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Abstract 
 
Gadler, Ulla. (2011). En skola för alla – gäller det alla? Statliga styrdokuments 
betydelse i skolans verksamhet (A School for Everyone. Does it Apply to Everyone? 
The Importance of National Steering Documents for Schools), Linnaeus 
University Dissertations No 51/2011. ISBN: 978-91-86491-81-9. Written in 
Swedish with a summary in English. 
 

The thesis aim is to visualize and understand what happens to intentions 
formulated in national steering documents to be interpreted and implemented in 
schools to give every pupil without exception access to an equivalent education.   

The principal starting point is that the individual official, or “street bureaucrat”, 
working inside school is the key person in interpreting steering document content.   

A theory-based analysis model was constructed from the different levels of 
national school steering systems, including knowledge appropriation and knowledge 
transfer as theoretical concepts.  In the model, state, municipality, school and pupil 
constitute separate institutional concepts forming four frames, with three levels, 
macro, meso and micro, with school and pupil on the latter level. Following the 
process involving national steering documents, the actual steering of schools and 
the interpretation and implementation of the mission at different system levels 
highlights these documents’ importance.   

The empirical material comprises five studies: Study 1, a literature study focusing 
on the expression A school for everyone; Study 2, a document study on the steering 
of schools in two systems; Studies 3 and 4, two mutually independent 
questionnaire studies about national steering documents involving school leaders 
undergoing school leadership education and special needs teachers-to-be during 
their education and Study 5,  a document study of pupil assistants’ role as officials 
in the two steering systems.    

The conclusion of the thesis may be that the pedagogical significance of the 
steering documents depends on how administrative and school officials, 
individually and collectively, interpret and implement the mission among the 
pupils. Claiming that A school for everyone applies to everyone requires routines in 
whichever system which ensure that all steering process officials absorb the 
steering document content and agree on a common pedagogical foundation about 
who are all pupils, which ones need special support and what measures will give all 
pupils access to an equivalent education. 

Key words: A school for everyone, steering documents, equivalent education, 
steering process, official, school leaders, special needs teachers, pupil assistants, 
knowledge appropriation, knowledge transfer 
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1. INLEDNING  

Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i min mångåriga erfarenhet av 
professionellt arbete inom skolans värld dels som, lärare inom grundskolan, 
dels som konsulent för elever med rörelsehinder inom den statliga 
skoladministrationen och i mitt nuvarande arbete som universitetsadjunkt i 
pedagogik med fokus på specialpedagogik. Utifrån min yrkeserfarenhet inom 
skolans verksamhet, vilken omfattar både den tidigare regelstyrda 
verksamheten och den numera mål- och resultatstyrda verksamheten, har jag 
alltmer funderat över vad som sker i genomförandet av statens intentioner med 
avseende på skolan och vad som i praktiken kommer den enskilde eleven till 
godo. I arbetet som universitetsadjunkt har jag, när jag föreläst kring ”En skola 
för alla” och om de styrdokument som ska reglera skolans verksamhet, fått 
erfara att ett flertal av de texter som står i gällande statliga styrdokument i stor 
utsträckning förefallit obekanta för de yrkesverksamma rektorer och lärare som 
jag har mött. Från och med mitten av 90-talet och till den nu pågående 
skoldebatten, har dessutom diskrepansen mellan vad som skrivs i de av staten 
formulerade dokumenten och det som faktiskt sker i verksamheten dvs. det 
som påverkar barn och ungdomars rätt till likvärdig utbildning, synliggjorts i 
olika rapporter från bl. a Skolverket som statlig myndighet (Skolverket, 1999, 
2009a, 2010; SOU 2010:95).1 

                                                        
1 Skolverket, som fr. o m år 1991 har varit den statliga tillsynsmyndigheten över skolans 
verksamhet, fick fr. o m år 2008 förändrade arbetsuppgifter, där tillsynsuppdraget upphörde 
och utveckling och utvärdering blev huvuduppgifterna. Samtidigt inrättades 
Skolinspektionen som tog över de uppgifter Skolverket tidigare haft avseende tillsyn och 
kontroll över skolans verksamhet (Skolinspektionen). 
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1.1 Introduktion till avhandlingen 
Det är utifrån uttrycket ”En skola för alla”2 och statens utfästelse att, enligt 
skollagens portalparagraf3, erbjuda alla elever en likvärdig utbildning som den 
här avhandlingen skrivs.  

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala 

och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. 

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet. 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av 

särskilt stöd. 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. 

Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar 

inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och 

rasistiska beteenden (SFS 1985:1100, SFS 1999:886, Skollagen 1 kap. 2§). 

Avhandlingen är deskriptiv, analytisk med explorativt syfte att synliggöra om 
statliga styrdokument fungerar som tom retorik eller verksamma dokument i 
grundskolans verksamhet.4 Vilken kunskap som finns ute i verksamheten med 
avseende på uppdraget och vad som sker i processen i den mål- och 
resultatstyrda skolan inom och mellan stat- kommun- skola med avseende på 
alla elevers rätt till likvärdig utbildning fokuseras i avhandlingen. Det är i 
kommunerna som tolkningen av begreppet likvärdig utbildning görs. I den 
proposition som låg till grund för Lpo 94 framhöll den då sittande regeringen 
att elevernas förutsättningar varierar mycket i de olika skolformerna men att 
skolans likvärdighetsmål innebär att alla elever ska få det stöd som de behöver 
för att uppnå kravnivåerna och i största möjliga utsträckning arbeta vidare 
utifrån sina förutsättningar (Prop. 1992/93:220). I propositionen belystes att 

                                                        
2 ”En skola för alla” är inte ett officiellt begrepp i statliga styrdokument utan är ett uttryck som 
används i den allmänna diskussionen om skolan. I kapitel 4 redovisas och analyseras hur 
uttrycket ”En skola för alla ” vuxit fram. 
3 Skollagen som refereras i avhandlingen är skollagen från 1985 (SFS 1985:1100). Från och 
med den 1/8 2010 träder en ny skollag i kraft och ska tillämpas på utbildning från och med 
den 1/7 2011 (SFS 2010:800). Portalparagraf kan likställas med målsättningstagande (NE, 
1994, vol.13, s.562).    
4 Den tidsperiod som belyses när det gäller statens styrning och styrdokument är från 
grundskolans införande 1962 till och med år 2009. De styrdokument och statliga rapporter 
som tillkommit under 2010-2011 omnämns till viss del i avhandlingen, eftersom det 
fortlöpande tillkommit styrdokument under avhandlingsskrivandet. 
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den obligatoriska skolans viktigaste ansvar var att varje elev förväntas lämna 
skolan med en godkänd kunskaps- och kompetensnivå, men att det också 
alltid kommer att finnas elever som av olika skäl inte når dit innan skolplikten 
upphör. När läroplanen sedan kom 1994 fanns formuleringar om vad staten 
avsåg med likvärdig utbildning.  

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att skolundervisningen skall utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan 

har ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla 

(UFB 2006/07,Lpo 94, s 220 ) 

Det är utifrån egen yrkeserfarenhet och intresset för styrdokumentens 
betydelse i skolans verksamhet som mitt forskningsintresse har väckts kring 
vad som sker i den process när statliga beslut formuleras i styrdokument och 
hur de tolkas, överförs och omsätts både på statlig- kommunal- och skolnivå. 
Min egen iakttagelse är att det tycks finnas ett samband mellan vad som 
händer ute i verksamheten kring enskilda elever och kring framtagandet av 
statliga styrdokument. När diskrepansen mellan elevers mål- och 
resultatuppfyllelse och det som finns formulerat i statliga styrdokument blir 
alltför stor sker förändringar i den styrkedja där enskilda kommuner och skolor 
ska tolka uppdraget som staten har formulerat. Statliga styrdokument 
omformuleras och förnyas kontinuerligt för att fungera som de styrmedel som 
den sittande regeringen avser. Den omfattande förändringsprocess som sker 
kring styrdokument, från det att förslag till förändringar kommer tills det att 
beslut fattas och blir till gällande lag och förordning, föranleder frågan om 
vilka förutsättningarna är för enskilda rektorer, lärare och annan skolpersonal 
att navigera i mängden av statliga utredningar och beslut.  

En av de frågor som upptar forskningsintresset är vilka avtryck som statens 
intentioner via statliga styrdokument sätter ute i skolans verksamhet och vilka 
faktorer som tycks påverka elevers möjligheter att kunna få tillgång till 
utbildning utifrån demokratiska villkor i den mål- och resultatstyrda skolan. 
En annan fråga är om erbjudandet om likvärdig utbildning för alla elever 
enbart är ord som formuleras i skrift och tal, men som inte syns i den handling 
som påverkar elevers möjligheter till måluppfyllelse i såväl kunskaper i olika 
ämnen som fostran till demokratiska medborgare (Assarson, 2007; Linnér, 
2005; Wahlström, 2002). Tillgång till likvärdig utbildning är framskrivet som 
en demokratisk rättighet och det ska inte vara en tillfällighet som ska avgöra 
vilken utbildning som erbjuds enskilda elever (SFS 1985:1100; Svenska 
Unescorådet, 2006). 

I samband med den förändring av styrningen av skolans verksamhet som 
genomfördes år 1991 fick landets kommuner ansvaret för att alla barn och 
elever erbjuds en likvärdig utbildning utifrån sina förutsättningar, men 
förutom skyldigheten fick de också möjligheten att organisera verksamheten 
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på det sätt som anses genomförbart för den enskilda kommunen utifrån en 
helhetssyn på förutsättningar och behov. Det som är lagstadgat är att varje 
kommun skall utse som styrelse för sitt offentliga skolväsende en eller flera 
nämnder samt tillse att det finns rektorer som ska leda utbildningen i skolorna 
(SFS 1985:1100, SFS 1994:696, SFS 1990: 1477 Skollagen 2 kap §§ 1 och 2). 
Skolans verksamhet bedrivs till största delen i det offentligas regi men under 
90-talet och alltjämt har antalet privata alternativ i form av fristående skolor 
med tillstånd från Skolverket ökat. Direktiven för uppdraget är detsamma även 
för dessa fristående skolor, nämligen att verksamheten ska bedrivas utifrån de 
av staten framtagna styrdokumenten såsom skollag, läroplaner, kursplaner, 
förordningstexter och föreskrifter och att utbildningen ska vara kostnadsfri för 
eleven. I den del av skollagen som reglerar fristående skolor finns dock en 
paragraf som ger en fristående skola tolkningsutrymme att avgöra vilka elever 
som ska tas emot i den fristående skolan.  

Skolan står öppen för alla barn som enligt denna lag har rätt till utbildning inom 

motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med undantag för sådana 

barn vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter uppstår för skolan (SFS2002:159, S kollagen, 9 kap. 2§, 

punkt 3).  

Dessutom finns sedan tidigare ett antal privatskolor som är avgiftsbelagda för 
eleven. När det gäller fristående skolor och privatskolor så lyder dessa inte 
under offentlighetsprincipen, däremot har personalen tystnadsplikt avseende 
enskilda elever, vilket innebär att de inte får röja den information som de har 
fått ta del av kring elevens personliga förhållanden (SFS 1996:1044, Skollagen, 
9 kap. § 16a). 

En mångfacetterad verksamhet 

Barn och ungdomar lever idag i ett mångkulturellt samhälle med ett stort 
utbud av information och med varierande omfattning av mänskliga kontakter 
som på olika sätt påverkar dem i deras utveckling. Barn och elever i den 
svenska skolan lever också under olika sociala och ekonomiska villkor. Deras 
varierande förutsättningar och olika livsvillkor ställer därför krav på hur skolan 
organiseras och att det finns kompetens som gör att uppdraget att erbjuda alla 
elever en likvärdig utbildning kan genomföras i praktiken och inte bara bli tom 
retorik, d v s tal som utlovar något men inte ger avtryck i verksamheten 
(Skolverket, 2006, 2009b).  

I dagens mål- och resultatstyrda skolverksamhet anger staten5 målen för 
verksamheten, men det är som tidigare nämnts, de enskilda kommunerna som 
bestämmer hur de ska organisera sin verksamhet för att genomföra uppdraget 

                                                        
5 Staten som övergripande begrepp avser såväl riksdag som regering. Med avseende på 
skolans styrdokument är det enbart skollagen som antas av riksdagen i majoritetsbeslut. 
Läroplan, kursplaner, förordningar och föreskrifter utfärdas efter beslut av sittande regering. 
I den här avhandlingen syftar begreppet staten på sittande regering om inte annat anges. 



