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Abstract 
 
Author: Šejla Hrustanović 
Title: School Segregation - A qualitative comparative discourse analysis on school 
segregation at a local level [Translated title]  
Supervisor: Yonhyok Choe 
 
 
Today the Swedish education system faces major challenges. This research deals with school 

segregation and the differences in and among Swedish municipalities, more specifically 

between Kalmar and Karlskrona. There are well-established national goals with the aim to 

reduce and counteract school segregation, however we tend to find huge differences in the 

system and performance of schools. All schools have different grounds, conditions and needs 

and it forces the local government, principals and teachers to act according to factors as 

resources, priorities, goals and expected behavior within institutions. Deficiencies create the 

prerequisites for conducting, completing and maintaining the business to the extent that it can 

be based on the design of the requirements on national level. That brings a great decentralized 

responsibility and gives room for maneuver and freedom of action for street-level 

bureaucrats, that may not maintain national standards. 

 

The purpose of this research is to analyse how enforcement of national goals in each 

municipality, at local schools,  that either are segregated or may become and then compare 

them to see the difference. In conclusion the analysis show that national goals are used as 

guidelines in municipalities, but all municipalities establish their own goals according to the 

conditions and needs of the school. The difference that exist between schools depends on 

local circumstances. 
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Skolsegregation, Utbildningspolitik, Utbildningsnämnd, Huvudman, Kommun, Regering, 

Street-level bureaucracy  

 
1. Inledning  

“En ökad segregation har skapat en allt allvarligare situation för svenska skolor” hävdar 

utbildningsminister Anna Ekström (S) i en intervju med SVT 2019 där politikern pressas på 

svar i fråga om vad regeringen gjort för att minska och motverka skolsegregation under 

mandatperioden.  I intervjun hänvisas man till skolkommissionens “Samling för skola - 1

Nationella Strategi för Kunskap och Likvärdighet” 2017.  Varav Ekström menar på att det är 2

skolkommissionens underlag man förlitar sig på i enlighet med skolans olika aktörer och 

därtill förskjuter ytterligare resurser. Uttalandet på riksnivå speglar en nationell problematik 

där skolsegregation inte bara är ett nutida tillfälligt problem utan en djupgående bristfällighet. 

Segregation har i sin helhet ett mycket tydligt fäste på flera lokala orter runt om i landet och 

skapar skillnader och orättvisor inom en och samma kommun vad det gäller grundläggande 

aspekter som brottslighet och upplevd trygghet, arbetslöshet, skolresultat, trångboddhet, 

samhällsservice och medborgerlig delaktighet. Därav finns relevans i att statsvetenskaplig se 

till implementering av nationella riktlinjer på lokal nivå och vad som skapar skillnaderna och 

segregerade skolor. Denna studie antas således se till Kalmarsundsskolan i Kalmar där bara 

hälften av eleverna når godkända betyg  respektive Karlskrona som beräknas vara en av 3

Sverigest mest segregerade kommun , med Sunnadalskolan där eleverna till 99% har utländsk 4

bakgrund.  Detta för att se hur de nationella målen gällande segregation inom skolpolitiken 5

tillämpas kommunalt på lokala områden och få möjlighet till en jämförelse, då 

1 Svensson, Anna. “Ministern om skolsegregation”. SVT. 2019. 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ministern-om-skolsegregationen-negativ-utveckling-for-alla-barn-1 
(Hämtat: 2019-05-09) 
2Statens offentliga utredningar. “Samling för skola - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”. 
Elanders Sverige AB. Stockholm. 2017. 
https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---na
tionell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf (Hämtat: 2019-05-09) 
3Skogberg, Pelle. “Bara hälften får godkänd betyg”.Barometern. Kalmar. 2016. 
http://www.barometern.se/kalmar/bara-halften-far-godkanda-betyg/ (Hämtat:2019-05-09) 
4Vinnardag, Simon. “Ny rapport: Karlskrona näst mest segregerat i landet”. SVT. 2018. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/ny-rapport-karlskrona-nast-mest-segregerat-i-landet 
(Hämtat: 2019-05-17) 
5Salihu, Diamand. “Två skolor - i skilda världar”. SVT. 2019. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/tva-skolor-i-skilda-varldar (Hämtat: 2019-05-17) 
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sammansättningen av elever ser olika ut på olika skolor, mellanskolvariation och klyftorna 

ökar inom olika elevgrupper gällande prestation och resultat.  

 
Likt nämn finns“Samling för skola” 2017 med fokus på strategier för likvärdighet och 

kunskap  , men även ett långsiktigt Reformprogram 2018 med gemensamma mål att bidra till 6

mindre skolsegregation i samhälle genom de övergripande inkluderingen av politik främjande 

för “Minskad segregation”, “Jämlik uppväxt och jämlika levnadsvillkor” och “Likvärdiga 

livschanser” för alla.  Kommissionens tillsatta uppdrag inkluderar “höjda kunskapsresultat”, 7

“förbättrad kvalitet i undervisningen” och “en ökad likvärdighet i skolan” för ett 

sammanhållande skolsystem.  I arbetet för att minska och motverka segregationen infaller en 8

punkt som omfattar och handlar om att lyfta de utsatta skolorna samt elevernas resultat. Med 

det som underlag finns det upprättade långsiktiga strategier för arbetet mot skolsegregationen, 

och istället integrationsfrämjande i den mån där elever med olika bakgrund och 

förutsättningar möts.   9

 
1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att analysera tillämpningen av det nationella mål och bland annat 

se till  “Aktivt skolval och minskad skolsegregation”, “Kompetensförsörjning”, “Stärkt 

huvudmannaskap” och “God miljö för lärande och utveckling” ur Samling för skola vad 

gäller arbetet mot skolsegregation. Utifrån Samling för skola och reformprogrammet 

kommer skolorna Kalmarsundsskolan och Sunnadalskolan stå i jämförelse i studien för att ta 

del av hur de två olika kommunerna arbetar för att minska och motverkad skolsegregation. 

Syftet är även att ta reda på vad som skapar skillnaderna i fråga om skolsegregation på dessa 

olika orter, eftersom det därav inte minst är eftersträvansvärt att motverka kommunal 

skolsegregation. Genom att se till den teoretiska utgångspunkten i Street-level bureaucracy 

6Statens offentliga utredningar. 2017. 
https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---nat
ionell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf (Hämtat: 2019-05-09) 
7 Regeringskansaliet. “Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation”. 
Kulturdepartimentet. Stockholm 2018. (Hämtad: 
2019-04-25).https://www.regeringen.se/49feff/contentassets/a29a07890ec24acd900f5156fbf45f08/regeringens-l
angsiktiga-strategi-for-att-minska-och-motverka-segregation.pdf  
8 Statens offentliga utredningar. 2017. S.77. (Hämtat:2019-05-09) 
9Skolverket. “Skolsegregation”. 2018. Skolverket. 
https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/skol
segregationen (Hämtat: 2019-05-09) 

7 

https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf
https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf
https://www.regeringen.se/49feff/contentassets/a29a07890ec24acd900f5156fbf45f08/regeringens-langsiktiga-strategi-for-att-minska-och-motverka-segregation.pdf
https://www.regeringen.se/49feff/contentassets/a29a07890ec24acd900f5156fbf45f08/regeringens-langsiktiga-strategi-for-att-minska-och-motverka-segregation.pdf
https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/skolsegregationen
https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/skolsegregationen


och dess inverkan i praktiken med hänsyn till det möjligen givna handlingsfriheten, utifrån 

det decentraliserade kommunala ansvarstagandet med utgång i nationella riktlinjer.  

 
1.2 Frågeställning 
Frågeställningen är bestående av två omfattande frågor vars avsikt är att besvara, utifrån 

analys av lokal tillämpning av nationella riktlinjer gällande arbete mot skolsegregation.  

 

→ Hur tillämpas nationella mål i frågan om skolsegregation på lokal nivå i Karlskrona 

respektive Kalmar utifrån handlingsutrymmet och handlingsfriheten i Lipskys teori om 

street-level bureaucracy?  

→ Vad orsakar uppkomst av stora skillnader i tillämpning av nationella mål i fråga om 

skolsegregation gällande orterna Karlskrona och Kalmar? 

 
2. Teori 
Teorin utgörs av Michael Lipskys och boken “Street-level bureaucracy - Dilemmas of the 

individual in public service”. Street-level bureaucracy är ett engelskt begrepp som används 

för att referera till arbetare mellan “policy makers” och de tjänstemän i direktkontakt med 

invånarna, i detta fall elever. Begreppet kommer i denna studie användas på svenska och gå 

under översättningen“gräsrotsbyråkrati”. 

 

Gräsrotsbyråkratens syfte grundas i det politiska genomförande av vissa processer som 

speglas och kommer ner på folket, som i sin tur ska slå i verkan de faktiska besluten uppifrån 

i praktiken. Inom den offentliga sektorn styrs både organisationen och de anställda av 

riktlinjer som omfattas av olika regelverk, skapade av politiker och tjänstemän, utifrån 

top-down perspektivet och den hierarkiska ordningsföljden. Detta hänvisar till en högre 

instans som styr verksamheten, målsättning och regelverk i redig ordning. Dock lyfter Lipsky 

sina teorier angående bottom-up perspektivet och även ett policyskapande nerifrån upp där 

gräsbyrokrater skapar sina egna regler, procedurer och handlingsstrategier av politiken.  10

 

10 Lipsky, Michael. “Street-level bureaucracy - Dilemmas of the individual in public service”.Russell 
sage foundation. 2010. S.25. (Hämtat 2019-05-08). 
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Vidare bestämt består, med stort avstånd, policyskapare i olika institutionella positioner det 

vill säga gräsrotsbyråkrater som i daglig verksamhet är i kontakt med allmänheten samt olika 

gräsrotsbyråkrater som bland annat inkluderar kommunal verksamhet som välfärdsarbetare, 

lärare inom utbildningsväsendet och polisen.   Problematiken bygger på två ytterst 11

sammankopplade faktorer som Lipsky antyder är allmänna för teorin om “gräsrotsbyråkrati”. 

Det första handlar om avståndet mellan de olika aktuella institutionerna och framförallt 

mellan beslutsfattare högt upp i den hierarkiska ordningen och personer längre ner som i sin 

tur ska implementera besluten. Det andra problemet är friheten i samband med avståndet som 

ger en möjlighet till utformning av den lokala verksamheten. Detta avståndet tillåter en frihet 

som ger ett utrymme för gräsrotsbyråkratens position som policyskapare, med ett stort 

handlingsutrymme (discretion) och handlingsfrihet (autonomy).  Detta handlingsutrymme 12

menar Lipsky påverkar kvaliteten inom institutioner då verksamhet i varierad grad är 

omgiven av regler, förordningar, normer praktiker som ser till att medborgare i samhället 

behandlas lika i kontakt med offentligheten.  Dock är det en omöjlighet att fullfölja de 13

detaljerade instruktioner, eftersom komplexiteten ligger i att få var tjänsteman att agera 

utifrån given situation. Detta tvingar gräsrotsbyråkrater att agera situationsanpassat och där 

blir enskilt beslutsfattande och handlingsutrymmet givet utan vidare övervakning från 

överordnade. 

 

Dilemmat som uppstår baseras på gräsrotsbyråkratens befintliga krav och måsten utifrån 

regelverk, riktlinjer, förordningar och normer som kommer från politiker, högre uppsatta 

inom det hierarkiska systemet, men också från medborgarna och deras rättvisor som åter 

anknyter till bottom-up perspektivet. Kraven och dessa måsten är i sin tur präglade av olika 

indikationer såsom resurser och prioriteringar som inte alltid är förenliga med verkligheten. 

