eventuella ”pedagogiska 
skoleffekter”, dvs. skillnader i måluppfyllelse som beror på skolornas 
sätt att arbeta, ryms. Det är dock viktigt att inte förväxla skoleffekter 
i denna mening med vilken inverkan skolan kan ha på elevernas 
måluppfyllelse. Man kan alltså inte dra slutsatsen att skolan inte har 
någon större effekt på eleverna… 136  

Även om utrymmet för skolans ”pedagogiska möjligheter” verkar 
vara litet, ska inte detta tas för intäkt att skolan inte kan göra något, 
enligt Skolverket. Det som är ”effektpotentialen” i detta projekt är det 
som finns kvar när alla andra faktorer förklarat skillnaderna i betyg.  

Låt oss rent statistiskt sett se hur sambanden ser ut mellan de fakto-
rer som brukar åberopas när det gäller skolresultat utifrån Skolverkets 
statistik. 

Vi nämnde ovan att de faktorer eller kategorier i Skolverkets stati-
stik vars syfte är att ”förklara”, eller åtminstone visa sambanden med 
måluppfyllelse och meritvärde, är kön, föräldrarnas utbildningsnivå 

                                         
135. Norberg, Katarina (2008), s. 22. 
136. Skolverket (2005). Vad gör det för skillnad vad skolan gör, s 14f. 
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och elever med utländsk bakgrund. I statistiken över elever med ut-
ländsk bakgrund finns två kategorier, som vi nämnt tidigare, nämligen 
elever med utländsk bakgrund födda utomlands och elever med ut-
ländsk bakgrund, födda i Sverige. 

Låt oss börja med att se hur sambandet ser ut för våra 32 kommuner 
på skolnivå när det gäller måluppfyllelse respektive meritvärde för ele-
ver med utländsk bakgrund (i bilaga 2 finns motsvarande tabeller på 
kommunnivå för våra 32 kommuner och för alla landets kommuner).137 

Tabell 12. Sambandet (korrelationen) mellan andelen elever med utländsk bak-
grund och måluppfyllelse respektive meritvärde på skolnivå i de ut-
valda 32 kommunerna, 2004–2008 (egna beräkningar utifrån Skol-
verkets statistik). 

År 

Sambandet mellan 
andelen elever 
med utländsk bak-
grund och målupp-
fyllelse, födda ut-
omlands 

Sambandet mellan 
andelen elever 
med utländsk bak-
grund och målupp-
fyllelse, födda i 
Sverige 

Sambandet 
mellan andelen 
elever med ut-
ländsk bak-
grund och me-
ritvärde, födda 
utomlands 

Sambandet 
mellan andelen 
elever med ut-
ländsk bak-
grund och me-
ritvärde, födda 
i Sverige 

2004 -0,62 -0,32 -0,51 -0,21 

2005 -0,63 -0,50 -0,51 -0,32 

2006 -0,60 -0,48 -0,46 -0,30 

2007 -0,68 -0,52 -0,52 -0,32 

2008 -0,62 -0,52 -0,48 -0,34 

På skolnivå finns ett starkt negativt samband mellan måluppfyllelse 
respektive meritvärde och andel elever med utländsk bakgrund, dvs. ju 
högre andel elever med utländsk bakgrund, desto lägre skolresultat. 
Det negativa sambandet är starkare för måluppfyllelse än för meritvär-
de. Det negativa sambandet är också starkare mellan elever födda ut-
omlands än för elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige. 

Om vi jämför med alla landets skolor, 2006/2007, är sambandet mel-
lan måluppfyllelse och elever födda utomlands -0,56 och för samma 
elever när det gäller meritvärde -0,36. Motsvarande siffror för elever 
födda i Sverige med utländsk bakgrund är -0,44 för måluppfyllelse och  
-0,17 för meritvärde. Sambandet är således lite mer negativt för skolor-
na i våra 32 kommuner än för landet i sin helhet. 

                                         
137. Uppgifter från Skolverket, statistikavdelningen. 
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Ett ännu starkare samband finns mellan föräldrars utbildningsnivå 
och elevernas måluppfyllelse, respektive meritvärde. 

Tabell 13. Sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och elevernas mål-
uppfyllelse respektive meritvärde på skolnivå i de utvalda 32 kommu-
nerna, 2004–2008 (egna beräkningar utifrån Skolverkets statistik). 

År Sambandet mellan föräldrars ut-
bildningsnivå och måluppfyllelse 

Sambandet mellan föräldrars ut-
bildningsnivå och meritvärde 

2004 0,70 0,80 

2005 0,73 0,80 

2006 0,66 0,76 

2007 0,72 0,78 

2008 0,69 0,78 

Om vi jämför på skolnivå för hela landet, 2006/2007, är sambandet 
mellan föräldrars utbildningsnivå och måluppfyllelse 0,58 och mellan 
utbildningsnivå och meritvärde 0,73, dvs. ungefär som värdena i våra 32 
kommuner ovan. Alla våra samband är, statistiskt sett, signifikanta. 

De samband vi presenterat ovan är samband mellan endast två vari-
abler i taget. Om vi skulle lägga ihop föräldrarnas utbildningsnivå och 
andelen elever med utländsk bakgrund, skulle dessa tillsammans ”för-
klara” ungefär 60 % av variationen i måluppfyllelse för våra 32 kom-
muner. Det innebär samtidigt att det finns en hel del variation kvar, 
ungefär 40 %, som modellen inte kan ”förklara”. 138 

Variabeln föräldrars utbildningsnivå är således den variabel som sta-
tistiskt sett visar på det starkaste sambandet med skolresultat. I våra 32 
kommuner förhåller det sig så att föräldrar till elever med utländsk 
bakgrund har lägre utbildning. Sambandet mellan föräldrars utbild-
ningsnivå och elever födda utomlands är t.ex. -0,44 år 2008 och -0,56 för 
elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige. Det innebär att ju hög-

                                         
138. R2 är 0,61. Den partiella korrelationen mellan måluppfyllelse och föräldrars 

utbildning, kontrollerat för andel elever med utländsk bakgrund, är 0,53 och den 
partiella korrelationen mellan måluppfyllelse andel elever med utländsk bakgrund, 
kontrollerat för föräldrars utbildning, är -0,45. Om vi ser till alla skolor 2006/2007 
och ser på sambandet mellan alla de variabler som Skolverket använder (kön, ele-
ver med utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå) och måluppfyllelse och 
meritvärde ”förklarar” dessa variabler ungefär hälften av variationen i dessa variab-
ler. Den multipla korrelationen för måluppfyllelse är 0,7 och för meritvärde 0,75. 
Uppgifter från Skolverket. 
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re andel elever med utländsk bakgrund desto lägre utbildningsnivå hos 
föräldrarna. 

Den slutsats som vi vill komma till är att eftersom alla föräldrars ut-
bildningsbakgrund fångas upp i SALSA (dvs. även föräldrarna till elever 
med utländsk bakgrund) frågar vi oss om kategorin elever med ut-
ländsk bakgrund i SALSA verkligen är nödvändig. Vi menar att den 
bara förstärker kategoriseringen av vissa elever, där ett stort antal av 
elever med utländsk bakgrund faktiskt är födda i Sverige.  

Hur stort är problemet och hos vem ligger det? 
Regeringen har utpekat ett problemområde för den här satsningen, låg 
måluppfyllelse, 75 % eller lägre, i kombination med en hög andel ele-
ver med utländsk bakgrund, 18 % eller högre. För att få lite perspektiv 
på denna satsning kan det vara intressant att se hur alla Sveriges kom-
muner fördelar sig med avseende på dessa variabler. Vi har, till att bör-
ja med, sammanställt följande matris för år 2004. Att vi valt 2004 beror 
på att myndigheten i sitt urval av kommuner utgår ifrån statistiken för 
detta år:139  

Tabell 14. Antal kommuner indelade efter måluppfyllelse och andel elever med 
utländsk bakgrund, vårterminen 2004 och 2008. 

 År 
Antal kommuner där 
måluppfyllelsen är 
76 % eller högre 

Antal kommuner där 
måluppfyllelsen är 
75 % eller lägre 

Antal kommuner där 
andelen elever med ut-
ländsk bakgrund är 
18 % eller högre 

2004 3 30 

2008 8 25 

Antal kommuner där 
andelen elever med ut-
ländsk bakgrund är läg-
re än 18 % 

2004 157 100 

2008 159 98 

Av tabellen framgår att drygt hälften av kommunerna, 54 % 
(157/290), har en måluppfyllelse högre än 75 % år 2004 och en andel 
elever med utländsk bakgrund som är lägre än 18 %. Men det innebär 
samtidigt att en ganska stor andel kommuner, knappt 35 % (100/290), 

                                         
139. Bygger på data från Skolverkets statistik. 
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har en måluppfyllelse lägre än 76 % och en andel elever med utländsk 
bakgrund lägre än 18 %. Ungefär 45 % av kommunerna år 2004 har så-
ledes en måluppfyllelse som är 75 % eller lägre. En låg måluppfyllelse 
är således ett ganska utbrett problem bland Sveriges kommuner och 
inte begränsat till kommuner med en hög andel elever med utländsk 
bakgrund. 

Skillnaden mellan 2004 och 2008 är i princip att antalet kommuner 
där måluppfyllelsen är 76 % eller högre och där andelen elever med ut-
ländsk bakgrund är högre än 18 % har ökat från tre till åtta. 

I ovanstående beräkningar har vi valt måluppfyllelse eftersom det 
varit utgångspunkten för satsningen. Ett annat värde är meritvärde 
som är summan av betygsvärdena för de 16 bästa ämnena. Detta mått 
är i vissa avseenden ett bättre mått, eftersom det mäter ”kunskapsnivå” 
och utvecklingen över tid. Sambandet mellan måluppfyllelse och me-
ritvärde är emellertid starkt, dvs. hög eller låg måluppfyllelse har ett 
starkt samband med högt eller lågt meritvärde. 

Nedan är motsvarande tabeller för meritvärden. Vi har klassificerat 
kommunerna i förhållande till om de ligger under eller över medelvär-
det för meritvärdet. 

Tabell 15. Meritvärdet för alla kommuner, vårterminen 2004 och 2008. 

 År 
Antal kommuner där 
meritvärdet är 208 

eller högre 

Antal kommuner där 
meritvärdet är 207 

eller lägre 

Antal kommuner där 
andelen elever med ut-
ländsk bakgrund är 
18 % eller högre 

2004 7 26 

2008 12 21 

Antal kommuner där 
andelen elever med ut-
ländsk bakgrund är läg-
re än 18 % 

2004 90 167 

2008 108 149 

Precis som i fråga om måluppfyllelse har antalet kommuner med ett 
meritvärde högre än 208 och där andelen elever med utländsk bak-
grund är 18 % eller högre ökat från 7 till 12. Men även kommuner där 
andelen elever med utländsk bakgrund är lägre än 18 % har ökat sina 
meritvärden. Vi kan nämna att det genomsnittliga meritvärdet 2004 var 
207 medan det år 2008 var 209. 
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Statistiken på kommunnivå är emellertid ganska grov. Om vi går 
ned på skolnivå och begränsar oss till de 32 utvalda kommunerna i 
mångfaldssatsningen, får vi följande matriser för 2004 och 2008: 

Tabell 16. Antal skolor i de 32 utvalda kommunerna indelade efter måluppfyllelse 
och andel elever med utländsk bakgrund, vårterminen 2004 och 2008. 

 År 
Antal kommuner där 
måluppfyllelsen är 
76 % eller högre 

Antal kommuner där 
måluppfyllelsen är 
75 % eller lägre 

Antal kommuner där 
andelen elever med ut-
ländsk bakgrund är 
18 % eller högre 

2004 64 159 

2008 78 181 

Antal kommuner där 
andelen elever med ut-
ländsk bakgrund är läg-
re än 18 % 

2004 117 57 

2008 159 45 

Bland de skolor där andelen elever med utländsk bakgrund är lägre 
än 18 %, uppnår 67 % (117/174) av skolorna en måluppfyllelse på 76 % 
eller högre år 2004. Bland skolor där andelen elever med utländsk bak-
grund är högre än 18 %, är motsvarande 29 %. 

Skillnaden mellan 2004 och 2008 är inte särskilt stor. Andelen som 
har en måluppfyllelse på 76 % eller högre har ökat något. 2004 var an-
delen 46 % och år 2008 var den 51 %. Av de skolor där andelen elever 
med utländsk bakgrund är 18 % eller högre har 28 % en måluppfyllelse 
på 76 % eller högre år 2004 medan motsvarande för 2008 är 30 %, vilket 
är en ganska liten skillnad. 

Det vi kan konstatera är, om vi jämför resultaten på kommun- och 
skolnivå, att det är på skolnivå vi ser det starka negativa sambandet 
(statistiska) mellan måluppfyllelse och andelen elever med utländsk 
bakgrund. Vi ska nämna att Skolverkets statistik på kommunnivå en-
dast mäter kommunala skolor, medan statistiken för skolorna även in-
kluderar friskolor. 