9 

(Prop. 1990/91:18). När staten efter fastställda rutiner skriver fram 
styrdokument i form av skollag, läroplan, förordningstexter och föreskrifter ska 
dessa utgöra det underlag som kommuner och skolor ska tolka och omsätta i 
handling så att alla elever bereds möjligheter till likvärdig utbildning och mål- 
och resultatuppfyllelse utifrån sina förutsättningar (Premfors et al., 2003;  
UFB 2 2006/07). Det är tjänstemän6 i kommunernas förvaltningar som ska 
tolka de statliga styrdokumenten och formulera i sina kommunala skolplaner 
hur de tänker organisera och genomföra statens intentioner med likvärdig 
utbildning. På motsvarande sätt ska varje skola skriva sina lokala arbetsplaner 
och därefter ska skolans personal i sina roller som tjänstemän omsätta de 
statliga intentionerna i sina handlingar så att eleven når måluppfyllelse. Det är 
alltså i verksamheten där elevernas mål- och resultatuppfyllelse mäts, som 
avtrycken av statens styrdokument ska kunna avläsas. I skollagens 
portalparagraf där riktningen för skolans verksamhet anges, finns det ingen 
tveksamhet i nuvarande formuleringar att skolan är till för alla elever utifrån 
var och ens förutsättningar (SFS 1985:1100, Skollagen, 1 kap. 2 § ). Däremot 
framkommer det i olika rapporter och utvärderingar från bl. a Skolverket och 
redovisade resultat från olika forskningsrapporter att det är ett flertal elever 
som inte når måluppfyllelse med avseende på såväl kunskapsutveckling som 
den sociala utvecklingen dvs. möjligheten till att uppleva trygghet och inte 
utsättas för diskriminering eller mobbning (Skolverket, 1999a; 2008c).  

Under de senaste åren har flera avhandlingar och vetenskapliga rapporter 
belyst demokratifrågornas betydelse för elever i den svenska skolan. Detta är i 
överensstämmelse med det relationella perspektivet som är framskrivet i nu 
gällande styrdokument. Betydelsen av relationen mellan individ och miljö 
betonas och där fokus ligger på att miljön ska anpassas för att kunna möta 
elevers varierande förutsättningar för lärande och socialisation. Det 
pedagogiska samtalet tillskrivs stor vikt vid bedömningen av elever och deras 
förutsättningar för lärande och socialisation (Carlsson, 2006; Linnér, 2005; 
Nordin-Hultman, 2004). Den forskning som bedrivs inom det 
specialpedagogiska kunskapsområdet har visat på olika faktorer som påverkar 
elevers möjligheter till lärande och socialisation i den svenska skolan och där 
faktorer som rådande demokratisyn, människosyn och kunskapssyn i skolans 
verksamhet anses påverka varför elever bedöms vara i behov av särskilt stöd 
(Emanuelsson et al., 2001; Rosenqvist, 2007; Vetenskapsrådet, 2007). 

Däremot förs en del av den aktuella politiska och samhälleliga skoldebatten 
med fokus på individers möjligheter till mål- och resultatuppfyllelse. I den 
utredning som ligger till grund för den förändrade lärarutbildning som ska 
genomföras höstterminen 2011 har behovet av att fokusera på den enskilde 

                                                        
6 För de som är anställda för att utföra ett statligt reglerat uppdrag  kan det finnas  olika benämningar  
såsom ämbetsman, tjänsteman, gatubyråkrat. I avhandlingen används i huvudsak begreppet tjänsteman 
och då som beteckning för den person som ska tolka och genomföra det uppdrag som regleras i statliga 
styrdokument (se kapitel 3). 
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elevens behov av individanpassning lyfts fram. Tankar har funnits i 
utredningen att lärare ska få möjlighet att remittera elever till speciallärare och 
att elever ska ha tillgång till särskild undervisning utanför klassens ram. I 
utredningen skrivs om renodling av läraruppdraget och här nämns det 
inkluderande perspektivet som en ideologisk vision avseende elever i behov av 
särskilt stöd (SOU 2008:109).   

Den nuvarande politiska majoriteten har arbetat för att skolans personal 
ska ges redskap bl a genom skriftliga omdömen och betyg för att redan i tidiga 
skolår kunna mäta och bedöma den enskilde elevens kunskaps- och sociala 
utveckling. Betygen har numera också kommit att utgöra en viktig faktor vid 
bedömningar av skolors kvalitet (Gerrevall, 2008; Skolverket, 2008a). 

Direktiv har också utgått till skolan att ”ordning och reda” ska gälla i 
skolans verksamhet. Motivet härtill är att lärandemiljön bör ha acceptabla 
betingelser för kunskapsutveckling. Arbetet med att konstruera nya läroplaner 
och en ny skollag har framskridit under mandatperioden 2006-2010 med 
fokus på att återupprätta ordningen i den svenska skolan så att elever ges 
möjligheter till utveckling av basfärdigheterna läsa, skriva och räkna (SOU 
2007:28). Det som nu händer i den svenska skolpolitiken är att det uppstått en 
skiljelinje mellan de som uppfattar att det är det enskilda barnet som ska 
kontrolleras och bedömas med avseende på såväl kunskapsutveckling som 
social utveckling och de som anser att det är miljön, dvs. skolans organisation 
och personalens människosyn och kunskapssyn som har en stark påverkan på 
elevens möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling I förslaget till 
ny skollag (Ds 2009:25, Prop. 2009/10:165) framträder individperspektivet 
tydligare än i tidigare skollag. Här skrivs också fram statens tydligare kontroll 
av kommunernas sätt att erbjuda alla elever likvärdig utbildning. I 
beredningsprocessen till ny skollag har förslag funnits att kommuner ska 
kunna få möjligheter till att starta elitklasser efter särskild prövning, men också 
att fristående skolor inte längre med hänvisning till merkostnader, ska kunna 
säga nej till elever med funktionsnedsättning.  

 Utbudet till yrkesverksamma inom skolan kring vad som pågår med 
avseende på skolans verksamhet via olika hemsidor från bl. a riksdag, regering, 
myndigheter och organisationer är idag mångfacetterat, lättåtkomligt men 
också tidskrävande att ta del av. I skolans verksamhet finns det också andra 
aktörer som har tagit plats, nämligen privata utbildningsanordnare och 
skribenter som genom att aktivt följa skolutvecklingen, snabbt marknadsför sig 
själva och sina produkter där de ser en potentiell marknad. Detta kan ses som 
ett uttryck för New public management, NPM och innebär bl. a att det finns 
andra arbetsgivare än den kommunala arbetsgivaren som parallellt med den 
kommunala verksamheten erbjuder utbildningsinsatser av varierande art och 
omfattning. Den mängd information som på olika sätt är relaterad till skolans 
uppdrag och verksamhet finns numera tillgänglig för allmänheten och 
marknadsförs via olika webbsidor. Informationstillgänglighet kan i vissa 
avseenden tänkas utmana den av staten reglerade mål- och resultatstyrda 
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skolan, om innebörden i skolans uppdrag på något vis blir otydligt för de 
rektorer och lärare som har ansvaret för att genomföra statens uppdrag om en 
skola för alla elever (Agevall, 2005; Arnman et al., 2004).  

Rätt information vid rätt tillfälle 

För att det statliga uppdraget att erbjuda likvärdig utbildning till alla elever ska 
kunna genomföras ställs via skollagen krav på att enskilda rektorer och 
skolpersonal som ska möta enskilda elever får rätt information och vid rätt 
tidpunkt så att handlingen blir adekvat efter gällande styrdokument i mötet 
med elever och dess föräldrar i en skola för alla.  

Kommuner och landsting skall se till att lärare, förskollärare och fritidspedagoger 

som undervisar har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för det 

offentliga skolväsendet, särskilt de föreskrifter som anger målen för utbildningen 

(SFS 1999:887,Skollagen 2 kap, §7a).  

Variationen på tolkningarna av uttrycket ”En skola för alla” och förslagen till 
lösningar på hur alla elevers lärande och socialisation ska organiseras vid 
överföring till faktisk handling, är många. Vilka teorier som ligger till grund 
för tolkningarna skiljer sig åt både i den politiska, vetenskapliga och i den 
verksamhetsnära sfären. Skolan är politiskt styrd och våra politiker som väljs 
på en fyra års mandatperiod målar upp visioner och anger viljeinriktningar för 
vad som ska ske med skolans verksamhet. Politikerna ansvarar för att de beslut 
som fattas inom den politiska sfären skrivs fram i såväl statliga som 
kommunala styrdokument. Det är sedan tjänstemän inom den statliga 
förvaltningen, kommunernas förvaltningschefer, rektorer, lärare och annan 
skolpersonal som i rollen som myndighetsutövare ska tolka och genomföra de 
beslut som finns nedtecknade i styrdokument. Den kunskap den enskilde 
tjänstemannen inom skolans verksamhet har, med avseende på såväl statliga 
styrdokument som allmändidaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper och 
kunskaper om enskilda barns och elevers varierande förutsättningar för lärande 
och socialisation, påverkar elevens möjlighet till likvärdig utbildning och 
huruvida elevens varierande förutsättningar ses som möjligheter eller som 
hinder för socialisation och kunskapsutveckling (Ekström, 2004). 

När en skola för alla ska organiseras synliggörs de dilemman som uppstår, 
om det i praktiken handlar om alla elever eller nästan alla. Detta kan komma 
till uttryck genom att vissa elever undantas när klasser organiseras och där 
särskilda lösningar för vissa elever anordnas, men också att vissa elever inte får 
de insatser som de behöver för att kunna fungera i den ordinarie 
skolverksamheten (Hjörne & Säljö, 2008; Lundgren & Persson, 2003; 
Paulsson & Stenberg, 2009). Klassammansättningar och framväxten av 
särskilda undervisningsgrupper är beroende av olika faktorer. Det kan handla 
om att den rådande kulturen och dess människosyn och kunskapssyn påverkar 
organisationen och huruvida skolans verksamhet upplevs som inkluderande 
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eller exkluderande med avseende på alla elevers möjligheter till lärande och 
socialisation (Haug, 1998; Karlsson, 2008; Persson, 2008).  

Det framgår också i Skollagen och läroplanerna för grundskolan och 
gymnasieskolan att alla som arbetar i skolan ska hjälpa elever som behöver 
särskilt stöd, att läraren ska utgå från varje elevs behov samt att läraren ska ge 
särskilt stöd till elever som har svårigheter. Rektor har ansvar för att 
undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det 
särskilda stöd de behöver. Det finns två olika slags mål i läroplanerna som är 
kopplade till de olika kursplanerna nämligen strävansmål och uppnåendemål.  

Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger därmed en 

önskad kvalitetsutveckling i skolan. Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst 

skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är skolans och skolhuvudmannens 

ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål (UFB 2006/07, Lpo 94 s. 

224).  

Det är oftast uppnåendemålen som är de som utgör grunden när stödinsatser 
för enskilda elever diskuteras. Att det finns två slag av mål i läroplanerna kan 
vara problematiskt såväl utifrån likvärdighetsbegreppet som utifrån enskilda 
elevers behov av insatser, eftersom elevernas individuella förutsättningar att nå 
målen är beroende av de pedagogiska villkor som kommuner och skolor 
erbjuder eleverna (Skolverket, 1996).  

Att enskilda rektorers och lärares kompetens är en viktig framgångsfaktor 
för enskilda elevers måluppfyllelse framgår av tidigare genomförda utredningar 
och forskning. (Gustafsson & Myrberg, 2002; Skolverket, 1999b). Efter 
kommunaliseringens genomförande har det också funnits en tendens att 
diagnostisera och sätta stämpel på barn och elever (Hallerstedt, 2006). Det har 
blivit vanligt förekommande att resurser fördelas, inte utifrån den 
problembeskrivning som ges av skolans personal utan att skolledning och 
kommunala beslutsfattare kräver diagnoser ställda av experter utanför skolans 
kompetensområde ex. utredningar av BUP, specialistläkare och andra experter, 
för att extra resurstilldelning för elever i behov av särskilt stöd ska ske 
(Börjesson, 1997; Skolverket, 1998, 2009d). Vad som i praktiken händer med 
elevers rätt till likvärdig utbildning påverkas alltså av hur enskilda kommuner 
väljer att organisera sin skolverksamhet, hur de tolkar begreppet likvärdig 
utbildning och vad som händer med enskilda elevers möjligheter till 
måluppfyllelse. I den allmänna skoldebatten har antalet elever i en skola eller 
en kommun som når målen kommit att utgöra en viktig indikator på enskilda 
skolors kvalitet oavsett de förutsättningar som eleverna ursprungligen bär med 
sig eller de pedagogiska villkor som erbjuds eleverna. 