Detta leder till den klyfta mellan krav och resurser och prioriteringar samt mål och 

uppträdande som gräsrotsbyråkrater tacklas med. I syfte att på bästa möjliga sätt hantera 

“verkligheten” skapar gräsrotsbyråkrater strategier och etablerar egna rutiner inom 

verksamheten.   I mån av möjlighet till situationshantering minskar man eventuellt 14

efterfrågan av rätt service genom att inte nå ut till medborgare, man minskar tillgängligheten 

11 Lipsky.2010. S.3-4 (Hämtat:2019-05-08). 
12 Lipsky. 2010. S. 13-18. (Hämtat: 2019-05-08) 
13 Lipsky. 2010.S. 13. (Hämtat: 2019-05-08) 
14 Lipsky. 2010. 81-86. (Hämtat:2019-05-11) 
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genom etablering av kösystem samt ser till att upprätta kontroll av tilldelningen av service 

olika till medborgare i samma situation, man börjar bortse från individuella behov och ser 

istället till grupptillhörighet. Utformning av strategier och rutiner innebär eventuell påverkan 

på policyimplementering och rättssäkerheten i fråga om den enskilde individens rätt. 

Uppträdande hos gräsrotsbyråkrater är det viktiga då man har makt och kan försvaga policy, 

samt avsikten med policyn och resultatet.  

 

2.1 Teorigrund - Street-level Bureaucracy  

Denna studien behandlar skolsegregationen i Sverige genom att se till tillämpning av de 

nationella Reformprogrammet, samt strategin Samling för skola och målsättningen som 

genomsyrar samtliga nivåer i hierarkin. Delmålen behandlas i fråga om skolsegregation och 

utbildning i syfte att se till uppkomsten av stora skillnader i fråga om skolsegregation. Genom 

strävan av mål och uppträdande av det kommunala arbetet gällande skolsegregation. En stor 

del av super visionen utkräver kontroll och riktlinjer, dessa ska med hänsyn analyseras på 

utbildningsnämnden och politiker. Kunskapsnämndens/Utbildningsnämndens ordförande kan 

ses som en gräsrotsbyråkrat på grund av handlingsfriheten och det ansvarsutkrävande arbete 

som i praktik tillämpar och efterföljer riktlinjer nationellt. Tjänstemännen som utövar är 

inflytelserika och kan påverka hur policy formuleras och genomförs lokalt.  

 

Detta väcker frågor inom teorin som noterar det faktum att handlingsutrymme och 

handlingsfrihet finns, om resurser, prioriteringar, upprättandet av mål och uppträdande 

inom institutioner brister och skapar förutsättningar för att bedriva, fullföljer och eller 

upprätthålla verksamheten i den mån man kan utifrån utformningen av kraven och måsten. 

Det i sin tur medför allt allvarligare brister då det decentraliserade uppgifterna är 

ansvarsutkrävande och möjligtvis kan leda till avsaknaden av legitimitet. Det begrepp som 

valts, utifrån Lipskys teori om handlingsutrymme och handlingsfrihet, som även är vad 

analysen kommer stå på är; resurser, prioriteringar, mål och uppträdande. Dessa begrepp är 

angreppssätt eftersom basen blir att se till vardera kommun och skola. 

 
2.2 Analysram  
Regeringen inrättade 2015 Skolkommissionen för att ta fram mål och riktlinjer, men också en 

förhållningsstrategi för att motverka och minska skolsegregation. Skolkommissionens strategi 
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kan i respektive kommun antingen tillämpas strik, vilket innebär att strategin följs till punkt 

och pricka eller också flexibelt. Flexibelt har innebörden av en varierande grad av 

tillämpning, och anledningen bakom är variationen i det kommunala kraven och måsten. 

 

 
 
 
2.3 Forskningsdesign & Disposition 
Uppsatsen grundas i kvalitativ karaktär och är en jämförande fallstudie. Denna 

forskningsdesign har som mål att genom samtalsintervjuer med kommunala ledarmöten i 

nämnder hitta förklaringsfaktorer till hur väl man faktiskt tillämpar nationella mål kommunalt 

i fråga om skolsegregation. Det som ska besvaras är grundläggande fråga om huruvida 

kommunens tillämpning av nationella mål är en produkt av skolsegregationen då stora 

skillnader förekommer i grundläggande frågor om sammansättningen av elever på olika 

skolor,  vilken skola man går på får större betydelse och det klyftorna som ökar gällande 

olika elevgruppers resultat. Det som blir spännande ur det samhälleliga är att se studien pröva 

fenomenet om skolsegregation empiriskt, ontologiskt och förklara samt hitta olika 
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orsaksmekanismer till varför nationell praxis inte lyckas upprätthållas kommunalt och hur väl 

man verkar eller bidra till att motverka eller minska skolsegregation lokalt i områden runt om 

i respektive kommun.   15

 

3. Metod 
I inledande förarbete med studien om skolsegregation gjordes en genomgång av 

metodalternativ och vilka möjligheter kvalitativa och kvantitativa metoder gav. Eftersom val 

av ämne präglar val av undersökningsmetod föll bästa möjliga alternativ på en kvalitativ 

jämförande fallstudie med inslag av diskursanalys. Detta innebär att studien är kombinerad 

med två olika metoder. Den första är en diskursanalys, där skolsegregation ses som en diskurs 

i det stora hela begränsat inom detta specifika fall och kommer användas för att se till hur 

regelverk tillämpas. Most similar system design som är en jämförande analysmetod kommer 

att användas för att se och jämföra valda kommuner med likartad utgångspunkt för 

jämförelse.  

 

Michel Foucaults diskursanalys är ett empiriskt tillvägagångssätt för att möjliggöra och 

analysera samhällsvetenskapliga problem. Utgången är att tillämpa den tredje generationens 

diskursanalys som omfattar alla “sociala fenomen” och “sociala relationssystem” som 

omfattar sociala handlingar samt ytterst makt och icke-språkliga aspekter.   Dock är att alltid 16

förvänta av diskursorienterad policy att få ut konkreta implikationer av det föreställningar och 

utgångspunkter man utgår ifrån, eftersom diskurser är “praktiker” som tenderar att ha 

inflytelse över oss. Diskursanalys är nära kopplad till maktfrågor där man tenderar att 

undersöka diskurser och dess konkurrenskraftighet i fråga om etablering av förståelse samt 

dess effekter. Diskruseffekter innebär vilka grupper i fråga som gynnas eller missgynnas av 

fenomenet. En demonstrering av hur diskursanalysen verkar rimlig i denna bedrif är att vi ser 

makthavare på nationell nivå upprätta ett Reformprogram och riktlinjer som Samling för 

skola i fråga om skolsegregation som framställs som ett nutida prioriterar samhällsproblem. 

Genom att se stora förändringar gällande skolsegregation på lokala områden runt om i 

15 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann, Wängnerud, Lena. 2017. Metodpraktikan 
- Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5:e upplagan. Wolters Kluwer. S. 135-136. (Hämtad: 
2019-04-02) 
16 Boreus, Kristina & Bergström, Göran. 2018. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text 
och diskursanalys. S.254. 4:e upplagan. Studentlitteratur AB. (Hämtad: 2019-04-30) 
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Sverige pekas på så sätt en ännu tydligare bristfällighet ut då det decentraliserade ansvaret 

hamnar på kommunen. I denna typ av studie är det därav viktigt att förhålla sig till 

diskursanalys som består av att identifiera ett “problem”, se och analysera “orsak” och hitta 

en eventuell “lösning” i problematiken.  17

 

Vidare ska  metoden “Most Similar System Design tillämpas eftersom komparativ politik 

fyller en betydande funktion i undersökningen.  Efter en analys av samtalsintervjuer kommer 18

frågeställningen besvaras, där man i analysen kan se olikheter i hur respektive kommuns 

upprätthållande av det nationella målen om skolsegregation ser ut på lokal nivå. 

Kommunerna Karlskrona och Kalmar som har valt illustrerar och representerar olikheter trots 

förväntad tillämpning av samma nationella mål. Det tillvägagångssätt som valts är en 

variabelbaserad jämförelse med utgångspunkt ur Lipskys teori (resurser, prioriteringa, mål 

och uppträdande). Det utmärkande för denna strategi är att de likartade politiska systemen 

jämförs i aspekten skolsegregation som sedan ger en systematisk möjlighet till att se likheter 

och skillnader mellan Karlskrona och Kalmar.  19

 
3.1 Metoddiskussion  
I mängd av kvalitativa metoder förekom olika metodiska tillvägagångssätt. Några av dessa är 

textanalys, enkätundersökning, direktobservationer samt samtalsintervjuer till bedrift och 

undersökning av forskningsfrågor. I denna studie kommer samtalsintervjuer ligga till grund 

för analys.  

 

Samtalsintervjuer som är den huvudsakliga informationskälla bidra med lagom material, men 

ger även en djupgående information och bredare förståelse för huruvida nationella mål i fråga 

om skolsegregation tillämpas på segregerade skolor eller används i förebyggande syfte. De 

två valda kommunerna har valts ut på grund av att Sunnadalskolans och Kalmarsundsskolans 

är två i viss mån segregerade skolor på olika håll, och det talar statistiken för i bland annat 

Kalla Fakta 2014-2018.  Tillvägagångssättet blir därav att se till kunskapsnämnden (lokala 20

17 Borues et.al.2018 (Hämtad: 30-04-2019) 
18 George, Alexander, Bennett, Andrew. Case studies and Theory Development in Social Science. Chapter 4. 
Mit Press. 2005. S.81. (Hämtad: 2019-04-26) 
19 Denk, Thomas, Anckar, Carsen. Komperativ politik - Nio politiska system. Studentlitteratur AB. S.35-37. 
(Hämtad: 2019-05-02) 
20 Kalmar Kommun. Kalla Fakta 2014-2018. Utbildningsförvaltningen. 
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politiker) i respektive kommun och hur de tillämpar nationella mål med utgångspunkt i 

skolkommissionens Samling för skola och Reformprogrammet. Detta genom Lipsky och 

handlingsutrymmet hos gräsbyrokrater, för att se till hur skillnaderna i respektive kommun. 

 

3.2 Material 
Analysen bygger på regeringens Reformprogram och skolkommissionens Samling för skola 

och Michael Lipskys teori “Street Level Bureaucracy - Dilemmas of the Individual in Public 

Services”. För att kunna bedriva en studie vars syfte är att se till hur väl man tillämpar de 

nationella målen med begränsning i skolsegregation så har samtalsintervjuer med 

Kunskapsnämnden/Utbildningsnämnden i Karlskrona och Kalmar valts att göra. En 

begränsning har gjort i val av nämnd då relevans är viktigt och begränsad för att få konkreta 

svar i fråga om skolsegregationen på vardera ort . Anledningen bakom valet av användning 

Samling för skola är för att Anna Ekström (S) utbildningspolitiker nationellt hänvisat till 

detta som ett åstadkommande av förra mandatperioden i förebyggande syfte mot vidare 

spridning av skolsegregation. Reformprogrammet har valts som övergripande. 

 

Valet av att bedriva samtalsintervjuer är för att få en djupgående inblick i vad och hur den 

decentraliserade kommunala makten tillämpar nationella upprättade måldokument i fråga om 

skolsegregation. Detta för att sedan kunna få till en jämförelse av svaren eftersom att 

respondenterna i fråga har insyn och möjlighet att påverka i frågan om skolsegregation.  21

Genom intervjuer får man en uppfattning av den verklighetsbaserade situationer såsom 

respondenten upplever den. Detta är både en styrka och en bristfällighet i uppsamling av 

material då kritiker hävdar att samtalsintervjuer speglar den intervjuades verklighet. Dock 

ligger inte problematiken i samtalsintervjuer utan i intervjuarens uppfattning och återspegling 

av respondentens sanning enligt det naturalistiska paradigmet.  22

 

3.5 Operationalisering 

För att i praktiken kunna undersöka forskningsproblemet har de teoretiska begreppen 

operationaliseras då begreppsvaliditet motverkar systematiska forskningsfel.  Inom Lipskys 23

21 Esaiasson et.al. 2017 S. 285, 289 (Hämtat: 2019-04-02)  
22 Ryen, Anne. Kvalitativ intervju - från vetenskapsteori till fältstudier. Liber. 2005. S.105. (Hämtad: 
2019-04-01) 
23 Esaiasson et.al. S. 59-60  (Hämtat: 2019-04-02)  
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teori om “gräsrotsbyråkrater” är operationalisering grundläggande av begreppen 

“handlingsutrymme” och “handlingsfrihet” som definition i studien. Enligt Lipsky är 

handlingsutrymme det utrymme som hamnar emellan ledningen i hierarkin eftersom 

ledningen aldrig kommer kunna detaljstyra på lägre nivåer i verksamheten. Inom skola är 

handlingsutrymmet stort eftersom man har ett decentraliserat ansvar på en kommunal nivå. 

