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Inledning 
Under 2007-2008 genomförde Mittuniversitet sin andra utbildningsomgång med 16 utvalda 
Idéskolor för Mångfald. Denna utbildning följde samma model och innehåll som den 
utbildning som Mittuniversitetet genomförde 2006. Dock gjordes några förändringar utifrån 
förra utvärderingen och de erfarenheter vi gjorde under förra utbildningsomgången.  Vi 
avslutar utvärderingen med några rekommendationer som vi menar kan används i andra 
utbildningsammanhang. Sammanfattningsvis kan vi säga att denna utbildning har varit väldigt 
uppskattad av kursdeltagarna. Vi inser åter att skolutveckling endats sker utifrån de 
förutsättningar skolan och skolledning har och inte genom att några enstaka lärare 
kompetensutveckas. Denna slutstats stöds också av forskning kring skolutveckling och vi tar 
upp detta för att poängtera vikten av att Myndigheten för Skolutveckling också i 
fortsättningen satsar på skolutveckling ur ett helhetperspektiv dvs att representanter från hela 
skolan involveras. Likaså bör det finnas en plan för hur man kommer att tillämpa denna 
utbildning i praktiken. På några skolor finns en sådan. Utan detta, tror vi att ingen 
skolutveckling sker, det blir bara kompetensutveckling för individer. 
 
1.0 Bakgrund 
Under 2006 anordnade Mittuniversitet en kompetensutvecklingsatsning på uppdrag av 
Myndigheten för skolutvecklings projekt: Idéskolor för mångfald, för att stödja och förstärka 
mångfaldsarbetet i skolor. Denna utbildning genomfördes av bland andra Mittuniveristetet en 
andra omgång under 2007-2008. Kursen bestod liksom då av två delar som vävdes samman i 
utbildningen: Flerspråkighet samt Den öppna och medvetna skolan. Kursen genomfördes av 
tre kursledare som representerade språkutveckling, skolutvecklingsprocesser och forskning. I 
denna utvärdering beskriver vi kursens upplägg med syfte och målsättning samt hur den 
utvecklades under utbildningen i förhållande till deltagarnas behov och uttryckta önskemål. 
Dessutom tar vi upp några synpunkter för hur kursen kan utvecklas i framtiden och vilka 
faktorer vi ser som viktiga för att skolorna ska kunna utveckla en god lärandemiljö som 
bygger på och stöder mångfalden. 
 
1.1 Kursinnehåll, syfte och mål 
Myndigheten för skolutveckling poängterade att kompetensutvecklingen bör vara 
processinriktad, skolorna skulle ges möjlighet att synliggöra sitt eget utvecklingsarbete och bli 
stimulerade att gå vidare i sin utveckling. För att möta dessa önskemål bestämde vi oss för att 
skapa en utbildning  där deltagarna arbetar med en integration av hur flerspråkighet kan 
utvecklas på den egna skolan med hjälp av olika kommunikationsformer i 
skolutvecklingsarbetet. Deltagarna gavs möjlighet att arbeta med olika utvecklingsprocesser 
för att öka skolans förmåga att initiera, genomföra och följa upp önskade utvecklingsområden. 
Kursen var som nämnts uppdelad i två integrerade komponenter: Flerspråkighet och 
skolutvecklings-processer som tillsammans utgjorde ett gemensamt syfte, nämligen att 
identifiera faktorer där utveckling kan ske som förbättrar förskole- och skolsituationen i 
segregerade områden. 
 
1. 1.1 Flerspråkighet 
Under kursdagarna deltog kursdeltagarna i föreläsningar i språkdidaktik som kopplades till 
deltagarnas egna erfarenheter från konkreta undervisningssituationer. Arbetet fick sin 
naturliga fortsättning i den egna praktiken på varje skola.  Med utgångspunkter i iakttagelser 
gjorda under arbetet på den egna skolan och med samlingstillfällena som bas, arbetade lärarna 
under kursens gång vidare med: 
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• språksociologi och tvåspråkighet 
• bedömning av elevers språkutveckling 
• performansanalys i olika former 
• språk- och identitetsutvecklande undervisningsmetoder 

 
Under detta moment betonades hur språk och kultur är oskiljaktigt sammanlänkade och vikten 
av att inse hur en mångkulturell skola också måste vara en mångspråkig skola. Såväl 
språkutveckling, kulturell utveckling såsom också skolutveckling i allmänhet måste ske på ett 
kommunikativt och dialogiskt sätt.  
 
