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SAMMANFATTNING  

 
Arbetet har som ambition att försöka belysa VISK-projektets (Världen i skolan) betydel-
se för undervisningen i globala frågor. Jag har också undersökt hur olika ämneslärare, 
som deltagit i projektet, har använt sina erfarenheter i sin undervisning.    
 
Tre lärare som varit inblandade och deltagit i projektet får komma till tals genom per-
sonliga intervjuer. Nedanstående frågeställningar har varit utgångspunkten i mitt arbete: 
 
• Vilken betydelse har projektet haft för deltagarnas utveckling som lärare? 

 
• På vilket sätt har lärarnas arbete i övrigt på skolan påverkats av deltagande i pro-

jektet? 
 
Till resultatet av undersökningen är en teoretisk genomgång av litteratur kopplad. Denna 
litteraturgenomgång ska försöka belysa hur forskning om skolutveckling och föränd-
ringsarbete har bedrivits historiskt och hur det bedrivs idag. Jag har, med undersökning-
en också velat se om VISK-projektet gett några spridningseffekter i övrigt på skolan. 
 
Resultatet av min undersökning visar att lärarna har blivit mer medvetna om att det inter-
nationella-, det historiska-, det etiska- och miljöperspektiven ska prägla undervisningen. 
Svaren i mina intervjuer pekar på att man blivit mer och mer observant på saker i nyhets-
flödet som kan vara användbart i den egna undervisningen. Arbetet med globala frågor 
genom de fyra perspektiven pågår ständigt i dagens skola och är alltså inget nytt. Men 
genom arbetet i projektet VISK, har detta blivit tydligare för de lärare som ingått i pro-
jektgruppen.     
 
Intervjuerna med lärarna visar att insikten och förståelsen för andra ämnens plats, utöver 
sina egna, i skolan har ökat. Detta faktum öppnar också vägen för ett ökat samarbete lära-
re emellan. De tre intervjuade lärarna uttryckte också att de märkt ett stigande intresse 
bland eleverna, angående globala frågor. Detta visade också de utvärderingar som gjor-
des efter olika aktiviteter som t ex föredrag, filmer eller temadagar.     
 
Vid intervjuerna med lärarna står det klart att en av svårigheterna i projektet har varit att 
hitta den tid som behövdes när t ex en temadag skulle planeras. Ofta lades denna plane-
ringstid som övertid på håltimmar mellan lektioner eller efter sista lektionen på dagen. 
Det är därför viktigt att det, i skolans ledning, finns förståelse för att projekt av det här 
slaget kräver resurser i form av tid och pengar. Vid mina intervjuer framfördes det också 
att det upplevdes positivt att det var en skolledare med i projektgruppen. 
 
En annan svårighet som kom fram under intervjuerna var att involvera flera av kolleger-
na på skolan i det arbete som föregick olika aktiviteter. De intervjuade lärarna upplevde 
dock att detta ändrade sig under tiden som projektet fortskred, då några andra i kollegiet 
engagerade sig i planeringsarbetet av aktivitetsdagarna.         
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BAKGRUND 

 
Varför internationalisering? 
 
Samtidigt som världens befolkning ständigt ökar, med stora försörjningsproblem som 
följd, så minskar avståndet mellan folk och länder. Vare sig vi vill eller inte, så utveck-
las våra möjligheter till kommunikation människor emellan. Datatekniken gör det dess-
utom möjligt för oss att utbyta information utan att behöva förflytta oss fysiskt. Vi får 
många gånger information utan att aktivt be om det. Att kunna utvärdera och försöka se 
vad som är viktigt i detta informationsflöde är inte lätt. Dagens ungdom behöver verktyg 
för att kunna klara den uppgiften. 
 
Sveriges medlemskap i EU gör att samarbetet över gränserna mellan Europas länder 
ökar. Fri rörlighet för arbetskraften, en av de fyra friheterna, kommer att medföra att da-
gens ungdomar till större utsträckning kommer att hitta sin försörjning någon annan-
stans än där de först såg dagens ljus. Att arbeta utomlands kommer att bli en realitet för 
många i framtiden. Detta särskilt nu när EU har utvidgats och numera består av 25 län-
der. 
 
Till detta kan vi lägga det allt större samarbetet inom ramen för de åtaganden som FN 
har. Världen finns i våra vardagsrum och kommer att förbli där. Skolans värld är inget 
undantag. Dagens elever måste få träna sig i att betrakta omvärlden ur olika perspektiv 
och förhoppningsvis upptäcka att de har en roll att spela i framtiden och att inse att de 
faktiskt kan påverka utvecklingen. 
 
Under våren 2001 till hösten 2003 deltog Globen i ett skolutvecklingsprojekt, initierat 
av skolverket och SIDA. Projektet gick under namnet; Världen i skolan, förkortat till 
VISK. Från Globen deltog en projektgrupp bestående av sex lärare och en skolledare. 
 
Utgångspunkten för projektet var att arbeta med skolutveckling och de fyra övergripan-
de perspektiven, som står inskrivna i de nationella styrdokumenten. De fyra perspekti-
ven är: det internationella-, det historiska-, det etiska- och miljöperspektivet. Tre kom-
muner i Sverige valdes ut att deltaga i projektet. Från varje kommun deltog sammanlagt 
sex projektgrupper. Två projektgrupper för stadiet F - 6, två för 7 - 9 och två för gymna-
siet. 
 