Detta kan innebära brister på lokal nivå eftersom man exempelvis inte kan säkra att nationella 

riktlinjer upprätthålls på rätt sätt. Detta innebär såldes även en problematik där olika 

avgörande indikatorer som resurser, prioriteringar, målsättningar kan fördelas annorlunda 

eller oberoende av rätt kompetens, förutsättningar och behov inom verksamhet.  24

 

Handlingsfriheten är vidare beroende av avståndet i en verksamhet, sett till det nutida 

decentraliserade ansvarsfördelningen, så finns en stor frihet då huvudmän och 

ansvarsbehöriga kan påpeka behövande åtgärder, men det är upp till förvaltningen att se till 

att införa eller förändra på skolan. Det är enbart delvis dock ett beroende av regeringen 

riktlinjer i form av resurser och prioriteringar inom kommunen.  25

 

Begreppet skolsegregation som innefattar en rad olika saker är i denna studie definierad av 

den uppdelning mellan svenska och utländska barn, men ser också följderna av en sådan 

struktur. Följderna blir språksvårigheter för nyanlända och utländska elever, ojämlika 

förutsättningar, socioekonomiska skillnader, brister i att möta elevers behov, personalbrist, 

höga resurstillsättningar och en utökning av specialpedagoger är bara några av de konkreta 

följderna av skolsegregation. Skolan måste dock erbjuda likvärdig skola för alla elever.  26

 

3.6 Källkritik gentemot materialet 

Självkritiken gentemot materialet baseras på de källkritiska aspekterna beroende, tendens, 

äkthet och tid.  Äkthet innebär att källan är vad den utger sig för att vara och att den 27

information källan byggs på är trovärdigt.  Detta kan man avgöra genom att kontrollera och 28

24 Lipsky. 2010.S. 29-57 (Hämtat:2019-05-15) 
25 Lipsky. 2010. S.33-40 (Hämtat:2019-05-16) 
26Gustafsson, Jan-Eric. “Orsaker till och konsekvenserna av skolsegregation”. University of Gothenburg. 2017. 
(Hämtat: 2019-05-20) 
https://handels.gu.se/digitalAssets/1643/1643928_orsaker-till-och-konsekvenser-av-skolsegregation-jeg.pdf 
27 Thuren, Torsten. Källkritik. Liber. 2013. S. 17  (Hämtad: 2019-05-03)  
28 Thuren.2013. S. 17-26. (Hämtad: 2019-04-23) 
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ta hänsyn till andra källor vars syfte antingen överensstämmer eller också inte. Det är även 

viktigt att se till varifrån materialet är inhämtat, och vem som är utgivaren. Denna studie 

baserat på primärkällor såsom regeringskansliets och kulturdepartementets uppbyggda 

nationella strategier som står för sig självt.  Studien är också baserad på samtalsintervjuer 29

som även är primärkällor, men likt tidigare nämnt blir tendensen relevant i detta fall. 

 

En källa som är tendensiös, partisk innebär att man har misstankar om att utgivaren av källan 

och innehållet har avsikter i att ljuga eller eventuellt sprida en falsk sanning av verkligheten.  30

Det är dock så att ingen källa förutsätts vara helt tillförlitlig, att man tror utan vidare, men 

naturligtvis kan vissa regeringar och personer vara mer tillförlitliga än andra. Det finns en 

risk att den vars aktuella agenda är att bedriva studien faller för sina sympatier i sakfrågan 

och att det kan bli svårt att urskilja på källans tillförlitlighet och ens egna sympatier. Dock 

finns inom vetenskaplig forskning en spärrar som garanterar att uppenbara felaktigheter, och 

forskaren måste öppet redogöra studiens metoder för att dra slutsatser av sitt material.  Därav 31

för att ytterligare skydda sig ifrån att falla i icke- trovärdighet har ett flertal samtalsintervjuer 

med olika kommunala sittande ledarmöten från olika kommunala nämnder gjorts. Detta då 

urvalet spelar en avgörande roll för informationen som i sin tur bygger analysen, vilket vi 

senare återkommer till. 

 

Tidssamband handlar om hur lång tid som gått mellan en händelse och källans berättelse om 

händelsen.  Regeringens långsiktiga reformprogram lanserade under Almedalsveckan 2016. 32

I Mars 2017 inrättades en kommittè för delegation mot segregation för att förbereda och 

genomföra ett bildande av en ny myndighet. Den 1 Januari 2018 bildades den nya statliga 

myndigheten “Delegationen mot segregation” (Delmos), och i Februari 2018 hölls samråd 

och sakråd med berörda aktörer för att underrättas om huruvida fortsätta arbetet för att 

garantera att de långsiktiga strategierna förs i praktiken, samt bredda perspektiv och får in 

synpunkter. Tidssambandet är således nära i tid och relevant i förhållande till att ämnet är 

aktuellt och omtalat i den mån där lokal tillämpning faktisk bör ifrågasättas. Källorna sträcker 

sig mellan år 2015 och 2019. 

29 Thuren. 2013. S.8. (Hämtad: 2019-04-23) 
30 Thuren. 2013. S. 63 - 74. (Hämtad: 2019 -04-23) 
31 Thuren. 2013. S. 75. (Hämtad: 2019-04-23) 
32 Thuren. 2013. S. 7. (Hämtad: 2019-04-23) 
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3.7 Urval  

Denna studie är inte direkt uppbyggd på statistik, men anknyter till redan gjord statistisk som 

Rapport 467 “Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader 

mellan skolor -  En kvantitativ studie av utvecklingen över tid i slutet av grundskolan”.  , 33

“Elevernas och vårdnadshavarnas syn på verksamheten” 2019 och “Kalla Fakta” 2014-2018 

som tillhandahållits via skolverket och kommunen för att inte generalisera utan statistik. 

Skolverkets rapport är en kvantitativ analys av sammansättningen av elever, resultatskillnader 

hos elever och berör variationen i resultatet mellan olika klasser och kommuner. Rapporten 

har som syfte att se till “lika tillgång till utbildning”, “lika kvalitet på utbildningen” “att 

utbildningen ska vara kompensatorisk” med utgångspunkt i skollagen och analyserar 

eventuella förändringar i likvärdighet över tid.  Elevernas och vårdnadshavarnas syn på 34

verksamheten och Kalla Fakta är SCB statistiska undersökning på alla kommunala skolor. 

 

Urvalsprinciperna är detsamma för respektive kommun då det är viktigt med ett rättvist urval 

för ett trovärdigt resultat. Det bör accepteras, men tydliggöras att gränsen mellan ett korrekt 

och ett skevt urval inte är helt tydligt. Det innebär att en stor vikt läggs på vilket perspektiv, 

metod, synsätt eller ideologi som man använder sig av och skildrar “sanningen” med då 

vilseledande och manipulativ grundas i ett skevt urval. Representativiteten i denna studie 

utgörs av två olika kommuner, Karlskrona och Kalmar, vilket dock betyder att följande 

resultat inte kan representera eller stå för hela Sverige.   35

 

3.8 Tidigare forskning 
Institutet för arbetsmarknad och utbildningspolitik (IFAU) med säte i Uppsala har som 

uppdrag att främja, stödja och genomföra vetenskapligt belagda undersökningar som omfattar 

effekter av utbildningspolitiska frågor i praktik. Rapporten “Skolsegregation och skolval” 

2015 skriven av Anders Böhlmark, Helena Holmlund och Mikael Lindahl ser till segregation 

i landets kommuner och genomsyrar aspekter nära kopplade till samtliga delmål i 

33 Skolverket. Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor -  En 
kvantitativ studie av utvecklingen över tid i slutet av grundskolan. Skolverket. Stockholm. 2018. 
https://www.skolverket.se/getFile?file=3927 (Hämtata: 2019-04-28) 
34 Skolverket. 2018. S. 9. (Hämtat: 2019-05-07) 
35 Thuren. 2013. S.81-89. (Hämtat:2019-05-02) 
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Reformprogrammet och andra sociala sammanhang såsom socioekonomiska ställningar. 

Skolpolitiken har fått en ännu större uppmärksamhet senaste tiden på grund av faktorerna där 

barn från olika hem, hushåll, miljöer och kulturer inte längre möts i skolan vilket senare visar 

på bristande samhällelig sammanhållning, men detta lägger också grunden till en ojämlikhet 

samt en ojämlik resursfördelning. Man ser också att elevsammansättningen spelar roll för 

undervisningen och lärande (kamrateffekter), men även anpassad undervisning dvs. 

kompensatorisk undervisning kan bli lidande.   36

 

Vidare framgår av rapporten att även institutionella faktorer påverkar till vilken grad 

skolsegregation uppstår med fokus på implementerade beslut om boendesegregation, skolval 

och skolors val av elever. Detta betyder i sin tur att institutionen och dess olika nivåer av 

implementering och grundläggande policy kan bidra till skolsegregation. I rapporten lyfter 

man även fenomenet “cream skimming” som betyder att skolor väljer ut det “bästa” eleverna 

för gott elevunderlag.  Resultatet analysen plockar fram visar att de kommuner där val av 37

friskolor har blivit mer utbrett har skolsegregationen blivit tydlig mellan elever födda utrike 

och elever födda i Sverige. Det kan bidra till en tydligare förståelse till min forskning då 

skolsegregationen på Kalmarsundsskolan och Sunnadalskolan, handlar om en övervägande 

majoritet av utländska elever. En annan faktor till skolsegregation som vi kan se till i Kalmar 

är bland annat att att friskolor inte tar emot nyanlända elever via skolmottagningsenheten, en 

enhet som helt saknas i Karlskrona..  38

 

Ytterligare exempel på tidigare forskning om segregation i andra svenska kommuner är direkt 

och specifik kopplad till framförallt vissa storstäder i Sverige. Staden Malmö i region Skåne 

är omtalat och har därmed en lokalt riktad utvecklingsstrategi där regeringen tillskjuter extra 

resurskompensering för att tillsätta ett bättre och övergripande arbetssätt och öka 

samordningen inom Malmö stad och slippa segregation och polarisering, två begrepp som 

ligger nära samman.  I doktorsavhandling “Segregation, Education and Space – A case study 39

36 Böhlmark, Anders, Holmlund, Helena, Lindahl, Mikael. “Skolsegregation och skolval”. IFAU. Ehof Grafiska 
AB. Uppsala. 2015. 
https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2015/r-2015-05-Skolsegregation-och-skolval.pdf 
37 Böhlmark et.al. 2015. S.5. (Hämtat: 2019-05-14) 
38 Richardson, David. Utbildningsnämnden. Kalmar. 2019. 
39Malmöstad. “Förstudie om effektivare insatser mot segregation”. 2019. 
https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Sa-arbetar-vi-med.../Hallbar-Utveckling/Partnerskap/Forstudie-om-ef
fektivare-insatser-mot-segregation.html (Hämtat:2019-05-14) 
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of Malmö” 2008 behandlar Rickard Persson det växande rumsliga fenomenet segregation där 

tunga faktorer till ett uppdelat samhälle är grundat i den icke sociala blandningen människor, 

men också i bostadssegregation där vissa områden inte är tillräckligt beblandade för att ge 

utlopp för skapande av integrerande verksamhet. Utbildningsnivåerna är senare ett instrument 

för att förstå segregationen på ett lokalt plan inom ett och samma område då 

inkomstindikatorer påverkas av utbildningsfaktorer och ens individuella förutsättningar.  40

 

Utifrån Perssons avhandling är det vidare viktigt att förstå hur skolsegregationen som en del 

av segregationen redan från början tenderar att påverka framtida möjligheter för en ung 

människa. Detta eftersom att segregerade skolor inte håller en jämlik eller likvärdig 

utbildningkvalite, möjligheter till utveckling och kompensatoriska insatser, resursmöjlighet 

eller samma prioriteringar.  Med insikt i detta upprättas därav nationella program och 41

riktlinjer, men även konkreta utvecklingsstrategier på lokal ort där man undersöker vilka 

sociala variabler som bäst beskriver segregation. I Perssons slutsats görs ett försök till att 

indikera den tydligaste samvariationen mellan segregation och variabler, med ett tydligt 

försök till att betona utbildning som den viktigaste faktor. 