Samtidigt kan det ju vara lika tänkbart att en lägre måluppfyllelse 
inte med nödvändighet behöver kopplas till andel elever med utländsk 
bakgrund, utan betygen på skolnivå påverkas ju också av betygs-
utvecklingen för de ”svenska” eleverna. 
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Måluppfyllelse när det gäller såväl kommuner som skolor är emel-
lertid ”flyktig”, dvs. den kan variera ganska kraftigt över åren. Det be-
ror delvis på att gränserna för våra variabler (18 % och 75 %) är så defi-
nitiva, dvs. någon procents förskjutning åt något håll påverkar resulta-
tet. Måluppfyllelsen kan även skifta mellan åren oavsett andel elever 
med utländsk bakgrund. Måluppfyllelsen i t.ex. Kinda kommun, en 
kommun som inte ingår i mångfaldssatsningen, var 71 % år 2004, 74 % 
år 2005, 56 % år 2006, 77 % år 2007 och 80 % år 2008. Andelen elever 
med utländsk bakgrund var 2 % både 2004 och 2005, 4 % år 2006, 1 % år 
2007 och 3 % år 2008.140 

På skolnivå kan variationen i måluppfyllelse och andel elever med 
utländsk bakgrund variera dramatiskt. För Bäckaskolan i Gnosjö var 
måluppfyllelsen 71 % år 2004 och andelen elever med utländsk bak-
grund 21 %. 2005 ökade måluppfyllelsen till hela 87 %, men det gjorde 
även andelen elever med utländsk bakgrund, från 21 till 28 %. 2006 
sjönk måluppfyllelsen något, till 84 %, men det gjorde även andelen 
elever med utländsk bakgrund, till 19 %. 2007 sjönk måluppfyllelsen till 
76 % medan andelen elever med utländsk bakgrund ökade, till 32 %. 

Vi kan ta ytterligare ett exempel från en annan skola i en annan 
kommun som inte ingår i våra 32 kommuner. I Freinetskolan i Lund, 
som är en friskola, var måluppfyllelsen 94 % år 2004 och andelen elever 
med utländsk bakgrund 18 %. År 2005 var måluppfyllelsen 93 % medan 
andelen elever med utländsk bakgrund sjunkit till 7 %. För år 2006 har 
måluppfyllelsen sjunkit dramatiskt, till endast 68 %, medan andelen 
elever med utländsk bakgrund endast sjunkit något, till 5 %. 2007 ökar 
måluppfyllelsen igen, till 71 %, men det gör även andelen elever med 
utländsk bakgrund, till 18 %. År 2008 var måluppfyllelsen 75 %, medan 
andelen elever med utländsk bakgrund var 0 %. 

                                         
140. Vi kan nämna att några av de utvalda 32 kommunerna 2004 inte uppfyllde 

de båda kriterierna för urvalet, även om de låg nära procentsiffrorna. Av kommu-
nerna 2004 var det 30 kommuner som uppfyllde våra kriterier, dvs. 18 % eller hög-
re andel elever med utländsk bakgrund och 75 % eller lägre måluppfyllelse. Av des-
sa 30 kommuner var 28 ”våra” kommuner. De övriga var Nacka (19 %, 74 %), Ås-
torp (20 %, 71 %). Bland ”våra” kommuner, dvs. de kommuner som ingår i våra 32 
kommuner men som inte uppfyllde båda kriterierna ovan, hade Köping (15 %, 
73 %), Olofström (16 %, 72 %) Markaryd (17 %, 50 %) och Trelleborg (14 %, 73 %). 
De tre kommuner som hade 18 % elever med utländsk bakgrund men en målupp-
fyllelse på 76 % eller högre var Perstorp, Haparanda och Nacka. 
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I många sammanhang brukar man betona skillnaden i betyg mellan 
pojkar och flickor, till pojkarnas nackdel. I nyss nämnda Freinetskolan 
i Lund har andelen pojkar i princip minskat över åren men det har 
också måluppfyllelsen, dvs. i motsats till hur det brukar vara. 2004 var 
andelen pojkar 59 %, år 2005 var den 60 %, år 2006 var den 32 %, år 
2007 var den 41 % och år 2008 var andelen 32 %. Detta innebär i stort 
sett att ju högre andel pojkar desto bättre resultat. 

Vad den här genomgången vill visa, även om det kanske i vissa fall är 
undantag, är att siffror visserligen kan vara en bra utgångspunkt, men 
bakom dessa siffror finns ett oändligt antal förklaringsfaktorer. Det är 
dessa vi vill komma åt eftersom syftet är att lösa det problem som 
mångfaldssatsningen ytterst syftar till att lösa, nämligen låg måluppfyl-
lelse. 

Låt oss på motsvarande sätt se hur meritvärdena förändrats mellan 
2004 och 2008 och om det ger samma tendens som när det gäller mål-
uppfyllelse. 

Tabell 17. Meritvärdet för skolorna i de 32 utvalda kommunerna, vårterminen 
2004 och 2008. 

 År 
Antal kommuner där 
meritvärdet är 208 

eller högre 

Antal kommuner där 
meritvärdet är 207 

eller lägre 

Antal kommuner där 
andelen elever med ut-
ländsk bakgrund är 
18 % eller högre 

2004 86 110 

2008 115 145 

Antal kommuner där 
andelen elever med ut-
ländsk bakgrund är läg-
re än 18 % 

2004 138 62 

2008 146 57 

Skillnaderna mellan skolorna när det gäller meritvärde skiljer sig 
inte mellan dessa år. Om vi däremot jämför måluppfyllelse och merit-
värde kan vi konstatera att ungefär 30 % av de skolor där andelen ele-
ver med utländsk bakgrund är 18 % eller högre har en måluppfyllelse 
på 76 % eller högre. 44 % av motsvarande skolor har ett meritvärde 
som överstiger medelvärdet, dvs. 208 eller högre. Att färre uppnår 
måluppfyllelse beror på att måluppfyllelsen är ett absolut mått. Det 
räcker med att få underkänt i ett ämne för att inte uppnå måluppfyllel-
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se, medan det sammanlagda meritvärdet kan vara väldigt högt även om 
man inte lyckats i ett ämne. 

Om vi sammanfattar resultatet ovan kan vi säga att resultaten när 
det gäller måluppfyllelse och meritvärde är lägre i de kommuner och 
de skolor som har en högre andel elever med utländsk bakgrund. Sam-
tidigt finns det en ganska stor andel kommuner med låg måluppfyllelse 
och där andelen elever med utländsk bakgrund är lägre än 18 %. Näs-
tan hälften av landets kommuner 2008, 43 %, hade en genomsnittlig 
måluppfyllelse som var 75 % eller lägre. Om 75 % eller lägre målupp-
fyllelse uppfattas som ett stort problem, då har vi ett stort problem. 

Om vi bara hade haft låg måluppfyllelse som utgångspunkt och fort-
farande valt 32 kommuner 2004, vilka hade vi då valt? I följande tabell 
har vi rangordnat kommunerna efter måluppfyllelse 2004:141 

Tabell 18. Kommuner rangordnade efter måluppfyllelse, vårterminen 2004. 

Kommun Andel elever som 
uppnått målen Kommun Andel elever som 

uppnått målen 

Markaryd 50% Vetlanda 65% 

Ljusnarsberg 58% Vindeln 65% 

Bjurholm 60% Essunga 66% 

Borgholm 60% Gnosjö 66% 

Haninge 60% Hallstahammar 66% 

Kungsör 60% Härjedalen 66% 

Eskilstuna 62% Nordmaling 66% 

Höör 62% Sigtuna 66% 

Landskrona 62% Skinnskatteberg 66% 

Bjuv 63% Vilhelmina 66% 

Högsby 63% Vårgårda 66% 

Botkyrka 64% Älvdalen 66% 

Kalix 64% Orsa 67% 

Malmö 64% Tierp 67% 

Upplands Väsby 64% Askersund 68% 

Sävsjö 65% Grums 68% 

Om denna tabell hade utgjort urvalsgrund 2004, hade endast 10 av 
våra 32 kommuner kommit med. Värt att notera är också att endast 9 

                                         
141. Skolverkets statistik. 
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av ovanstående kommuner har en andel elever med utländsk bakgrund 
som överstiger 18 %. 

Om vi istället hade sneglat på Skolverkets SALSA och valt kommu-
ner utifrån de största avvikelserna mellan faktiskt och beräknat resultat 
(se bilaga 2, tabell 6) skulle endast 4 av våra 32 kommuner ha kommit 
med. En fråga, som ställs i en av utvärderingarna, är om stödet bara ska 
omfatta invandrarelever:  

Det finns många svenskar som behöver extra stöd också. De elever vi 
har är svenskar sedan två eller tre generationer. Stöd skall ges till alla 
som behöver det. Det är socioekonomisk bakgrund som avgör, både 
bland svenskar och bland invandrare.” ”Skulle det ha varit bättre om 
satsningen inte lanserats under kodordet mångfald utan i stället en 
skola för alla – oavsett bakgrund, klass eller etnicitet?142  

Risken finns, som någon uttryckte det, att det kan uppstå ett visst 
motstånd mot ordet ”mångfaldssatsning”. 

Det finns en fara i att kategorisera grupper på olika sätt, vilket i det 
här fallet innebär att klumpa ihop alla elever med utländsk bakgrund i 
en kategori, där eleverna, som nämnts, i många fall är födda i Sverige. 
Eller ligger det, som någon annan uttryckte det ”… ett större värde i att 
uppleva kollegial gemenskap mellan t.ex. en bosnisk och en somalisk 
modersmålslärare än att vara en kollega till svenska lärare?” 143 

I utvärderingen av Ledarskap för mångfald” konstaterades att barns 
och elevers språkutveckling är alla pedagogers ansvar, oavsett var i ut-
bildningssystemet de befinner sig och att det inte bara är en fråga för 
skolor i de så kallade invandrartäta områdena. Det blir i detta perspek-
tiv viktigt att skolledarna får en kompetensutbildning som utmanar 
deras individuella föreställningar och värderingar som skapar eller bi-
drar till en marginalisering av olika grupper.144 

Enligt sociologen Mikael Stigendal präglas de skolor som vi talar om 
här — skolor med ett stort antal nationaliteter och språk — av att de 
ligger i områden med ett utanförskap i relation till det svenska samhäl-
let. Han betecknar därför dessa skolor som utanförskapsskolor. Det 
handlar därför om att ställa sig frågan hur man kan minska risken för 

                                         
142. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 59. 
143. Ibidem, s. 68. 
144. Norberg, Katarina (2008), s. 24. 
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ett framtida utanförskap bland dessa elever.145 Enligt honom finns det 
ett antal avgörande faktorer för framgång i dessa skolor:  

Ett stort engagemang från föräldrar, en gemensam vision i ledning 
och personalgrupp, ett aktivt arbete för att höja statusen på skolan och 
området, inför eleverna själva men också omgivningen.146 

Skolorna är naturligtvis inte isolerade från övriga samhället utan 
finns i ett sammanhang och  

…om samhället i övrigt ständigt återskapar ojämlikheter och klyftor-
na i samhället utanför skolan växer, så kan skolan inte inom sin spe-
ciella sektor neutralisera effekterna av detta.147 

I många kommuner har skolorna försökt att ta ett stort samhällsan-
svar. Att inkludera föräldrarna har visserligen utgjort en del av denna 
satsning. Men man har också engagerat sig i att få ungdomar att delta i 
olika fritidsaktiviteter, som exempelvis idrott, eller arrangerat en hel 
del kulturella satsningar som inbegripit hela kommunen.  

Vi har ställt frågan om den här typen av insatser ska begränsas till 
vissa geografiska områden och vissa kategorier av skolungdomar. Re-
geringen nämner segregation som en av utgångspunkterna för denna 
satsning. Men eftersom segregation uppstår ”…när sociala och geogra-
fiska skillnader sammanfaller” så handlar segregation ”…inte bara 
om Rosengård, utan i lika hög utsträckning om Limhamn-
Bunkeflo.” 148 

Är det inte de kommuner som har en brist på mångfald som borde 
få en mångfaldssatsning snarare än de kommuner som nu är utvalda 
och som redan arbetar med denna problematik? Är det i mångfalds-
kommunerna som attityder och förhållningssätt ska förändras eller är 
det i de andra kommunerna? Hur ska man få fram och sprida ett bud-
skap med innebörden, som någon uttryckte sig tidigare, att ”det är 
synd om dem som inte har mångfald”? ”Det är en paradox att de insat-

                                         
145. I Gisselberg, Kjell, Lindström, Susanne (2007). Utvärdering av projektet Idé-

skolor för mångfald, delrapport 1, s. 2f.  
146. Citerat i Gisselberg, Kjell, Lindström, Susanne och Mårald, Gunilla (2008). 

Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald – slutrapport, s. 27.  
147. Skolverket (2006), Vad händer med likvärdigheten i svensk skola, s. 49. 
148. Stigendal (2006), s. 12. 
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ser som sker för att öka integrationen i skola och samhälle oftast sker i 
segregerade grupper.”149 

Vi nämnde ovan att Skolverket använder kategorin elever med ut-
ländsk bakgrund som indelningsgrund. Skulle man inte i stället kunna 
byta ut detta mot kategorin elever med utländsk erfarenhet, en positiv 
erfarenhet att ta med sig senare i livet när det blir dags att söka jobb? 

Den yttre effektiviteten 
Om man gör ”rätt insatser” beror till stor del på vilka problem som 
ska lösas. Mångfald är ett begrepp i den här satsningen som ska uppfat-
tas som positivt, medan slutmålet egentligen inte handlar om att nyttja 
mångfalden utan om att öka måluppfyllelsen. Mångfalden har snarare 
varit ett problem än en tillgång. Är det integration eller måluppfyllelse 
eller kanske både och som denna satsning ska lösa? Att satsa på ”mång-
faldsområden” är naturligtvis inte fel ur den aspekten att måluppfyllel-
sen många gånger är lägre här än i andra områden. Men om det bara 
var måluppfyllelsen som var problemet har vi visat att detta är ett 
ganska utbrett problem, inte bara i dessa 32 kommuner. 

Låg måluppfyllelse handlar inte i så hög grad om elever med ut-
ländsk bakgrund utan om det kända klassproblemet. Om föräldrars 
utbildningsbakgrund är den faktor som har det starkaste sambandet 
med måluppfyllelse, vad gör vi då? I ett måluppfyllelseperspektiv borde 
satsningen således ha omfattat många fler kommuner än dessa 32.  

I ett mångfaldsperspektiv, dvs. att försöka utnyttja mångfalden, är 
det säkerligen så att detta kan utnyttjas bättre i mångfaldsområdena. 
Det vi vet är att dessa frågor åtminstone diskuteras där. Frågan är hur 
det är i de områden som inte har denna mångfald. Är det inte lika vik-
tigt att där påverka värdegrunden? Är det kanske i dessa områden som 
en mångfaldssatsning i stället borde göras? 

 

                                         
149. Augusén, Harriet och Segerholm, Christina (2008), s. 68. 
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Framtida insatser 

Den här satsningen är en satsning i den ”mångfald” av satsningar som 
gjorts under årens lopp. I Storstadskommitténs betänkande Tre städer – 
En storstadspolitik för hela landet från 1998 fanns en upprördhet över 
bristen på uppföljning och utvärdering av tidigare satsningar:150 

Den allvarligaste kritiken riktar vi mot flertalet av de statliga stödin-
satserna, för den näst intill totala avsaknaden av uppföljning och ut-
värdering av de genomförda satsningarna. 

Med anledning av Storstadskommitténs kritik mot bristen på upp-
följning och utvärdering ter sig följande uttalande av samma utredning 
lite märklig:151  

Stat och kommun har satsat mycket stora belopp för att motverka seg-
regationen under de senaste tre decennierna. Dock vore det förmätet 
att hävda att resultaten av satsningarna står i relation till de ekono-
miska insatserna. Satsningarna har inte förmått att påverka de 
grundläggande orsakerna till segregationen och de problem som följer 
i dess spår. Förändringarna har dessutom visat sig ha ytterst begrän-
sad varaktighet. Det betyder emellertid inte att satsningarna har va-
rit helt igenom resultatlösa. Erfarenheterna visar att många av sats-
ningarna effektivt förhindrat en fortsatt negativ utveckling. Sats-
ningarna har uppskattats av invånarna och ofta medverkat till en 
konstruktiv samverkan mellan flera offentliga och kommersiella ak-
törer. Att de genomgripande förändringarna har uteblivit kan delvis 
förklaras av att samtliga statliga satsningar har kännetecknats av 
brist på långsiktighet, kontinuitet och samordning. Det samman-

                                         
150. SOU 1998:25, s. 122. 
151. Ibidem, s. 121.  
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hänger i sin tur med vaga mål för satsningarna. Målen har ofta varit 
ensidigt inriktade mot specifika insatser såsom fysiska eller sociala åt-
gärder. Vi finner sällan en genomtänkt strategi och målprecisering. 

Man hävdar således att resultaten inte står i proportion till insatser-
na, att förändringarna visat sig ha begränsad varaktighet, att de ute-
blivna genomgripande förändringarna kan förklaras av brist på bl.a. 
långsiktighet och att satsningarna haft vaga mål eller saknat genom-
tänkt strategi. Det man redovisar ovan är väl precis just en utvärdering. 
Behöver man mer utvärdering än så här? Vad ska ”uteblivna” utvärde-
ringar svara på? 

Statliga satsningar som genomförts efter denna utredning har utvär-
derats. Men vad har vi lärt oss av dem? Det finns, menar vi, anledning 
att diskutera utvärderingsfrågor i ett kommande perspektiv, särskilt 
med tanke på att utvärdering är ett stående inslag i dagens offentliga 
verksamhet där också begreppet ”evidens” gjort sig gällande. 

Vi motsätter oss inte utvärderingar per se, men det får inte vara en 
ritual att utvärdera och det ska vara möjligt eller fruktbart att göra en 
utvärdering. Om vi ser på mångfaldssatsningen och några tidigare stu-
dier finns det några gemensamma aspekter som påverkar utvärderings-
barheten av dessa insatser. 

Framtiden 
Sociologen Nihad Bunar drog bland annat följande slutsatser av Stor-
stadssatsningen, Ytterstadssatsningen och Blommanpengarna:152 

– Slututvärderat utan att resultat redovisas. Oftast blev slut-
diskussioner urvattnade upprepningar av rapporternas grund-
läggande premisser om strukturella orsaker eller klagomål om svårig-
heter att utvärdera.  

– Processutvärderingarnas dominans. Även om rapporterna kallas 
för slututvärderingar innehåller inte en enda ett klargörande om vil-
ka effekter insatserna eller hela satsningen har haft för segregationen 
eller för området eller för målgruppen. Alla vill utvärdera processen, 
utan att uttala sig om effekterna. Vem skall göra det då?  

                                         
152. Bunar (2003), s. 39. 
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Vi har tidigare berört problematiken om svårigheten att mäta effek-
ter och bl.a. tagit exempel även från Storstadssatsningen. Inom Stor-
stadssatsningen kan man dock inte hänvisa till bristen på utvärdering-
ar, där finns 83 externa utvärderingar. 

Har vi en övertro på utvärderingar eller är mätproblematiken för 
svår? Är skolan för komplex för att det ska vara möjligt att urskilja den 
enskilda insatsen eller tar det för lång tid innan effekter uppstår? Båda 
dessa svårigheter framförs med emfas av representanter inom skolom-
rådet, dock inte bara inom detta område, kanske vi bör tillägga. Samma 
erfarenheter och samma argument har vi hört inom ramen för denna 
satsning. 

Det är således alltid för tidigt att mäta eftersom skolutveckling tar 
tid, menar man, och när det ska mätas är det egentligen för sent, efter-
som så mycket annat då har hänt att insatsen inte går att isolera. Blir 
slutsatsen att vi inte ska utvärdera alls eftersom vi ändå inte kommer 
att få reda på något? 

Av olika skäl kommer vi dock inte ifrån utvärdering. Att bara satsa 
pengar på något utan att försöka ta reda på vad som hänt är inte rimligt 
vare sig ur ett verksamhetsperspektiv eller skattebetalarperspektiv. 
Däremot bör man när en insats beslutas fundera på hur utvärderingen 
på bästa sätt ska läggas upp. Det här innebär inte att man måste inta 
positionen att de insatser som inte är utvärderingsbara inte ska genom-
föras, vilket ibland framförts inom utvärderarsamhället. Vårt samhälle 
drivs av andra och annat än utvärderare, som tur är. Men man bör 
kanske försöka tänka igenom utvärderingarna för att de ska bli så bra 
som möjligt om vår ambition är att de också ska vara användbara. 

Myndigheten för skolutveckling, som nu upphört, har i sina dialoger 
kommit överens med respektive kommun om vilka insatser som ska 
göras. I dessa fall är det kommunerna själva som ansvarar för utvärde-
ringarna. Det är viktigt att ha rätt förväntningar på vad utvärderingar 
kan åstadkomma. Om en kommun gör 25 olika satsningar, som delvis 
är en fortsättning på tidigare satsningar och som delvis ingår i andra 
satsningar, kan vi knappast förvänta oss att det går att urskilja de en-
skilda satsningarna. Det är ett konstaterande man får göra och blir inte 
så märkvärdigt om man inser de mättekniska problemen. Alternativet 
skulle vara att bara göra en insats vilket är bättre ur ett utvärderings-
perspektiv, men det är knappast utvärderingsperspektivet som styr om 
man ska göra en eller flera insatser. 
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En av svårigheterna i denna utvärdering, om vi nu återigen tillåter 
oss att tala om svårigheter, har varit att ta sig an kommunernas egna 
genomförda utvärderingar, vilket beror på att rapporterna är av skif-
tande kvalitet, allt ifrån långa punktlistor till försök till analys. Läng-
den eller kvaliteten på rapporten behöver dock inte nödvändigtvis 
spegla hur bra insatserna fungerat. En orsak är att rapporterna, åtmin-
stone när det gäller några kommuner, har betraktats som något som 
måste skrivas. En annan orsak är, som vi berörde inledningsvis, att det 
förmodligen inte finns särskilt höga förväntningar på resultat i kom-
munernas rapporter, dvs. i form av effekter. Det är ökade förutsätt-
ningar och inte elevresultat som förväntas.  

Att använda sig av kommunrapporterna i denna utvärdering låter sig 
inte göras så lätt av nämnda skäl. Det är emellertid inte något nytt fe-
nomen. I Storstadssatsningen sägs följande om kommunernas oktober-
rapporter:153  

Kvaliteten hos framförallt de lokalt producerade dokumenten är va-
rierande. Oktoberrapporterna bygger på insatsledarnas redovisningar 
och dessa är enligt min uppfattning rätt bristfälliga i att anlägga ett 
kritiskt perspektiv på sin verksamhet. Avsaknad av det kritiska per-
spektivet riskerar att urholka en av de viktigaste målsättningarna för 
Storstadssatsningen, nämligen den som har med metodutvecklingen 
och spridningen av goda praktiker att göra. En utvärderare, oavsett 
hur noggrann han/hon är, kan aldrig sätta sig i samtliga aspekter av 
det utvärderade projektet lika bra som projektledaren, främst vad 
gäller den historiska utvecklingen och relationer mellan olika aktö-
rer. Därför är det av yttersta vikt att kvaliteten i självutvärderingar-
na och/eller redovisningarna blir bättre för att säkra kvalitetsutveck-
lingen framöver. 

I den samlade utvärderingen av Storstadssatsningen var avsikten att 
man skulle använda sig av oktoberrapporterna, något som visade sig 
vara omöjligt.154 I Ytterstadssatsningen konstaterades att det saknats 
riktlinjer för dokumentation och utvärdering, vilket medfört ”…en 
brokig skara texter av varierande kvalitet. Följden har blivit fragmenti-
sering och såväl bristande inblick som överblick.”155 

                                         
153. SOU 2005:29, s. 66, med hänvisning till en rapport av Nihad Bunar.  
154. Ibidem, s. 64. 
155. Denvall, Verner och Lahti Edmark, Helene (1999), s. 13. 
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Vad gör vi då åt detta? Om vår ambition är att vi ska lära oss något 
av de utvärderingar som görs måste utvärderingsverksamheten diskute-
ras i samband med att en insats beslutas. Att som utvärderare komma 
in i efterhand försvårar arbetet. Återrapporteringen måste också ske på 
ett så bra sätt som möjligt. De erfarenheter som gjorts i flera av de 
satsningar vi diskuterat, är att underlaget från kommunernas sida i 
många fall inte håller en önskvärd standard. Kommunerna medger 
också själva att analyserna inte är särskilt bra. I Storstadssatsningen 
fanns en mängd externa utvärderare och även i mångfaldssatsningen 
har kommuner nämnt att de anlitat externa utvärderare. Externa ut-
värderare behöver inte vara någon garanti för bra utvärderingar, men 
kanske kombinationen av kommunföreträdare med god insikt i kom-
munens problem och en extern utvärderare är kanske en lösning. Vi 
får emellertid inte glömma bort att utvärderingar också kostar pengar. 
Det måste finnas en symmetri mellan insats och utvärderingskostnad. 

Man skulle däremot kunna tänka sig att åtminstone någon eller någ-
ra åtgärder väljs ut för att utvärderas på en mer operativ nivå. Klass 9 A 
är ett sådant exempel, där man ganska konkret kan peka ut insats och 
målgrupp och där det skulle gå att hitta jämförbara grupper. Det finns 
säkerligen en mängd andra insatser som kommunerna vidtagit som 
skulle ha varit lämpliga för fördjupningar. 

I mångfaldssatsningen finns en rad exempel på utvärderingar som 
har med kursutvärderingar att göra. Vi ser inte att det i dessa fall finns 
så mycket mer att fördjupa sig i. Här handlar det om att via intervjuer 
och enkäter fråga hur man uppfattat kursen och vad man lärt sig. Det 
är först om eller när denna kunskap omsätts i praktiken som man kan 
göra andra mätningar, något som dock kräver förberedelser. 