Jag har i arbetet kallat skolan, där de intervjuade lärarna arbetar, för Globen. Den funge-
rade, under tiden för projektet, som en 7 – 9 skola. Den har ca 450 elever och där finns 
ca 60 anställda. Personalen är indelad i fem arbetslag, där ett arbetslag består av special-
pedagoger och elevassistenter. Personalen i detta arbetslag arbetar inom skolans resurs-
centrum för elever med särskilda behov. De övriga fyra arbetslagen består av undervi-
sande lärare som utöver detta också är handledare för ca 13 – 15 elever ur årskurs 7 – 9. 
Två sådana handledningsgrupper bildar en undervisningsenhet. Lärarna i arbetslaget har 
i möjligaste mån undervisning för samma elever. Detta är mycket viktigt i elevvårdsar-
betet.  
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Arbetslaget leds av en samordnare som utöver detta sitter med i skolans ledningsgrupp. 
Samordnarens uppgift är också att vara skolledningens informationskanal in till arbets-
lagen. På skolan bedrivs också parallellt med detta två andra projekt. Ett av arbetslagen 
arbetar med ett skolutvecklingsprojekt inom ramen för EU:s Comenius program. Globen 
har också, under två års tid, drivit ett projekt med livsstilsprofil där hörnstenarna är 
ANT-undervisning (alkohol, narkotika, tobak), friskvård och kost samt undervisning i 
etik och moral. 
 
Förutsättningarna för VISK-projektet var att de personer som var intresserade av under-
visning i internationella frågor skulle anmäla sig till skolledningen. Sex lärare anmälde 
sig helt oberoende av varandra och vilka ämnen de undervisar i. Det var följaktligen 
inget arbetslag som anmälde sig och de hade heller inte tidigare arbetat tillsammans i 
någon projektgrupp. De deltagande lärarna kom från arbetslag 2, 3 och 4 vilket gav en 
bra spridning bland skolans olika arbetslag, vilket är viktigt inte minst när det gäller att 
få information om VISK-gruppens arbete, till de andra arbetslagen. Bland de ämnen som 
fanns representerade var: hemkunskap, svenska, engelska, slöjd, matematik, no-ämnen 
och so-ämnen.  
 
 
Målsättning med projektet 
 
VISK-projektgruppen beslutade sig för att utgå från det arbete, inom projektramen, som 
redan fanns på skolan. Exempel på detta var Operation dagsverke, som elevorganisatio-
nen i Sverige genomför varje år. Operation dagsverke är en dag då eleverna, med eget 
arbete får möjlighet att hjälpa till att samla in pengar till något hjälpprojekt i ett utveck-
lingsland. För innevarande år 2004, gick pengarna till utbildning av framför allt flickor i 
Kongo-Kinshasa. I övrigt under tiden för VISK-projektet har årskurs 9 på Globen ge-
nomfört Operation dagsverke till förmån för Honduras, Kambodja, och Paraguay. När 
elevrådet på Globen beslutade att skolan skulle genomföra Operation dagsverke blev det 
naturligt att projektgruppen ställde upp och stöttade. Andra exempel på arbete i globala 
frågor som redan mer eller mindre arbetades med på skolan var Nobeldagen och FN-
dagen. Syftet var att lyfta fram och fördjupa arbetet med dessa dagar. För att genomföra 
det arbetet togs följande fyra mål: 
 
 
• Att hjälpa eleverna att se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang. 
• Att försöka skapa förståelse och solidaritet i internationella frågor. 
• Att ge eleverna beredskap till att ta ställning i globala frågor. 
• Att ge beredskap till att agera i globala frågor utifrån läroplanens värdegrund. 
 

 
Intentionen i projektgruppen var att ge eleverna upplevelser som skulle väcka deras in-
tresse, att sätta sig in i hur människor i olika delar av världen lever – att ge dem ”nya 
glasögon att betrakta världen med”, som en lärare uttrycker det i en av mina intervjuer. 
 
För att nå dessa mål valde projektgruppen att arbeta med en metod som Susan Fountain 
beskrivit i sin bok ”Att undervisa för utveckling”.1 I boken beskrivs metodens tre grund-
                                                 
1 Fountain, Susan (1997), Att undervisa för utveckling, Studentlitteratur, sid 14 
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grundpelare; utforska – reagera – agera. Utforskningsfasen innebär att eleven samlar in 
information och ställer samman den för att analysera och få förståelse. I reaktionsfasen 
får eleven tillfälle att utveckla empati, inlevelse och engagemang. Slutligen i aktionsfa-
sen blir det tillfälle att agera. Projektgruppen arbetade med metoden på följande sätt: 
 
* Utforska/få information  -     morgonsamlingar 

- föreläsningar 
- filmer 
- materialinsamlingar 
- grupparbeten 

 
* Reagera   -     empati 

- inlevelse 
- engagemang 
- förståelse/medvetenhet 

 
* Agera   -     ”Operation dagsverke” 

- skänkt pengar till ”Hjärta till hjärta” 
- visat upp skolans arbete i media 

 
En av de utgångspunkter då Globen gick med i projektet var att titta på vad som redan 
gjordes på skolan när det gäller globala frågor. För att kunna genomföra projektet och 
samtidigt få med sig det övriga kollegiet ställde sig gruppen ett antal frågor: 
 
 
• Hur ska vi arbeta?  
• Varför ska vi arbeta med de fyra perspektiven? 
• Vad är nytt?  