1.1.2 Den öppna och medvetna skolan 
Under kursen arbetade deltagarna med aktionslärande, kulturanalys, dokumentation, och 
skrivande för att utveckla sina förmågor att identifiera faktorer som förhindrar utveckling 
samt upptäcka de faktorer som ger möjligheter att förbättra skolan. Deltagarna använde en 
aktionslärandemodellen i sin egen verksamhet som utgångspunkt för att: 
 

• arbeta med skolutveckling och skolförbättring – framgångsfaktorer 
• utveckla ett systemiskt tänkande 
• utveckla samarbetet med föräldrar och det omgivande samhället 
• få inflytande och delaktighet i skolarbetet 
• utveckla sitt ledarskap 

 
Kursens innehåll fokuserade speciellt på kommunikativ förmåga, kulturanalys, och 
utformande av planer för hela skolans utveckling. Deltagarna arbetade med ett flertal olika 
dialogformer som t ex  Appreciative Inquiry (Berättelser) (Cooperider, 1990; Shotter, 1997), 
World Cafe (Brown and Isaacs, 2005), Calling the Circle (Cirkelsamtal) (Baldwin, 1994) och 
Storytelling (Denning, 2000). Dessutom studerade och bearbetade deltagarna olika 
frågeställningar som hjälpte dem att upptäcka olika typer av arbetskulturer i skolan för att 
därigenom möjliggöra förändring och utveckling. Dessa olika perspektiv skulle förse 
deltagarna med kunskaper och färdigheter vilka tillsammans skulle underlätta skolutveckling 
genom att engagera kollegor i dialog, analys, reflektion och att skapa visioner och planer för 
förändring. Arbetsprocessens syfte var att byta fokus från ett problemlösningsorienterat 
utvecklingstänkande till ett tänkande där visioner och möjligheterna sattes i första rummet.  
 
Metoden med berättelser skapade en ram för hela utbildningen. Genom dialog och berättelser 
kunde deltagarna börja med att genomföra ett processinriktat arbetssätt som synliggör skolans 
arbete och allas upplevelser av skolans kultur. Genom samtal och det kollektiva lärandet blev 
deltagarna inspirerades av varandra och blev motiverade till att kunne utnyttja sin kreativitet 
till att skapa nya idéer och visioner för skolans framtid. Deltagarna arbetade gruppvis, i 
skolgrupper och i tvärgrupper med deltagare från olika skolor. Under kursens gång fick 
deltagarna dela med sig av sina erfarenheter och lära sig av varandras olika perspektiv.  
 
Parallellt med processerna Storytelling (berättelser) och Appreciative Inquiry, gjorde 
deltagarna en kulturanalys på sin skola. Varje skola har en social kultur som manifesteras i 
symboler, roller, förhållanden och värderingar som kommuniceras på en mängd olika sätt. Att 
studera en kultur medför identifiering och undersökning av signaler, metaforer, olika 
symboler, den retorik som inkluderas, bilder, grupperingar, färger och placering av möbler. 
Deltagarna genomförde en analys av skolans kultur som gick ut på att iaktta på vilka sätt 
skolans miljö speglar dess åsikter, värdering och vision av skolan, uppmuntrar till dialog, 
förnyelse och förändring samt öppnar sig för olika etnisk tillhörighet. 
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Självvärderingen (Draper, 1993) som genomfördes efter varje kurstillfälle användes lite olika 
och syftade till att skapa möjlighet för deltagarnas egna reflektioner över sina egna 
föreställningar och sitt lärande. I vår roll som ledare för en processinriktad utbildning ville vi 
tydligt visa att vi menade allvar med vår tro på att deltagarna ska ges tillfälle att utveckla sina 
egna förmågor utifrån deras egna förutsättningar. Självvärderingen var ett led i detta för att 
delegera ansvar för eget lärande och utveckling av skolor till deltagarna själva. 
Självvärderingar gjordes dels för detta ändamål men även för oss att ta reda på vilka behov 
som fanns i gruppen. Vi gav deltagarna en återrapportering av vad vi såg och hur vi anpassade 
utbildningsdagen efter behov vi upptäckt i självvärderingarna. 
  