 

I studie om skolsegregation undersöks två skolor där uppgiften är att se till hur dessa arbetar 

mot skolsegregation i förhållande till Skolkommissionens framställning av olika delmål och 

konkreta arbetssätt. Jag finner Perssons avhandling som en viktig del i att förstå vikten av att 

prioritera och lägga fokus på skolsegregation eftersom att utbildning är en viktig del i 

huruvida man i ett senare vuxenliv och som social aktör upplever sig själv i samhället, vart 

man bosätter sig, löneförhållanden, svenskheten osv. är påverkande faktorer. 

 
4. Bakgrund 
En effektiv skolpolitik i en demokrati har som avsikt att lägga en grund för en långsiktigt 

välutbildad och kompetent befolkning, som i bredare utsträckning sedan ska kunna ta del av 

samhällsviktiga frågor och bidra medborgligt. Skolpolitiken omfattas därav av skollagen och 

skolväsendets riktlinjer, men också upprättade strategier och nytänkande i förhållande till 

omständigheterna. Det är regeringen och utbildningsdepartementet som stiftar lagarna och 

40 Persson, Rickard.”Segregation, education and space - a case study of Malmö”. Lunds universitet. 2008. S. 8-9 
https://portal.research.lu.se/ws/files/3143525/1267388.pdf (Hämtat:2019-05-14) 
41Böhlmark et.al. 2015. S. (Hämtat:2019-05-14)  

19 

https://portal.research.lu.se/ws/files/3143525/1267388.pdf


regler gällande skola och utbildning med bestämmelser samt ansvarsfördelning. Reformer 

1990 bidrog till ett decentraliserat ansvaret av utbildningssystem i Sverige och till ett mer 

kommunalt ansvar, dock med staten som fortsatt auktoritär huvudaktör i frågor gällande 

jämlikhet, likvärdighet i förhållande till alla elevers rätt till lika kvalite, standard och 

kompetenta skolpersonal. En visad hänsyn till föräldrarnas önskemål och barnens resultat i 

prioritet, samt inklusion av socioekonomiska olikheter, ett etniskt mångfald och 

tillgodoseende av elever med särskilda behov låg i regeringens förfogan.  42

 

Svårigheter man bemötte relaterade till förändringen och märktes tidigt av den centrala 

administrationen. Problematiken grundar sig i bristen på en systematisk vision, en bristfällig 

kapacitet och svårigheten med lokal styrning samt en missanpassning mellan befogenheter 

och ansvar.  Det delvis decentraliserade utbildningssystemet innebar ett större ansvar lokalt 43

och i samband även ett införande av friskolereformen 1992 som innebar en självklar 

möjlighet att kunna välja skola. Hemkommunen blev skyldig att anordna en plats till alla 

elever med hänsyn till vårdnadshavares önskemål av skola. Detta önskemål fick dock inte gå 

ut över en annan elevs rättigheter till placering vid en skolenhet nära hemmet. Placering vid 

en skolenhet nära hemmet regleras av närhetsprincipen som delvis styr kommunens 

möjligheter till att bevilja platser. När platserna inte räcker till är det kommunen som beslutar 

om vilka elever som har rätt till platserna. I samband med friskolereformen infördes 

skolpengssystemet som en oberoende del till för skolor från skattemedel. Kommunala skolor 

har ett urval baserat på närhetsprincipen och det fria skolvalet. Friskolorna har 

urvalsmöjlighet baserat på närhetsprincipen, kötid samt syskonförtur för att alla på likartade 

villkor ska kunna ta del av de fristående skolor som finns i Sverige.  44

 
Ämnet skolsegregation har under de senaste åren dock blivit än mer uppmärksammat på 

grund av de kommunala skillnaderna som framgått i fråga om utbildningskvalite, skolresultat, 

skolors elevsammansättning, mellanskolvariation och likvärdighet i from av kompensatorisk 

42Böhlmark, Anders, Holmlund, Helena, Lindahl, Mikael. “Skolsegregation och skolval”. IFAU. Ehof Grafiska 
AB, Uppsala 2015. (Hämtat: 2019-05-27). 
https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2015/r-2015-05-Skolsegregation-och-skolval.pdf  
43 Blanchenay, Patrick, Burns, Tracey, Köster, Florian. “Shifting Responsibilities - 20 years of Education 
Devolution in Sweden”. OECD.2014. (Hämtat: 2019-04) 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jz2jg1rqrd7-en.pdf?expires=1554983496&id=id&accname=guest&ch
ecksum=A0A9F5FC678A81936FB4D6AF3BC3DF5D  
44 Böhlmark et.al 2015: S. 2-5. (Hämtat: 2019-05-27 
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möjlighet med hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar.   Delvis beroende av 45

systemsvaghet och brister inom skolväsendet kännetecknas genom den sviktande kapacitet 

och ansvarstagande hos många skolhuvudmän, den svaga kompensatorisk resursfördelning, 

den otillräcklig kompetensförsörjning till lärar- och skolledaryrket och bristande 

förutsättningar för professionsutveckling, brister i resultatinformation som försvårar 

kvalitetsarbetet, skolsegregation som leder till kvalitetsskillnader mellan skolor, problem i 

lärandemiljön och över tid oenig nationell styrning av skolan.   Regering upprättade 2018 46

därav kommitten “Delegation mot segregation” i eftersträvan av ett hållbart Sverige och mot 

segregation. Även skolkommissionen och upprättade av ”Samling för skola - Nationell 

strategi för kunskap och likvärdighet” 2017 med syfte att höja skolresultat, förbättra 

kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten i skolan. I regeringens arbete mot 

segregation inkluderas fem prioriterade delmål som alla är nära sammanlänkade, där 

skolsegregationen är ett. Då kopplingen mellan delmålen är påtaglig konstaterades att 

insatsen i förebyggande och minskande syfte som utkräver en bred plattform av aktörer på 

olika maktstrukturerade nivåer nationellt, regional och lokal. Där regeringen står bakom 

“Segregationen kan bara minskas om staten, kommuner, landsting civilsamhälle, näringsliv 

och forskare arbetar var och en för sig och tillsammans.” - Regeringens reformprogram. 

 

Utgångspunkterna i programmet för att motverka och minska segregation i helhet berör 

långsiktighet, sektorsövergripande arbete, samverkan och samordning, tidigare och 

förebyggande insatser, kunskapsbaserat arbetssätt, behov av reformer och riktade insatser och 

vidare behov av insatser på flera nivåer. Inom ramen för arbetet ska punkterna förhålla sig till 

grundläggande och medmänskliga demokratiska perspektiv med hänsyn till de mänskliga 

rättigheterna, även barnrättsperspektivet och ungdomsperspektivet, jämställdhet och 

jämlikhet samt icke-diskrimineringsprincipen.  47

 

 

45Skolverket. 2018. S.8-10. 
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d200/1553967875648/pdf3927.pdf 
46Samling för skola. 2017. S.14. (Hämtat: 2019-05-09) 
47 Regeringskansaliet. “Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation”. 
Kulturdepartimentet. Stockholm 2018. S. 4. (Hämtad: 2019-04-25) 
https://www.regeringen.se/49feff/contentassets/a29a07890ec24acd900f5156fbf45f08/regeringens-langsiktiga-str
ategi-for-att-minska-och-motverka-segregation.pdf 
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4.1 Ramlag 

Utifrån Reformprogrammet och skolkommissionens Samling för skola kommer här redovisas 

vilka ramlagar man valt att gå tillväga med gällande skolsegregation och hur detta 

upprätthålls. Mot bakgrunden har det nationella reformprogrammet och skolkommissionens 

Samling för skola en stor betydelse för kommunal upprättelse och verkan i fråga om att 

minska och motverka skolsegregation.  

 

4.2 Reformprogrammet riktlinjer 

Delmålet gällande skolsegregationen i Sverige grundas i att bryta elever socioekonomiska 

och ohållbara kunskapsresultat. Därav ska följande insatsområden utföras som ett delmål av 

regeringen och reformprogrammet: 

1. “Insatser som bidrar till likvärdiga förutsättningar inför skolstarten” 

2. “Insatser som verkar för en allsidig social sammansättning av eleverna i skolan” 

3.  “Insatser för att höja elevernas resultat och stärka skolans kompensatoriska 

uppdrag” 

4.  “Insatser för en meningsfull fritid för barn och unga i områden med socioekonomisk 

utmaningar” 

5. “Insatser för att skapa möjligheter för vuxna att utbilda sig för etablering på 

arbetsmarknaden”  48

 

4.3 Skolkommissionens insatser 

Dessa är några insatser som präglar lokala mål för att utveckla ett robust skolsystem med 

utvecklings kraftig och stärkt likvärdighet. Utgångspunkt av den nationella strategin ser ut 

såhär:  

 

Aktivt skolval och minskad skolsegregation 

1. Utvecklingen av likvärdigheten genomsyras av kap 1. 9§ i Skollagen där skolväsendet 

ska vara likvärdigt inom varje skolform och fritidshem oavsett var i landet den är 

placerad eller anordnas. Målet om likvärdighet innebär också att man måste arbeta på 

48  Regeringskansaliet. 2018. S. 5. (Hämtad: 2019-04-25)  
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olika sätt utifrån det lokala behovet och förutsättningarna. Inom målet om en likvärdig 

skola infaller aspekter som man kan använda för att utmäta och urskilja skillnader 

inom skolväsendet. Dessa aspekter är “familjebakgrunden” (familjens inkomst, 

utbildningsnivå och migration) och dess betydelse för betygen, skolsegregationen och 

i vilken utsträckning skolan är heterogen eller homogen med ingång i social bakgrund 

och eller migrationsbakgrund, skolnivåeffekten och skillnade på skolors resultat.  49

 

2. Val av skola i landets kommuner är en djupt påverkande faktor till skolsegregation 

och detta eftersom att kommunal huvudman med ansvar för skolverksamheten 

ansvara för mottagandet vi skolenhet av elever. Detta medför variationer i Sverige 

290 kommuner på grund av specifika omständigheter som hör till kommunen. Alla 

svenska kommuner ser inte likadana ut då vissa är större än andra geografiskt, har fler 

skolor än andra, befolkningsstrukturen ser annorlunda ut och elevantal.  

 

Närhetsprincipen kommer i kraft om en skola har fler sökande än platser. I sin tur är 

det kommunen som avgör hur många elever som de kan ta emot och om antalet 

sökande är större bedömer kommunen vilka elever som har rätt till plats.   50

 

Kapitlet om stärkt huvudmannaskap är kopplat till kompetensutvecklingen som har en stor 

betydelse för kvaliteten i undervisningen och därmed för kunskapsresultaten. För att 

åstadkomma att kompetensutvecklingen går i rätt riktning utformas därav ett 

lärarutvecklingsprogram som innebär fokus på tillräckligt med tid, innefattar kollegialt 

samarbete och systematisk återkoppling från eleverna samt ges stöd av extern expertis. Denna 

utveckling bör ligga till grund för skolans självutvecklande verksamhet. 