 
 
Som ett led i det arbetet har skolan börjat se över sina lokala kursplaner. De flesta är 
överens om att de globala frågorna genom de fyra perspektiven redan finns med i under-
visningen. Projektgruppen menar dock att för att nå en större medvetenhet bland under-
visande personal, så bör det skrivas in i de lokala kursplanerna. Detta arbete har påbör-
jats via ämneskonferenser i de olika ämnena. 
 
Utöver ovan nämnda aktiviteter för eleverna, under de tre år som projektet pågått, så har 
ett antal studiedagar anordnats, både enskilt för Globen och för skolpersonalen i hela 
kommunen. Vid ett tillfälle var även en av de andra kommunernas projektgrupper in-
bjudna. Under projektets gång har de deltagande kommunernas projektgrupper träffats 
vid ett tillfälle. Globens kommun och en av de andra deltagande kommuners grupper har 
utöver det träffats ytterligare tre gånger för att utbyta erfarenheter.  
 
Projektdeltagarna på Globen har också erbjudits handledning i att arbeta i projekt, detta i 
samarbete med Linköpings Universitet. Under hösten 2003 deltog projektgruppen i en 
studieresa till New York och FN:s huvudkontor, arrangerad av SIDA. Syftet med resan 
var att få en inblick i hur FN och dess organisationer arbetar. 
 



 7 

Definition av begrepp 
 
De fyra övergripande perspektiven som projektgruppen arbetade utefter står omskrivna i 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, LPO 94, under rubriken: Skolans värde-
grund och uppdrag. Där slår man fast att det är angeläget att dessa perspektiv finns med 
och sätter sin prägel på undervisningen i skolan.2 
 
Det historiska perspektivet ska ge eleverna beredskap inför framtiden och utveckla deras 
förmåga till dynamiskt tänkande. 
 
Miljöperspektivet ska ge eleverna möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva direkt 
kan påverka. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 
och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. 
 
Det internationella perspektivet är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och skapa internationell solidaritet. Det är också viktigt för att ut-
veckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 
 
Det etiska perspektivet ska ge eleverna en grund och främja deras förmåga att göra per-
sonliga ställningstaganden. 
 

                                                 
2 Utbildningsdepartementet (2000), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet LPO 94, Fritzes offentli-
ga publikationer, sid 7f 
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SYFTE 

 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur VISK-projektet har påverkat de deltagande 
lärarnas sätt att arbeta i skolan och på det sättet bidragit till skolutveckling. Men också 
se hur forskning om skolutveckling sett ut historiskt och hur den förändrats till idag. Jag 
vill med undersökningen också se om projektet gett några spridningseffekter i övrigt på 
skolan.  
 
   
 
 
 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
 
De frågeställningar som jag utgått ifrån är följande: 
 
• Vilken betydelse har projektet haft för deltagarnas utveckling som lärare? 

 
• På vilket sätt har lärarnas arbete i övrigt på skolan påverkats av deltagande i pro-

jektet? 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Prolog: Jag bestämde mig för att den undersökta skolans namn inte ska anges i arbetet. 
När det i texten syftas på den aktuella skolan kommer den att benämnas Globen. Vidare 
har jag valt att kalla de intervjuade lärarna för A, B och C. Detta för att det i möjligaste 
mån inte ska kunna gå att se vilka de är. 
 
Undersökningen har genomförts under vecka 29 – 30 år 2004. Undersökningen utgjor-
des av intervjuer med tre stycken lärare som deltog i projektet. I arbetet har jag kallat 
dem för lärare A, B och C. Lärare A har hemkunskap som huvudämne, lärare B undervi-
sar i historia, religion och svenska samt slutligen lärare C som undervisar i slöjd och 
språk. 
 
Jag bestämde mig för att använda intervjuform därför att jag skulle ha en större frihet att 
lägga till frågor eller formulera om frågor, beroende på de svar jag fick. Eftersom jag 
genomfört intervjuerna under semestertid fick jag av tidsskäl sprida ut dem under en 
dryg vecka. En av de i undersökningen ingående lärarna fick jag intervjua per telefon då 
vi inte kunde hitta en tid som passade oss båda. Intervjuerna tog ungefär 2 timmar per 
styck att genomföra. 
 
Vid intervjuerna gjorde jag anteckningar som jag sedan har renskrivit. Därefter sam-
manställde jag alla svaren på varje fråga, var för sig, för att sedan försöka gruppera lik-
nande svar och på så sätt få en överblick av vad de intervjuade hade svarat. Denna grup-
pering av svaren gjorde att det var lättare att göra jämförelser och generella tolkningar. 
Jag har skrivit svaren i form av löpande text istället för att redovisa vad varje lärare sva-
rat på varje fråga.  
 
För att vara förberedda inför intervjun fick de ett antal frågeställningar att fundera på i 
förväg. Jag har grupperat frågorna under några rubriker, som går tillbaka på de fråge-
ställningar jag har i mitt arbete. 
 
 
Metoder/arbetssätt 
 
På vilket sätt har du förändrat ditt sätt att undervisa genom att du deltagit i projektet? 
 
Varför tycker du att det är viktigt med undervisning i globala frågor? 
 
 
Skolutveckling 
 
Vilket stöd finns för denna typ av frågor i skolan idag, exempelvis i läroplaner och loka-
la kursplaner? 
 
På vilket sätt har projektet tillfört något nytt till skolan? 
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Egen utveckling/fortbildning 
 
På vilket sätt har projektgruppens sammansättning påverkat dig? 
 
Hur har projektgruppen påverkats av projektet? 
 
Hur tycker du att det har varit att arbeta i projektform, positivt och negativt? 
 