1.1.3 Mångfald: En gemensam nämnare  
Kursledarna använde mångfald och interkulturellt lärande som det gemensamma temat och 
kopplingen mellan kursens två dimensioner för att därigenom skapa en holistisk 
inlärningsmiljö och en kontinuitet för deltagarna. Under varje kursmöte var deltagarna 
sysselsatta med tvärkulturella gruppdialoger och undersökningar av olika perspektiv med 
koppling till mångfald och interkulturell lärande. Med hjälp av sina egna mycket varierande 
erfarenheter kunde deltagarna dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv i förhållande 
till olika teoretiska modeller som därigenom gav dem en struktur med vilken de kunde 
upptäcka nya och oupptäckta perspektiv. Användandet av olika samtalsmodeller gav också 
deltagarna redskap för att leda det fortsatta arbetet hemma. 
 
2.0 Kursens struktur 
Kursen planerades kring fyra mötestillfällen som omfattade vardera två dagar. Mötena hölls 
på ett konferenshotell i Haninge där de flesta deltagarna övernattade. Detta gav en möjlighet 
för deltagarna att arbeta tillsammans på dagarna, såväl som att träffas på kvällarna för att 
skapa sina nätverk.  
 
De sexton deltagande skolorna delades in i två grupper för att skapa en lärandemiljö som 
främjar arbete i grupp och dialog. Grupperna sågs också som potentiella resurser för fortsatt 
utveckling och nätverkande. Varje grupp fick en heldagsutbildning i kursens två dimensioner. 
En grupp startade varje gång med tvåspråkighet och den andra startade med skolutveckling 
och dag två bytte deltagarna ämnesinnehåll. 
 
Cooper, Åhl och Snyder arbetade tillsammans som ett team och erbjöd olika styrkor och 
vinklingar i skolutvecklingsprogrammet. Som ett sätt att kombinera forskning och 
programutveckling användes en modell, Cultures of Synergy, som sammanlänkar forskare och 
skolutvecklare i en praktikgemenskap. På det sättet arbetade de tillsammans från ett 
forskningsperspektiv och pedagogiskt perspektiv för att utforska deltagarnas behov och för att 
genomföra och utveckla kursen. Var och en av kursledarna bidrog till det gemensamma 
arbetet om olikheter och skolutveckling genom att bidra med olika perspektiv och teoretiska 
källor.  
 
2.1 Deltagare 
Sexton skolor deltog i utbildningen och de flesta hade åtta deltagare med. En skola hade 
endast möjlighet att skicka två deltagare. Förskolor, grundskolor och tre gymnasieskolor 
deltog. Myndigheten hade erbjudit alla skolor åtta platser, varav en deltagare skulle ha ett 
skolledaransvar. Alla skolor avslutade utbildningen.  
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3.0 Utvärderingsmetod 
De utvärderingsmodeller som användes under kursen var både summativa och formativa. De 
valdes för att stödja utbildningens teoretiska och praktiska utförande och behovet av att visa 
till vilken grad kompetensutvecklingskursen svarade mot både kursdeltagarnas krav och 
kraven från Myndigheten för Skolutveckling (MSU). Två kvalitativa utvärderingsmodeller 
användes i kursen: Stakes Contenance model (1967) och Borg och Gall (1989) Responsive 
Evaluation model, vilka båda reflekterar mer formativa metoder. Stakes modell fokuserar på 
tre faser av utveckling: före, under och efter och erbjuder en kvalitativ utvärdering och 
beskrivning av utvecklingsprocessen. På ett liknande sätt är Responsive Evaluation en 
formativ process som fokuserar på funderingar och viktiga frågor som berör deltagarna och 
andra berörda. Viktiga frågor är bland annat den mottaglighet och de förväntningar som 
deltagarna har med sig. Utvärderingen och programmet skapas sedan i takt med att ny 
information görs tillgänglig. En summativ utvärdering genomfördes också med hjälp av en 
självvärdering vid kursavslutningen. Utvärderingen hämtade data från flera olika källor. 
Dessa källor finns listade nedan. Den första datakällan som presenteras här nedan baserades 
på självvärderingarna som använts av deltagarna i deras eget skolutvecklingsarbete. 
Utvärderingarna försåg oss som kursledare med information om utvärderingens “före och 
under” aspekter. Återkoppling från deltagarna användes också som återkoppling för 
utvärderingen under kursens gång. Den avslutande utvärderingen användes såväl summativt 
som för att förse oss med inledande insikter relaterade till senare kursutveckling. I den 
utvärderingen ombads deltagarna att beskriva hur de tänkte fortsätta att använda 
kursmaterialet för fortsatt professionell- och skolutveckling. Slutrapporten från varje skola i 
form av berättelser användes också för att se hur deltagarna hade utvecklats och lärt sig av 
kursen i sitt eget arbete, relaterat till skolutveckling för mångfald.  
 