Om vi ser till vårt underlag och det som t.ex. sagts av kommun- och 
skolrepresentanterna själva finns en insikt och en självkritik att det 
saknas analys. Tidigare i rapporten har vi givit exempel på detta. En 
del nulägesanalyser hade aldrig kommit till stånd utan myndigheten 
och en del har fördjupats tack vare myndigheten. Genom att exempel-
vis ögna skolinspektionens rapporter finns också antydningar om att 
kommunerna är dåliga på att följa upp och analysera resultaten i sko-
lan. T.ex. sägs att uppföljningen av elevernas kunskapsresultat i Sorsele 
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inte är tillräcklig för att kunna göra en bra analys eller att eleverna i 
Båstad kan lära sig mer om skolorna blir bättre på att följa upp.156 

Om analyskapaciteten är och anses för låg på kommunnivå, kan 
man aldrig räkna med att rapporterna kommer att vara särskilt analy-
serande. Om kraven på redovisning i rapporterna inte heller är särskilt 
höga kan man egentligen redovisa vad som helst, eftersom detta för-
modligen inte får några konsekvenser. Att säga att man påbörjat nå-
gonting räcker i en sådan redovisning utan att riskera att staten begär 
att utbetalda medel ska betalas tillbaka. I dessa fall blir redovisningen 
bara en ritual.157 I mångfaldssatsningen blev inlämnandet av kommun-
rapporterna tidigarelagd, vilket kan ha påverkat möjligheterna att ut-
värdera satsningen. 

Vilka förväntningar ska vi då ha på kommande utvärderingar? Ett 
alternativ är att säga att staten egentligen inte gör anspråk på att få en 
redovisning. Det viktiga är att kommunerna själva vet vad som gjorts 
och kan använda det i sin egen verksamhet. 

Det alternativet är svårt att få gehör för i dag eftersom det finns 
starka krav på ett mer evidensbaserat underlag från skolans värld. Ut-
bildningsdepartementet har också nyligen tillsatt en utredning för att 
se om det finns skäl att bilda en särskild utvärderingsmyndighet på ut-
bildningsområdet där också begreppet evidens har en nyckelroll.158 

Om det nu är så, som många hävdat, att utveckling inom skolområ-
det tar tid och att effekter visar sig först efter några år, så kan man frå-
ga sig var planen finns som anger när det skulle vara aktuellt att mäta 
effekterna av dessa insatser? Har vi i detta läge inte fått nya insatser och 
en ny personal som aldrig hört talas om tidigare insatser? Förändringar 
kommer alltid att ske i samhället i stort liksom inom skolans område. 
En viktig fråga att ställa sig är vad som är utvärderingsbart och vad 
som inte är utvärderingsbart. Det är viktigt att ha rätt förväntningar på 
vad utvärderingsverksamheten kan åstadkomma. Politiska beslut tas 
naturligtvis inte utifrån aspekten om de är utvärderingsbara eller inte. 
Vissa beslut kommer svårligen att kunna utvärderas, andra kanske för-
hoppningsvis kan underlättas med en bättre planering och där utvärde-

                                         
156. Skolinspektionens hemsida, www. skolinspektionen.se. 
157. Vedung (1998), s. 223. 
158. Utbildningsdepartementet. Direktiv 2008:132.  
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ring diskuteras redan när besluten fattas. Samtidigt är det viktigt att be-
tona att utvärderingar bara är ett kunskapsunderlag av flera.  

Men det är inte bara så att man innan och under insatsen, i det här 
fallet mellan respektive kommun och myndighet, ska diskutera och 
komma fram till vilka åtgärder som ska göras och hur de ska utvärde-
ras. En utvärdering är inte bara en rapport. En rapport kan vara ett bra 
underlag för att diskutera det som man tagit fram i rapporten. MSU har 
upphört och man kan fråga sig hur dessa erfarenheter kommer att tas 
tillvara. Oavsett detta är vårt intryck, utifrån samtal med kommuner-
na, att det inte funnits någon plan för hur resultaten internt skulle han-
teras. En utvärdering är inte bara en rapport. En lika viktig del av en 
utvärdering är den efterföljande diskussionen av detta resultat. Vår 
förhoppning är därför att denna rapport inte ”bara” blir ytterligare en 
rapport utan dessutom leder till en efterföljande diskussion. 
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Intervjuer i fallstudiekommunerna 
Intervjuer i fallstudiekommunerna har genomförts enligt nedan. Siff-
rorna anger antalet intervjuade vid varje tillfälle. 

 

Kommun 

HT 2007 VT 2008 HT 2008 

Myndigheten
s dialog-
ansvariga 

Kommunens 
dialog-

ansvariga 

Kommunens 
dialog-

ansvariga 

Rektor 
Lärare 
Elever 

Kommunens 
dialog-

ansvariga el-
ler rektorer 

Eskilstuna 1 3    
Gislaved 
Gnosjö 
Värnamo 

2 3   1 

Göteborg 3 1 1 2, 1, 1  

Haninge 1 2 1 1, 3, 1, 3  

Järfälla 1 2 2 2, 3, 1  

Landskrona 2 1, 2 1, 1 3, 1, 2, 3  

Malmö 3 2, 2 1  2, 2 

Norrköping 3 2 2 
2, 3, 2, 1, 3

, 2 
 

Stockholm 2 2 2   

Trollhättan 3 2    
Upplands 
Väsby  4 4, 2 4, 2, 4, 3  

Uppsala 1 4    

Västerås 2 4   2 

Södertälje     1 

Övriga intervjuer 
� Mats Ekholm, Karlstads universitet 
� Julia Ray, tidigare anställd på Myndigheten för skolutveckling 
� Björn Sandström, Myndigheten för skolutveckling 
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Bilaga 1 

Nedan följer en kort presentation av de åtta insatserna utifrån insatsens 
innehåll och uppläggning. En kort kommentar bifogas i de fall den kan 
dras från olika dokument. 

Utbildning av och nätverk för kommunala processleda-
re 

Innehåll 
Syftet med utbildningen, som det är formulerat i handlingsplanen, är 
att stärka kommunernas dialog- och mångfaldskompetens samt motta-
garkompetens, vilket innebar att främja utvecklingen av en stödjande 
struktur för utvecklings- och kvalitetsarbete i de 32 dialog-
kommunerna. Tanken bakom kompetensutvecklingsinsatsen var att 
det skulle finnas utbildade personer i kommunerna som kunde driva 
skolutvecklingsprocesser efter det att mångfaldssatsningen avslutats. 

Kursens mål är att den studerande ska kunna orientera sig bland de 
olika delar som ett utvecklings- och kvalitetsarbete består av. Den stu-
derande ska särskilt vinna insikt i betydelsen av de mer specifika för-
lopp och insatser som behövs på en lokal skola. Vidare är ett mål att 
den studerande utvecklar kompetens i lärande samtal.  

Upplägg 
Undervisningen har genomförts med en gemensam upptakt i Stock-
holmsregionen och därefter som distansstudier med fyra närträffar i 
fyra grupper. Den pågick i tre terminer och söktrycket blev större än 
de 100 deltagare som man förväntat sig. Därför skrevs en ny överens-



Bilaga 1 Mångfaldssatsningen 

174 

kommelse som innebar att alla 140 personer som sökt till utbildningen 
kunde antas. Sammanlagt gick 110 personer utbildningen av vilka 86 
deltagare har fått intyg och således fullgjort alla uppgifter. 

Stockholms stad avstod från den första omgången av insatser på 
grund av att man i staden inte fick tillräckligt många utbildningsplatser 
till sitt förfogande. Under vårterminen 2008 genomfördes en egen, för-
kortad, utbildning för Stockholms stad med 40 deltagare. Innehållet 
utgick från stadens behov, vilket var orsaken till att mångfalds-
kunskaper helt utelämnades.  

Kommentar 
Utbildningens slutgiltiga målbeskrivning inkluderar inte explicit ökad 
kunskap inom mångfaldsområdet även om det står i det ursprungliga 
syftet i handlingsplanen. Detta hade förhandlats bort enligt intervjun 
med den ansvariga personen på lärosätet. Processkunskapen att leda ett 
förbättrings- och kvalitetsarbete i en skola skulle stå i förgrunden och 
en skolas elevsammansättning ansågs inte ha betydelse för förbättrings- 
och kvalitetsarbetet. I den utvärdering där deltagarna bedömde utbild-
ningens innehåll, framkom uppfattningar om att process-
ledarutbildningen inte haft ett mångfaldsinnehåll på det sätt som för-
väntats. Kursen upplevs ha varit bra för att utbildas som processledare, 
men bristen på koppling till mångfaldsfrågor har lett till att arbetet 
med processledare i t.ex. Uppsala kommun har förskjutits.159 Enligt 
deltagarnas bedömning skulle den praktisk-didaktiska dimensionen ha 
fått större utrymme till förmån för den teoretiska, men deltagarna ger 
trots detta uttryck för att innehållet kommer att vara till nytta i det 
förbättringsarbete som bedrivs i olika skolor och kommuner. 

Kompetensutveckling och nätverk för SYV 

Innehåll 
Syftet med kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare (SYV) 
är att ge studie- och yrkesvägledare vidgad förståelse och ökad kompe-
tens i hur de kan ge likvärdig vägledning med utgångspunkt från styr-

                                         
159. Blossing (2008). 
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dokumenten med ett mångfaldsperspektiv samt att möta och motivera 
elever med utländsk bakgrund att välja fortsatt utbildning. 

Handlingsplanen, inbjudan på Myndigheten för skolutvecklings 
hemsida och överenskommelsen beskriver alla samma aspekter kring 
vilka utbildningen ska fokusera. Den ska fokusera på följande områ-
den: 

� att SYV utgör en viktig resurs för att främja intresset för högre 
studier och öka elevernas kunskaper om gymnasieskolans olika 
alternativ 

� att SYV kan ge ändamålsenlig vägledning 

� att SYV ses som en resurs i skolan när det gäller frågor med in-
riktning mot mångfald 

� att öka intresset hos pojkar och flickor för högre studier 

� att stärka SYV:s mäklarfunktion mellan skolan och arbetsliv 

� att stärka kunskaper om företagande och entreprenörskap 

� att stärka kunskaper om diskriminering i arbetslivet 

Upplägg 
Den ansvariga läraren för kompetensutvecklingen anordnade ett idé-
seminarium i april 2007 i linje med ambitionen att utvecklingsarbetet 
ska ha sin utgångspunkt i lokala perspektiv. I idéseminariet deltog 18 
studie- och yrkesvägledare från 10 kommuner. Utifrån kommunernas 
och skolornas behov, önskemål och synpunkter utarbetades höstens 
internatutbildningar med huvudsakligen likartat innehåll på tre olika 
orter: Stockholm, Växjö och Göteborg. Sammanlagt deltog 109 perso-
ner i utbildningen. Utbildningen genomfördes som tvådagars internat 
och bestod av föreläsningar och seminarier. Programmen varvades med 
både praktiska exempel och teoretiska föreläsningar vilka var tänkta att 
ge både teoretisk kunskap, idéer och inspiration till praktisk verksam-
het. 

Ett syfte med internaten var att de skulle resultera i frivilliga nätverk 
som skulle fortsätta med arbetet med att utveckla vägledningen i mång-
faldsområden. Ett nätverk skulle också få ekonomiskt stöd, t.ex. för att 
bjuda in en föreläsare, samt en kontaktperson på myndigheten. Nät-
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verk har bildats men den ansvariga anordnaren uppger att det är svårt 
att säga hur bestående effekterna är. 

Kommentar 
De tvådagars internaten har utvärderats av internatdeltagarna och re-
sultaten har sammanställts vid Umeå universitet. Som helhet var upp-
fattningarna om internatutbildningen mycket positiva. Deltagarna an-
såg att deras kunskap och kompetens hade stärkts på flera områden 
och de hade fått inspiration och idéer för det fortsatta mångfaldsarbe-
tet. Värderingen av olika innehållsliga aspekter var övervägande positi-
va. Av programinslagen värderade deltagarna de inslag som fördjupade 
deras förståelse av mångfaldsfrågor samt kunskaper hur mångfaldsfrå-
gor kan beaktas i vägledningen högst. 

Attityder i skolan 
Den i handlingsplanen föreslagna kompetensutbildningsinsatsen Kom-
petensutveckling för rektorer och lärare om förhållningssätt utökades, 
drygt ett år efter den första överenskommelsen (20060529) med att även 
omfatta en annan i handlingsplanen föreslagen insats, Sammanhållen 
kompetensutveckling i mångfaldskunskap. Insatsen fick namnet Attityder 
i skolan och förutom rektorer och lärare riktades utbildningen också 
till förvaltningschefer. Uppdragstagaren är Resurscentrum för mång-
faldens skola i Malmö vilket också föreslås i handlingsplanen. Resurs-
centrum för mångfaldens skola är en kommunal enhet utan officiell 
anknytning till en högskola eller till ett universitet. Centret har admi-
nistrerat kursen men alla kontakterna till skolorna har skötts av myn-
dighetspersonerna, i synnerhet på regionkontoren. 