Principen om en likvärdig utbildning är en underliggande drivkraft till dessa 

politiskt- ideologiskt grundade handlingar, men vilken likvärdighetstolkning 

som får genomslag i kommunens sätt att organisera och finansiera sin skola beror 

på den politiska majoriteten i kommunen (Quennerstedt, 2007, s. 61).  
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”Alla” kan även vara elever med rörelsehinder 

Tolkningen av vad som är alla elevers rätt till likvärdig utbildning varierar 
också beroende på rådande människosyn och kunskapssyn och vilken 
beredskap det finns i skolans verksamhet att förstå och bemöta elevers 
olikheter (Tallberg et al., 2002). Det finns en tendens i vårt samhälle att 
kategorisera individer efter någon gemensam nämnare och därmed också 
generalisera efter den grupptillhörighet som individerna tilldelas, men om 
kategoriseringen blir stämplande eller inte påverkas av hur kategoriseringen 
används. Elevers möjligheter till lärande och socialisation påverkas av om 
elevers olikheter hanteras som naturliga variationer inom den så kallade 
normalfördelningen eller om de generellt bedöms efter den elevgrupp de har 
kategoriserats in i (von Wright, 2000).  

I avhandlingen utgör elever med rörelsehinder ett exempel på en elevgrupp 
som precis som andra elevgrupper ibland kategoriseras som en homogen 
elevgrupp. Inom den kategoriserade elevgruppen finns naturligtvis samma 
variation av individuella förutsättningar för mål- och resultatuppfyllelse som 
hos andra elevgrupper och där elever ibland generaliseras och riskerar att 
osynliggöras, ibland stämplas och riskerar att exkluderas och ibland om 
villkoren är gynnsamma blir delaktiga och inkluderas i skolans verksamhet 
(Gadler, 2008).  

Rörelsehinder används som en gemensam beteckning på någon form av 
hinder i rörelseapparaten där graden av motoriska svårigheter och orsakerna 
till rörelsehindret och även de pedagogiska konsekvenserna varierar (Bille & 
Olow, 1999). Elever med svåra rörelsehinder blev skolpliktiga först år 1962 i 
samband med att grundskolan infördes. Utbildning för elever med 
rörelsehinder hade dock sedan tidigare bedrivits vid bl. a Norrbackainstitutet 
och Eugeniahemmet för de barn och ungdomar med rörelsehinder vars 
anhöriga gjort valet att placera dem, ibland många mil hemifrån, för att de 
skulle få tillgång till utbildning. Vid tidpunkten för grundskolans införande 
fick nu stat och kommuner även ansvar för att den här gruppen av elever skulle 
få tillgång till utbildning. Under min egen yrkesbana har jag kunnat följa 
elever med rörelsehinder och deras tillgång till skolutbildning, först från att de 
var placerade på särskilda institutioner, till att de från början av 70- talet 
erbjöds möjligheter att gå i skola i sin hemkommun. Syftet var att eleverna 
skulle få tillgång till utbildning i sin hemkommun och inte behöva lämna sina 
hem under terminerna (SOU 1969:35).  

I samband med avvecklingen av de statliga institutionerna byggdes, i början 
av 80-talet, upp ett statligt riktat konsulentstöd till elever med rörelsehinder 
och även till elever med synskador och elever med hörselskador för att kunna 
erbjuda specifikt stöd till den personal som arbetade med elever med fysiska 
funktionshinder i skolans verksamhet. Konsulenter för elever med 
rörelsehinder hade sina uppdrag formulerade i statliga föreskrifter och med 
fokus på den enskilde eleven med rörelsehinder och dennes rätt till optimal 
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skolutbildning. Stödet från konsulenterna skulle ges med utgångspunkt från 
den skolmiljö där eleven fanns och instruktionerna var tydliga med att 
insatserna för barnet med rörelsehinder och dennes föräldrar och lärare (SOU 
1982:19). 

Vid kommunaliseringen av skolan år 1991 då kommunerna fick ansvar för 
alla elever utan undantag, förändrades den statliga skoladministrationen 
genom att två separata myndigheter inrättades.7 Samtidigt som kommunerna 
fick ansvar för alla elever och därmed också ansvaret för elever med 
funktionsnedsättningar utvecklades ett tydligt fokus på hur enskilda 
kommuner klarade av mål – och resultatuppfyllelse för alla sina elever. Skolor 
började nu bedömas och rankas, oavsett enskilda elevers förutsättningar, att nå 
uppsatta mål och antalet elever i behov av särskilt stöd ökade (Malmqvist, 
2001; Skolverket 1998, 1999b). Under 90-talet förändrades det statliga 
specialpedagogiska stödet successivt, från att ha haft utgångspunkt på eleven 
med funktionsnedsättning och dennes förutsättningar och behov genom 
kontinuerlig kontakt med elev och elevens föräldrar, till att alltmer generellt 
riktas till kommuner och dess personal.8  

Vid en tillbakablick på processen kring statens insatser för elever med 
rörelsehinder i samband med grundskolans införande framträder att parallellt 
med ambitionen att alla elever oavsett funktionsnedsättningar skulle beredas 
möjlighet till att få utbildning och bo nära sitt hem, genomfördes ett antal 
statliga insatser för att i skolans verksamhet utveckla kunskap om elever med 
funktionsnedsättningar och deras möjligheter till lärande och socialisation. 
Under tidsperioden från grundskolans införande 1962 och fram tills nu har det 
skett förändring av statens styrsystem samt ett flertal organisationsförändringar 
inom skolans verksamhet. Det som synliggörs är att kunskap och kompetens9 
blir betydelsebärande begrepp både för att förstå vad som har hänt och vad 
som händer med avseende på alla elevers möjligheter till likvärdig utbildning. 
När det gäller mötet med enskild elev förväntas den enskilde tjänstemannen 
såsom rektor, lärare och annan skolpersonal ha adekvat kompetens för att 
kunna stödja elevens kunskapsutveckling och socialisation. Skolans 
organisation förväntas också vara uppbyggd så att skolans personal i mötet 
med elevers varierande förutsättningar utvecklar kompetens som ska påverka 
skolans utveckling i gynnsam riktning och därmed möjliggöra elevers 
kunskaps- och sociala utveckling. När eleven sedan går vidare i skolans 
verksamhet eller lämnar skolan finns kompetensen som utvecklats i relationen 

                                                        
7 Skolverket med ansvar för alla elever och Statens institut för handikappfrågor, SIH, med 
uppdrag att erbjuda specialpedagogiskt stöd till förvaltningar, skolor och föräldrar med 
utgångspunkt från enskilda barn och elever med funktionsnedsättningar. Se kapitel 4 och 5. 
8 År 2001 skedde åter en organisationsförändring inom den statliga skoladministrationen 
med avseende på specialpedagogiskt stöd och SIH avvecklades och Specialpedagogiska 
institutet, SIT, inrättades. År 2008 skedde ytterligare en organisationsförändring och SIT 
avvecklades och specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, inrättades. Se kapitel 4 och 5. 
9 Detta utvecklas mer i kap. 3 
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mellan elev och tjänsteman kvar hos den enskilde tjänstemannen. Vad som 
sedan händer med den kompetensen beror på om den enbart binds till den 
enskilde tjänstemannen eller om och i så fall hur kunskapen om uppdraget och 
om elevers varierande förutsättningar förs vidare i organisationen för att kunna 
tillämpas i mötet med andra elever (Berg, 1999; Carlsson et al. 2007). 

Inom elevgruppen elever med rörelsehinder förekommer som tidigare 
nämnts samma naturliga variation, som när vi talar om andra elevgrupper, 
nämligen att eleverna har olika förutsättningar och behov med avseende på 
möjligheter och hinder i kunskaps- och socialisationsprocessen. Detta innebär 
att skolan förväntas ha kunskap och kompetens att möta alla elever och att 
skapa villkor för lärande och socialisation (SOU 1998:66). Elever med 
rörelsehinder är med andra ord elever i en skola för alla, där var och en ska 
erbjudas en likvärdig utbildning och de har också som alla andra elever rätt att 
kräva kompetent personal som kan möta deras varierande förutsättningar. 
Elevers olika förutsättningar kräver ibland specifik kunskap för att kunna 
anordna pedagogiska villkor utifrån att elevers lärande och socialisation sker på 
olika sätt, vilket vid vissa tillfällen med avseende på tillgänglighet ställer krav 
på anpassning av miljön såväl fysiskt som socialt och pedagogiskt. Ibland finns 
också behov av annorlunda arbetssätt och metoder än de som traditionellt 
används i verksamheten (Frithiof 2007; Gadler 2001; Greek-Winald, 1991). 

Styrdokument och praktik 

I arbetet som konsulent för elever med rörelsehinder var en av uppgifterna att 
anordna fortbildning för den personal som skulle möta en elev med 
rörelsehinder i skolan. Fortbildningens syfte var att ge berörd personal 
kompetens att hantera de eventuella pedagogiska konsekvenser som kunde 
uppstå med utgångspunkt från elevens förutsättningar till lärande och 
socialisation med fokus på elevers rätt till likvärdig utbildning enligt gällande 
läroplan och kursplaner. En del personal fick återkommande 
fortbildningsinsatser för att kunna hantera den pedagogiska situationen i den 
egna verksamheten kring eleven med rörelsehinder. I och med den förändrade 
statliga stödorganisationen år 2001 för elever med funktionsnedsättningar10 
där inte längre enskilda elever erbjuds stöd från statens sida, ligger som 
tidigare nämnts numera ansvaret på kommunerna att de organiserar sin 
verksamhet så att alla elever oavsett förutsättningar har tillgång till likvärdig 
utbildning. Vilken kunskap och kompetens som finns i enskilda kommuner 
och enskilda skolor att hantera elevers varierande förutsättningar är avhängigt 
både de fortbildningsinsatser som bedrivs i kommunerna, men också om det 
finns tjänstemän som sedan tidigare har skaffat sig kompetens som de bär med 
sig genom sitt fortsatta yrkesliv och som kommer enskilda elever tillgodo. När 

                                                        
10 I kapitel 4 beskrivs och analyseras statens insatser för elever med rörelsehinder som ett 
exempel på en elevgrupp i ”En skola för alla”. 
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definitionen görs av vilka elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd är 
det en grannlaga uppgift att bedöma vilket slags stöd en elev behöver för att få 
tillgång till likvärdig utbildning. För elever med rörelsehinder kan den fysiska 
anpassningen av miljön vara en grundförutsättning för mål- och 
resultatuppfyllelse (Gadler, 2001; Skolinspektionen, 2009, 2010).  

I radion kunde man i oktober år 2008 höra ett inslag från en elevs 
skolvardag som gör att det känns relevant att ställa sig frågan vad som händer 
med kunskap och erfarenhet och hur den överförs vidare i organisationer. 
Inslaget handlade om att en elev med rörelsehinder som använde rullstol som 
förflyttningshjälpmedel var tvungen att krypa uppför trapporna till tredje 
våningen för att kunna delta i ämnet idrott, eftersom ingen hade ombesörjt att 
det fanns hiss till våningen där lokalen för ämnet idrott fanns (SR, P1, 2008). 
Detta radioinslag förde mig många år tillbaka i tiden då jag som ett av mina 
första uppdrag som konsulent för elever med rörelsehinder mötte en liknande 
situation år 1984. Under de år som de statliga tjänsterna som konsulenter för 
elever med rörelsehinder fanns var en av arbetsuppgifterna att medverka i 
planeringen inför elevers skolstart och stadieövergångar så att lokalerna var 
tillgängliga när eleven kom till skolan. Efter några års medvetet arbete med att 
sprida kunskaper om vad som krävdes för att elever med rörelsehinder skulle 
kunna få möjlighet till utbildning utifrån sina förutsättningar byggdes rutiner 
och kunskaper upp ute i enskilda kommuner och skolor, där bl. a anpassning 
av lokaler blev en naturlig del i planeringen kring elever med rörelsehinder och 
deras möjligheter till skolgång på hemorten. Men uppenbarligen fanns inte 
den här kunskapen på den skola där just den ovannämnda eleven gick år 2008 
och för den enskilde eleven hjälper det varken att kunskapen finns någon 
annanstans eller att det finns skrivna dokument som ska garantera alla elevers 
rätt till likvärdig utbildning. Det är också viktigt att notera att hösten 2002 
lämnade Skolverket som sektorsansvarig för skolområdet en handlingsplan  för 
åren 2002-2010 till regeringen, för att som myndighet arbeta med bl.a. 
skollokalers tillgänglighet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning 
inom skolsektorn (Skolverket, 2008d). Det finns alltså en dokumenterad 
statlig vilja att skolan ska vara tillgänglig för alla, men i praktiken synliggörs 
genom ovannämnda situation, diskrepansen mellan det som uppmärksammas 
och formuleras på statlig nivå och vad som händer för enskilda elever i skolans 
dagliga verksamhet. 