Självvärderingar: En självvärdering genomfördes av varje deltagare vid två kurstillfällen.     
Den första självvärderingen fokuserade på information som relaterade till deras uppfattningar 
och kunskaper om olikheter. Denna användes av kursledaran för att skapa en förståelse för 
olikheterna i deltagarnas uppfattningar och bakgrunder, såväl som för att skapa en gemensam 
plattform för skolorna. Självvärderingen var avsedd att hjälpa deltagarna reflektera över sina 
egna uppfattningar om mångfald och börja utforska den pedagogiska utvecklingen i deras 
skolor. Den andra självvärderingen knöt an till kursinnehållet för att stödja deltagarna i deras 
analys av sina berättelser och förstå hur de skulle kunna användas som ett analys- och 
skolutvecklingsinstrument.  
 
Deltagaråterkoppling: I början av varje kurstillfälle tillfrågades deltagarna o matt ge 
återkoppling på hur de upplevde kursen. Kommentarerna var öppna och ärliga och 
stimulerade ofta en diskussion som användes för vidare förklaring av kursen där det var 
tveksamt, eller för att genomföra förändringar i kursen. Som ett komplement till 
diskussionerna och återkopplingen i storgrupp diskuterade enskilda grupper funderingar eller 
lyfte frågor som vi besvarade.  
 
Slututvärderingen: En slutlig utvärdering ingavs av varje deltagare avseende vad kursen 
besytt för dem. Varje person ombads reflektera över sitt eget lärande genom hela kursen, 
såväl som hur de själva kunde se hur de bidragit till andras lärande. Dessutom gavs de tillfälle 
att beskriva hur de tänkte fortsätta att använda kursinnehållet i den egna skola.   
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Berättelser och aktionslärande 
Varje skolgrupp utvecklade en skolberättelse under kursens gång som tjänade både som en 
gestaltning av skolutvecklingsprocessen och ett visionsdokument för planering och 
förändring. Dessutom utvecklade varje skola en aktionslärandeplan som presenteras nedan. 
 
Varje skolgrupp skrev ner någon eller några av skolas berättelser det vill säga berättelser som 
antingen finns uttalade, berättas av många eller kanske varit dolda. Berättelserna kan 
innehålla det som skolorna har hittat i skolkulturen som till exempel symboler, budskap, 
metaforer, artefakter, bilder, färger, osv. Syftet med att lyfta fram berättelserna har varit att  
tydliggöra språkets betydelser när det gäller att forma och förändra verksamheten. 
 
Arbetet med aktionslärandet har fungerat som ett redskap för att upptäcka och kartlägga vad 
som kan utvecklas och förändras, sätta upp mål, planera förändringen, reflektera över 
resultatet och lära av det som händer i processen.  
 
4.0 RESULTAT 
Deltagarnas utvärdering baseras på en analys av den slutliga utvärderingen som lämnades in 
av deltagarna den sista dagen. 49 av de 113 deltagarna som deltog under den sista dagen 
genomförde slututvärderingen (svarsfrekvens = 43 %); detta jämfört med 46% förra 
utbildning. Respondenterna indikerade att kursen var mycket uppskattad. Bland de styrkor 
som deltagarna identifierade fanns: fokus på flera språk och språkinlärning, texter att läsa, 
metod för dialog, cirkelsamtal och möjligheten att möta lärare från andra skolor och utbyta 
uppfattningar och erfarenheter. Många underströk också vikten av att få tid att lyssna på 
varandra och andras erfaremhet, berättelser, osv. Vidare indikerade deltagarna att fokus på 
termen mångfald var viktig att diskutera, då de många uppfattningarna i rummet visade hur 
svårt konceptet är i praktiken. Möjligheten att prata om mångfald uppskattades av deltagarna 
som upplevde att de lärde sig mer om hur man ska lyssna på andra och ta till sig olika 
uppfattningar.  
 