Innehåll  
Myndigheten föreslår i handlingsplanen att rektorer och lärare erbjuds 
kompetensutveckling i syfte att stärka det lokala arbetet med attityder 
och förhållningssätt och därmed stärka rektorers och lärares kompe-
tens om hur man arbetar för att åstadkomma stimulerande miljöer för 
lärande. Syftet med kompetensutvecklingsinsatsen En sammanhållen 
kompetensutveckling är enligt handlingsplanen att öka samverkan mel-
lan och inom skolan och olika kommunala förvaltningar, kunskapen 
om skolutvecklingens villkor i mångfaldsområden samt öka kunskap 



Mångfaldssatsningen Bilaga 1 

177 

och medvetenhet om språkutvecklingens betydelse för lärande. Den 
ska också inrymma kunskapsmoment om relevant lagstiftning. Hu-
vudsyftet i överenskommelserna har formulerats på följande sätt: att 
stärka rektorer och lärare med attityd- och förhållningsarbetet med ut-
gångspunkt i det lokala behovet. Enligt en överenskommelse som träf-
fats den 11 juni 2007 breddades insatsen med ytterligare sju internat och 
med en ny kurs, Management i klassrummet. Dessutom planerades fyra 
heldagskonferenser för rektorer och förvaltningschefer. 

Även om kurserna i hög grad har formats utifrån den kunskap och 
kompetens som personalen på Resurscentrum för mångfaldens skola 
har, har de flesta syftesområden blivit täckta av kursutbudet. I kursut-
budet ingick nio olika kurser som skolorna kunde välja emellan samt 
även möjligheten att få en skräddarsydd kurs. Både de ansvariga ut-
bildningsordnarna och kontaktpersonen vid Myndigheten för skolut-
veckling uppger i intervjuerna att den kritik som har riktats till kur-
serna har man tagit hänsyn till och kurserna har därmed utvecklats 
kontinuerligt. Det är dock svårt att bedöma hur mycket kunskap om 
ökad samverkan mellan olika nivåer i en skola och kommun ingår i 
kurserna. 

Upplägg 
I utbildningen ingick ett internat med en övernattning för en grupp 
om sex personer från varje skola. I gruppen skulle också ingå elever 
som var över 12 år. Vid varje internattillfälle samlades grupper från 4–5 
skolor för att skapa förutsättningar för nätverksbygge. I internatet in-
gick värderings- och samarbetsövningar, föreläsningar, diskussioner 
samt en möjlighet att tillsammans med Resurscentrum för mångfaldens 
skola i Malmö utforma en fortsatt utbildning som är direkt anpassad 
till skolans behov av kompetensutveckling. I utbudet ingick också en 
återträff med den grupp man varit på internat tillsammans med.  

Kommentar  
Att elever närvarar vid denna typ av satsning är exceptionellt och har 
upplevts både som positivt och negativt. I synnerhet har deras medver-
kan med uppfattningar och erfarenheter i diskussioner upplevts som 
lärorikt och givande och fått vuxna att få en annan insikt i invandrar-
problem i skolor. Men å andra sidan har innehållet i några föreläsning-
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ar med främmande begrepp och ord varit svåra för eleverna. Det har 
varit svårt att hitta en nivå som passar olika grupper. 

Ledarskap för mångfald 

Innehåll 
I handlingsplanen föreslås tre insatser riktade till rektorer i dialog-
kommunerna: kompetensutveckling för rektorer om språkutveckling, 
erfarenhetsutbyte genom nätverk för skolledare i grund- och gymnasie-
skolan samt kompetensutveckling riktad till rektorer för IVIK. Dessa 
tre föreslagna insatser slogs samman och fick benämningen Ledarskap 
för mångfald. 

Utbildningens mål var såsom det stod i inbjudan på myndighetens 
hemsida: 

� att stärka och vidareutveckla rektors kunskaper inom de olika 
sakområdena 

� att öka rektorernas förmåga att motivera och genomföra de för-
ändringar och prioriteringar som krävs för att förbättra målupp-
fyllelsen för de aktuella målgrupperna 

� att stödja och utveckla ett ledarskap som har kraft och mod att 
anpassa verksamhetens organisation och stödsystem till den aktu-
ella målgruppens behov 

� att utveckla kollegialt stödjande nätverk  

Utbildningen skulle vara verklighetsanknuten, erfarenhetsbaserad, 
processinriktad, modellskapande, undersökande och prövande. Till 
detta skulle kopplas olika teorier för att ge ökad förståelse och för-
djupning. Med sakområdena menades språkutveckling och utveckling 
av IVIK. Ur målbeskrivningen går det inte att direkt utläsa specifika 
områden som räknas upp i handlingsplanen som frågor om interkultu-
ralitet, värdegrundens betydelse för mångfaldsarbetet, metoder att ut-
veckla samverkan mellan skola och hem samt olika aspekter om 
diskriminering.  
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Upplägg 
I enlighet med Myndigheten för skolutvecklings strävan att en kompe-
tensutvecklingsinsats tar sin utgångspunkt i lokala perspektiv bjöd 
styrgruppen och två utbildningsanordnare in en referensgrupp bestå-
ende av totalt sju rektorer och utbildningsledare från olika kommuner. 
Utbildningsanordnarna utformade sedermera innehållet utifrån delta-
garnas önskemål och behov samt handlingsplanens intentioner. I över-
enskommelsen mellan Myndigheten för skolutveckling och Rektors-
utbildningen vid Uppsala universitet kvarstår kompetensutveckling för 
rektorer om språkutveckling, kompetensutveckling för IVIK-rektorer i 
syfte att utveckla IVIK samt bildande av nätverk. Nätverken var tänkta 
att användas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte men också för att ar-
beta med attityder och förhållningssätt. Seminarieserierna bestod av 
tvådagars internat vid tre separata tillfällen. Seminariegrupper bildades 
utifrån deltagarnas intressen och fick därmed olika fokus. De har sam-
lats under ledning av utbildningsledarna. En seminarieserie beräknades 
pågå under cirka ett år. Men deltagarnas närvaro var oregelbunden vil-
ket medförde att både antalet grupper och antalet träffar reducerades 
under tiden. 

Hela utbildningen avslutades med en tvådagarskonferens för samtli-
ga fem seminariegrupper. Cirka hälften av de ursprungliga deltagarna 
deltog i denna konferens. 

Fem seminariegrupper deltog i kompetensutvecklingen. Fyra av dem 
hade ett likartat upplägg. En seminariegrupp skilde sig däremot både 
till innehåll och arbetsform från de övriga grupperna. Denna grupp be-
stod av samtliga rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer i tre 
närliggande kommuner som alla beordrats att delta, cirka 65 personer. 
I övriga fyra grupper hade man frivilligt anmält sig till utbildningen. 
Sammanlagt har 166 personer gått utbildningen. Det skedde relativt 
stora avhopp i synnerhet i kursens början av olika skäl: prioritering av 
andra ärenden, sjukdom, förändrade arbetsuppgifter.  

Kommentar 
Katarina Norberg vid Umeå universitet har följt tre av de fem grup-
perna och skrivit en utvärdering som grundas delvis på deltagande i fö-
reläsningar, gruppaktiviteter, nätverksträffar och informella samtal, 
delvis på dokumentation av deltagarnas skriftliga och muntliga kom-
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mentarer. Dessutom har en enkät skickats till alla deltagare i de tre 
grupperna och fem deltagare har djupintervjuats.160 Norberg drar slut-
satsen att deltagarna är ”generellt sett nöjda med utbildningens inne-
håll”. Hon fortsätter med att ”en implementeringsprocess inför utbild-
ningens start kan vara av betydelse för deltagarnas motivation att delta 
regelbundet”. 161 Trots den positiva inställningen till utbildningen angav 
några deltagare att de skulle ha önskat mer kunskap om andra kulturer 
och begreppet mångfald. Ändå har föreläsningarna i stort fokuserat på 
språkutveckling och etnicitet som har utgjort stora teman i utbildning-
en. 

Enligt de ursprungliga förslagen i handlingsplanen och i inbjudan på 
Myndighetens hemsida borde utbildningen också ha fokuserat på or-
ganisationsutveckling som inte verkar ha fått utrymme i utbildningen 
men som inte heller har saknats enligt Norbergs utvärdering. Kan detta 
innebära att de rektorer och skolledare som deltog i utbildningen inte 
anser att medvetandegörandet och synliggörandet av mångfaldspro-
blem innebär några strukturförändringar i skolan? Förblir skolutveck-
ling således en enskild lärares sak? 

Kompetensutveckling för lärare och skolbibliotekarier 
om läsutveckling 
Kompetensutvecklingsinsatsen för lärare och skolbibliotekarier om 
läsutveckling riktades till 15 dialogkommuner som i sina åtgärdsplaner 
uttryckt behov av skolbiblioteksutveckling. En inbjudan skriven av In-
stitutionen Biblioteks- och informationsvetenskap vid Borås högskola 
utformades och skickades till nyckelpersonerna i kommunerna. Denna 
utbildning har således inte allmänt utannonserats på myndighetens 
hemsida. På grund av att kontaktpersonen på Myndigheten för skolut-
veckling har bytts ut sedan insatsen startade, går det inte att få fram om 
myndigheten har gjort en upphandling med flera universitet eller hög-
skolor innan uppdraget gavs till Borås högskola. Handlingsplanen före-
slår nämligen inte enbart denna högskola utan lämnar frågan om upp-

                                         
160. Norberg (2008). 
161. Ibidem, s. 20 
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dragstagaren öppen. Det föreslås i handlingsplanen att uppdraget ska 
”… ges till ett universitet eller en högskola”.162  

Innehåll 
Utbildningen skulle stödja ett lokalt utvecklingsarbete i enlighet med 
mångfaldssatsningen av vilken anledning innehållet i utbildningen fick 
sin utgångspunkt i lokala behov. Innehållet utformades relativt själv-
ständigt av utbildningsanordnarna såsom de uppger i intervjun. Det 
bestämdes och fastställdes slutgiltigt i dialog mellan Myndigheten för 
skolutveckling, utbildningsanordnarna samt mellan inbjudna kommu-
ner. Målen som Myndigheten för skolutveckling satte upp i sin hand-
lingsplan var att ”stärka förutsättningarna för en positiv läsutveckling 
för flerspråkiga elever i dialogkommunerna.”163 Även nätbaserade re-
surser som biblioteken kan erbjuda skulle uppmärksammas enligt 
handlingsplanen. 

Enligt den ansvariga utbildningsanordnaren vid Borås högskola ville 
kontaktpersonen vid Myndigheten för skolutveckling, utöver de två 
innehållsliga aspekter som ovan beskrivits, koppla tidigare forsknings-
resultat till praktiken. Under utbildningen skulle man sträva efter att 
omsätta tidigare forskningsresultat om läsutveckling i yrkespraktiker 
och således ha teori och praktik som ett bärande moment i utbildning-
en. Då utbildningsanordnarna ville se att varje skola skulle delta med 
ett arbetslag om fem personer i olika befattningar kan det tolkas som 
att utbildningsanordnarna ville betona samverkan mellan skolledning, 
lärare och bibliotekarier mer än vad som ursprungligen stod i hand-
lingsplanen. Detta syftade till att stärka bibliotekens pedagogiska roll 
och deras integrerade del av undervisningen. 

Upplägg 
Av de 15 kommuner som visade intresse för biblioteksutveckling del-
tog nio kommuner med 25 skolor i utbildningen, vilket innebar cirka 
100 personer. Utbildningen var upplagd med tre träffar med utveck-
lingsarbete i deltagande kommuners skolor mellan träffarna, vilket är 
myndighetens beprövade arbetsform. Utbildningsanordnarna stod till 
förfogande och handledde arbetslagen mellan träffarna. 

                                         
162. Myndigheten för skolutveckling (2005), s 21. 
163. Ibidem.  
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Det är utbildningsanordnarna som har skött administrationen ge-
nom att ta kontakt med de intresserade skolorna, att sköta alla kontak-
terna och all information.  

Kompetensutveckling i matematik 
Kompetensutveckling i matematik föreslogs i handlingsplanen och re-
sulterade i insatsen Matematik i ett interkulturellt och flerspråkigt per-
spektiv. Alla intresserade lärosäten inbjöds i februari 2007 av Myndig-
heten för skolutveckling i Stockholm att delta i en inledande diskus-
sion kring möjligheten att gemensamt utveckla en kurs för matematik- 
och modersmålslärare. Efter ett andra möte fick de tre lärosätena 
Malmö, Göteborg och Stockholm uppgiften att utveckla en ramkurs-
plan som skulle erbjudas över hela landet. Kursen kunde starta vårter-
minen 2008 på fem olika lärosäten med ett mycket likartat innehåll ut-
format utifrån ramkursplanen. Som förutsättning för kursens genom-
förande angavs att lärosätena hade behöriga och kompetenta lärare och 
att de inordnade sig i ramkursplanen. Den här insatsen är poänggivan-
de på 7,5 högskolepoäng. Som antagningskrav ställdes ett lärarpar som 
består av en matematik- och modersmålslärare. 