Kompetensutvecklingen blir en del av det nationella strategin eftersom att det finns stora 

skillnader mellan huvudmän och skolor om kompetensutveckling till lärare och rektorer.  51

 

49 Samling för skola. 2017. S.284. (Hämtat:2019-05-15) 
50 Samling för skola. 2017. S. 286-289 (Hämtat:2019-05-18) 
51 Samling för skola. 2017. S. 115-120. (Hämtat:2019-05-20). 

23 



1. “Riktat stöd” innebär ett fortsatt riktat stöd till skolhuvudmän med stora utmaningar. 

Detta genom ett resursfördelningssystem för att bidra till finansiella förutsättningar 

som då stärker möjligheten till bättre skolmiljö och elevresultat. 

 

2. “Samarbete och erfarenhetsutbyte”. För att bära huvudmannaskapet ska man vara 

rustad, därav menar kommissionen på att staten ska stödja och underlätta 

överenskommelser mellan kommunalförbund och andra samverkansformer. Genom 

främjande åtgärder kan således även regionala kontor stimuler samarbete för att 

utveckla lärare och rektorers professionella kunnande. 

 

3. “De regionala myndighetskontor och deras arbetssätt” förutsätter resurser för bedrift 

av verksamhet eftersom att ett stabilt samarbete med lärosäten inom regionen skapar 

en stark utvecklingsmiljö för skolväsendet. I en miljö med samarbete kan 

verksamheten utveckla kompetens och högre kvalite. Därefter bör skolhuvudmän och 

skolornas behov av stödinsatser utgå från de nationella målen och kraven för arbetet 

på lokal område. De insatser som gäller är resultatdialoger, skolgranskning, 

samarbete, erfarenhetsutbyte, gymnasieskolans planering. Utöver detta inkluderas 

särskilda överenskommelser som insatser inom systematiskt kvalitetsarbete eller riktat 

stöd till skolor mer stora utmaningar.  Skolkommissionen vill att ett särskilt fokus 

riktas på grundläggande förutsättningar som läsning och läsförståelse samt matematik.

 52

 

4. “Statlig reglering av skolchefens ansvar”. För att stärka skolsystemet krävs stöd och 

samverkan av huvudmannaskapet. Därav krävs en balanserad ansvarsfördelning inom 

skolhuvudmannens organisation och även en tydlig kontaktyta mellan statlig 

myndighet. Detta då Skolverket påvisat risker inom kommuner där nationella krav 

och mål tolkas som visioner mer än som förutsättningar för skolverksamhet. I praktisk 

handling underordnas statliga mål och kommuner prioriterar istället annat. Det finns i 

sin tur en otydlighet i ansvar och rollfördelningen mellan huvudman, rektor och lärare 

som behöver tydliggöras. Eftersom att rektorns författningsreglerade ansvar för 

52 Samling för skola. 2017 S.135-149. (Hämtat: 2019-05-20) 
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kvalite på skolan inte får tillräckliga ekonomiska befogenheter och lärares ansvar för 

undervisning inte får samma utrymme på grund av administrativa uppgifter. 

 

5. “Tillsyn och tillståndsprövning”.Om man finner påtagliga brister på en skola i 

förhållande till nationella krav och mål måste huvudmannen och skolan erbjudas stöd, 

om huvudmannen inte vill godta det stödet som erbjuds för förbättring och åtgärd av 

bristerna av skolan ska statlig tillsyn tas vid. Tillståndsbesluten tas på nationell nivå 

för att säkerställa likvärdighet och rättssäker bedömning. 

 

“Kompetensförsörjning till skolväsendet”. Det svenska skolsystemet står inför personalbrist 

med uppgifter från SCB om en undervisning med hög kvalitet ska kunna bedrivas krävs ett 

starkt skolledarskap då skolan ska kunna nå sina mål. Med vetskap om kommande decenniers 

förväntade personalbrist ser den långsiktiga prognosen svår ut. Det krävs därav åtgärder för 

att göra lärarutbildningen attraktiv återigen. 

 

1. “Fortsatta insatser för att öka antalet behöriga lärare och skolledare”. Kommissionen 

anser att behörighetsgivande och behörighetskompletterande utbildningar måste 

existera vid sidan av lärarutbildningar som handlar om att utveckla vägen till 

behörighet, utöka befintliga utbildningsvägar och förbättra studievillkoren och 

möjliggöra distansstudier. Detta i form av Vidareutbildning av förskollärare och lärare 

utan examen (VAL) (2007), Utländska lärares vidareutbildning (ULV) (2007) och 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) (2011). Kommissionen vill höja 

lärarlönerna och skapa karriärmöjligheter. Vidare vill man investera i rektorers arbete 

och ge dom goda förutsättningar för att kunna arbeta och etta via en 

befattningsutbildning. Därav är det obligatoriskt att genomgå en befattningsutbildning 

sedan 2011.  53

 

2. “Förstärkt lärarutbildning”. Genom förstärkta ekonomiska resurser kan man vidare 

upprätthålla och tillgodose behoven som finns av “lärarledd undervisning, metodik 

lektioner, tillämpningsövningar, praktisk träning och möjlighet till reflektion”.   54

53 Samling för skola.2017. S.135 - 150. (Hämtat:2019-05-20)  
54 Samling för skola. 2017. S. 154. (Hämtat:2019-05-20) 
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Inom denna kategori är bestämmelsen om att höja kraven för antagning till lärarutbildningen, 

där man då eventuellt kan behöva bedriva en selektiv process av ansökande för att se 

huruvida man har en möjlighet till att bli en skicklig lärare utöver grundläggande 

kunskapsnivå som kännetecknas av viljan att lära och motivationen till att undervisa, samt 

god social förmåga och den kommunikativa förmågan.  

 

“God miljö för lärande och utveckling”. En god skolmiljö gynnar elevers lärande, bidrar till 

främjande välbefinnande och med positiva hälsoeffekter. Olika faktorer berörs vid tal om 

skolmiljö och detta är klassrumsmiljö, skolklimat, relationen mellan lärare och elev samt 

elever emellan.  55

1. “Insatser för en trygg lärmiljö som främjar studier” 

2. “Ökade inslag av stöd och stimulans” 

3. “En stärkt och mer tillgänglig elevhälsa” 

 

“Kärnuppgifterna, undervisning och skolledning”. 

1. “Övergripande om lärar- och skolledarrollen.” 

2. “Lärarnas tidsanvändning” 

3. “Rektorernas tidsanvändning” 

4. “Åtgärder för att möjliggöra koncentration på kärnuppgifterna för lärare och 

skolledare.” 

 

Ökad nationell ansvar för skolans finansiering  

1. “Klasstorlekens och lärartäthetens betydelse för elevens resultat” 

2. “Lärarkompetensen är central för elevens resultat” 

55 Samling för skola. 2017. S.23. (Hämtat: 2019-05-20). 
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Bild hämtad från Samling för skola - Strategi för kunskap och likvärdighet av 

skolkommissionen 2015. En sammanfattning av det samlade ovan.  56

 

5. Analys 
Handlingsutrymme beskrivs i denna studie genom hur de nationella målen tillämpas utifrån 

resurserna som ges, de prioriteringar och dess förändringar samt lokala mål dvs. 

förutsättningar och behov och tjänstemännens förväntade uppträdande med förhållning till 

nationella mål och skolsegregation. I denna analysdel presenteras insamlade empiriska 

materialet bestående av samtalsintervjuer. Här redogörs analysen kopplat till frågeställning 

via respondenterna som presenteras under.  

 

A. Jessica Berg är 49 år och huvudrektor på den stora mångkulturella Sunnadalskolan i 

Karlskrona, innan dess har hon varit verksam inom läraryrket sedan 1989 och arbetet 

på skolenheten sedan 1990-1991.  

B. Håkan Eriksson är 43 år och Kunskapsnämndens ordförande i Karlskrona. 

56 Samling för skola. 2017.S. 30.  (Hämtat: 2019-05-14) 
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C. Lasse Johansson är 44 år och har varit inom politiken sedan 2006. Han har arbetat på 

kultur och fritidsverksamheten och har varit ordförande i Utbildningsnämnden sedan 

2015 i Kalmar.  

D. David Richardson är 64 år och verksam på Linneuniversitetet. Han är en 

fritidspolitiker och sitter i Utbildningsnämnden i Kalmar. 

 

“Det finns tre faktorer som gör att skolor överhuvudtaget blir segregerad. Det första som är 

mitt huvudmål är den bostadssegregation som finns i hela Sverige och även här i Karlskrona 

utifrån det bostadsområde och dvs. det är skolans upptagningsområde och det handlar om 

närhetsprincipen och det handlar om att man ska gå i den skolan närmast hemmet. Sen har vi 

det fria skolvalet som också påverkar, så tre parametrar finns det egentligen som påverkar 

om en skola blir segregerad eller inte. Man skulle kunna ändra en skola och 

upptagningsområdet, samt annat sådant, om man inte hade den lagen om närhetsprincipen. 

Det är inget jag som rektor kan ändra på, men däremot kan en huvudman ändra en skolas 

upptagningsområde, men då måste man ändå fundera på närhetsprincipen.” - Jessica Berg 

 

På Kalmarsundsskolan handlar problematiken om skolsegregation till mesta dels om brister 

man ser i kunskapsresultat hos pojkar, dock är Kalmarsundsskolan en invandrartät skola 

placerat i ett område med mycket hyresrätter och socioekonomiska utmaningar.  

 

“Jämför vi för fem sex år sedan så kanske det var 85% av alla nyanlända som kom till 

Kalmarsundsskolan, idag så är det fortfarande att flest nyanlända placeras på 

Kalmarsundsskolan och det beror på att det finns flest lägenheter och man bor ofta där i 

närheten eller så hamnar man på Funkaboskolan, men om man jämför nu och då så finns det 

nyanlända i alla skolor med undantag för Rinkabyholm. Alla skolor tar i varje fall emot 

nyanlända och vi fördelar det på ett mycket bättre sätt även om det fortfarande finns 

skillnader.” - Lasse Johansson  

 

“Tittar vi på resultat på skolor med F-9 klasser så upptäcker man att någonting händer med 

pojkarnas resultat. Det som vi vet är att många av dom här pojkarna är nyanlända och bara 

har läst svenska i några år, och det går inte att hinna i kapp med allt som dom behöver, 

eftersom att den övervägande majoriteten av nyanlända är pojkar blir det så. När 
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flyktingvågen kom var det väldigt få som var flickor, så om du tänker och titta på siffrorna, 

låt oss säga att barnen kom 2015, det är inte meningen att elever ska lämna högstadiet utan 

behörighet till gymnasiet, men som sagt man kan inte bara vifta med ett trollspö och säga nu 

fixar vi det. Problemet är att man har så många olika saker att ta itu med samtidigt, det finns 

en hel del. I synnerhet för nyanlända pojkar, det handlar om att de har brist på 

ämneskunskap och faktakunskap på grund av omständigheterna där dom kanske inte gått i 

skolan de senaste åren, så barnen har missat mycket i matematiken , naturvetenskap och 

språket måste man jobba med och även en hel del personliga grejer. Det går helt enkelt inte 

utan är ett jobb vi har framför oss.” - David Richardson 

 

Det som genom analys blir tydligt är att kommunerna har olika förhållningssätt gentemot 

skolsegregation, men också i arbetsstrategier, visioner, planering och struktur då respektive 

skola har olika behov och förutsättningar, trots att man utgår från samma grundprinciper och 

arbetar efter samma nationella riktlinjer. Det skapas därav ett decentraliserat kommunalt 

uppdrag som tillåtet handlingsutrymme och handlingsfrihet med grund i de nationella målen, 

då dessa är styrande.  