Bland de saker kursdeltagarna lyfter fram att de hade tagit med sig från utbildningen var: 

• Strukturerat mina tankar och reflekterat runt mitt arbete 
• Fått ny inspiration 
• Självvärdering som vi gjort tillsammans har varit ovärderlig 
• Vikten av att inse att språket skapar, förändrar och formar vår verklighet 
• I den studiecirkel vi genomfört i vår skola har jag kunnat inspirera deltagarna tack 

vare mycket som jag har med mig från utbildning 
• När man kräver process istället för omedelbara synliga resultat så sker utveckling och 

resultaten kommer på posten 
• Jag har fått bekräftat hur viktigt det är att de flerspråkiga barnen ska få tillgång till 

modermålspedagoger under förskoletiden. Vårt samarbete med 
modermålspedagogerna har utvecklats och de har varit väldigt positiva till utveckling 
som skett. 

 
En förbättring i denna utbildning jämfört med de första var betoning på skolans kultur och 
vilken roll den spelar i att skapa budskap i och om skolan.  Många kursdeltagare indikerade 
att de uppskattade skolkulturanalys mycket och att den hjälpt dem att identifiera brister i 
skolans arbete och lärande miljö. En deltagare skrev: ”för att kunna utveckla en skola måste 
man utveckla kulturen. Det är lätt att fastna i en verklighet som inte är sann. Samt att en 
berättelse om ett barn kan se väldigt olika ut beroende på vad man tittar efter.” En annan 
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skrev: ” jag har länge vetat att det som sitter i väggarna har stor betydelse för en skolas 
utvecklingsförmåga. Kursen har understrukit vikten av att arbeta med skolkulturen för att få 
en långsiktig och hållbar utveckling av skolans verksamhet.” 
 
Det fanns också många positiva kommentarer om kursen. Deltagarna refererade detta år också 
speciellt till Hans Åhls arbete, särskild hans omvårdnad om språk, olikheter och andras 
uppfattningar. Fokus på språk och vikten av att lära på modersmålet hjälpte deltagarna att 
utveckla ett ramverk för hur man skall arbeta inkluderande i en lärandemiljö som bygger på 
många olika språk.  Vad som framträder i deltagarnas utvärdering var att de poängterar vikten 
av att arbeta med språk som en skolutvecklingsfaktor att bygga på i en olikhetskultur. Den 
existerande modellen, menar deltagarna, i vilken det finns en eller några lärare som arbetar 
med svenska som andra språk eller modersmålsundervisning, fungerar inte för att stödja en 
olikhetskultur och skapa förståelse bland alla som är engagerade i skolan. Tack vare den 
insikten fokuserade några skolor sitt arbete på att skapa en inkluderande modell för arbetet 
med språk i hela skolan.  
 
Ett av målen med Idéskoleprojektet var att skapa ett nätverk av skolor i vilket utbildare som 
arbetar med barn och familjer med olika bakgrund kan få stöd och lära sig av andra. Mot den 
bakgrunden var vår kurs utformad för att förse deltagande skolor med möjligheten att dela 
med sig till varandra i diskussioner genom hela kursen. Generellt var detta en framgångsrik 
modell eftersom vi använde oss av en kombination av tvärgruppsarbete och 
diskussionsprocesser. Många kommenterade vikten av att kunna träffa varandra och byta 
idéer och erfarenhet. Några exemplar på kommentarer vi fick var:  
 

• Personligen har jag fått med mig mer ”granskande ögon”…I och med att vi har fått 
träffa flera deltagare med olika erfarenhet har man kunnat titta på sin egen verksamhet 
från ett annat perspektiv. 

• Växlat erfarenhet 
• Lärt mig att det är viktigt att bromsa inte bara dra fram arbete 
• Det jag främst tagit med mig från kursen är insikten om lyssnandets betydelse 
• Utbildningen har gjort mig mer uppmärksam på bemötande 
• Att få ta del av andras berättelser föder alltid ett frö hos mig och jag blir sugen på att 

få veta mer 
 
4.1 Förbättringsbehov 
Som alltid när man startar ett processinriktat arbete upplevs ovissheten som otydlighet. Vi 
bemötte denna kommande oro med att förbereda kursdeltagarna på att det kommer att kännas 
lite osäkert i början. Vi var också tydligare denna omgång med tanke på erfarenheterna från 
förra utbildningen.  Kursdeltagarna nämner inte heller otydlighet som ett problem i denna 
grupp vilket säger oss att de ändringar vi gjorde varit bra. Samtidigt upplevde vi, dock i 
mindre grad, samma typ motstånd från någon skola från början som under den tidiagre 
kursomgången. Redan andra träffen ändrade de sig och var mycket nöjda. Vi tolkade 
motståndet som något kopplat till en tradition i skolan där allting behöver hända ”nu” och att 
det alltid finns en lösning. Vår inriktning mot att det tar tid att lyssna på varandra, undersöka, 
förstå varandra och sätta igång olika analysprocesser. Alla skolor visade att de insåg vikten av 
det processinriktade arbetet och var tacksamma för stödet. 
 