Göteborgs universitet har samordnings- och utvecklingsansvar för 
kursen. Annars sköter respektive lärosäte kursplanering, kurs-
information, antagningsarbete och genomförande av kursen. 

Innehåll  
Kursen syftar till att utveckla ett flerspråkighetsperspektiv på matema-
tikdidaktik hos lärare i matematik och modersmål. Kursen syftar vida-
re till att skapa ett ökat samarbete mellan olika lärargrupper för att 
uppnå ökad måluppfyllelse i ämnet matematik. Kursmomenten består 
av språk, kultur och matematik. Vikten läggs således vid att kursdelta-
gare ser sambandet mellan språk, kultur och lärande i matematik. 

Upplägg  
Matematik- och modersmålslärare studerar tillsammans för att sedan 
kunna agera tillsammans i den egna verksamheten. Kursen innehåller 
lärarledda arbetspass cirka en gång i månaden, och därutöver ges kur-
sen på distans vilket innebär kommunikation och studier via en inter-
aktiv plattform. I kursen ingår uppgifter om olika kulturers talsystem 
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och tänkande. Dessa utförs i den egna verksamheten vilka sedan redo-
visas på gruppseminarier under fysiska träffar. 

Kommentar 
Utbildningssatsningen Matematik i ett interkulturellt och flerspråkigt per-
spektiv skiljer sig från de övriga insatserna i flera hänseenden. Insatsen 
är poänggivande och den har inte heller erbjudits direkt till ett visst lä-
rosäte utan alla intresserade lärosäten kunde visa sitt intresse. Myndig-
heten för skolutveckling har dock förutsatt att respektive lärosäte har 
kompetent personal för att genomföra kursen samt att innehållet i var-
je lokalkurs följer ramkursplanen. Vidare skiljer sig denna insats från 
de övriga genom att flera lärosäten har samarbetat intensivt under kur-
sens utvecklande och genomförande. Enligt den ansvariga kontaktper-
sonen vid Myndigheten för skolutveckling har utbildningsanordnarna 
för olika lärosäten inspirerat varandra och givit ”input och idéer till 
varandra” vilket har lett till en ”utomordentligt bra kurs” och samti-
digt inneburit kompetensutveckling hos dem. Dessa har också kunnat 
skapa kontakter med varandra. Inom denna insats har på så sätt nät-
verksbygge skett också på lärosätesnivå. 

Det kan konstateras att ramkursplanen samt lärosätenas kursplaner i 
hög grad följer riktlinjerna i mångfaldssatsningen. Syftet med kursen är 
att öka måluppfyllelsen i matematik genom förändrad syn på matema-
tikundervisningen och genom förändrad matematikdidaktik. Dessut-
om är syftet också att höja modersmålslärarnas status. Det sistnämnda 
är mer indirekt och kan härledas till antagningskravet.  

Kompetensutveckling för lärare om flerspråkiga ele-
vers läsutveckling 
Kring kompetensutveckling för lärare om flerspråkiga elevers läsut-
veckling fanns i början två olika insatser Flerspråkighet och Att läsa, 
skriva och lära på sitt andraspråk. Men det fanns inga större skillnader 
mellan insatserna vilket gjorde att Myndigheten för skolutveckling be-
slutade om hopslagning av dessa två utbildningar. Uppdraget gavs till 
Göteborgs universitet som har den enda professuren i svenska som 
andraspråk i landet. Uppdraget utökades senare till Nationellt centrum 
vid Stockholms universitet på grund av målgruppernas stora intresse. 
Den vetenskapliga ledaren vid Göteborgs universitet utvecklade först 
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ett förslag på utbildningen i samråd med kontaktpersonen vid Myn-
digheten för skolutveckling och senare också en plan över utbildning-
en. På deltagarnas önskemål blev utbildningen senare poänggivande, 
omfattande 7,5 högskolepoäng. 

Innehåll 
Utbildningen följer de innehållsmoment som beskrivs i handlings-
planen. Det övergripande syftet är stärka förutsättningar för fler-
språkiga elever att öka deras måluppfyllelse. Utbildningen ger bl. a. 
kunskap i läs- och skrivutveckling på första- och andraspråket, om 
modersmålets och andraspråkets betydelse för elevers identitets- och 
kunskapsutveckling. Utbildningen ger också didaktisk kunskap om att 
tillämpa språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i olika ämnen.  

Upplägg 
Utbildningen omfattar tre terminer och under den tredje terminen får 
lärarlagen praktisk handledning för sitt projektarbete av utbildnings-
anordnarna i syfte att omsätta kunskaperna i praktiken. Utbildningen 
ges i flera omgångar och uppläggningen har varierat i någon mån mel-
lan de olika omgångarna. Grundprincipen har varit att utbildningen 
bygger på fysiska sammankomster (varierande mellan 3-8 stycken) och 
däremellan aktivt arbete på nätet via en webbplattform. Deltagarna har 
haft små uppgifter som de har ”provat” i sin egen praktik. Träffarna 
har hållits i skolorna så att deltagarna har kunnat se varandras läromil-
jöer. 

Söktrycket till kursen var större en väntat. Företräde gavs till de 
skolor vars rektor deltog i insatsen Ledarskap för mångfald.  

Kommentar 
Kursträffarna har hållits i deltagarnas skolor vilket bl. a. gjort kursen 
kostnadseffektiv. En kursplats är billig, ca 10 000 kronor. Kurs-
deltagarna har dessutom kunnat se varandras arbetsvillkor och arbets-
miljöer vilket har varit lärorikt enligt kontaktpersonen vid Myndighe-
ten för skolutveckling. Den ansvariga kontaktpersonen betonade i in-
tervjun att det lades mycket tid på förberedelser vilket man ansett vara 
en väl investerad tid. Anmälningsblanketten kommunicerades på ett 
bra sätt, vilket gjorde att få frågor ställdes angående kursens upplägg 
eller genomförande. I blanketten band sig rektor att ge förutsättningar 
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för deltagande i utbildningen i form av tid och organisation. Det är 
viktigt att kursdeltagarna får stöd från skolan, uppger kontaktperso-
nen. 

Universiteten har skött administrationen, men myndigheten tog 
hand om antagningsförfarandet och utannonseringen och spridningen 
till kommuner och skolor. 

Att nyttja forskning 
Kompetensutvecklingsinsatsen Att nyttja forskning innefattar två upp-
drag i myndighetens handlingsplan. Dessa är Mötesplats för samverkan 
mellan forskare och skola och Forskarkompetens för skolutveckling. Upp-
draget omfattar fyra delar. Den första delen består av konferenser och 
seminarier mellan forskare och personal från dialogkommunerna. Här 
planeras regionala konferenser och seminarier kring aktuell forskning 
inom de områden som dialogkommuner/skolor lyft fram i sina åt-
gärdsplaner. För det andra omfattar uppdraget forskningscirklar där 
pedagoger erbjuds att beforska sitt vardagsarbete under handledning av 
forskare från högskolor och universitet. För det tredje ska relevanta 
forskningsresultat systematiseras och spridas inom uppdraget och för 
det fjärde ska handledning ges av forskare till pedagoger på skolor till 
stöd för utvecklingsarbete.  

Innehåll 
I en broschyr som Resurscentrum för mångfaldens skola (Forskning i 
skolan) har framtagit står följande om vad forskningscirklar är för nå-
got: ”I en forskningscirkel skapas djupare kunskap kring områden som 
lärare anser viktiga. En utbildad ledare leder deltagarna från problem-
formulering till analys och diskussion. Cirkeln beräknas pågå under 1,5 
år och avslutas med en gemensam produkt.” I en forskningscirkel har 
deltagarna alltså möjlighet att forska kring en idé och använda resultat i 
eventuellt förbättringsarbete i sin egen verksamhet. Handledning krä-
ver mindre tid och mindre ansträngning av sina deltagare än en forsk-
ningscirkel. Handledning är en diskussionsform där deltagarna kan lyf-
ta fram frågor som uppstår ur det dagliga arbetet och diskutera dessa 
med hjälp av en forskare som antas koppla dessa till befintliga forsk-
ningsresultat. Innehållet följer innehållsbeskrivningen i handlingspla-
nen. Formerna för mötesplatser och användning av forskarkompetens 



Bilaga 1 Mångfaldssatsningen 

186 

har däremot utvecklats av kontaktpersonen vid Myndigheten för 
skolutveckling och Resurscentrum för mångfaldens skola. 

Resurscentrum för mångfaldens skola har skrivit ett avtal med det 
privata företaget Skolporten för uppbyggnad av en tematiserad webb-
sida kring mångfald. Här presenteras aktuell forskning utifrån att den 
är relevant för dialogkommunerna samt nya avhandlingar. Dialog-
kommunerna har möjlighet att prenumerera på webbplatsen. 

Upplägg 
Uppdraget gavs till Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö. Det 
är också Resurscentrum som föreslås i handlingsplanen som anordnare 
för Mötesplats för samverkan mellan forskare och skola, men angående 
Forskarkompetens för skolutveckling finns ingen rekommendation. In-
satsens alla fyra delar har anordnats och genomförts av Resurscentrum 
för mångfaldens skola. Resurscentrum har inventerat och sammanställt 
forskare som arbetar med mångfaldsfrågor i skolor och anlitat dessa 
personer utifrån deras expertis och kompetens i insatsens olika delar. 
Resurscentrum för mångfaldens skola har administrerat delarna men 
spridning av kompetensinsatserna har skötts av myndighetens region-
kontor. Personalen från Resurscentrum för mångfaldens skola har pre-
senterat insatsdelarna på regionkontoren men inte kommit till skolor-
na eller kommunerna. 

Överenskommelsen mellan Myndigheten för skolutveckling och Re-
surscentrum för mångfaldens skola träffades i maj 2007. Detta skedde 
alltså sent, under mångfaldssatsningens andra år. Därför lanserades hela 
insatsen med syfte att förstärka redan pågående utvecklingsarbete i dia-
logkommunerna. Sannolikt har den sena lanseringen av insatsen gjort 
att dessa olika delar inte har blivit efterfrågade i den mån som det var 
planerat i den ursprungliga arbetsplanen. I stället för planerade 40 
forskningscirklar blev det 18 med cirka 110 deltagare och i stället för 
åtta regionala konferenser har fem arrangerats. Forskningscirklarna har 
kunnat träffas oftare än planerat (ca 12 gånger i stället för 8) vilket varit 
ett önskemål från deltagarna. Det har dock kommit till fler handled-
ningsgrupper än planerat, sammanlagt 15 stycken. 

Kommentar 
Idén i denna insats är att en vetenskapligt utbildad person ska finnas 
nära pedagogerna och hjälpa dem i deras dagliga arbete att utvecklas 



Mångfaldssatsningen Bilaga 1 

187 

genom stöd och befintliga vetenskapliga resultat. Detta beskrivs som 
ett unikt arbetssätt som inte har prövats tidigare. Den här satsningen 
kom dock sent då skolor och kommuner redan var mättade från andra 
insatser varför den inte fick det genomslag som förväntades. Man kan 
påstå att detta är en insats som servar pedagoger i deras dagliga arbete. 
Pedagoger får hjälp att reflektera vetenskapligt och akademisera sitt ar-
bete. Här gör man ett försök att sprida forskning och också använda 
den i den praktiska verksamheten. Det är ett vardagsnära sätt där 
forskning kan befrukta praktik, som myndighetens kontaktperson ut-
tryckte det. 
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Bilaga 2  
Tabell B1. Resursförstärkningar till skolorna, de så kallade Baylan-pengarna, tkr. 

Kommun 2007 ny 2007 2008 Utbetalt 
Bjuv  500 500  

Borås 1 250  1 250 1 250 

Botkyrka 2 250  2 250 2 250 

Burlöv 1 750  1 750 1 750 

Eskilstuna 2 000  2 000 2 000 

Gislaved 250  250 250 

Gnosjö 750  750 750 

Göteborg 24 000  24 000 24 000 

Haninge 375  375 375 

Helsingborg 500  500 500 

Huddinge 250 3 000 3 250 3 250 

Härnösand  1 250 1 250 1 250 

Höganäs  500 500  

Järfälla 1 750  1 750  

Jönköping  875 875 875 

Karlskrona  1 250 1 250 2 500 

Köping  250 250 500 

Landskrona  125 125 125 

Landskrona gy 500  500 500 

Lindesberg  250 250  

Ljusdal  350 250  

Malmö 24 000  24 000 15 500 

Partille  500 500 500 

Salem 375  375 375 

Sigtuna 2 250  2 250 2 250 

Skövde  125 125 125 

Stockholm 24 000  24 000 24 000 

Strängnäs  250 250 250 

Södertälje  1 250 1 250 2 500 

Södertälje Kringla 331  331  

Trelleborg 2 250  2 250 2 250 

Trelleborg gy 1 150 500 1 650 1 650 

Trollhättan 1 250  1 250 1 250 

Upplands Väsby 750 250 1 000 1 000 

Värnamo 500 350 850 850 

Västerås 6 250  6 250 6 250 

Örebro 500  500  

SUMMA 99 233 11 575 110 708 100 875 

 110 808   
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Tabell B2. Sambandet (korrelationen) mellan andelen elever med utländsk bak-
grund och måluppfyllelse respektive meritvärde, alla kommuner, 2004–
2008. 