 
Genom att använda dessa rubriker hoppas jag att kunna utröna om lärarnas arbetssätt har 
förändrats, men också se om de upplever att skolan påverkats och hur de själva utveck-
lats i sin lärarroll.  
 
De tre intervjuade lärarnas svar har jag noterat i form av anteckningar som jag sedan 
sammanställt. Utgångspunkten har varit de frågeställningar som angivits ovan, men un-
der intervjuernas gång så har det tillkommit en del följdfrågor. En del frågor har formu-
lerades om. 
 
När de tre lärarna tillfrågades om medverkan i min undersökning, informerades de om 
min sekretess och att det i möjligaste mån inte ska framgå vilka de är och på vilken sko-
la de arbetar. 
      
En svårighet i arbetet är att min egen roll inte är helt objektiv. Detta beror på att jag är en 
av intressenterna, nämligen lärare på skolan och deltagare i projektet. Det finns därför en 
risk att jag i alla lägen inte klarar att vara helt objektiv, utan att mina egna åsikter under-
stundom kan framskymta. Ibland kanske det i texten framskymtar för mig självklara sa-
ker, men som för den oinvigde ter sig oklara och diffusa. Min ambition är dock att försö-
ka ge en så rättvisande och opartisk bild av projektet som är möjlig. 
 
 

TIDIGARE FORSKNING OM SKOLUTVECKLING 

 
 
Vad är skolutveckling? 
 
Begreppet skolutveckling finns det många definitioner på. Den vanligaste går ut på att 
man utvecklar verksamheten från ett läge till ett förbättrat sådant. Skolutveckling skulle 
alltså vara något framåtriktat. Man går från något sämre till något bättre och positivt. 
Men skolutveckling kan också stå för skolreformer och implementering av skolreformer. 
Efter andra världskriget har skolan förändrats mycket och det som stått för de föränd-
ringarna är de olika skolreformerna med tillhörande läroplaner. Ingrid Carlgren tar upp 
detta i sin doktorsavhandling: Lokalt utvecklingsarbete, framlagd 1986 på Göteborgs 
Universitet, samt i boken: När inget facit finns skriven av Ingrid Carlgren och Berit 
Hörnqvist 1999. 
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Forskningens roll i skolutvecklingsarbetet har förändrats under de senaste 50 åren. Från 
att ha rubricerats som ”Jakten på Metoden”,3 där forskningen arbetade i nära samarbete 
med fältverksamheten för att omsätta sina forskningsresultat, så har den idag istället 
knutits till den långsiktiga utbildningsplaneringen. 
 
Lärarens roll i skolutvecklingsarbetet har också genomgått en stor förändring. Från att 
ha varit de som levererat hypoteser åt forskningen att pröva, har de idag fått rollen som 
”forskare”. De utvecklar och prövar sina lösningar utifrån sin egen skolverksamhet.  
 
I dagens skola är förändringsarbete ofta lokalt relaterat. En skola upptäcker att det finns 
behov att utveckla/förändra någon del av verksamheten och utvecklar då en egen lösning 
anpassad till den lokala verksamheten på skolan. Man ska utveckla egna lösningar – inte 
andras. 
 
I Ingrid Carlgrens och Berit Hörnqvists bok  ”När inget facit finns …” sammanfattas de 
senaste 50 årens utveckling kronologiskt i följande modell:4  
 
 
 
Modeller för  Syfte  Relation lärare-forskning 
skolutveckling 
 
 
Försöksverksamhet Producera ny kunskap Lärarna utvecklar hypoteser 
    som forskarna prövar 
 
 
Pedagogiskt utvecklings- Utveckla praktiskt Lärarna utvecklar fram- 
arbete  framkomliga vägar komliga vägar som forskarna 
    prövar 
 
 
Lokalt utvecklings- Omsätta forskningens Lärarna konkretiserar och an- 
arbete  resultat  passar av forskningen fram- 
    tagna lösningar 
 
 
Lokal skolutveckling Utveckla egna lösningar - Lärarna utvecklar och prövar 
  inte andras  lösningar relativt målen 
 
 
Modellen visar hur forskningen förändrats och går från en styrd verksamhet för att hitta 
en pedagogisk universalmetod, färdig att använda och till en lokal skolutveckling med 
lösningar som styrs av de förutsättningar som finns på respektive skola. 
 
                                                 
3 Carlgren, Ingrid och Hörnqvist, Berit (1999), När inget facit finns…om skolutveckling i en decentralise-
rad skola, Liber Distribution, sid 8 
4 Carlgren, Ingrid och Hörnqvist, Berit (1999), När inget facit finns…om skolutveckling i en decentralise-
rad skola, Liber Distribution, sid 13 
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I en proposition, 1990/91:28, står att läsa: ”Ett större lokalt ansvartagande ser jag som 
nödvändigt eftersom det är min övertygelse att kraften i skolans utveckling nu måste sö-
kas i klassrummen och i den enskilda skolan. Det är lärarnas erfarenheter och professio-
nalism som måste tas tillvara. De goda exemplens makt måste kunna föras vidare till 
andra skolor. Den lokala utvärderingen av skolan bildar grunden för en sådan process”.5  
 
En direkt konsekvens av denna proposition blev att läroplaner och kursplaner fick en 
annan utformning. Nu angavs mål och riktlinjer istället för stoff och metoder. Hur målen 
skulle nås skulle bli något som löstes lokalt. Kommunerna blev nu huvudman för både 
skolutvecklingen samt lärarnas kompetensutveckling.  
 