Ett klagomål från några skolor gällde att man inte tyckte att man hade något gemensamt 
mellan olika skolnivåer. Gymnasieskolorna var få och förskolorna var många. Det fanns några 
skolor som pekade på att de önskade att träffar med skolor från samma skolform. Vi fick flera 
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gånger till exempel höra, att det blev för mycket ”förskolesnack” som inte har någon 
betydelse för gymnasiet. Dessutom fanns det för få gymnasieskolor vilket skapade färre 
möjligheter till erfarenhetsutbyte för gymnasieskolorna.  
 
Vid utvärderingen av förra utbildningen påpekades vikten av att ledning ska vara med i hela 
utbildningen. Under denna genomgång bekräftades detta genom att på de skolar där ledning 
var delaktig i utbildning hade ett mer omfattande och betydelsfullt utvecklingsarbete 
påbörjats. Vi uppskattar MSU förberedande arbete med skolorna där de att poängterade vikten 
av att skolledningen att vara med. Trots denna insats, fanns det några skolor där ledning var 
inte delaktig och deras skolrepresentanter förlorade möjlighet att dra nytta av skolledningens 
stöd i utbildning. 
 
5.0 Slutsatser och rekomendationer 
Utvärderingarna från kursen visar att utbildningen var positiv och värdefull för de flesta 
deltagarna och kursledarna. Bland de fördelar som deltagarna upplevde fanns möjligheten att 
träffa lärare från andra skolor, samtala med varandra och utbyta erfarenheter och 
uppfattningar, utveckla färdigheter när det gäller lyssnande och arbeta med processer som kan 
hjälpa till att identifiera förbättringsområden. Integrationen av språk och skolutveckling 
verkar vara en värdefull modell för att hjälpa skolor att bygga lärande miljöer som möter 
personalens mångfacetterade behov.  
 
Deltagarnas förväntningar och stöd från den egna skolan var bland de viktigaste faktorerna 
som bidrog till framgång för deltagarna i kursen, definierat som deras förmåga att arbeta med 
kursmaterialet på ett sätt som passade deras behov. Den kanske tydligaste insikten under 
kursen, dock inte oväntad, var hur lite deltagarna hade arbetat med konceptet och litteraturen 
relaterad till olikheter och multikulturalitet. Vi hade utgått ifrån att bland skolor som hade 
identifierats som arbetande med olikheter och multikulturalitet skulle det finnas mer idéer och 
diskussioner kring olika perspektiv på olikheter och multikulturalitet, relaterat till olika 
uppfattningar och modeller för olikheter och utbildning. Vi uppfattar detta som en viktig 
utvecklingsdel i framtida kurser.   
 
MSU föreslog att utbildningen skulle vara processorienterad, erbjuda skolor att presentera sitt 
arbete för andra och stimulera skolor att fortsätta utvecklingen efter kursens slut. Det är vår 
övertygelse att kursen har svarat upp mot alla tre målen och försett skolorna med nya vägar 
för utveckling och nätverksbyggande. Vi uppfattar att detta har varit ett viktigt projekt för 
MSU.  Vi vill skicka med ett antal rekommendationer som vi tror är viktiga för andra 
liknande satsningar. 
 

1. Hela skolan, inklusive kursdeltagarna, måste vara väl informerade om kursen och 
utbildningsprogrammet 

2. Skolledningen måste delta i utbildningen 
3. Det måste vara en kontinuitet bland deltagarna under samtliga kurstillfällen  
4. Deltagarna måste ha stöd av sin skolledning och kollegor under utbildningen och 

representera hela skolan 
5. Det måste finnas ett forum i den egna skolan där deltagarna kan dela med sig av sina 

erfarenheter och upplevelser till sina kollegor för att få med hela skolan i 
utvecklingsarbetet 

6. Utbildningen måste ses som ett skolutvecklingsarbete snarare än som en 
kompetensutveckling inom ett specifikt ämnesområde 

7. Deltagarna måste förstå sin roll och sitt ansvar gentemot övriga deltagande skolor 
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