 

5.1 Kalmar 

Handlingsutrymme och handlingsfrihet: 

“Vi kan inom kommunen välja; vi ska kompensera för segregation och hemmiljö. Detta ska vi 

göra. Alla ska lyckas i skolan. Sedan ger man oss verktygen att se hur och vad påverkar dvs. 

procentsatser och vad som gör att osv. Sen är det jag som huvudman och vi som skolkommun 

som bestämmer hur vi vill göra i vår kommun och har den friheten att välja, så jag tycker att 

vi har både handlingsutrymme och handlingsfrihet att välja själva hur vi inom vår kommun 

med våra skolor vill arbeta. I förhållande till skollag och läroplan att själva sätta mål och 

verksamhetsplan.  

 

Jag är ingen expert i varje ämne så jag får ta hjälp av skolchefen, administrativa chefen, 

verksamhetsutvecklare, elevhälsan och flera experter på förvaltningen som hjälper till och 

tittar på vad som ska göras och det som sker är att vi fördelar pengarna och så sätter 

fullmäktigemål och så sätter vi våra mål och ett utan dessa mål är minskad 
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skolsegregation./.../ Så går man ut till varje skola och undersöker hur dom ska jobba med 

målen och kommer så överens om verksamhetsplanen och då har man en verksamhetsdialog 

och så skriver man under. Detta stämmer man av med experterna på förvaltningen och lyckas 

man inte kanske skolan behöver mer resurser, en utbildningstjänst, mer hjälp från kuratorer 

eller specialpedagoger och så stöttar man skolor i det. Man har också en resursdialog där 

förvaltningen  kommer ut och pratar med rektorn om vad som görs med resurserna och går 

igenom i detalj alla saker man gör och så görs olika uppföljningar. Man har även en 

betygsdialog i mitten på januari där man tittar på hur långt eleverna kommit och varför vissa 

elever har underkänt och hur man kan hjälpa varje elev individuellt. Detta är ett sätt att hela 

tiden kunna kontrollera så att verksamheten jobbar mot uppsatta mål och det exporteras till 

nämnden så kallade rapporter som visar oss hur vi ligger till ekonomiskt, målmässigt osv.” - 

Lasse Johansson  

 

Vidare förklarar David Richardson om ansvarsområde och tydligare under vilka 

begränsningar handlingsfriheten och handlingsutrymmet råder i Kalmar.  

 

“För det första, Kalmar kommun ansvarar för 50% av kommunens yta men 85% av eleverna. 

Kalmar kommun börjar i Rinkabyholm i söder och upp till Rockneby i norr och det där är 

vårt revir och alla de skolor och förskolor i södra delen av kommunen är en del av 

Södermöre och har en egen utbildningsnämnd där. Från Ljungbyholm ner mot Torsås har vi 

inget med dom att göra. Alla gymnasieskolor är under Kalmarsunds gymnasieförbund och vi 

ansvarar bara för kommunala förskolor och skolor upp till klass nio. Det är vad vi ansvarar 

för. 

 

En annan faktor som jag tror är viktig att tänka på är att jag som ledamot är en del av 

huvudmannaskap och det betyder att vi politiker har det yttersta ansvaret för skolorna, men 

det är utbildningsförvaltningen som sköter det dagliga arbetet. Det jag kan säga som 

politiker är att jag kan bestämma att alla förskolor ska ha säkra och ändamålsenliga 

leksaker, men det som jag inte kan säga till förskolan eller förvaltningen är att förskolan 

“Trollet” behöver har bättre leksaker och jag tycker att ni borde köpa dessa, för att det där 

är inte en del av mitt ansvar eller vad jag får göra. Politiker får inte gå in i förvaltningen och 

bestämma vad dom ska göra och vad dom inte ska göra. Det där är en sorts grundläggande 
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princip i svensk förvaltning det sker på all nivå. På statlig nivå är det utbildningsministern 

som ger direktiv till skolverket och förhoppningsvis förhandlar med SKL, men det som staten 

inte kan göra är att gå in och tala om för skolverket vad exakt dom ska göra. Exempelvis lägg 

mer resurser i Kalmar, det är inte en del av deras jobb. Vi kan inte gå in om säga att vi måste 

anställa flera lärare på Kalmarsundsskolan för att det inte ligger i vårt beslutsvär.”- David 

Richardson 

 
5.2 Resurser 
Frågan om resurser är en grundläggande pelare inom båda kommunerna. Det är nämnvärt att 

tala om att resurser som till stor del styr budgeten och det verktyg man har och kapaciteten 

till att förbättra i fråga om personalomsättning, kompensatorisk förmåga, 

kompetensutveckling och allt utvecklande gällande en likvärdig skola med undantag från 

andra sociala aspekter som föräldrars utbildningsnivå. Huruvida man ska ha ett 

decentraliserat ansvar i kommunen blir en fråga eftersom att framtida gräsrotsbyråkrater 

behöver bli allt mer involvering i det politiska uppdraget och det faktum att det inte bara är 

att upprätthålla verksamheten på en “vi gör vad vi kan” nivå, utan att faktiskt ta tag i 

problemet. Utan vidare ökade resurser eller fördelning som bidrar med fördelar till 

socioekonomiskt utsatta skolor kan skolsegregationen inte minska. Ett större behov av 

insatser krävs, men budgeten minskar likt Lipsky beskriver leder till problematik där elevers 

rätt till lika förutsättningar inskränks. Ett alternativ av statlig uppföljning i bredare 

utsträckning av hur situationen ser ut och hur man agerar på situationsanpassat arbete. Detta 

pågrund utav implementering av bristande mål utefter förutsättningar eller behov som kan 

uppkomma. 

 

Utefter omständigheterna fördelas resurserna olika. 

“Vi får ett uppdrag från staten och vad som står i läroplanen och skollagen. Det är min 

uppgift att kontrollera så att skolorna faktiskt jobbar med det eftersom att jag då fördelar 

pengarna utefter uppdraget, så får skolorna olika mycket pengar och så sätter vi ett mål om 

att skolsegregationen ska minska och sen får varje skola ett uppdrag. På Kalmarsundsskolan 

exempelvi så har man bekymmer, så hur ska vi göra och då tar man fram en 

verksamhetsplan. När läsåret är slut kontrollerar man vad som gjorts och det är mitt sätt att 

faktiskt se att något görs för pengarna, och sen ska det förhoppningsvis ses i betyget och det 
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är där det är frustrerande. De är jättebra, Kalmarsundsskolan och gör allt man kommit fram 

till, de har tillsatt fler resurser, fler lärare och alla elever får en dator osv. Man tycker att det 

där borde slå ut högre på betygsskalan och så får man jämföra det varje år och ta fram 

andra punkten som eventuellt gör det lättare att bland annat höja betyget.” - Lasse 

Johansson  

 
5.3 Prioriteringar 
I Kalmar är skolverksamheten välstrukturerad, professionellt uppbyggt och organiserat när 

det gäller hur man jobbar och förhåller sig till kvalitetsuppföljning av olika slag, men också i 

hur man prioriterar skolsegregation lokalt. Det är kostnaderna och resursfördelningen som 

utgör grunden för hur respondenterna och organisationen sätter upp mål utefter skolans 

förutsättningar och behov vad gäller skolsegregation. Rörande val av insatser finns styrande 

riktlinjer och resurser involverade. Enligt Lipsky ställs vid fokus på handlingsutrymme en 

begränsning i form av resurser, och har man inte möjlighet på grund av begränsade resurser 

leder till ett eventuellt inaktuellt handlingsutrymme, eftersom att spänningen mellan behov 

förutsättningar, lokala mål och riktade nationella mål styrs av resurser. Prioriteringsprocessen 

påbörjas direkt vid inblick av vad som behövs göras och ett decentraliserat ansvar kräver 

handlingsutrymme och handlingsfrihet. Dock finns potentiell karaktär av att nationella 

riktlinjer som väger tyngst och begränsar de behov som finns och det förutsättningar skolor 

har i området.  

 

“Om vi tittar på den ekonomiska fördelningen så går 70% -75% till skola, vård och omsorg, 

vi har att nästan en tredjedel av vår kommunala budget går till skola, en tredjedel till omsorg 

och det är det som man ska satsas mest på. Så jag tycker att vi prioriterar rätt. Vi är styrda 

på en nationell nivå men inte begränsade, de nationella målen har vi att förhålla oss till och 

vi har också skollag, men detta bygger på att vi ska klara målen. Vi har fått ett uppdrag om 

att klara det kompensatoriska, att minska segregation och vi håller med det. Vi har också fått 

ett förslag på hur man kan jobba,  resursförslag, och hur det då påverkar riktlinjer. Utifrån 

det sätter vi egna mål så det tycker jag bara är styrande, men inte begränsade på kommunal 

nivå. Sen är det alltid begränsning i att lösa frågan för den är omfattande och har att göra 

med många aspekter.” - Lasse Johansson 
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Det prioriteringar i fråga om skolsegregation i motverkade och minskade syfte innebär för 

Kalmar kommunen ett arbete med följande:  

“Jämlikt bostadsbyggande, vi måste se till så vi har kompetent personal, bra och behöriga 

lärare samt rätt lärare på rätt plats. De bästa lärarna ska vara där de anses behövas mest. Vi 

behöver öka samarbetet med skolor, lärare och överlämningar, därav även 

skolmottagningsenheten. Vi kommer jobba vidare med resursfördelningssystemet och se till 

så det kompensatoriska  uppdraget fullföljs och uppnår målsättning. Vi har politiskt satt 

väldigt tydliga mål i den frågan och lagt fokus på det. Vi arbetar fram en vision där det 

fortfarande finns med och alla ska lyckas i skolan. Så det finns många sådana saker.” - Lasse 

Johansson  

 
5.6 Mål & Uppträdande 
På Kalmarsundsskolan arbetar man med måluppfyllelse i den utsträckningen där man har ett 

verksamhetsuppdrag för varje skola. Detta presenteras med hjälp av riktlinjer men också efter 

förutsättningar och de behov skolor har. Det blir tydligt sett till målen att även om nationella 

mål finns så genomsyras bara behov och förutsättningar, men omfattas utifrån styrande 

riktlinjer. Exempelvis utgör uppnådda kunskapskrav och viss reglering för skolans vidare 

existens.  

 
Verksamhetsuppdrag 2019 Kalmarsundsskolan: 
“Kvalitén i undervisningen ska öka 
Likvärdigheten i utbildningen ska öka 
Trygghet och studiero ska öka 
Allas lika rättigheter och möjligheter ska öka 
Frisknärvaron ska öka 
Delaktighet och inflytande ska öka 
Alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden 
Att rektor ska genomföra och följa upp bedömning av måluppfyllelsen med Nulägesanalys för 
verksamhetsuppföljning i fritidshem” 
 
 
5.7 Karlskrona  
Handlingsutrymme och handlingsfrihet: 
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“Utifrån mig som politiker och mig som nämnd så är det viktigt att det vi har att styra med är 

tydliga mål, uppföljning och se vad det ger för resultat. Det vi tittar på är värdegrundsarbete, 

vi ser kunskapsmålen, vi tittar på elevhälsan. Att vi liksom följer upp så att vi kan se att vi 

prioriterat och satsat på sånt som ger genomslag. Allt beror ju på hur skolan mår, det är det, 

och det har vi jobbat med ganska länge, den socioekonomiska fördelningen. Det tycker jag 

funkar ganska bra faktiskt. Sen är det tiden och resursmedel som har betydelser på något vis, 

man hade medel för segregation i budgeten i december som man röstade bort detta. Annars 

var vi en utav det kommunerna som skulle fått medel , det viktade medlen.” - Håkan Eriksson  

 
 

“Handlingsutrymme är många bitar, jag som rektor har ett handlingsutrymme att forma min 

inre organisation. Utöver detta så är det två andra bitar, jag har ett kommunalt uppdrag och 

ett statligt uppdrag. Dessa två uppdrag går inte alltid hand i hand, eller går ihop utifrån den 

biten att när det gäller resursfördelning, ekonomi eller det uppdrag man har. Så jag har två 

uppdrag som krockar med varandra, och där som rektor är mitt statliga uppdrag tyngre, men 

jag är kommunal tjänsteman också. Dock lagmässigt så är det statliga uppdraget det allra 

tyngsta, men jag har ett stort handlingsutrymme utifrån budget om jag gör inom de gränser 

som finns. Resursmöjligheterna gör det inte alltid möjlig att göra vissa saker, jag får göra 

egna prioriteringar men jag är väldigt beroende av vad politiker, huvudmannen och annat 

belsutar. Och utifrån nationella mål så är dessa styrande och mitt statliga uppdrag. I mitt 

statliga uppdrag har jag inte så stort handlingsutrymme och det ska jag inte heller ha, för jag 

har ett statligt uppdrag där det är till att jag ska följa dessa lagar och riktlinjer för att det 

faktiskt ska ge en likvärdig utbildning för alla barn i Sverige. Alla ska ha samma 

förutsättningar och det är förväntat att jag ska göra det. Det står inte i det statliga uppdraget 

hur jag ska göra det, det står att jag ska göra det och att jag ska se till att alla elever får en 

likvärdig utbildning och det finns hur många uppdrag som helst. Om man tittar till tidigare 

skollag så stod det mindre “rektorn skall” och idag genomsyrar det nästan alla punkter och 

det är en stor förändring idag på det uppdraget jag som rektor har i jämförelse med tidigare. 