År 

Sambandet 
mellan andelen 
elever med ut-

ländsk bak-
grund och 

måluppfyllelse, 
födda utom-

lands 

Sambandet 
mellan andelen 
elever med ut-

ländsk bak-
grund och 

måluppfyllelse, 
födda i Sverige 

Sambandet 
mellan andelen 
elever med ut-

ländsk bak-
grund och me-
ritvärde, födda 

utomlands 

Sambandet 
mellan andelen 
elever med ut-

ländsk bak-
grund och me-
ritvärde, födda 

i Sverige 

2004 -0,29 -0,29 -0,09 -0,08 

2005 -0,15 -0,28 -0,02 -0,07 

2006 -0,24 -0,24 -0,08 -0,00 

2007 -0,30 -0,29 -0,11 -0,04 

2008 -0,26 -0,19 -0,08 -0.06 

 

Tabell B3. Sambandet (korrelationen) mellan andelen elever med utländsk bak-
grund och måluppfyllelse respektive meritvärde, i de utvalda 32 kom-
munerna, 2004–2008. 

År 

Sambandet 
mellan andelen 
elever med ut-

ländsk bak-
grund och 

måluppfyllelse, 
födda utom-

lands 

Sambandet 
mellan andelen 
elever med ut-

ländsk bak-
grund och 

måluppfyllelse, 
födda i Sverige 

Sambandet 
mellan andelen 
elever med ut-

ländsk bak-
grund och me-
ritvärde, födda 

utomlands 

Sambandet 
mellan andelen 
elever med ut-

ländsk bak-
grund och me-
ritvärde, födda 

i Sverige 

2004 -0,23 -0,07 -0,15 0,04 

2005 0.06 -0,45 -0,14 -0,21 

2006 -0,09 -0,20 -0,01 0,17 

2007 -0,36 -0,31 -0,20 0,14 

2008 -0,49 -0,42 -0,38 -0,07 
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Tabell B4. Sambandet (korrelationen) mellan föräldrars utbildningsnivå och mål-
uppfyllelse respektive meritvärde, alla kommuner, 2004–2008. 

År Sambandet mellan föräldrars ut-
bildningsnivå och måluppfyllelse 

Sambandet mellan föräldrars ut-
bildningsnivå och meritvärde 

2004 0,36 0,56 

2005 0,35 0,56 

2006 0,38 0,55 

2007 0,28 0,60 

2008 0,45 0,62 

 

Tabell B5. Sambandet (korrelationen) mellan föräldrars utbildningsnivå och mål-
uppfyllelse respektive meritvärde, i de utvalda 32 kommunerna, 2004–
2008. 

År Sambandet mellan föräldrars ut-
bildningsnivå och måluppfyllelse 

Sambandet mellan föräldrars ut-
bildningsnivå och meritvärde 

2004 0,55 0,63 

2005 0,25 0,43 

2006 0,23 0,50 

2007 0,34 0,58 

2008 0,48 0,67 
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Tabell B6. Kommuner rangordnade efter hur stor avvikelsen är mellan faktisk och 
beräknad måluppfyllelse, vårterminen 2004. 

Kommun Andel 
pojkar 

Andel elever med 
utländsk bakgrund 

Föräldrars 
samman-
vägda ut-

bildningsnivå 

Andel ele-
ver som 
uppnått 
målen 

Modell-
beräk-
nat vär-

de 

Avvik-
else födda ut-

omlands 
födda i 
Sverige 

Markaryd 47% 13% 4% 1,9 50% 70% -20% 

Ljusnarsberg 48% 4% 1% 2,05 58% 77% -19% 

Bjurholm 51% 3% 0% 2,04 60% 78% -18% 

Borgholm 53% 2% 1% 2,07 60% 78% -18% 

Kungsör 55% 3% 3% 1,97 60% 75% -15% 

Höör 51% 8% 2% 2,07 62% 76% -14% 

Nordmaling 40% 1% 1% 2,11 66% 80% -14% 

Orsa 44% 3% 1% 2,2 67% 81% -14% 

Vindeln 48% 1% 0% 2,07 65% 79% -14% 

Kalix 47% 3% 4% 2,09 64% 78% -13% 

Haninge 48% 7% 12% 1,99 60% 72% -12% 

Härjedalen 57% 1% 1% 2 66% 77% -12% 

Vilhelmina 61% 2% 0% 2,07 66% 79% -12% 

Älvdalen 50% 1% 0% 1,99 66% 78% -12% 

Eskilstuna 53% 11% 8% 2,07 62% 73% -11% 

Essunga 46% 0% 3% 1,99 66% 77% -11% 

Grums 54% 3% 1% 2,05 68% 78% -10% 

Skinnskatteberg 54% 1% 6% 2,05 66% 77% -10% 

Vetlanda 56% 7% 2% 1,99 65% 75% -10% 

Hallstahammar 52% 9% 3% 2,06 66% 75% -9% 

Tierp 54% 3% 3% 2,01 67% 76% -9% 

Vårgårda 53% 9% 1% 2,01 66% 75% -9% 

Askersund 48% 5% 0% 1,98 68% 76% -8% 

Högsby 61% 14% 1% 1,93 63% 71% -8% 

Ronneby 52% 6% 2% 2,13 69% 78% -8% 

Upplands Väsby 49% 10% 15% 2,11 64% 72% -8% 

Enköping 48% 6% 3% 2,05 69% 76% -7% 

Hallsberg 59% 7% 1% 1,99 68% 75% -7% 

Kinda 58% 1% 1% 2,03 71% 78% -7% 

Östersund 53% 5% 0% 2,33 77% 83% -7% 

Håbo 50% 2% 6% 1,98 68% 75% -6% 

Kiruna 51% 2% 2% 2,13 73% 79% -6% 

 
 



SiSS,CVF vid MDH Rapporter 

193 

Förteckningarna nedan tar upp rapporter som har publicerats inom 
ramen för Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap (ISB), 
dels i Centrum för Välfärdsforsknings (CVF) skriftserie och dels i den 
aktuella skriftserien Studies in Social Sciences (SiSS).  

___________________ 

Utgivna rapporter i skriftserie A, Centrum för välfärdsforskning 
Nr 1, 1997 Axelsson, Christina. Hela kedjan. Ett samverkansprojekt för ensamstå-

ende mödrar med långvarigt bidragsberoende i Eskilstuna kommun. 
November 1997. 

Nr 2, 1998 Karlsson, Ove. ”Två tu sen ett” – Utvärdering av förarbete och start av 
sammanslagningen mellan Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset. 
September 1998.  

Nr 3, 1998 Nylund, Katarina. Framväxten av det multikulturella Västerås. In-
vandrarpolitikens utveckling under efterkrigstiden. November 1998.  

Nr 4, 2000 Ekermo, Mats. Lika men ändå Olika. En empirisk utforskande studie 
av FoU-enheter inom socialt arbete. December 2000. Rapporten finns i 
Socialstyrelsens skriftserie, SoS-rapport 2000:10. (Enbart som pdf-fil).  

Nr 5, 2000 Sidebäck, Göran, Sundbom, Lars och Vikenmark Stefan. Arbetslöshet 
och sysselsättning bland invandrare. Analyser av situationen i Mälardal-
en och Sverige baserad på registerdata. Dec. 2000. (Även som pdf-fil.) 

Nr 6, 2002 Sidebäck, Göran och Jonson, Tola. När man inte själv räcker till. 
Analys av missbruksbehandling och sjukskrivningsmönster för klienter 
vid Vårnäs behandlingshem. Mars 2002. (Även som pdf-fil.) 

Nr 7, 2004 Sidebäck, Göran och Sundbom, Lars. Bruk av offentliga försörjnings-
system. En analys av förhållandena i Västmanland efter 1990. Mars 
2004. (Även som pdf-fil.) 

Nr 8, 2004 Karlsson Vestman, Ove. Evaluation as learning. A study of social 
worker education in Leningrad County. Sept. 2004. (Även som pdf-fil.) 

Utgivna rapporter i skriftserie B, Centrum för välfärdsforskning 
Nr 1, 1994 Ekman, Birgitta. Barns villkor. En sektorsövergripande fördjupnings-

studie på kommunnivå. Mars 1994.  

Nr 2, 1998 Axelsson, Christina. Personal- och metodutveckling i Gaia-projektet. 
April 1998. 

Nr 3, 1998 Jonsson, Bosse. Folkbibliotekets tidlöshet. Lokala beslutsfattares synsätt 
på folkbibliotekets uppgifter i nio kommuner, i relation till centrala syn-
sätt. Projektet ”Folkbibliotek i förändring” vid Statens Kulturråd. 
April 1998. 



Rapporter SiSS, CVF vid MDH 

194 

Nr 4, 1998 Vestman, Cecilia. Politikerstyre eller tjänstemannavälde? En fallstudie 
av beställar-utförandemodellen och sjukhusfusionen i Södermanlands 
läns landsting. April 1998. 

Nr 5, 1998 Ekermo, Mats. Kunskapsutveckling i socialt arbete. Ett samarbetspro-
jekt forskare – socialarbetare. September 1998. 

Nr 6, 1998 Holtter, Irja. Modersmålsundervisningen. Livsvärld och system – av-
lastning eller kolonialisering? C-uppsats i sociologi våren 1998. Sep-
tember 1998. 

Nr 7, 1998 Aparicio, Ciro. ”Blå huset”. En utvärdering av ett rehabiliterings- och 
sysselsättningsprojekt i Arboga. September 1998. 

Nr 8, 1999 Axelsson, Christina, Hoffstedt, Anna och Ungmark, Inger. Resurs-
centra för kvinnor – en väg till tillväxt och välfärd? Januari 1999. 

Nr 9, 1999 Söderberg, Inger. Har kärnan upplevts som en resurs? – om ett projekt 
för kvinnor. C-uppsats i sociologi hösten 1998. Januari 1999. 

Nr 10, 1999 Hort, Sven. E., Karlsson, Ove och Ozolins, Andrejs. Latvian Wel-
fare Reform Project. Subcomponent 3 c. Kandava Pilot Project. Pre 
project Evaluation Report. Part I: Staff and Management. Jan. 1999. 

Nr 11, 1999 Unell, Elisabeth. Datorprat. Utbildning i talstyrd dator – en utvärde-
ring. Mars 1999. 

Nr 12, 1999 Wreder, Malin. Politiken och personalen. En historiesociologiska studie 
av statligt och landstingskommunalt arbetsgivarskap. D-uppsats i soci-
ologi hösten 1999. November 1999. 

Nr 13, 1999 Unell, Elisabeth. Arbetslös – möjligheter på arbetsförmedlingen i Nor-
berg. December 1999.  

Nr 14, 1999 Axelsson, Christina och Ungmark, Inger. Särskilda insatser för kvin-
nor. En studie av lokala resurscentramodeller i Södermanland och Väst-
manland. December 1999. 

Nr 15, 1999 Blomberg, Helena. Nyckeln till biblioteket. En utvärdering av pro-
jektet IT & Handikapp vid Eskilstuna stads- och länsbibliotek. Decem-
ber 1999. (Även som pdf-fil.) 

Nr 16, 1999 Blomberg, Helena och Jonsson, Bosse. Öppen skola – ett kunskapslyft 
på biblioteket. En studie av en verksamhet vid Örebro Stadsbibliotek. 
December 1999.  

Nr 17, 1999 Hoffstedt, Anna. Jämställdhet i ett regionalt perspektiv. En studie om 
kvinnors villkor i glesbygd/landsbygd och storstad/tätort. D-uppsats i 
sociologi hösten 1999. December 1999. 



SiSS,CVF vid MDH Rapporter 

195 

Nr 18, 1999 Ekholm, Hans, Jonsson, Tola och Sidebäck, Göran. Öppet intag – En 
väg till drogfrihet? Rapport 1. Beskrivning av klienter vid Vårnäs be-
handlingshem. December 1999. (Även som pdf-fil.) 

Nr 19, 2000 Lieberg, Mats, Forsberg, Mats och McDonald, Sine. Youth Housing 
and Exclusion in Sweden. All reports. Maj 2000. (Även som pdf-fil.) 

Nr 20, 2000 Axelsson, Christina och Ungmark, Inger. Särskilda insatser för kvin-
nor. En studie av lokala resurscentramodeller och metodutveckling. 
Rapport 1 och 2. Augusti 2000. (Även som pdf-fil.) 

Nr 21, 2000 Jonsson, Tola och Sidebäck, Göran, Ekholm, Hans. Öppet intag - En 
väg till drogfrihet? Rapport 2 En jämförelse av klienter inom Öppet in-
tag och andra behandlingsformer. November 2000. (Även som pdf-fil.) 