Exemplet aktualiserar frågan vad som sker med de kunskaper som har 
utvecklats kring, i detta fallet elever med rörelsehinder och om och hur den 
kunskapen förs vidare ut i landets kommuner och skolor och kommer till gagn 
för nya elever, eller om det för enskild elev blir en tillfällighet och en lyckoträff 
om den möter personal som har tillräcklig kunskap för att förstå och bemöta 
den enskildes behov. För att kunna garantera att de tjänstemän som finns 
inom skolans verksamhet i landets 290 kommuner har kompetens att möta 
elevers varierande förutsättningar, behövs en medveten och systematiserad 
kunskapsöverföring mellan tjänstemän inom skolans verksamhet, avseende 
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såväl uppdraget enligt gällande styrdokument som elevers varierande 
förutsättningar för lärande och socialisation för att garantera enskilda elevers 
möjligheter till likvärdig utbildning. Det finns annars risk att varje gång man 
som tjänsteman möter elever med förutsättningar som man inte tidigare har 
erfarenhet av måste ”uppfinna hjulet igen”, i stället för att utifrån den generella 
och specifika kunskap som har utvecklats kring elevers varierande 
förutsättningar bygga vidare på den enskilde elevens behov kopplat till 
läroplan och kursplaner (Sahlin, 2001). En undersökning som gjordes 2009 på 
ett antal grundskolor och fristående skolor på uppdrag av Skolinspektionen 
visade på uppenbara brister med avseende på elever med funktionsnedsättning 
och deras möjligheter till likvärdig utbildning. En av orsakerna anges vara 
bristande kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess påverkan på 
inlärning (Skolinspektionen, 2009).  

Skolans uppdrag formuleras, som tidigare nämnts, av staten genom ett 
antal skriftliga dokument. En viktig förutsättning för att man överhuvudtaget 
ska kunna erbjuda likvärdig utbildning till alla elever och för att uppdraget ska 
kunna realiseras är att uppdraget är välkänt för de tjänstemän som är 
verksamma i landets kommuner och skolor. Ett antagande är att de lärare och 
rektorer som finns i den mål- och resultatstyrda verksamheten ska veta sitt 
uppdrag genom att vara pålästa på styrdokumenten för att de ska fungera som 
verksamma dokument och inte enbart som talade eller skrivna ord som inte 
synliggörs i handling. Lärare och rektorer är tjänstemän som ska tolka och 
genomföra statens intentioner att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning 
och de bör därmed ha internaliserat de lagar och förordningar som staten har 
fattat beslut om med avseende på elevernas möjligheter till måluppfyllelse 
(Lundqvist, 1998; Premfors et al., 2003).  

För att alla elever ska kunna erbjudas en gynnsam skolsituation är det 
naturligtvis ett flertal faktorer som påverkar detta, bl a det samspel och 
bemötande som sker mellan skolans personal och elever samt den 
ämnesdidaktiska kunskap och förmåga att dela med sig av sin kunskap som 
läraren har (Fritzén, 1998). Vilken beredskap landets kommuner och skolor 
har för att möta elevers olikheter och deras rätt till kunskapsutveckling och 
utveckling till demokratiska medborgare är beroende av hur kunskap kring 
elevers olika förutsättningar och deras behov av varierande arbetssätt och 
metoder byggs upp och förvaltas i den egna verksamheten (Rapp, 2006).  

Avhandlingen kan uppfattas som normativ och det är den också såtillvida 
att syftet med avhandlingen är att med utgångspunkt från gällande 
styrdokument få syn på och försöka förstå den process och de faktorer som 
tycks påverka om styrdokumenten blir antingen verksamma eller enbart 
retoriska avseende alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Det här är inte en 
avhandling om elever med rörelsehinder, däremot utgör erfarenheten av 
arbetet med elever med rörelsehinder och statens uppbyggnad av kompetens 
kring bl a den här elevgruppen, en grund för forskningsintresset. Genom att 
följa de förändringar och omorganisationer som har ägt rum under en dryg 40-
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årsperiod med avseende på statliga insatser inom skolans verksamhet, har 
frågor väckts kring innebörden av uttrycket ”En skola för alla” med avseende på 
likvärdig utbildning, alla elever och elever i behov av särskilt stöd.  

Avhandlingen gör inte anspråk på att belysa enskilda elevers mål- och 
resultatuppfyllelse, utan i avhandlingen belyses hur styrkedjeprocessen sker 
gällande framtagande, tolkning och genomförande av statliga styrdokument 
och hur processen ser ut kring styrdokument under de två styrsystem som 
funnits sedan grundskolans införande 1962 och fram t o m 2009. I 
avhandlingen undersöks också hur väl insatta i statliga styrdokument med 
avseende på skolans uppdrag de tjänstemän är, som är tillsatta för att tolka, 
översätta och genomföra de av staten formulerade intentionerna när det gäller 
alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Det är med utgångspunkt från de 
statliga styrdokumenten som tjänstemännen ska planera och genomföra en 
utbildning som slutligen synliggörs i enskilda elevers resultat- och 
måluppfyllelse. Det känns relevant att belysa hur statliga styrdokument växer 
fram i ett samspel mellan stat, kommun och skola och vilken kunskap som 
enskilda tjänstemän som finns närmast eleverna i skolans verksamhet har om 
statliga styrdokument och vilken innebörden blir avseende ”En skola för alla”, 
om det gäller alla eller om det i praktiken görs undantag i form av särlösningar 
för vissa elever, d v s om det handlar om tom retorik i stället för realitet. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med avhandlingen är att synliggöra och försöka förstå vad som sker med 
de intentioner som är formulerade i statliga styrdokument och som ska tolkas 
och genomföras i  ”En skola för alla”. En förutsättning för att genomföra 
uppdraget som enskild tjänsteman är att ha kunskap om aktuella 
styrdokument och vara väl förtrogen med de grundläggande dokument som 
reglerar skolans verksamhet (SFS 1985:1100, Skollagen 2 kap § 7a ). Det 
gäller också att vara medveten om styrdokumentens pedagogiska innebörd och 
ha förmåga att tolka och omsätta innehållet utifrån den skolkontext och de 
elever som finns i verksamheten. Huruvida kunskapen om styrdokumenten 
och dess innebörd finns internaliserad i den enskilde tjänstemannen eller ej 
kan tänkas påverka kvaliteten på mötet med enskild elev. Det är den 
tjänsteman, ibland även benämnd gatubyråkrat, som finns närmast den som är 
föremål för insatser i den offentliga verksamheten, som ska tolka och 
genomföra uppdraget. Vilka avtrycken blir i verksamheten är beroende av hur 
den enskilde tjänstemannen tolkar de styrdokument som reglerar uppdraget 
(Lipsky, 1980 ).  

Fokus kommer att ligga på styrkedjeprocessen med avseende på vad som 
händer kring framtagande av styrdokument, hur de tar form utifrån att en 
tanke/idé väcks och formuleras och enligt fastställd ordning formaliseras i den 
statliga proceduren och vilka avtryck som styrdokumenten sedan sätter i 
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skolans verksamhet med avseende på alla elevers rätt till likvärdig utbildning. I 
styrkedjan utgör staten i form av riksdag och regering makronivån, 
kommunerna med sina förvaltningar utgör mesonivån och personalen och 
elever på enskilda skolor utgör mikronivån.11 Det är i enskilda elevers mål- och 
resultatuppfyllelse dvs. på mikronivån som avtrycken av de statliga 
styrdokumentens genomslagskraft ska synas. 

Genom att följa processen i styrkedjan kring statliga styrdokument, vad 
som händer i styrningen av skolans verksamhet och hur uppdraget tolkas och 
genomförs på olika nivåer inom systemet, synliggörs förhoppningsvis om ”En 
skola för alla” verkligen gäller alla.  
Den övergripande forskningsfrågan är: 
• Vilken är den pedagogiska innebörden av statliga styrdokument i skolans 

verksamhet? 
Mer preciserat studeras frågan i termer av; 
- ambitioner och bevekelsegrunder med fokus på ”En skola för alla” 
- styrningens utformning utifrån skilda styrsystem 
- de avtryck som styrdokumenten sätter hos tjänstemännen i skolans 
 verksamhet 

1.3 Avhandlingens disposition  
Avhandlingen består av ovanstående inledning, syfte och problemformulering 
samt av följande kapitel; 

I kapitel 2 beskrivs min egen forskningsprocess och de metodologiska 
övervägande som gjorts inför valet av avhandlingens empiriska material. I det 
empiriska materialet ingår fem studier som på olika sätt försöker synliggöra 
betydelsen av statliga styrdokument i ”En skola för alla”.  

I kapitel 3 beskrivs avhandlingens teoretiska utgångspunkter utifrån några 
teoretiska begrepp med förankring i avhandlingens pedagogiska frågor. En 
analysmodell, inspirerad av ramfaktorteorin, har konstruerats för att kunna 
följa styrkedjeprocessen kring statens styrning med avseende på alla elevers rätt 
till likvärdig utbildning. Med delar från institutionell teori och 
förvaltningsteori synliggörs avhandlingens teoretiska uppbyggnad där 
tjänstemannen blir den som tolkar och genomför det av staten formulerade 
uppdraget. Detta synliggörs genom den valda analysmodellen.  

I kapitel 4 beskrivs och analyseras uttrycket ”En skola för alla”  genom en 
litteraturstudie, vilken utgör avhandlingens första empiriska studie. Här ges en 
schematisk bakgrundsbild över den historiska förändring som skett i Sverige 
med avseende på svenska folkets möjlighet till utbildning och där grunden för 

                                                        
11 I avhandlingen används de statsvetenskapliga begreppen makro - meso - och mikronivå  
för att positionera, stat – kommun - skola - elev i den analysmodell som kommer att 
användas. Se kapitel 3. 



20 

en skola för alla läggs år 1842 när den svenska folkskolan bildades. 
Nutidsperspektivet på en skola för alla sträcker sig i avhandlingen från 1962 
med grundskolans införande och fram till 2009. I det här kapitlet får elever 
med rörelsehinder utgöra exempel på elever i en skola för alla. I kapitlet 
belyses också avslutningsvis utifrån nutidsperspektiv olika dilemman kring 
uttrycket ”En skola för alla”.  

I kapitel 5 beskrivs och analyseras den statliga styrningen av skolan från 
1962 till 2009 och de två olika styrsystemen; regelstyrning och mål- och 
resultatstyrning, med utgångspunkt från bl. a ett antal utvalda styrdokument 
med relevans för ”En skola för alla”, vilka varit gällande under den här 
tidsperioden. 

I kapitel 6 redovisas och analyseras i två studier hur två 
tjänstemannagrupper, rektorer och blivande specialpedagoger, genom att ha 
svarat på enkätfrågor, har tolkat styrdokument generellt och specifikt med 
relevans för alla elevers möjligheter till likvärdig utbildning i ”En skola för alla”. 
I det här kapitlet synliggörs de avtryck som statliga styrdokument sätter i den 
mål- och resultatstyrda verksamheten.  

I kapitel 7 beskrivs och analyseras elevassistentens roll som tjänsteman i 
”En skola för alla” och vad den kan innebära för alla elevers rätt till likvärdig 
utbildning. Valet av elevassistenten som en del i det empiriska materialet har 
gjorts därför att elevassistent som yrkesfunktion har vuxit fram parallellt med 
utvecklingen av ”En skola för alla”, men utan att deras uppdrag finns reglerat i 
statliga styrdokument. I kapitlet belyses elevassistentens funktion i såväl det 
regelstyrda som det mål- och resultatstyrda systemet med avseende på 
elevgrupp, på deras arbetsuppgifter och på deras utbildningsbakgrund. 
Elevassistent anställs när tjänstemän på kommunal nivå eller på skolnivå 
bedömer att det är den insatsen som ska ges till elever i behov av särskilt stöd. 