Det är ett problem idag att det statliga och kommunala uppdraget krockar eftersom dels bör 

man jobba utefter de förutsättningar och behov som finns på lokal skola, men också utefter 

statliga riktlinjer. Mitt uppdrag är tyngre när det gäller det statliga uppdraget. Jag hänvisar 

och använder mig av mitt statliga uppdrag i diskussioner med kommunen och andra 
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beslutsfattare. Då tar jag fram skollagen och säger mina statliga uppdrag, då får man kanske 

ibland bryta ett kommunalt beslut och då måste jag tala om att jag gör det för att jag har ett 

statligt uppdrag som det krockar med. Segregation står som en underton i skollagen, oavsett 

vart barnet bor, verkar eller förutsättningar så ska alla barn ha rätten till en likvärdig 

utbildning. Jag tror inte skolkommissionens arbete får den verkan den borde få heller 

eftersom brister återfinns i systemet.” - Jessica Berg 

 
5.8 Resurser 
I fråga om resurser har Karlskrona Kommun relativt sent börjat se till omständigheterna och 

arbetar nu med sammansättning av mål mot skolsegregation på lokal nivå, dock har en del 

satsningar gjorts som ordförande Håkan Eriksson berättar om. Detta är delvis förväntade och 

självklara satsningar som den självklara skolpengen, dock så har det lokalt sett inte arbetats i 

hög grad med skolsegregationen och resurser för att täcka upp bristerna.  

 

“Utifrån  frågan om resursfördelning så har vi ett resursfördelningssystem inom kommunen 

där vi har skolpengen, men utifrån skolpengen så satsar vi mer pengar eller mer resurser 

genom en socioekonomisk fördelning och då har vi, utifrån, om man då tittar på den mest 

segregerade skolan Sunnadalskolan, så har vi gjort olika projekt genom teater och lite extra 

runt språket, på BBC i området så har dom språkcentrum som hjälper föräldrar och stärker 

hela alltet, både hemmiljö och skola. På Wämöskolan, har vi startat en IB-skola 

(Internationell skola) med internationell läroplan. Då var tanken, utifrån skolsegregationen, 

att vi la den på en anna skola som har en viss segregering,  för att möta upp och för att det 

inte ska bli så segregerat med elever med utländsk bakgrund. IB-skolan startar inte förrän nu 

till hösten.  

 

I det fallet med Sunnadalskolan, ser vi bra resultat utifrån att man faktiskt satsar på mer. 

Fler lärare, mer stöd, mer stärkt elevhälsa, teaterprojekt och liknande internationella projekt 

vi gör. Det ser vi göra skillnad när vi mäter utefter ett “salsavärdet” som innebär vad för 

ingång eleverna haft,  för man har en ingångsnivå när man börjar läsa. Det är inte lätt att 

uppnå kunskapsmålen när man får ett eller två år på sig från och med att man kommer hit 

och börjar åttonde eller nionde klass.” - Håkan Eriksson  
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“Skolpengen, dvs själva grundpengen fördelar man via ett fördelningssystem som innebär ett 

grundsystem och det måste vi prata om. Grundsystemet talar om, om eleverna går mellan 

årskurs 1-3 och man har 22 elever så genererar det en lärare, utöver det sen så kommer det 

socioekonomiska tilldelningar och det tas utifrån aspekter och syn på föräldrars 

utbildningsnivå, arbete, fördelning mellan kön, det är massa parametrar som gör att skolan 

får en socioekonomisk tilldelning. Nu har den tilldelningen minskat under åren, så förra året 

minskade den med 3,8 miljoner så jag kan inte säga att det är förändringar som går åt rätt 

håll. Vad gäller resurserna är det inget man arbetar aktivt med, idag finns det en tilldelning 

som heter “Likvärdig skola” och där har regeringen och skolverket skickat ut X antal 

miljoner till kommunerna och dessa pengar förvaltas definitivt inte rätt och man gör väldigt 

olika i kommunerna och jag tror inte det kommer på rätt sätt till full del, och det kan jag bara 

prata utifrån min egen kommun. “- Jessica Berg 

 

Kunskapsnämnden och huvudmannen har ett stort ansvar i fråga om vad som bör göras i en 

kommun och likt vad resurserna ska placeras. Politikerna måste kompensera och bemöta 

problematiken inom kommunen och detta med hjälp av insatser och kartläggning av 

problematikens rot och se till att uppnå nationell målsättning på det sättet för det är en del av 

det politiska uppdraget. Men man har i Karlskrona inte haft några specifika mål i fråga om 

skolsegregation trots att politiker känner till skillnaderna inom kommunen.  

 

“Vi har inte haft mål specifikt inriktade på skolsegregation utan mer i from av inkludering, 

integration allt hänger ihop. Och det har vi jobbat med innan, segregationen är något vi 

infört utifrån årets budget, att vi aktiv ska jobba med segregationen. Vi håller på och 

försöker plocka fram en plan och har tillsatt en tjänst på övergripande i kommunen, för att 

ämnet har liksom med boende, utbildning, arbetsmarknad, demokrati, det civila samhället 

och brottslighet att göra. Vi har plockat fram så vi kan jobba med hela bilden. 

 

Vi har inte kommit så långt, men i vår tanke så är det de som berör närmast som vi ska 

arbeta med i första hand vad gäller prioriteringar, sen är det en långsiktig strategi. Det 

långsiktiga är redan gjort, men på fel håll, kring bostäderna och där behöver man hitta, 

utifrån upptagningsområde eller hur man liksom kan möta, samtidigt vill vi då utifrån den 

segregerade skolan, att man kan möta varandra och mötas på de olika skolorna så det inte 
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blir att den segregerade skola ska möta andra skolor, utan det är också så att andra skolor 

ska komma till Sunnadalskolan och se hur bra Sunnadalskolan faktiskt är för det är en 

fantastiskt bra skola för elever och lärare som jobbar där trivs jättebra.” - Håkan Eriksson  

 

Det Karlskrona kommun i dagsläget gör räcker inte eftersom det trots ökade resurser måste 

förvaltas rätt och en ny prioritering träda i kraft där hänsyn behöver tas till ett flertal olika 

aspekter som boendesegregationen. Men det gäller inte bara att konstruera om eller möjligtvis 

göra området attraktivt, för där finns en närhetsprincip och ett fritt skolval som kan bli svårt 

att kringgå. Det man dock kan konstatera är att politiker i första han har ett stort ansvar och i 

sin tur även handlingsfrihet och handlingsutrymme på lokal nivå att ge utrymme för att aktivt 

motverka och minska skolsegregationen genom hänsyn till nationella mål och kommunala 

skolors behov och förutsättningar, men vi ser också att lite görs, och det förebyggande arbete 

är än inte i full gång utan snarare i början av sin process. 

 

“Vi har skapat en kommission utifrån det. Vi har alla möjligheter när vi styr med vår budget 

att göra satsningar som vi vill, utifrån omprioriteringar som vi har. Nu är vi inne i ett nytt 

budgetarbete för 2020, där vi så att säga satsar. Sen görs en detaljbudget nästnivå, där vi 

måste se att hitta bra vägar som ger resultat. Något jag inte nämnde är att Sunnadalskolan 

har samarbeten med en tysk Skola där man har utbyte då den skolan också har segregerad 

bakgrun. Vi hittar och försöker att inspirera till lösningar. Vi har lärare iväg nationellt och 

har haft undervisning, och man tittar på andra och tar in från andra länder. Både lärare och 

elever innefattas i dessa projekt. Utbyter i form av studiebesök med internationella skolor.”  - 

Håkan Eriksson  

 

5.9 Prioriteringar 
Det decentraliserade ansvaret i kommunen tillåter och kräver ett mer situationsanpassat arbete 

vilket även blir utgången i fråga om prioriteringar och hur man förhåller sig till nationella 

riktlinjer som är en begränsning eller ett förhållningssätt till arbetet. Dock bidrar avgörandet 

av prioritering på lokal nivå också till skillnader på olika orter och vad man satsar på. I 

Karlskrona har kunskapsnämnden prioriteringar där man ser det hela ur ettt större perspektiv 

och att mer måste göras runt segregation i helhet. 
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“Det man behöver göra utifrån ett nationellt perspektiv är att satsa mer resurser. Extra 

resurser runtomkring skolsegregation krävs för att se skillnader. Sen behöver man se till så 

att det inte blir så segregerat som att 99% med utländsk bakgrund. Men om man vänder på 

det lite. Är det segregerat egentligen på Sunnadalskolan när det är så stor blandning av 

nationalitet. Det är segregerat utifrån att det inte är så många med svensk bakgrund, vilket 

beror på hur samhället är byggt utifrån rena fysiska bostäder och sen är en del det fria 

skolvalet” - Håkan Eriksson  

 
I fråga om prioriteringar har Kunskapsnämnden inte haft några specifika prioriteringa då man 

inte aktivt arbetet med skolsegregationen, man har försökt stärka skolan på olika sätt, men det 

har inte minskat segregationen.  

 

“Personal, förstelärare och övriga medarbetare. Lönepåslag, för att liksom göra det hela lite 

mer attraktivt. Vi har extra läxhjälp, vi har språkcentrum som ligger där ute som kommunen 

arbetar aktivt med och runt omkring Sunnadalskolan med modersmålsundervisning. Och man 

ser att det är elever som är väldigt studiemotiverade och som jag sagt innan är det en 

fantastisk bra skola, man blir upprymd när man kommer in där och ser hur pass viljan finns, 

glädje.” - Håkan Eriksson  

 
5.10 Mål & Uppträdande 
Varje läsår upprättas nya mål, strategier, och visioner i förhållande till skolsegregationen på 

Sunnadalskolan detta jobbar enskild rektor med ensam inom sin interna organisation utifrån 

de resurser och möjliggörande hon får. Målen påverkas av statliga faktorer och det statliga 

uppdraget inom tjänsten, men också av den decentraliserade ledningen och huvudmannens 

ansvarsområde, där det inom Karlskrona krävs bättre strukturer och handlingskraftiga 

politiker. Målen berör handlingsutrymmet och handlingsfriheten på flera nivåer och den 

första nivån är politikernas mål, mer konkret där man måste ta hänsyn till kunskapskrav och 

det andra är skolans mål där man vill höja möjligheten till goda kunskapsresultat.  