 
Svårigheter med att få spridningseffekter av skolutvecklingsprojekt 
 
Det finns ett antal strategier för hur man ska nå spridningseffekter från ett skolutveck-
lingsprojekt. Vilket man än väljer så kommer man att upptäcka att det är skolans egen 
kultur som måste passa in för att strategin ska bli framgångsrik.6 
 
I sin doktorsavhandling har Ingrid Carlgren gjort en sammanfattning av forskningen om 
skolutvecklingsarbete.7 Där konstaterar hon att merparten av forskningen har dålig ge-
nomslagskraft och har svårt att anammas ute i skolverksamheten. Förklaringen till detta 
skulle bero på felaktiga strategier för implementering. Det går inte att göra färdiga pro-
dukter utan man utgår från sådana lösningar som kan anpassas till de olika lokala be-
tingelserna på respektive skola. Utvecklingsarbete i form av lokalt utvecklingsarbete är 
därför att föredra.8   
 
Viktigt i sammanhanget är också, enligt Ingrid Carlgrens och Berit Hörnqvist, att man är 
klar på vem och varför ett skolutvecklingsarbete ska starta. Skolledare och lärare har 
ofta skilda förhållningssätt. Skolledare har mer ett skolförbättringsperspektiv medan lä-
rare utgår från egna speciella frågor. Det är viktigt att initiativet kommer från skolan. 
Lärarna ska äga både problem och lösningar, men det viktigt att det finns stöd både upp-
ifrån och utifrån för att man ska lyckas. Andra studier som boken tar upp är att grund-
läggande arbetssätt och arbetsmetoder förändras endast marginellt.9 Läraren överger inte 
metoder eller arbetssätt som fungerar för att ersätta det med något nytt och oprövat. 
 
Rektorn spelar en stor och viktig roll i skolutvecklingsarbetet. Inte genom att vara dri-
vande i processen, utan genom att skapa förutsättningar till förändringsarbetet. Men 
även i det fortsatta arbetet är skolledningens engagemang viktig. Personalgruppen måste 
känna att det finns stöd för deras arbete från politiker, föräldrar och det övriga samhäl-
let.10  

                                                 
5 Carlgren, Ingrid (1986), Lokalt utvecklingsarbete, Akademisk avhandling, Institutionen för pedagogik, 
Göteborgs universitet, sid 18 
6 Carlgren, Ingrid och Hörnqvist, Berit (1999), När inget facit finns…om skolutveckling i en decentralise-
rad skola, Liber Distribution, sid 14 
7 Ibid, sid 18 
8 Ibid, sid 19 
9 Ibid, sid 15 
10 Carlgren, Ingrid och Hörnqvist, Berit (1999), När inget facit finns…om skolutveckling i en decentrali-
serad skola, Liber Distribution, sid 74 
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En svårighet med spridningen av skolutvecklingsprojekten är att de drivs av personer 
med stort engagemang, så kallade eldsjälar. Eldsjälarna riskerar i många fall att ta på sig 
alldeles för stor arbetsbörda om de inte får rätt stöd från sin skolledning. Detta påverkar 
också möjligheterna att kunna involvera den övriga personalen på skolan. Rätt stöd från 
ledningen innebär också att det sätts av tillräckligt med resurser i form av tid och peng-
ar. Tiden verkar vara en bristvara i skolan idag. Ingrid Carlgren och Berit Hörnqvist tar i 
sin bok upp hur viktigt det är att skolutvecklingsarbetet får den tid det behöver.11 Lärar-
yrkets förändring har inneburit att många i personalgruppen känner sig bestulna på tid. 
Det är inte ovanligt, hävdar de i sin bok, att många uppfattar att skolutvecklingsarbete 
sker på övertid. Behovet av ekonomiskt stöd är ofta kopplat till möjligheten att frigöra 
tid för de som ska ingå i skolutvecklingsgruppen. 
 
Ett annat sätt som provats för att nå bättre spridningseffekt är att utbilda piloter, resurs-
personer eller resurslag. Vid uppföljning har det visat sig att man bara nått begränsade 
framgångar. Resultaten från skolutvecklingsprojekten stannar oftast inom den grupp 
som varit involverade i arbetet. Det kan bero på att de som arbetar i gruppen inte släpper 
in andra utan sluter sig. Men orsaken kan också vara personalen utanför gruppen inte 
känner sig delaktiga i utvecklingsarbetet. 
 
De processer som påverkar och omformar en arbetsgrupp har stor betydelse för hur re-
sultatet av ett skolutvecklingsprojekt ska bli. Rolf Granér tar upp detta i boken personal-
gruppens psykologi. Han pekar bl a på hur viktigt det är att arbetsgruppens mandat är 
tydligt gentemot den övriga personalen.12 Det är också viktigt att alla får information om 
syftet med utvecklingsarbetet och hur arbetet fortskrider. 
 
 
Varför globalisering/ internationalisering i dagens skola? 
 
Vi lever i ett föränderligt samhälle. Vare sig vi vill eller inte så förändras vårt samhälle 
och krafterna bakom detta upplevs av många som omöjliga att påverka. Alla områden i 
samhället berörs, informationstekniken, världshandeln och miljöeffekterna, för att näm-
na några. De gränser som vi sedan länge stakat ut gäller inte längre. I en sådan omväl-
vande tid är det viktigt att de kommande generationerna blir utrustade med rätt verktyg 
som gör att man kan möta och kanske också påverka utvecklingen. Svårigheten är dock 
att med fel agerande, hamnar vi i en utveckling som leder till oönskade konsekvenser. 
Kunskap är en viktig del i detta och det gör också lärarens roll betydelsefull. I boken: 
Den globala resan, skriven av Knud Vilby, beskrivs en rad områden där en positiv ut-
veckling är möjlig, men där också en rad problem finns.13 Vårt handlande i Sverige får, 
på grund av globaliseringen, oanade följder på andra sidan jordklotet. Genom att skapa 
förståelse om andra kulturer och levnadsmönster kan vi få möjlighet att förändra utveck-
lingen i rätt riktning.           
 