I kapitel 8 summeras resultaten av avhandlingens empiriska material och 
analyseras med utgångspunkt i framtagen analysmodell och med de teoretiska 
nyckelbegrepp som skrivits fram för att få svar på avhandlingens 
forskningsfrågor. 
     Därefter avslutas avhandlingen med slutsatser i kapitel 9. 
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2. FORSKNINGSPROCESSEN  

Varje avhandling som produceras följer sin unika forskningsprocess beroende 
på den enskilde forskarens kunskapsintresse. Den här avhandlingens 
forskningsprocess tar sin början i problematiseringen av uttrycket ”En skola för 
alla” utifrån elevers rätt till likvärdig utbildning. Min formella 
forskningsprocess startade i samband med ansökningen till 
forskarutbildningen 2004, men intresset för problemområdet hade väckts 
tidigare utifrån nämnd erfarenhetsbaserad kunskap, som har genererat 
skriftligt material i form av bl a rapporter och uppsatser. Detta skriftliga 
material utgör delar av avhandlingens empiriska material och utmanar kravet 
på vetenskaplighet eftersom syftet från början inte var av renodlat 
forskningsintresse. En del av materialet producerades inom ramen för min 
dåvarande yrkesroll som konsulent för elever med rörelsehinder och syftet var 
då att utveckla och synliggöra olika frågor kopplade till ”En skola för alla” och 
”Elever i behov av särskilt stöd”. 

2.1 Vetenskapsfilosofiska och metodologiska 
utgångspunkter  
Ända sedan starten av avhandlingsskrivandet har en viktig fråga varit hur ett 
empiriskt material, som utgår från egen erfarenhet och som har bidragit till 
forskningsintresset, ska hanteras för att uppnå en allsidig vetenskaplig 
kvalificering inom disciplinen pedagogik (Jfr. Lindberg, 2002). 

Inom naturvetenskaplig forskning hade forskningsfrågan kunnat 
formuleras i termer av en hypotes och därmed ledas i bevis genom exempelvis 
olika mätningsmetoder. Enligt Sahlin (2005)12 skulle forskningsfrågans 
formulering här kunnat uttryckas: 

Personalens kunskaper om uppdraget och gällande styrdokument påverkar elevers 

möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

                                                        
12 Citat från föreläsning i vetenskapsfilosofi av Sahlin (2005). 
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Men inom pedagogikämnet formuleras vanligen inte hypoteser utan i stället 
formuleras pedagogiska frågeställningar, som kan belysas och förstås med stöd 
av empiriska studier, metodologiska och teoretiska utgångspunkter samt 
teoretiska analyser. För att de förtrogenhetskunskaper som forskaren har ska 
bli en tillgång i forskningsarbetet krävs att forskarens uppmärksamhet på det 
empiriska materialet ska betraktas förutsättningslöst i förhållande till syfte och 
forskningsfrågor. Annars kan det finnas risk att falla i den så kallade 
”förtrogenhetsfällan”13 och redan ha svaren på frågorna förutan den 
vetenskapliga processen.  

I ansökan till forskarutbildningen var arbetstiteln på avhandlingen ”Barns 
rätt till kompetent personal i en skola för alla”. Den titeln grundades bl. a på min 
erfarenhet som har erhållits i arbetet som konsulent för elever med 
rörelsehinder, vilket har inneburit möten med åtskilliga elever med 
rörelsehinder, deras föräldrar och personal i skolans verksamhet. Erfarenheten 
från de åren är, att elever som har andra förutsättningar än de som är vanligt 
förekommande i klassammansättningar, mer än andra elever är beroende av 
den samlade kompetens som finns i berörd kommun och skola. Personalens 
förmåga att skapa gynnsamma pedagogiska villkor är en viktig faktor för 
elevernas skolframgång.14  

Allt eftersom forskningsprocessen har framskridit har min fokusering skett 
på uppdraget i ”En skola för alla”, som det formulerats genom styrdokument 
och vilka avtryck dessa sätter i verksamheten med avseende på alla elever. 
Intresset för styrdokumentens betydelse bygger på att det grundläggande för 
skolans personal ska vara att de vet sitt uppdrag för att kunna möta elevers 
varierande förutsättningar och kunna skapa gynnsamma pedagogiska villkor 
utifrån enskilda kommuners och skolors varierande förutsättningar.  

Enligt t ex Ercikin & Rooth (2006) är bland det viktigaste för god 
forskning att vara klar över syfte och forskningsfrågor och därefter välja den 
teori och metod som så långt som möjligt ger ”svar” på syfte och 
forskningsfrågor. I mitt avhandlingsskrivande har strävan varit att utifrån syfte 
och forskningsfrågor försöka inta ett kritiskt förhållningssätt till min 
yrkeserfarenhet och tidigare skrivet material för att få fram ny kunskap, 

                                                        
13 Även om inte begreppet är enhetligt definierat förekommer det i flera studier. Den studie 
som refereras här är Nilsson (2004). 
14 Under vt-08 genomfördes intervjuer med fyra vuxna personer med rörelsehinder som 
hade deltagit i ett projekt benämnt PURH - projekt unga elever med rörelsehinder och 
deras möjligheter till utbildning och arbete. Jag hade intervjuat dem i början av 90-talet när 
de fortfarande fanns i utbildning. Vid intervjutillfället 2008 gjorde de en tillbakablick på sin 
skoltid. De här fyra personerna hade genomfört sin utbildning inom grundskolan och 
gymnasieskolan inom ordinarie klasstruktur och hade inte haft specialpedagogiska insatser 
däremot assistans med anledning av sina motoriska svårigheter. Intervjuerna kommer 
tillsammans med annat material att redovisas framöver inom ramen för ett 
forskningsprojekt benämnt PRESS 16 ” Elever med rörelsehinder och deras identitets- och 
självständighetsutveckling”. PRESS står för rörelsehindrade elevers situation i skola och 
samhälle (Gadler, rapport under arbete). 
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samtidigt som min erfarenhetsbaserade kunskap givetvis är en förutsättning för 
den här avhandlingens inriktning och metodiska upplägg. I detta finns säkert 
ett visst mått av intuition, vilket (Halldén, 2005) uttrycker så här; 

Intuitionen är föremål för ett principiellt ogillande, men ingen tvekan råder om 

att den ofta visat sig vara en tacksam utgångspunkt för en mer analytisk 

fortsättning (a.a., sid. 108). 

Utifrån Sahlin (2001) finner jag stöd för att mitt avhandlingsarbete kan hålla 
vetenskaplig kvalitet även om det till viss del bygger på det som redan har skett 
och med mig själv som en part i det som skett. Han skriver om vikten av 
fackvetenskaplig kompetens för att befrämja vetenskaplig kreativitet, vilket här 
innebär att avhandlingens pedagogiska frågor kan belysas utifrån tidigare 
erfarenhet såväl yrkesmässigt som teoretiskt. Nära till hands ligger Sahlins 
egen reflektion kring detta; 

Min erfarenhet är att en person som har en solid plattform i sitt eget revir har 

lättare för att ta steget ut i det okända (Sahlin, 2001, sid.166).  

Hur syfte och forskningsfrågor formuleras, vilka metodologiska och teoretiska 
utgångspunkter som väljs och valet av empiriskt material, bestäms av 
forskarens bevekelsegrunder. Det egna ställningstagandet tar sin utgångspunkt 
i en människosyn och kunskapssyn som grundar sig på alla människors lika 
värden. Under hela min yrkeskarriär har alltid övertygelsen funnits som rör 
elevers rätt till utbildning och möjligheter att utvecklas, oavsett 
förutsättningar. I arbetet som personal i skolans verksamhet är man en viktig 
faktor i de mellanmänskliga möten som skapas med elever och föräldrar och 
där tjänstemännen d v s skolans personal har ansvar för att skapa goda 
relationer och arbeta för en gynnsam lärandemiljö för alla elever (Jansson, 
1996; von Wright, 2001). 

Hur begreppen objektiv eller subjektiv hanteras i forskningsprocessen 
polariseras ofta i den vetenskapliga diskussionen där objektivt ofta sätts i 
samband med den kvantitativa forskningen och subjektivt till den kvalitativa 
forskningen. Men det är viktigt att vara medveten om att i kvantitativ 
forskning där kvantitativa data används fattas många subjektiva beslut och i 
den kvalitativa forskningen förekommer ett antal kvantitativa data som 
exempelvis frekvens. Alla data som förekommer i forskning har varit föremål 
för någon form av urvalsprincip och blir därmed subjektivt i någon grad även 
om data sedan i forskningsprocessen hanteras utifrån kvantitativ metod 
(Åsberg, 2001). Den här avhandlingens empiriska material innehåller både 
kvalitativa och kvantitativa data och detta kan kopplas till nedanstående citat; 

In this approach, we need researchers to make choices regarding data sources, data 

construction, and analysis methods that best fit their research questions and to 

consider using multiple approaches and modes of inquiry” (Ercikan and 

Rooth,2006, sid  23).  

I förhållande till mitt empiriska material har utgångspunkten varit att inta ett 
kritiskt förhållningssätt till det och kontinuerligt problematisera de val som 
gjorts. Tidigt i forskningsprocessen utvecklades den analysmodell som är 
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inspirerad av ramfaktorteorin (Dahllöf, 1967, Lundgren, 1972) och som 
beskrivs i kapitel 3. Modellen har fungerat som ett viktigt redskap såväl 
metodiskt som teoretiskt. Genom att som forskare på ett tidigt stadium i 
processen, ställa sig utanför den egna förtrogenhetskunskapen och ställa 
återkommande frågor om vad som eventuellt döljer sig bakom det uppenbara, 
har modellen och de teoretiska utgångspunkterna, fungerat som grund vid 
bearbetningen av avhandlingens empiriska material. Detta har varit 
förutsättningen för att kunna analysera de resultat som framkommer.  

Att leka med det tänkbara, det ger en grund som gör vidare utveckling möjlig. 

Men vad finns annat att fundera på? Förkunskaper är inte att förakta även om 

de är osäkra, även om de har den vaga gissningens form ( Halldén, sid. 108). 

I forskningsprocessen har det skett en ständig växelverkan mellan mina 
forskningsfrågor, det empiriska materialet och sökandet efter relevanta 
teoretiska perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 1994; Alvesson & Deetz, 2000).  

2.2 Processen inför valet av avhandlingens empiriska 
material 
Det slutliga valet av avhandlingens empiriska material, som består av fem 
studier, har föregåtts av en process som har utgått från mitt forskningsintresse 
kring ”En skola för alla” och den erfarenhetsgrundade funderingen kring 
eventuell diskrepans mellan formuleringsarena och realiseringsarena (Lindensjö 
& Lundgren, 2000). I processen beskrivs min erfarenhetsbakgrund och blir till 
en berättelse med mig själv, både som subjekt och objekt. I den här berättelsen 
synliggörs de erfarenheter som har utvecklats under den egna yrkeskarriären 
och där de praktiknära erfarenheterna genom egen kritisk granskning och 
reflektion utgör början på den forskningsprocess som leder fram till 
avhandlingens syfte och forskningsfrågor, teoretiska utgångspunkter och val av 
empiriskt material (Bengtsson, 1999).  

Från arbetet som konsulent för elever med rörelsehinder har skriftlig 
dokumentation såsom minnesanteckningar, protokoll m.m. från tidsperioden 
1984-2000 sparats. Genom detta material, tillsammans med eget producerat 
skriftligt material i form av rapporter och uppsatser under åren (1986-2007), 
har jag kunnat följa den förändring som har ägt rum inom skolans verksamhet 
med avseende på alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Det som främst 
intresserat mig är om uttrycket ”En skola för alla” enbart är tom retorik eller om 
detta i realiteten omfattar alla elever. En stor del av det åsyftade skriftliga 
materialet har fokus på elever med rörelsehinder inom grundskola och 
gymnasieskola. Det är alltså med utgångspunkt från min erfarenhet kring bl. a 
elever med rörelsehinder och utifrån mitt intresse för styrdokumentens 
betydelse i förhållande till det uppdrag som tjänstemannen i sin professionella 
roll förväntas tolka och genomföra, som påverkat hur forskningsprocessen har 
fortskridit.  
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I början av 70-talet när jag som klasslärare i årskurs 1 mötte den första 
eleven med omfattande rörelsehinder utmanades min egen lärarkompetens om 
elevers rätt till likvärdig utbildning oavsett förutsättningar. Det var också i 
arbetet med den här eleven som behovet av elevassistans för första gången 
aktualiserades för mig som lärare och för övriga i såväl den enskilda skolan 
som i den kommunala förvaltningen. Assistansen till eleven bestod till en 
början enbart av medverkan på raster eftersom andra insatser utfördes av mig 
som klasslärare. Personen som gav assistansen var en hemmafru som hade sin 
bostad nära skolan, vilket innebar att hon kunde hantera den ojämna 
arbetsinsatsen. Funktionen som elevassistent utkristalliserades först efter något 
år, då elevens behov av assistans för att kunna delta på lika villkor inom 
klassens ram, alltmer synliggjordes. Vid tidpunkten för anställningen som 
elevassistent fanns det inga krav på utbildning, utan den personen som hade 
påbörjat arbetet med att ge eleven assistans fick nu anställning för att vara till 
stöd under elevens skoltid. I arbetet som klasslärare var min roll att fungera 
som arbetsledare för elevassistenten, med den utgångspunkten att eleven med 
rörelsehinder skulle få praktisk assistans för att kunna delta i det pedagogiska 
arbetet i klassen.  