 

Sunnadalskolans vision 2019: 

“Alla elever på Sunnadalskolan ska få växa, utvecklas och nå framgång. Med 

värdegrundsorden ROA får våra elever de verktyg de behöver för att fullt ut kunna delta i och 
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bidra till samhället som kompetenta och ansvarstagande individer. Sunnadalskolan är en 

positiv plats där alla elever och all personal trivs och mår bra. En lärmiljö där både elever 

och personal arbetar hårt för att nå högt uppsatta mål och ständigt utvecklar sina kunskaper 

och förmågor. 

  

Alla elever på Sunnadalskolan ska lyckas nå läroplanens mål. Vi ger våra elever 

undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån elevernas 

erfarenheter, intressen och förutsättningar. Målen och kriterierna är tydliga. Formativ 

bedömning är ett självklart inslag i det dagliga arbetet eftersom eleverna vet hur de ligger till 

kunskapsmässigt, och hur de ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till 

kunskapskraven. 

  

Alla elever ska känna sig trygga på Sunnadalskolan. Vi har hög vuxentäthet med 

engagerad personal som har höga förväntningar på eleverna. Vi erbjuder en stödjande, 

utmanande och stimulerande miljö som präglas av trygghet, respekt och förtroendefulla 

relationer. Med vår stora mångfald av erfarenheter, kompetenser och intressen så ska vi 

uppnå vår vision och ge våra elever den bästa tänkbara skolgången.” - Jessica Berg 

 

Sunnadalskolans mål 2018/2019: 

            “Ökad digital kompetens 

Ökad måluppfyllelse 

Alla elever skall känna sig trygga och uppleva studiero 

Skola, hem och omvärld – ökad föräldrasamverkan” 

 
6. Resultat 
Handlingsutrymmet beskrivs i studien utifrån aspekterna resurser, prioriteringar, mål och 

uppträdande som på olika vis påverkar institutionell tillämpning av Reformprogarmmets 

riktlinjer och skolkommisionens mål “Samling för skola” i syfte att motverka och minska 

skolsegregation Kalmarsundsskolan och Sunnadalskolan är segregerade på olika vis då 

skolsegregation omfattar breda punkter. Sunnadalskolan brottas i bredare utsträckning med 

skolsegregationen än Kalmarsundsskolan. Resultatet i studien visar att Kalmarsundsskolan 
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bedriver ett lokalt förhållningssätt till skolsegregation, medan ingen strategi än finns om 

skolsegregation i Karlskrona.  

 

5.1 Hur tillämpas nationella mål i frågan om skolsegregation på lokal nivå i Karlskrona 

respektive Kalmar sett till handlingsutrymmet och handlingsfriheten i Lipskys teori om 

street-level bureaucracy?  

Nationella mål används som riktlinjer i kommuner, men det är det kommunala, lokala målen 

som tillämpas i praktiken baserat på förutsättning och behov inom ramen för en likvärdig 

skola som är viktigast att kunna erbjuda. Det decentraliserade uppgifterna är 

ansvarsutkrävande, ett ansvar politiker bär. Brister påvisas genom att se till bland annat 

skolsegregation på en lokal nivå. Brister tyder på en obalans i fullföljning av statligt uppdrag, 

och det börjar på den politiska nivån med resursfördelning som ett avgörande verktyg. Vidare 

handlar det också om prioritering av dessa resurser och hur man inom kommunen väljer att 

uppträda för att fullfölja sitt reglerade uppdrag. Nationella mål fungerar som riktlinjer för vad 

som bör göras med det decentraliserade ansvaret bygger på handlingsutrymmet och 

handlingsfriheten utageras rätt. Resurserna som ges lägger grund för hur och vilka lokal mål 

man kan upprätta i fråga om skolsegregation på lokal nivå. Det betyder dock att politiker och, 

i detta fall huvudmannen har påverkan på hur policy formuleras och hur effektiv den kan 

komma att bli. 

 

Det faktum att Karlskrona kommun är segregerat och Sunnadalskolan till 99% består av 

elever med utländsk bakgrund innebär att förutsättningar av handlingsutrymmet och 

handlingsfriheten brister i resursfördelning, prioritering, och upprättelsen av lokala mål, man 

tillåter en fortsatt drift av verksamhet i den mån man istället kan. I Karlskrona lägger man en 

prioritet i insatser som sker i form av att försöka stärka skolan lärarstöd och stärkt elevhälsa, 

möte med och mellan andra skolor, vilket är en investering för likvärdighet och stärkt 

måluppfyllelse, men går inte till botten med problematiken gällande skolsegregation. Det 

krävs betydligt större insatser i form av att förändra boendesegregationen och även delar av 

infrastrukturen inom kommunen, någon man inte funderat över. 

 

Uppträdandet av en gräsrotsbyråkrat är viktigt eftersom man kan försvaga policy samt 

avsikten med policy och vad som faktiskt är upprättat, och vilken funktion som förväntas 
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uppfyllas. I Kalmar ser man det decentraliserade ansvarsutkrävandet av statliga regler och 

riktlinjer, men upprättelsen av en plan och rätt förutsättningar uppenbaras i annan 

utsträckning. Det man ser är ett planerat arbetssätt i form av en skolmottagningsenhet innan 

man börjar på den skola man förväntas, man vet vad som utgör det faktum att det är en låg 

behörighetsgrad till gymnasiet bland pojkar, vilket gör det enklare att arbeta förebyggande. 

Utifrån politiker och nämnd så krävs det tydliga mål att styra med, uppföljning och se vad det 

ger för resultat.  

 

5.2 Vad orsakar uppkomst av stora skillnader i fråga om skolsegregation gällande 

orterna Karlskrona och Kalmar? 

Stora skillnader uppkommer och ligger i omständigheterna dvs. den lokala förhållningen till 

arbete om skolsegregation, men även boendesegregation, närhetsprincipen och det fria 

skolvalet. I det långt gångna systemet så förändras riktlinjerna på den nivån dessa behövs 

tillämpas. Det utgör den tyngsta skillnaden som kommer med det decentraliserat 

ansvarsutkrävande, man är självstyrande utefter nationella riktlinjer och det ger tydliga 

möjligheter till handlingsfrihet, vidare handlingsutrymme där aspekter såsom resurser, 

prioriteringar, mål och uppträdande inkluderas och ger möjlighet till påverkan av 

policyimplementering inom kommunen som inte alltid är effektiva. Det ligger en 

förklaringsfaktor i det faktum att det statliga uppdraget kan skilja sig avsevärt från det 

kommunala, men ändå tvingas det statliga gå först för upprätthållandet för att hålla 

någorlunda standard. 

 
7. Vidare forskning 
Syftet med denna studie var att se till i vilken utsträckning nationella mål i fråga om 

skolsegregation tillämpas lokalt och varför stora skillnader inom en och samma kommun 

uppstår genom att tillämpa Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati, där handlingsutrymme och 

handlingsfrihet står i centrum. Denna studie är begränsad till politiker och tar således inte 

hänsyn till alla påverkande faktorer på samtliga nivåer inom skolverksamheten. Därav anses 

denna studie vara mer omfattande än vad som ges utlopp för. I utvecklig av denna uppsats 

hade man kunnat se till flera nivåer mer ingående och även studera hur besluten senare i 

hierarkin förändras, då vi ser att man på kommunal nivå utformar egna mål i förhållande till 

omständigheter och behov, med en statlig styrning. Det finns även flertal kommuner där 
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skolsegregationen är utbredd på annat vis där en jämförelse och undersökning eventuellt hade 

förtydligat bristfälligheter, men också det orättvisor som hör till skolsegregationen. 
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9. Appendix 
 
Kunskapsnämnden Karlskrona/ Utbildningsnämnden Kalmar 

 

Intervjumall 
 
Inledning 
 

1. Ålder, position, antal verksamma år inom yrket? 

2. Kan du berätta lite kortfattat om dina arbetsuppgifter, speciella uppdrag? 

3. På vilket sätt arbetar ni för att minska och motverka skolsegregation inom 

kommunen?  

 

Del 1: 

4. Hur har resurserna i arbete mot skolsegregation förvaltas och vilka förändringar och 

förbättringar har åstadkommits?  

5.  Vad anser ni behöver göras i er kommun för att minska samt motverka aspekterna 

som bidrar till skolsegregation?  

6. I vilken utsträckning är ert arbete begränsat utifrån resurser, andra prioriteringar, mål 

och uppträdande? 

7. I vilken utsträckning anser du att du har handlingsutrymme och handlingsfrihet, 

utifrån  indikatorerna resurser, prioriteringar, mål och uppträdande? 

8. Känner ni till de nationella målen för minskad och motverkad segregation? 

Reformprogrammet och “Samling För Skola” 

9. Hur skulle du beskriva kontrollen av arbetet, planeringen och strukturen av arbetet 

gällande skolsegregation? 

10. Känner ni till de lokala skolskillnaderna inom en och samma kommuner? 

11. Karlskronas mest segregerade skola är Sunnadalskolan. Hur arbetar man för att aktivt 

för förbättring av just den skolan? (Bara Karlskrona). 
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12. Kalmarssundskolan väntas bli en segregerad skola efter reform av 

upptagningsområdet, hur ser ni på det och vad väntas göras? Hur räknar man arbeta i 

aktivt förebyggande syfte? (Bara Kalmar). 

 

Del 2:  

13.  Hur arbetar Karlskrona/Kalmar för att göra skolan likvärdighet andra skolor i samma 

område? 

14. Hur tillämpas definitionerna av insatser för att stärka skolans kompensatoriska 

uppdrag och för barn och unga i områden med socioekonomisk utmaningar?  

15. Vilka visioner, strategier och mål finns?  

16. Vad har man för långsiktigt arbete i fråga om skolsegregation?  

17.   Hur ser utformningen ut av den kommunal skolverksamhet? 

18.  Utifrån handlingsutrymme och handlingsfrihet, skapas någon form av 

decentraliserade riktlinjer utefter situationsanpassat arbete? 

 

Rektor Sunnadalskolan 

 

Intervjumall 
 
Inledning 
 

1. Ålder, position, antal verksamma år inom yrket? 

2. Kan du berätta lite kortfattat om dina arbetsuppgifter, speciella uppdrag? 

3. På vilket sätt arbetar ni för att minska och motverka skolsegregation på skolan utifrån 

det nationella Reformprogrammet och Samling för skola?  

Del 1: 

4. Hur har resurserna i arbete mot skolsegregation förvaltas och vilka förändringar och 

förbättringar har åstadkommits?  

5. Vilka faktorer bidrar till skolsegregation på er skola i första hand? 

6. I vilken utsträckning är ert arbete begränsat utifrån resurser, andra prioriteringar, de 

uppsatta målen och ert förväntade uppträdande? 

7. I vilken utsträckning anser du att du har handlingsutrymme och handlingsfrihet, inom 

resursmöjligheter, prioriteringar, nationella riktlinjer/mål och förväntat uppträdande?” 
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8. Hur skulle du beskriva kontrollen av arbetet dvs. planeringen och strukturen gällande 

skolsegregation? Samt vilken långsiktig strategi finns i fråga om uppföljning. 

9. Vad tror du det lokala skolskillnaderna inom en och samma kommun beror på? 

10. Karlskronas mest segregerade skola är Sunnadalskolan. Hur arbetar man för att aktivt 

förbättra skolan?  

11. På vilket sätt skiljer sig upprätthållandet av “nationella mål” på klassrumsnivå enligt 

dig? 

Del 2:  

12.  Hur arbetar man i dagsläget för att kunna erbjuda en likvärdig skolor?  

13. Hur tillämpas definitionerna av insatser för att stärka skolans kompensatoriska 

uppdrag och för barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar?  

14. Vilka visioner, strategier och mål finns lokalt på skolan?  

15.  Utifrån handlingsutrymme och handlingsfrihet, skapas någon form av 

decentraliserade riktlinjer utefter det ofta nödvändiga situationsanpassade arbetet? 

16.  Hur ser era “egna” strategier och rutiner ut i förebyggande syfte mot skolsegregation? 
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