                                                 
11 Ibid, sid 75 
12 Granér, Rolf (1994), Personalgruppens psykologi, Studentlitteratur, sid 16 
13 Vilby, Knud (1998), Den globala resan, Studentlitteratur, sid 9 
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REDOVISNING AV INTERVJUMATERIALET 

 
 
 
Metoder/arbetssätt 
 
Alla de tre intervjuade lärarna är eniga om att projektet har påverkat deras sätt att under-
visa. Det betyder dock inte med automatik att de har börjat använda nytt stoff och bytt ut 
allt det gamla. Men de har däremot blivit mer medvetna och tänker genom de fyra per-
spektiven i allt de läser eller får information om genom media. 
 
Hur kan jag använda detta i min undervisning? Det är en fråga som de ofta ställer till sig 
själva. Lärare B och C uppger att de undervisat i internationalisering förut, men nu blivit 
mer medvetna om vad de vill uppnå med sin undervisning. ”Jag tänker bredare och inte 
bara på mina egna ämnen”, säger lärare B. Jag har fördjupat arbetet med globala frågor, 
säger lärare C. Jag har också kunnat jämföra och utvärdera vad jag gjort tidigare, fortsät-
ter hon. 
 
Studiedagar och föreläsningar, som bekostats av projektet, är något som de intervjuade 
lärarna också gärna lyfter fram som inspirationskällor i det fortsatta skolarbetet. Det är 
något som inte bara projektgruppen har fått sig till del, utan även det övriga kollegiet på 
skolan. Utbytet mellan de övriga skolorna i projektet har också bidragit med att ge grup-
pen nya idéer och infallsvinklar. Lärare A framhåller att projektet har haft mycket drag-
hjälp av SIDA och skolverket. Många av de föreläsare som engagerats av dem hade varit 
omöjliga för en enskild skola att boka in. 
 
Att arbeta med internationella frågor i skolan är en viktig uppgift för oss lärare, menar 
lärare A. Informationsflödet genom bl a internet och TV är så stort att vi behöver större 
kunskaper om och kring vår omvärld för att kunna ta emot och tolka det vi ser och hör, 
fortsätter hon. Det handlar om att vidga elevernas vyer och skapa diskussioner i klass-
rummet, enligt lärare C. Världen befolkas av många olika människor med olika bak-
grund i form av kultur och tradition, det går att upptäcka inte minst i den egna klassen, 
fortsätter hon. Samma resonemang är lärare B inne på. Vi får fler och fler invandrare till 
vårt land och ska vi lyckas integrera dem i vårt samhälle måste vi lära av varandra och 
skapa förståelse för varandras kulturer. Att integrationen är viktig ser vi inte minst på att 
regeringen och dess ansvarige minister jobbar intensivt med dessa frågor. 
 
Lärararbetet handlar mycket om att ge eleverna en så bred och grundlig faktabas att de 
med hjälp av den ska kunna närma sig händelser med flera olika infallsvinklar och 
kopplingar bakåt i tiden, säger lärare B. Ofta har en händelseutveckling en historisk 
grundorsak och den är inte så lätt att upptäcka utan att man har denna bas att stå på, fort-
sätter hon. 
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Skolutveckling 
 
Alla de tre intervjuade lärarna menar att det finns stöd i LPO 94 för de fyra perspekti-
ven, men att alla lärare kanske inte har dessa formuleringar framför ögonen när man sit-
ter och planerar sina lektioner. De är dock överens om att vid en närmare betraktelse 
skulle man säkert upptäcka att de globala frågorna och de fyra perspektiven finns med. 
Det som de intervjuade lärarna lyfter fram som en positiv följd av projektet är att det 
togs beslut om att skriva in de fyra perspektiven i de lokala kursplanerna. Lärare A säger 
att det faktum att det var en skolledare med i projektgruppen gjorde att detta beslut för-
ankrades i skolledningen och därmed gick lättare att genomföra. Det är uppfattning som 
de andra två lärarna också uttrycker i sina svar. 
 
En svårighet i projektarbetet var att få till en bra kommunikation och ett samarbete mel-
lan projektgruppen och resten av kollegiet. Projektgruppens uppgift var att planera och 
förbereda temadagar med ett bra innehåll. ”Dessa temadagar skulle sedan genomföras av 
våra andra kollegor”, säger lärare A. ”Det är därför viktigt att våra arbetskamrater får in-
formation om vad som sker i projektet”, fortsätter lärare A. Risken är annars stor att det 
blir ett vi och dom förhållande mellan projektgruppen och kollegiet samt att projektet 
inte får någon spridning utanför projektgruppen. Det är blir lätt så att ett projekt står och 
faller med projektgruppen, avslutar lärare A. 
 