Nr 22, 2000 Unell, Elisabeth och Sidebäck, Göran. Myndighetssamverkan i prak-
tiken. En utvärdering av Plus-AMA i Eskilstuna. November 2000. 
(Även som pdf-fil.) 

Nr 23, 2001 Blomberg, Helena. Det institutionella samtalet. En studie av mötet 
mellan välfärdsbyråkrat och medborgare på försäkringskassan. D-Upp-
sats i sociologi, våren 2001. (Enbart som pdf-fil)  

Nr 24, 2001 Vuorinen, Mats och Sidebäck, Göran. De säger – Vi behöver dig. Ut-
värdering av det socialpedagogiska projektet Astor i Eskilstuna. Septem-
ber 2001. (Även som pdf-fil.) 

Nr 25, 2001 Holtter, Irja. Borta bra men hemma bäst!. En studie av äldre bosnier 
och deras anhöriga i Hallstahammar. November 2001. (Även som pdf-
fil. Finns som projektredovisning i Anhörig 300, Socialstyrelsen.) 

Nr 26, 2002 Alm, Martin. Hanteringen av missbruksproblematik vid mindre före-
tag. En organisationsstudie. Januari 2002. (Även som pdf-fil.) 

Nr 27, 2002 Blomberg, Helena. Projekt Mötesplats Torshälla–en utvärdering av ett 
samverkansprojekt mellan Torshälla Stads förvaltning, Arbetsförmed-
lingen, Försäkringskassan och Landstinget. Juni 2002. (Även som pdf-
fil.) 

Nr 28, 2002 Sidebäck, Göran, Sundbom, Lars och Törnqvist, Tommy. Kunskap 
för mångfald och utveckling – en förstudie. Ett av EU delfinansierat mål 
2-projekt. Oktober 2002. (Även som pdf-fil.) 

Nr 29, 2003 Aparicio, Ciro. Diktaturens vålnad. Spåren av repression bland Boli-
vias tortyroffer och deras anhöriga i exil. September 2003. (Även som 
pdf-fil.)  

Nr 30, 2003 Sandberg, Håkan. Familjeläkarnas syn på sin roll som sjukskrivare. 
December 2003. (Även som pdf-fil.) 



Rapporter SiSS, CVF vid MDH 

196 

Nr 31, 2004 Sandberg, Håkan. Arbetsklimat och teamarbete. Slutrapport i projektet 
Arbetsklimat och problemlösning. Mars 2004. (Även som pdf-fil.) 

Nr 32, 2004 Erlandsson, Sara och Gustafsson, Mikael. ArbetsDaxrehabilitering av 
psykiskt funktionshindrade. Utvärdering av en verksamhet i samverkan 
mellan landstinget, kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen i Eskilstuna. Juni 2004. (Även som pdf-fil.) 

Nr 33, 2005 Zovko, Davor. En välinvesterad asyltid. En pedagogisk utvärdering av 
MIA-projektet. September 2005. (Även som pdf-fil.) 

Nr 34, 2006 Carlson, Susanne & Jäder, Julia. Möjligheter och hinder för samarbete 
mellan kommun och landsting. En utvärdering av Stockholms läns dia-
betespreventiva program. (Även som pdf-fil.) 

Nr 35, 2006 Hallqvist, Anders. Uppdrag familjehem. Ett svensk-ryskt utvecklings-
projekt utvärderas. (Även som pdf-fil.) 

Nr 36, 2006 Andersson, Karin & Jonsson, Bosse. Delaktighet och utveckling. En 
uppföljning av första året med DU-projektet vid Vuxenförvaltningen i 
Eskilstuna. (Även som pdf-fil.) 

Nr 37, 2006 Antal-Lundström, Ilona. Estetiska aktiviteter som pedagogiskt redskap. 
Rapport från ett pågående interkulturellt skolutvecklingsprojekt. Maj 
2006. (Även som pdf-fil.) 

Nr 38, 2006 Svensson, Roland. Att organisera lärande och organisationer. Slutrap-
port från ett projekt för att reformera de psykoneurologiska internat-
hemmen i Leningrads län. (Även som pdf-fil.) 

Utgivna rapporter i skriftserie C, Centrum för välfärdsforskning 
Nr 1, 1994 Karp, Håkan. Det svenska välfärdssamhället under förändring. Några 

röster för och emot. Oktober 1994. 

Nr 2, 1995 Karp, Håkan. Some contributions to the debate of the welfare state. Pa-
per presented at the 4th international Conference for comparative 
studies on social welfare at The Welfare Research Centre, Eskils-
tuna. Sweden. September 1994. 

Nr 3, 1996 Apelmo, Per. Uttryckande Konstterapi – en presentation inklusive ex-
empel på olika former av tillämpning. Maj 1996. 

Nr 4, 1996 Andersson, Eva och Svensson, Thomas. Riskfaktorer för långtidssjuk-
skrivning – handläggningsrutiner och ärendehantering. Februari. 1996.  

Nr 5, 1996 Eikeland, Olav och Lundahl, Ingrid. Utvärdering av Centrum för 
Välfärdsforskning. December 1996. 



SiSS,CVF vid MDH Rapporter 

197 

Nr 6, 1996 Swedner, Harald, Forsberg, Mats och Ventura, Fosco. Some Reflec-
tions on our Core Ideas for the Activities at the International Welfare 
Research Centre in the Valley of Mälaren. December 1996. 

Nr 7, 2000 Sidebäck, Göran och Vuorinen, Mats (red.). CVF vid millennieskiftet. 
Historik, Verksamhet 1997 – 1999, Framtidsplaner. April 2000. (Även 
som pdf-fil.) 

Nr 8, 2001 Sidebäck, Göran och Vuorinen, Mats (red.). CVF år 2000. Regional 
samverkan. Framtidsplaner. Konferensrapport – Välfärdsdagen. Verk-
samhet. April 2001. (Även som pdf-fil.) 

Nr 9, 2002 Sidebäck, Göran, Sundbom, Lars och Svensson, Roland (red.). Pro-
jektarbete i lokala samverkansgrupper – Dokumentation från en utvär-
deringscirkel för projektledare och projektmedarbetare i lokala samver-
kansprojekt. Maj 2002. (Även som pdf-fil.) 

Nr 10, 2004 Darvishpour, Mehrdad (red.). Sociologiska texter om familj, etnicitet, 
feminism och rasism. November 2004. (Även som pdf-fil.) 

Utgivna rapporter från Centrum för välfärdsforskning utanför skrift-
serierna A, B och C, samt rapporter utgivna av ISB 
Andersson, E., Svensson, T. (1996). Riskfaktorer för långtidssjukskrivning – hand-

läggningsrutiner och ärendehantering. Med FoU-enheten Landstinget 
Sörmland. (Finns ej som pdf-fil). 

Karlsson, O. (1996). Petrus. Slutrapport i projekt för utveckling av program för ut-
värdering och uppföljning av barnomsorg i Västmanlands län. Väste-
rås: Med Länsstyrelsen och Västmanlands kommunförbund. (Även 
som pdf-fil.) 

Karlsson, O. & Kullberg, C. (1998). Slutrapport och granskning av "Triaden-projek-
tet". En samverkan kring utvärdering i Eskilstuna kommun, Västerås 
stad och Örebro kommun. Med Örebro universitet, socialt arbete. 
(Även som pdf-fil.) 

Karlsson, O. & Juhlin-Svensson, A-C. (1999). Utvärdering av IT-projekt i Kristian-
stad län. (Även som pdf-fil.)  

Karlsson, O. & Hopstadius, M. (2000). Gränsöverskridande lärande. Utvärdering av 
utbildning för socialarbetare i Leningrads län. Med Sida. (Rapporten 
finns översatt till ryska, finns ej som pdf-fil). 

Karlsson, O. (2001). Lärande utvärdering. Slutrapport vid granskning av utbildning 
för socialarbetare i Leningrads län. Med Sida. (Även som pdf-fil.) 

Karlsson, O., Ax, M., & Andersson, E. (2002). Utvärdering av Blommanprojektet i 
Eskilstuna. Eskilstuna: Mälardalens högskola. Institutionen för sam-
hälls- och beteendevetenskap. (Även som pdf-fil.) 



Rapporter SiSS, CVF vid MDH 

198 

Karlsson, O., Andersson, I. M., & Niklasson, L. (2002). Distum:s högskoleprojekt. En 
metautvärdering. Eskilstuna: Mälardalens högskola. Institutionen för 
samhälls och beteendevetenskap. (Även som pdf-fil.) 

Danielsson, M., & Hertting, N. (2007). Utvärdering av Stadsdelsförnyelsen. Slutrap-
port från Mälardalens utvärderingsakademi 2007. Eskilstuna/ Västerås: 
Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendeveten-
skap. (Även som pdf-fil.) 

___________________ 
 

Studies in Social Sciences 

Forskningsrapporter 
2007:1 Karlsson Vestman, Ove, Sedigh, Mehdi, Månsson, Niclas, Jäder, Ju-

lia. Ett välstämt piano – till rätt melodi? 

2008:1 Helldahl, Per. Hopp-Jerkas återkomst? Synen på arbetskraftens rörlighet 
från 1940-talet till idag.  

2008:2 Törnqvist, Tommy. Från högskola till arbete. En intervjustudie om 
högskoleutbildades etableringsprocess på arbetsmarknaden.  

2008:3 Månsson, Niclas. Röster om delaktighet. En kvalitativ studie om ung-
domars uppfattning av och chanser till samhällelig delaktighet. 

2008:4 Sundbom, Lars och Sidebäck, Göran. Utbildningssamhällets under-
klass? En registerstudie om unga vuxna med låg utbildning.  

Arbetsrapporter 
2007:1 Ekermo, Mats, Zovko, Davor. Att utbilda vävare och bygga vävstolar 

samtidigt. Utvärdering av Sveriges Kommuner och Landstings metod-
utvecklingsarbete med case management för människor med dubbla 
diagnoser.  

2008:1 Ekermo, Mats och Beckman, Linda. Det räcker inte med en bra idé. 
Utvärdering av Sveriges Kommuner och Landstings metod-
utvecklingsarbete med case management för människor med dubbla 
diagnoser. 

2009:1 Sandahl, Rolf. Mångfaldssatsningen. En satsning på mångfald eller en 
mångfald av satsningar? 

 
 



SiSS,CVF vid MDH Rapporter 

199 

Rapporter och annan information i pdf-format kan hämtas från 
CVF:s hemsida: http://www.mdh.se/isb/cvf/publikationer/index.html. 
MEA:s hemsida: http://www.mdh.se/isb/mea/publikationer.shtml. 
ISB:s hemsida: http://www.mdh.se/isb/forskning/publikationer/studies.shtml. 

 
Rapporterna kommer att finnas i det Digitala Vetenskapliga Arkivet.  
DiVA:s hemsida: http://www.diva-portal.org/.  

I DiVA finns avhandlingar och andra publikationer i fulltext från ett 
antal nordiska universitet och högskolor. Publikationerna är lagrade i 
pdf-format. DiVA har utvecklats av Enheten för digital publicering vid 
Uppsala universitetsbibliotek. 

 
 





 

 

 
 



ARBETSRAPPORT 2009:1

ROLF SANDAHL 

ISSN 1654-0603

ISBN 978-91-86135-20-1

Box 883, 721 23 Västerås. Tfn: 021-10 13 00
Box 325, 631 05 Eskilstuna. Tfn: 016-15 36 00
E-post: info@mdh.se  Webb: www.mdh.se

A
R

B
ETSR

A
PPO

R
T 20

09:1            M
Å

N
G

FA
LD

SSA
TSN

IN
G

EN
  Ro

lf Sa
nd

a
hl

MÅNGFALDSSATSNINGEN
En satsning på mångfald eller en mångfald av satsningar?

STUDIES IN SOCIAL SCIENCES
MÅNGFALDSSATSNINGEN
Myndigheten för skolutveckling fick av regeringen i uppdrag att under 
2006 och 2007 satsa 225 miljoner i stöd till skolor och kommuner 
i segregerade områden. Urvalskriterierna var en måluppfyllelse på 
75 % eller lägre och en andel elever med utländsk bakgrund som 
var 18 % eller högre. Antalet kommuner som fick detta särskilda 
stöd blev 32 stycken. Insatserna skulle omfatta såväl grund- som 
gymnasieskolor.

Denna rapport är en utvärdering av de effekter som denna satsning, 
kallad mångfaldssatsningen, genererat. Det har gällt effekter såväl 
av myndighetens dialogbaserade arbetssätt som av de åtgärder som 
myndighet och respektive kommun kommit överens om i utveck-
lingsdialogerna.

I rapporten diskuteras emellertid också mångfaldsproblematiken. 
Mot vilka ska mångfaldssatsningar riktas? Mot dem där mångfalden 
redan finns eller mot dem som saknar mångfald? Rapporten diskuterar 
vidare den här typen av satsningar i ett utvärderingsperspektiv. Vad 
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