Mitt intresse för styrdokument avseende barn och ungas rätt till likvärdig 
utbildning, väcktes när jag i mitten av 1980-talet påbörjade arbetet som 
konsulent för elever med rörelsehinder. Vid den här tidpunkten var det 
fortfarande vanligt med särskilda lösningar för elever med svåra rörelsehinder. 
I arbetet som konsulent för elever med rörelsehinder synliggjordes i ett tidigt 
skede betydelsen av att vara påläst på statliga styrdokument, för att utifrån en 
skriven text kunna argumentera med förvaltningschefer, rektorer och lärare för 
elevers rätt till likvärdig utbildning i den skola där eleven hade sin naturliga 
tillhörighet. Med utgångspunkt från styrdokument fördes konstruktiva 
diskussioner huruvida berörd elev oavsett förutsättningar, skulle kunna gå i 
den skola som eleven kände tillhörighet till och också ha rätten till att få 
utmanas och utvecklas i sitt lärande avseende såväl kunskapsutveckling i olika 
ämnen som att utveckla sociala färdigheter tillsammans med andra elever. När 
elever placeras i en annan skola eller skolform efter att någon har bedömt dem 
tillhöra någon specifik kategori, fråntas eleverna den naturliga plattform som 
skolan utgör när det gäller att möta och lära sig att hantera människors 
varierande förutsättningar och levnadsvillkor (Ljusberg, 2009). 

I slutet av 1990-talet när jag tillträdde en anställning som 
universitetsadjunkt vid Växjö universitet och därigenom kom i kontakt med 
bl. a yrkesverksamma lärare och rektorer, blev jag medveten om att de 
styrdokument och det uppdrag som belystes i föreläsningar kring ”En skola för 
alla” oftast var okända för dem. De flesta hade inte kännedom om 
styrdokumenten som statligt formulerade dokument samlade i Svensk 
Författningssamling (SFS), däremot framkom genom deras utsagor att de 
hade egna uppfattningar om vissa fragment i dokumenten. I anslutning till 
min undervisning fick jag också ta del av de uttalanden som förekom i olika 
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sammanhang, att vi som arbetade som lärare på universitetet och högskolor 
inte var förankrade i den verklighet som fanns ute i skolans verksamhet dvs. att 
vi inte hade tillräcklig erfarenhetsbaserad kunskap. I rollen som universitets- 
och högskolelärare förväntas vi ha vetenskaplig kompetens för att förstå och 
begripliggöra skolans verksamhet genom att synliggöra kopplingen mellan 
teori och praktik. Detta fick mig att fundera över hur jag kunde skaffa mig en 
uppdaterad bild över skolans verksamhet för att utmana mina egna tankar om 
eventuell diskrepans mellan statligt formulerade intentioner i form av 
styrdokument, formuleringsarenan och i vilka avseende styrdokumenten kunde 
avläsas i verksamheten, realiseringsarenan (Lindensjö & Lundgren, 2000). 

Jag kontaktade två av mina tidigare lärarkollegor och besökte, under 
tidsperioden vårterminen 2002 till vårterminen 2006, vid ett antal tillfällen 
deras klasser. Vi hade under åren 1972-1991 våra anställningar på samma 
skola. De båda lärarna tillträdde precis som jag, sina lärartjänster i början av 
70-talet när skolan var regelstyrd. De hade vid tidpunkten för de här besöken 
fortfarande sina anställningar som lärare på samma skola som vi tidigare 
arbetat tillsammans på. Syftet med mina skolbesök var att få delta i vanlig 
skolundervisning för att få underlag för att kunna strukturera och formulera 
tankarna kring formuleringsarena och realiseringsarena (Lindensjö & 
Lundgren, 2000). Jag var närvarande vid de båda lärarnas 
undervisningstillfällen ett antal gånger och antecknade det som jag iakttog. 
Efter varje skolbesök samtalade vi utifrån det som förekommit i 
undervisningen och frågor ställdes kring undervisning, elevers olikheter och de 
två lärarnas tolkningar av styrdokumenten. De har under åren de arbetat som 
lärare fortsatt att utveckla sina arbetssätt och metoder utifrån elevers 
varierande förutsättningar. De arbetade, enligt min bedömning, i enlighet med 
skollagens portalparagraf om elevers rätt till likvärdig utbildning ( SFS 1985: 
1100), men de uttalade inte någon egen teoretisk koppling till statliga 
styrdokument. De hade alltså inte formell kunskap om styrdokument 
(formuleringsarenan) men däremot visade de i sitt handlande i den dagliga 
verksamheten en kunskap som innebar att de mötte varje enskilt barn utifrån 
deras varierande förutsättningar (realiseringsarenan). Förklaringen till detta 
kan eventuellt finnas i att när de påbörjade sina anställningar som lärare var 
skolan fortfarande regelstyrd. De hade under ca 20 år av sina tjänster varit 
föremål för den direkta styrning, som innebar att uppdraget formulerades väl 
synligt för enskilda lärare och också utvärderades med avseende på att enskilda 
elever fick del av de insatser som bestämts på central nivå. Deras 
utbildningsbakgrund var lågstadielärare med gedigna kunskaper om hur barn 
utvecklar sin läs- och skrivförmåga och förmågan att lösa matematiska 
problemformuleringar. De hade i sina lärarutbildningar också fått med sig 
kunskap om att samtidigt som undervisningen skulle individualiseras måste 
verksamheten organiseras så att eleverna utvecklade social kompetens i 
samverkan med andra elever och skolans personal (Lgr 69). De båda lärarna 
gav uttryck för vikten av att fokusera på elevers olika förutsättningar att klara 
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skolans mål enligt läroplan och kursplaner, och att ansvaret för elevers lärande 
både avseende fostran till demokratiska medborgare och möjligheter till 
kunskapsutveckling i olika ämnen, ligger på skolan och dess organisation. I 
samtalen gjorde de också jämförelsen mellan det regelstyrda systemet och det 
mål- och resultatstyrda systemet där varje enskild kommun bestämmer hur 
resurserna ska fördelas.  

I det tidigare regelstyrda systemet, skrev vi papper och skickade in för att få 

resurser för våra klasser från länsskolnämnden. Klasserna på lågstadiet hade 

delningstalet 25 elever och flyttade det in någon elev under sommaren, så blev 

det ytterligare en klass. Vi hade också 10 timmars grupptimmar per vecka i 

svenska och matematik för årskurs 1, vilket innebar att man som lärare hade tid 

med varje elev och det förväntades att läraren skulle hantera den normala 

variationen i klassen. Däremot så var det ingen centralt som bestämde vilket 

arbetssätt och metoder man som lärare skulle använda. Friheten att bestämma 

över arbetssätt och metoder finns även idag, men i den mål- och resultatstyrda 

skolan sker fördelningen av resurser inom den kommunala förvaltningen. 

Idag finns det andra personalkategorier och resurser som ska användas för bl a 

elever i behov av särskilt stöd, vilket kan påverka den enskilda lärarens 

möjligheter att bedriva viss undervisning, eftersom antalet elever i förhållande 

till undervisningstimmar är avsevärt större för en klasslärare i årskurs 1 idag än 

när undervisningen var centralstyrd.15  

Avsikten med mina skolbesök förändrades, från att från år 2002 försöka få en 
förståelse för vad som utspelades i skolans verksamhet för att bättre fungera 
som universitetslärare, till att år 2004 i samband med att min 
forskarutbildning påbörjades, använda mig av informationen från besöken till 
att kunna formulera avhandlingens syfte och problemformuleringar. I och med 
att avsikten med besöken förändrades år 2004, kan också valet av de två för 
mig sedan tidigare välkända lärarna, problematiseras utifrån forskningsetiska 
principer (Vetenskapsrådet, 2005). Men just detta, att vi utifrån vår tidigare 
gemensamma arbetslivserfarenhet hade en likartad förståelsebakgrund, innebar 
att frågorna kunde fördjupas och också generera nya frågor kring mina 
iakttagelser vid skolbesöken. 

Parallellt med skolbesöken hos ovannämnda lärare, gjordes hösten 2004 en 
genomgång av de rapporter och annat skriftligt material som tidigare nämnts. 
Vid genomgången av mitt material, eftersöktes uttryck och formuleringar som 
förekom i den skriftliga dokumentationen och som hade det gemensamt att de 
på något sätt handlade om ”En skola för alla” med avseende på;  
• elever i behov av särskilt stöd 
• alla elevers rätt till utbildning 
• formulering av uppdraget och kännedom om uppdraget 
• betydelsen av personalens kompetens 

                                                        
15 Samtal med två lärare, 2006. 
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Den arbetsgång som beskrivits ovan i form av skolbesöken och samtalen med 
de här två lärarna under åren 2002-2006, granskningen av tidigare 
dokumentation och funderingen kring eventuell diskrepans mellan 
formuleringsarena och realiseringsarena, har därigenom utgjort en 
betydelsefull del i forskningsprocessen både avseende syfte och 
forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkter. Detta har också påverkat det 
slutliga valet av avhandlingens empiriska material. 

2.3 Avhandlingens empiriska material 
Avhandlingens empiriska material består av fem studier och belyses i kapitel 4, 
5, 6 samt kapitel 7 och synliggörs i nedanstående tabell där det framgår att 
olika metoder har använts. I tabell 1 åskådliggörs avhandlingens empiriska 
material som har valts efter att noggrant ha gått igenom tidigare skrivit 
material och efter det att avhandlingens syfte och forskningsfrågor och 
teoretiska utgångspunkter har formulerats. I studierna används olika 
vetenskapliga metoder (Bryman, 2002; Cohen et al., 2000). Varje kapitel 
innehåller empiri i form av studier som är av olika slag och fristående från 
varandra och struktureras i inledning, studiens frågeställning/ar, metod, resultat 
och sammanfattning av studien. Tillsammans utgör de fem studiernas resultat 
underlaget till avhandlingens teoretiska analys i kapitel 8. 

Tabell 1. Översikt över avhandlingens empiriska material 
Studie Titel Frågeställning/frågeställningar Metod Kapitel 
1 Uttrycket en skola 

för alla 

Vad avses med   

”En skola för alla”? 

Litteraturstudie 4 

2 En 
dokumentstudie av 

statens styrning av 

skolan  

Hur kan styrkedjeprocessen mellan stat, 
kommun, skola och elev förstås? 

 

Vilka skillnader uppvisar de två 
styrsystemen med avseende på enskilda 

elevers möjligheter till likvärdig 

utbildning? 

Dokumentstudie 5 

3-4 Rektorer och 
blivande 

specialpedagogers 

tolkning av statliga 
styrdokument 

Vilka avtryck sätter statliga 
styrdokument hos tjänstemän i skolans 

verksamhet? 

 
Hur får skolans tjänstemän kunskap om 

statliga styrdokument och dess innehåll? 

Enkätstudier 6 

5 Elevassistenten 

som tjänsteman  

Vilken roll har elevassistenten med 

avseende på elevers rätt till likvärdig 
utbildning? 

Dokumentstudie 

samt en intervju 
med två 

elevassistenter 

7 
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Kapitlens innehåll 

• Den första studien (kapitel 4) är en litteraturstudie som beskriver och 
analyserar framväxten av uttrycket ”En skola för alla” och den tolkning som 
har skett med avseende på alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Syftet 
med studien är att tillsammans med avhandlingens övriga studier belysa 
olika tolkningar av uttrycket ”En skola för alla. Relevansen av innehållet har 
diskuterats med två före detta tjänstemän med erfarenhet av såväl den 
statliga som kommunala skoladministrationen i båda styrsystemen. 