 
Egen utveckling/fortbildning 
 
Projektgruppens sammansättning upplever alla tre lärarna som mycket positiv. Det fak-
tum att alla projektdeltagare själva hade valt att få jobba i projektet gjorde att det blev en 
positiv anda, där alla drog åt samma håll. Normalt brukar det vara ett arbetslag som får 
en uppgift och då brukar det alltid finnas någon eller några som inte är lika entusiastiska 
till arbetet. Det är en uppfattning som alla de tre intervjuade lärarna framför. För många 
i projektgruppen innebar det alltså att de skulle få jobba med kollegor som de normalt 
inte jobbar tillsammans med men som hade samma intresse för uppgiften. Det faktum 
att det fanns så många olika ämnen representerade gjorde att det blev många olika in-
fallsvinklar på de frågor som togs upp i gruppen. ”Förståelsen för andra ämnen ökade”, 
som lärare A framhåller. Man ser möjligheterna till samarbete även i framtiden, fortsät-
ter hon. Även här framhåller alla tre lärarna att det har varit positivt med en skolledare i 
gruppen. Skolledarens uppgifter i dagens skola handlar väldigt mycket om ekonomi och 
det kan vara bra att träffa och samarbeta med sina medarbetare under andra former, me-
nar man. 
 
De intervjuade lärarna är överens om att projektgruppen har fungerat bra redan från bör-
jan. ”Var och en gjorde det som de var bäst på”, säger lärare C. Gruppkänslan stärktes 
och därmed också den enskilde gruppmedlemmen. ”Detta tycker jag har påverkat oss 
även i det ordinarie arbetet utanför projektet”, fortsätter hon. ”Vi är öppnare mot varand-
ra”. 
 
På frågan hur det varit att jobba i projektform är de tre lärarna samstämmiga när det 
gäller att hitta positiva saker. Man tar upp saker som att sammanhållningen och att 
gruppkänslan stärkts. Att känna sig delaktig i skolutvecklingen på skolan och att få bra 
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och hög kvalitet på sin kompetensutveckling, är andra saker som också nämns i inter-
vjuerna. ”Kompetensutveckling kostar pengar”, säger lärare A. ”Och pengar är någon-
ting som skolan idag saknar”, fortsätter hon. 
 
 
Svårigheter under projekttiden  
 
På den negativa sidan är det tidsbristen och schemaproblem som dominerar. Alla de tre 
intervjuade lärarna uppger att det har varit svårt att under tiden som detta projekt fort-
löpt, hitta tillfällen under arbetsdagen då alla de inblandade hade möjlighet att närvara. 
Ofta fick de samlas efter ordinarie arbetstids slut, eller på håltimmar mellan lektionspass 
då man egentligen skulle jobba med något annat. Problem med att lägga schemat när de 
olika temadagarna skulle genomföras, fanns också. Skolans alla elever kunde inte rym-
mas samtidigt i aulan, vilket gjorde att en del föreläsare fick köra dubbla pass. Tider för 
elevernas skollunch skulle också passas in i schemat, eftersom alla inte fick plats i mat-
salen samtidigt. Lärare A och B tar också upp att det från projektledningen, SIDA och 
skolverket, till en början var mycket oklart vad man ville uppnå med projektet. ”Det 
kändes som att gå på gungfly” ,  ”Vad ska det bli av detta”? Det är ett par frågor som 
man ställde sig. Detta gjorde att det tog tid att komma igång med själva projektarbetet. 
 
En annan sak som kommer fram i intervjuerna är hur samspelet mellan projektgruppen 
och det övriga kollegiet fungerat. ”Det blir lätt att projektgruppen sluter sig och vi får 
inte med de andra”, säger lärare A. ”Det är mycket viktigt att alla får insyn i vad ett så-
dant här projekt innebär och syftar till, vi bryter faktiskt schemat och verksamheten som 
tar tid från den ordinarie undervisningen”, fortsätter hon. Samarbetet fungerade dock 
bättre och bättre när VISK-projektet hade rullat på ett tag. Under sista året var flera lära-
re utanför projektgruppen med i förberedelsearbetet inför våra olika aktiviteter, tillägger 
hon.  
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DISKUSSION OCH AVSLUTNING 

 
Den här uppsatsen var tänkt att handla om de globala frågornas plats i dagens skola. 
Men efter att ha skrivit och brottats med texten så märkte jag att det också handlar lika 
mycket om skolutveckling, men även svårigheter att bedriva skolutveckling på en ar-
betsplats. Skolan upplevs ofta som en konservativ plats där förändringar tar mycket lång 
tid och många gånger inte alls blir som man tänkt sig. Hur kommer det sig? När man lä-
ser Ingrid Carlgrens avhandling och hennes bok ; När inget facit finns, skriven tillsam-
mans med Berit Hörnqvist, upptäcker man att det finns många faktorer som påverkar 
skolutvecklingsarbetet på en skola. 
 
Skolutvecklingsprojektet VISK har bedrivits på Globen under en period av tre år. Nu 
när projekttiden löpt ut kan man ställa sig ett par frågor: Vad har hänt på skolan? Vilka 
spår har projektet lämnat efter sig? I mina intervjuer kommer det fram att det mest på-
tagliga som går att peka på är att medvetenheten om de fyra perspektivens plats i under-
visningen har ökat. Detta mycket tack vare de nya skrivningarna i våra lokala kursplaner 
som det beslutats om. Men har vi förändrat vårt arbetssätt eller våra metoder? Nej, det är 
snarare våra attityder till hur undervisning i globala frågor skulle kunna bedrivas, som vi 
håller på att förändra. I mina intervjuer säger lärarna bl a att: ”Jag tänker bredare, inte 
bara på mina ämnen”, ”Förståelsen för andra ämnen ökar” och ”Man ser möjligheter till 
samarbete med andra lärare i framtiden” Det visar på, tycker jag, att lärarna i VISK-
gruppen har börjat använda sina ”nya glasögon”. 
 
 Men tanken med projektet har inte varit att öka medvetenheten för bara VISK-gruppen, 
utan också för det övriga kollegiet på skolan. På det hela taget kan man säga att VISK-
projektet har varit framgångsrikt. Lärarna i mina intervjuer upplever alla att de utveck-
lats både på det personliga planet och i rollen som lärare. De temadagar som genomförts 
har mottagits positivt av både elever och lärare. Det visar de utvärderingar som gjorts. 
Många nya idéer har kläckts och metoder har provats. Men utanför projektgruppen har 
spridningen dock blivit mindre.  
 
Detta kan ha flera förklaringar. Det kan bero på att temadagarna planerades helt och fullt 
av projektgruppen. När det var dags att genomföra en temadag så var det bara att hämta 
en färdig planering med tillhörande schema. Det fanns också förslag på extrauppgifter 
för fördjupning. Det kan tyckas vara ett himmelrike för en lärare att få lägga vantarna på 
ett material av färdigplanerade lektioner. Men man också förstå att det dyker upp fun-
deringar hos många av när man inte själv varit delaktig. Projektgruppen å andra sidan 
gruvar sig kanske för hur materialet ska tas emot. Kommer det att hålla måttet? 
 
Hur projektgruppen uppfattar sig själv i förhållande till den övriga organisationen, kan 
också ha betydelse för hur resultatet av gruppens arbete blir.14 Här skriver Rolf Granér 
att: ”Dåliga relationer till omvärlden kan innebära att gruppen eventuellt sluter sig”. 
Skulle en grupp som sysslar med utvecklingsarbete av något slag, vara ifrågasatt av den 
övriga personalen på något sätt, kommer dess arbete att präglas av oro och stress. Jag 

                                                 
14 Granér, Rolf (1994), Personalgruppens psykologi, Studentlitteratur, sid 16 
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menar inte att VISK-gruppen inte hade något existensberättigande på skolan, men det 
fanns säkert några i personalgruppen som uppfattade VISK-projektet som något på-
tvingat och därför inte kände någon delaktighet i dess arbete. 
 
Ingrid Carlgren och Berit Hörnqvist skriver att: ”lärarna måste äga problemet och även 
lösningen”.15 De måste känna delaktighet för att kunna engagera sig. Om projektgrup-
pen sluter sig  är det lätt att de möts av skepsis från det övriga kollektivet. 
 
Går man tillbaka till den forskning som gjorts på skolutvecklingsområdet så hittar man 
ganska snart troliga orsaker till att spridningen i detta fall inte blev så lyckosam. Grup-
pens sammansättning kan vara ett skäl, den bestod enbart av intresserade personer, eld-
själar som med stor entusiasm jobbade fram material till de övriga av skolans lärare. 
”Det blir lätt ett vi och dom förhållande”, sa en av lärarna i min intervju. I slutfasen av 
projekttiden bjöds andra intresserade lärare in i planeringsarbetet och då kunde märkas 
ett något stigande engagemang i det övriga kollegiet. Det är något som talar för tesen att 
man måste känna delaktighet för att påverkas positivt. 
 
En annan tanke som dyker upp när jag läser litteraturen om skolutveckling är skolver-
kets agerande i projektet. Lärarna säger att direktiven från skolverket var mycket luddiga 
och otydliga. ”Vi visste inte först vad det gick ut på. Det var som att gå på gungfly”. 
Carlgren/Hörnqvist hävdar i sin bok att ”det gäller att skapa samling kring en gemensam 
idé”.16 Var direktiven från skolverket medvetet luddigt skrivna för att tvinga VISK-
gruppen att utforma uppgiften efter vår skolas speciella förutsättningar? Jag tror det. När 
vi sammanträffat med de andra skolorna, både i vår kommun och i de andra kommuner-
na, så har ingen gjort lika. Andemeningen, undervisning med utgångspunkt i de fyra 
perspektiven, är den samma men vägen dit är väldigt olika.  
 
Det finns, som jag tidigare angett i mitt arbete, ytterligare ett skolutvecklingsprojekt på 
Globen. Den arbetsgruppen är engagerad i ett Comeniusprojekt, inom ramen för EU. Jag 
ingår i det arbetslag som arbetar med detta EU-projekt. Det var oundvikligt men också 
frestande att jämföra de två projektgrupperna med varandra. Här går det att se en lik-
nande utveckling av projektgrupperna, från att vara slutna till att bli mer öppna. I båda 
fallen beror den utvecklingen på att man informerade de som inte var involverade om 
vad arbetet syftade till och vilka resultat man uppnått. Då kan man undra varför är vi så 
dåliga att informera när vi vet hur viktigt det är? Ja, jag återkommer till Ingrid Carlgren, 
hela personalgruppen måste känna delaktighet, inte bara de som ingår i projektgruppen. 
Framför allt gäller detta i tider då det upplevs att arbetsuppgifterna blir fler men arbets-
tiden är den samma. Skolan är säkert inte den enda arbetsplatsen som brottas med trög-
het i utvecklingsarbetet. Det skulle vara mycket intressant att undersöka och fördjupa sig 
mer i detta ämne. 
 
 

                                                 
15 Carlgren, Ingrid och Hörnqvist, Berit (1999), När inget facit finns…om skolutveckling i en decentrali-
serad skola, Liber Distribution, sid 15 
16 Ibid, sid 15 
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