• Den andra studien (kapitel 5) utgörs av en dokumentstudie och beskriver 
samt analyserar den statliga styrningen av grundskolan i två styrsystem, det 
regelstyrda från 1962-1990 och det mål- och resultatstyrda från 1991-
2009. Det styrsystemet är fortfarande gällande, men den här studiens 
empiriska material avslutas vid år 2009. Med utgångspunkt från ett antal 
utvalda statliga dokument med relevans för alla elevers rätt till likvärdig 
utbildning, kan de två systemens styrkedjeprocesser följas. 
Dokumentstudien gör inga anspråk på att vara heltäckande, med avseende 
på styrdokument, utan syftet med studien är att visa på styrkedjeprocessen i 
två olika styrsystem för att synliggöra statens styrning av skolans 
verksamhet och villkoren för enskilda tjänstemän att genomföra det 
pedagogiska uppdraget. 

• I kapitel 6 redovisas och analyseras resultaten från två separata 
enkätstudier. I den ena studien ingår 87 rektorer och i den andra studien 
ingår 44 blivande specialpedagoger som år 2007 respektive år 2006 besvarat 
frågor angående statliga styrdokument (Bilaga 1, 2). Båda yrkesgrupperna 
har att som anställda tjänstemän följa det av staten formulerade uppdraget 
att erbjuda alla elever likvärdig utbildning. Indelningen av styrdokumenten 
som har tolkats i de två studierna  har gjorts som generella  respektive 
specifika. Skollagens portalparagraf ingår i redovisningen av generella 
styrdokument. De specifika dokumenten utgörs av förordningen för 
åtgärdsprogram och förordningen för individuella utvecklingsplaner. I 
enkätformuläret ingick en fråga till rektorerna respektive blivande 
specialpedagoger i vilka sammanhang som lagen om kränkande behandling 
som presenterades i april 2006 diskuterades. Denna fråga har tagits bort 
från redovisningen eftersom det under bearbetningen av enkätmaterialet 
och koppling till för studien aktuella styrdokument framgår att området 
kring kränkande behandling är komplext bland annat genom koppling till 
diskrimineringslagen. Den lagen omfattar fler verksamheter än skolans 
verksamhet och den här avhandlingens syfte och forskningsfrågor fokuserar 
på de styrdokument som endast avser skolan och därför har frågan utgått. 
Inför redovisningen av enkätsvaren kring respektive styrdokument beskrivs 
framväxten av de tre statliga styrdokumenten till den formulerade text som 
var gällande vid tiden för genomförande av de två enkätundersökningarna. 
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Enkätmaterialet har bearbetats i exceldokument, varje informant har fått 
en dataidentitet och svaren har sammanställts både utifrån vad rektorer och 
blivande specialpedagoger har svarat som grupp på de olika frågorna och 
vilket vetande enskilda rektorer respektive blivande specialpedagoger har 
om statliga styrdokument (bilaga 3, 4). De olika svaren redovisas i 
korstabeller där samband mellan rektorers respektive blivande 
specialpedagogers svar synliggörs. I de båda studierna belyses och 
analyseras vilka avtryck som statliga styrdokument sätter hos enskilda 
tjänstemän och på vilket sätt kunskapen om dokumenten förs vidare i 
verksamheten. 

• I kapitel 7 beskrivs och analyseras i den femte studien, elevassistentens roll 
som tjänsteman i en skola för alla och vad den kan innebära utifrån alla 
elevers rätt till likvärdig utbildning. Studien visar på elevassistentens roll i 
de båda styrsystemen och styrdokumentens betydelse i deras arbete med 
elever i behov av särskilt stöd. Materialet till studien består av tidigare 
insamlat och skrivet material (Gadler, 1991, 2003; Planeringsberedningen, 
1987;SIH, 1997; SKOLFS 2007:12). I april 2010 genomfördes en intervju 
med två elevassistenter med lång yrkeserfarenhet och med tjänstgöring i 
såväl det regelstyrda som det mål - och resultatstyrda systemet. Intervjun 
tog sin utgångspunkt i de frågor som aktualiserats i ovannämnda rapporter 
kring elevassistentens roll med avseende på elevgrupp, elevassistenters 
arbetsuppgifter samt grundutbildning och fortbildning. 

Valet av yrkesgrupperna rektorer, blivande specialpedagoger samt 
elevassistenter har gjorts med utgångspunkt från att de i sina respektive roller 
som tjänstemän på olika sätt har betydelse för tolkningen av uttrycket ”En 
skola för alla” och elevers rätt till likvärdig utbildning. Rektorer har det 
övergripande ansvaret för att uppdraget att erbjuda alla elever en likvärdig 
utbildning genomförs. Det är de som utifrån tilldelade resurser ansvarar för 
hur verksamheten organiseras och genomförs med hänsyn till elevers 
varierande förutsättningar och lärarnas olika kompetenser. De blivande 
specialpedagogerna har alla en lärarutbildning och minst tre års relevant 
arbetslivserfarenhet. De förväntas genom sin utbildning tillägna sig kompetens 
att förstå, begripliggöra och utifrån organisations- grupp och individnivå 
stödja de elever som av olika anledningar bedöms vara i behov av särskilt stöd. 
Elevassistenter anställs när någon eller några inom kommun eller skola 
bedömer att de ordinarie insatserna och kompetenserna inte är tillräckliga för 
enskilda barn och elever. Det finns inga statligt formulerade krav på vilken 
behörighet som krävs för att arbeta som elevassistent i skolans verksamhet eller 
vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Rektorer, blivande 
specialpedagoger och elevassistenter utgör tillsammans med klasslärare och  
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ämneslärare16 den personal som finns närmast eleverna och i rollerna som 
tjänstemän ska de omsätta styrdokumentens intentioner till handling.  

2.4 Forskningsetiska ställningstaganden 
Under arbetet med avhandlingen har jag beaktat Vetenskapsrådets (VR) fyra 
huvudkrav, dvs. informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2005). De är av särskild relevans för 
kapitel 2, 6 och 7.  

De två lärare som ingår som en del i den förberedande forskningsprocessen 
i kapitel 2 är avidentifierade, men har gett sitt medgivande till användandet av 
den information som samlats in under åren 2002 till 2006 och som har utgjort 
underlag för formuleringen av avhandlingens syfte och forskningsfrågor. De 
har tagit del av och godkänt den text som finns i kapitlet med deras utsagor. 

I kapitel 6 (studie 3 och 4) är det 87 rektorer och 44 blivande special-
pedagoger som har besvarat en enkät vid ett tillfälle när de befann sig under 
utbildning. Ett forskningsetiskt ställningstagande var om någon av 
informanterna skulle kunna känna sig tvingade att besvara enkäten, eftersom 
den delades ut och genomfördes i samband med ett planerat under-
visningstillfälle, även om presentationen av enkäten byggde på att det var helt 
frivilligt att besvara den. Nackdelen med detta förfarande ställdes mot fördelen 
att få svar på det som var relevant för studiens syfte nämligen att få del av 
informanternas omedelbara svar om styrdokument och därmed kunna använda 
svaren som om de var internaliserade hos informanterna. På enkäten finns inte 
kön markerat för att avidentifiera svaren helt. I samband med presentationen 
av enkäten informerades om att enkätsvaren skulle användas som empiriskt 
material i min avhandling. 

De två elevassistenter som förekommer i kapitel 7 och som i samtal gav sin 
bild av arbetet som elevassistent år 2010, har fått ta del av den skrivna texten 
och har gett sitt medgivande enligt den forskningsetiska principen om 
informerat samtycke.  

                                                        
16 Klasslärare och ämneslärare utgör den stora gruppen bland skolans personal och hur de 
tolkar uppdraget i ”En skola för alla” är naturligtvis av intresse och av stor betydelse för 
enskilda elever, men i den här avhandlingen har rektorer, blivande specialpedagoger och 
elevassistenter valts som informanter utifrån ovannämnda motivering. 
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3. TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER  

I sökandet efter teoretiska förklaringar till den känsla som blivit alltmer tydlig i 
mitt professionella arbete som pedagog, nämligen att det finns en diskrepans 
mellan det som politiker och tjänstemän på såväl statlig som kommunal nivå 
formulerar både i skrift och tal (formuleringsarena) och det som sedan sker i 
den verksamhet som omfattas av uppdraget (realiseringsarena), har en 
analysmodell som är inspirerad av ramfaktorteorin konstruerats (tabell 2).  

I början av forskningsarbetet utgjorde ramfaktorteorin en tänkbar teoretisk 
förståelsemodell för avhandlingen. Ramfaktorteorin utvecklades under 1960-
talet av Urban Dahlöf med startpunkt i boken ”Skoldifferentiering och 
undervisningsförlopp (Dahllöf, 1967). Ulf P Lundgren fortsatte att utveckla det 
ramfaktorteoretiska tänkandet (1972). Den ursprungliga utgångspunkten i 
ramfaktorteorin är att det finns ett antal ramar/förutsättningar som också kan 
uttryckas som begränsningar för vad som finns att tillgå, exempelvis 
klasstorlek, klassammansättning, lärarresurser, undervisningstid m.m. Det är 
med dessa förutsättningar som undervisningen ska genomföras och i den 
process som sker finns det faktorer som påverkar resultatet. Modellen för 
teorin har en enkel konstruktion och utgår från;  
Ramar – Process – Resultat    

Ramfaktorteorin låg till grund för den läroplansteori som utvecklades under 
1970-talet. De olika ramarna/förutsättningarna som skrevs fram i statliga 
styrdokument såsom läroplan påverkade den process och de resultat som 
synliggjordes i verksamheten. 

Varje läroplan innebär alltså en styrning av en påverkansprocess. Varje styrning 

kräver också någon form av kontroll. Dessa två processer - styrning och kontroll 

är också de centrala elementen i varje läroplansteori (Lundgren, 1979, s.17). 

Ramfaktorteorin är enligt Dahllöfs och Lundgrens egna beskrivningar inte en 
teori utan snarare ett antal teoretiska ansatser (Dahllöf, 1999, Lundgren 
1999). I den regelstyrda verksamheten användes ramfaktorteorin ofta i olika 
utvärderingsprojekt inom skolans verksamhet där ramarna var tydliga och där 
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utrymmet för tolkningen av ramarna var relativt begränsade. I den mål- och 
resultatstyrda verksamheten har ramfaktorteorin fortsatt att vara en viktig 
modell vid utvärdering av vad som sker inom skolans verksamhet. 

Den politiska styrningen av svensk skola har gått från styrning av resurser och 

genom regler för resursanvändning till en styrning mot mål - och resultat. Denna 

förändring hade förmodligen skett ramfaktorteorin förutan. Min poäng i denna 

historia har två aspekter. Den ena är att decentraliseringen förmodligen inte kan 

tillskrivas ramfaktorteorin, men däremot delar av dess faktiska utformning. Den 

andra är att oavsett om den första aspekten är sann eller inte är ramfaktorteorin 

ett bra tankeverktyg för att förstå förändringen (Lundgren, 1999, s.39).   

Ju längre min forskningsprocess framskred så synliggjordes utifrån 
avhandlingens syfte och forskningsfrågor att det var andra teorier och 
perspektiv än ramfaktorteorin som kunde vara aktuella. Med utgångspunkt 
från analysmodellen, tabell 2, och beaktande av ramfaktorteorin framträdde 
betydelsen av den enskilde tjänstemannen, den person som ibland benämns 
gatubyråkrat d v s den som i genomförandet av ett offentligt uppdrag står 
närmast klienten, här eleven, som den betydelsebärande länken med avseende 
på vad som händer med statliga styrdokument (Lipsky,1980). En annan 
benämning på tjänsteman17 kan vara begreppet ämbetsman som Lundqvist 
(1998) använder som uttryck för de tjänstemän som är anställda för att vara i 
medborgarnas tjänst. Han argumenterar för begreppet ämbetsman för att 
markera tjänstemannens självständiga ställning, även om begreppet försvunnit 
från lagstiftningen. 

Benämningen ämbetsman försvann ur lagstiftningen vid 1970-talets 

reformverksamhet och termerna tjänst och tjänsteman togs bort vid den senaste 

revideringen av lagen om offentlig anställning 1994 och ersattes med anställning 

respektive arbetstagare (Sjölund 1996:112). Att jag ändå väljer att använda 

termen ämbetsman ska naturligtvis uppfattas som en politisk markering i 

anknytning till det konstruktiva syftet med denna undersökning (Lundqvist, 

1998, s.19). 

Ämbetsmannen/tjänstemannen ska följa de lagar och förordningar som är 
framtagna enligt fattade beslut och inte följa det som enskilda politiker 
framför i det vardagliga talet. Lundqvist skriver om vårt offentliga etos 
(moralisk grundåskådning) och betydelsen av att som ämbetsman/tjänsteman 
förhålla sig till det av politiker formulerade uppdraget som är reglerat enligt 
lagar och förordningar och att ha förmåga att stå fast vid det uppdrag som är 
fastslaget och inte följa den politiska retoriken som är en del av den offentliga 
debatten. Lundqvist talar om de olika etikerna i form av förvaltningsetik, 
professionsetik och egenetik. Där förvaltningsetiken är den etik som ska ligga 
till grund för det offentliga uppdraget och vara känd för de anställda. 

                                                        
17 I fortsättningen används begreppet tjänsteman och då i betydelsen av att det är den person som ska 
tolka och genomföra det uppdrag som är reglerat i de av riksdag och regering fastställda styrdokument 
för skolans verksamhet.  
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Professionsetiken har sin koppling till tjänstemannens utbildning och yrkeskår  
medan  egenetiken utgörs av individens egna värderingar i olika frågor. Vilken 
av etikerna som har fått fäste inom institutionen och organisationen skola, kan 
tänkas påverka den enskilde tjänstemannens handlande. 

Med stöd av analysmodellen görs den teoretiska analysen av avhandlingens 
empiriska material för att synliggöra processen kring statliga styrdokument, 
från det att de formuleras tills dess att de gör avtryck, d v s avspeglas i 
personalens handlingar, i den verksamhet där elever ska erbjudas likvärdig 
utbildning. Utgångspunkten i avhandlingen är att den personal som ska 
genomföra uppdraget att erbjuda alla elever likvärdig utbildning i den mål- 
och resultatstyrda skolan, förväntas ha kunskap om gällande styrdokument och 
ha internaliserat kunskaperna så att styrdokumentens intentioner ska synas i 
det dagliga arbetet och ge avtryck i verksamheten. För att förstå 
styrkedjeprocessen kring statliga styrdokument och dess pedagogiska innebörd 
samt den eventuella diskrepansen mellan formuleringsarena och 
realiseringsarena har delar från institutionell teori med fokus på skolan både 
som institution och organisation samt på styrningens villkor och delar från 
förvaltningsteori med fokus på den enskilde tjänstemannens makt, möjligheter 
och begränsningar, använts.  

De statliga styrdokumentens avtryck föregås av en tolkningsprocess inom 
och mellan olika nivåer i styrkedjan på såväl statlig, kommunal som skolnivå 
och avspeglas i personalens handlingar och som i sin tur får effekter för 
enskilda elever.  

Styrdokumentstexter är generellt formulerade och orden som finns i 
texterna behöver diskuteras och relateras till den skolkontext som enskild 
skolpersonal och elever befinner sig i. Detta innebär att i varje enhet där beslut 
fattas om hur skolans verksamhet ska genomföras, måste ställningstagande tas 
till de texter som är formulerade i de skrivna dokument som är aktuella och 
omsätta dessa i handling i den verksamhet där eleverna finns (Linnér, 2005; 
Håkansson, 2006). 

Fokusering görs i avhandlingen på rektorer, blivande specialpedagoger och 
elevassistenter som i sina tjänstemannaroller ska tolka/översätta och 
genomföra uppdraget avseende likvärdig utbildning i ”En skola för alla”. Vilka 
faktorer som tycks påverka enskilda tjänstemäns vetande om styrdokument 
och vilka villkor det finns i skolans verksamhet att genomföra det statliga 
uppdraget med avseende på såväl kunskapsuppdraget som 
demokratiuppdraget, kan ses som en mångfacetterad pedagogisk fråga 
eftersom det berör elevers möjligheter till lärande och socialisation. 
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3.1 Analysmodell 
En teoretiskt baserad analysmodell18 har konstruerats utifrån de olika nivåerna 
i skolans statliga styrsystem. I modellen utgör stat, kommun, skola och elev var 
för sig institutionella begrepp och utgör fyra ramar, men med tre 
nivåmarkeringar makro- meso- och mikro, där skola och elev återfinns på 
mikronivån.  

 

Tabell 2. Analysmodell för styrkedjeprocess avseende statliga styrdokument 
Stat/makronivå 
Framtagande av 

statliga styrdokument 

Kommun/mesonivå 
Hur statliga styrdokument 

tolkas och genomförs 

Skola/mikronivå 
Hur statliga och 

kommunala 

styrdokument tolkas och 

genomförs 

Elevers mål - och 

resultatuppfyllelse/ 

mikronivå  
Hur det ser ut för enskilda 

elever med avseende på 

likvärdig utbildning 

 
Modellen bygger på tanken att det inom de fyra ramarna och mellan de tre 
nivåerna sker fortlöpande processer där olika aktörer möts och agerar. Med 
stöd av analysmodellen ska skeendena i styrkedjeprocessen synliggöras, från 
det att staten d v s riksdag och regering formulerar ett dokument tills det att 
kommun/skola tolkar och omsätter dokumenten i handling. Den enskilde 
tjänsteman som inom de olika nivåerna/ramarna ska genomföra sitt uppdrag 
förväntas ha relevant kunskap för detta (Cregård, 2000). Rektorer, blivande 
specialpedagoger och elevassistenter utgör i avhandlingen de tjänstemän som 
finns på mikronivån. De fungerar tillsammans med lärare och annan personal 
som tolkare och bärare av idéerna om uppdraget i den styrkedja som börjar 
med statens formulering av styrdokument och som sedan förs vidare i kedjan 
till dess statens intentioner gör avtryck hos enskilda elever i form av mätbar 
mål - och resultatuppfyllelse. Om det genom statliga kontroller i from av 
inspektioner visar sig att styrdokumenten inte gör avtryck på mikronivån där 
eleverna finns kan förändring ske på makronivån. Det kan innebära att 
utredningar initieras och att ett flertal beslut om förändringar i gällande 
styrdokument kan ske under en mandatperiod. För att ange statens 
styrningsinriktning av samhällets offentliga verksamhet används olika begrepp. 
Ett begrepp som används inom forskning kring statlig styrning är oftast 
government som på svenska kan uttryckas som centralstyrning och 
regelstyrning, även benämnt governing. Ett annat styrningsbegrepp är 
governance som kan uttryckas som interaktiv samhällsstyrning. Begreppet har 
etablerats i samhällsdiskussionen under de senaste decennierna, men vad som 
tolkas in i begreppet varierar beroende på forskningsperspektiv (Hedlund & 
Montin, 2009). Statens förändrade styrning av samhället medför förändrade 

                                                        
18 Jfr. Handal och Norborg (1973). 
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betingelser i styrkedjan genom att andra aktörer än statliga tjänstemän och 
rikspolitiker medverkar i styrprocessen (Pierre & Peters, 2000; Pierre & 
Sundström, 2009).  

I avhandlingens kapitel 5 belyses de två olika styrsystem som funnits från 
införandet av grundskolan år 1962 och benämns med begreppen governing för 
det centraliserade och regelstyrda systemet och governance för det 
decentraliserade och mål- och resultatstyrda systemet. Governing används här 
med innebörden att beteckna statens styrning genom lagar, förordningar, 
föreskrifter och regler. Staten har genom sina tjänstemän kontroll över 
styrkedjan från statligt dokument till elevens möjlighet till måluppfyllelse. 
Governance används för styrning genom mål - och resultat och där ansvaret 
för tolkningen och genomförandet av uppdraget läggs hos verksamheten, 
avseende såväl politiker som tjänstemän. När de formulerade statliga 
styrdokumenten förs vidare till kommun och skola för att där tolkas och 
omsättas i handling med avseende på enskilda elever sker en så kallad inre 
styrning eller förväntansstyrning. Statens kontroll av elevers mål - och 
resultatuppfyllelse sker i efterhand.  
 

3.1.1 Teoretiska analysbegrepp 
Skolan är en lärande organisation där pedagogiska villkor för elevers 
möjligheter till likvärdig utbildning ska skapas. Skolan är också en 
kunskapsberoende verksamhet, där enskilda tjänstemän är bärare av olika grad 
av vetande, kunnande och erfarenhet. Elevers möjligheter till mål- och 
resultatuppfyllelse är beroende av den samlade kompetens som finns hos 
personalen som ska genomföra uppdraget i ”En skola för alla”. Begreppen 
kunskap och kompetens är komplexa begrepp och vad som tolkas in i 
begreppen varierar beroende på olika teoretiska perspektiv, vilket också 
påverkar vilka uttryck begreppen  tar sig i skolans verksamhet (Carlsson, et al., 
2007). 

I avhandlingen behandlas inte kompetensbegreppet som helhet utan 
utgångspunkten här är att enskilda tjänstemän ska veta vilka styrdokument 
som reglerar den verksamhet de arbetar i och vad som står i 
styrdokumenttexterna för att kunna omsätta de kunskaperna i det dagliga 
arbetet och i samverkan med annan personal utveckla de kompetenser som 
elevers varierande förutsättningar kräver. I avhandlingens analysmodell utgår 
kunskapsbegreppet från begreppen vetande och kunnande i svensk 
översättning av know that och know how från Gilbert Ryle (1949).  

Den teoretiska utgångspunkten är att det är den enskilde tjänstemannen 
som är den bärande länken i styrkedjeprocessen.  De begrepp som används 
som teoretiskt analysredskap är kunskapsbindning respektive 
kunskapsöverföring. Med kunskapsbindning avses här det vetande och kunnande 
som finns hos enskilda tjänstemän med avseende på de styrdokument som 
reglerar skolans verksamhet. Med kunskapsöverföring avses på vilket sätt 
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enskilda tjänstemän på meso - och mikronivå får tillgång till kunskapen om de 
statliga styrdokument som är formulerade på makronivå. 

3.2 Skolan som institution och organisation  
Stat, kommun och skolor är institutioner med olika institutionella ramar 
samtidigt som de är organisationer med regelverk som ska tolkas och 
översättas i handling inom de demokratiska ramar som Sverige regleras av. 
Inom institutionen skola ska uppdraget likvärdig utbildning för alla elever 
genomföras och hur uppdraget ska genomföras bestäms i respektive kommun. 
Skolan som institution kan sägas vara uppbyggd av de tre pelare som har 
formulerats av Scott (2008) som viktiga fundament i en institution. De tre 
institutionella pelarna i skolans verksamhet är den regulativa pelaren, där 
staten skriver fram intentionerna med skolan via styrdokument, den normativa 
pelaren med individers förväntningar på vad skolan bör vara samt den tredje 
pelaren som är den kognitiva och som innebär att tolkningen av skolans 
uppdrag internaliseras hos enskilda individer och därigenom synliggörs i 
verksamheten.  

Skolan som institution är framskriven som en social konstruktion som har 
skapats av människors föreställningar av vad en skola är för någonting och den 
föreställningen återskapas i interaktion med varandra. Interaktionen mellan 
människor avgörs också av i vilket samhälle man befinner sig som individ, men 
samhället/institutionen påverkas i sin tur av vilka individer som interagerar 
med varandra. Institutionalisering kan ses som en social process genom vilken 
individer ingår i en gemensam definition av den sociala verkligheten och där 
processen sker mellan institutions- och handlingsnivå, där det som genomförs 
av aktörerna är handlingar som är möjliga att avläsa och tolka och att det är 
genom dessa som institutioner upprätthålls (Johansson, 2001).  

Identiteten utvecklas då aktören interagerar med andra, och den bestämmer också 

vilka aktören jämför sig med. Den enskilda aktören bekräftar eller förändrar sin 

identitet genom jämförelser med, referenser till och imitation av andra (a.a, 

s.143). 

Institutioner kan inte tänka självständigt, inte ha egna syften och kan inte 
heller ”självbildas” utan det är individer som skapar institutioner och det är 
också inom institutionen som olika etiska frågeställningar involveras i 
aktörernas handlingar. Samtidigt sker det en växelverkan mellan institutionen 
och individerna genom att individerna när de befinner sig i institutionen 
omfattas av institutionens ”själ”. Institutionens identitet kan också beskrivas 
som att den tilldelas, och att individerna inom institutionen strävar efter att 
behålla den identitet som institutionen har skapat och att det inom 
institutionen finns olika kategoriseringar och klassificeringar men att de ligger 
inom den ram som institutionen tillåter. Indelningen av elever i behov av 
särskilt stöd inom skolans verksamhet skulle kunna vara ett exempel på detta 
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(Douglas, 1986). Genom de människor som i sina olika roller finns i skolans 
verksamhet skapas olika strukturer och det finns en strävan att institutionen 
ska stabiliseras och när det har skett kan det vara svårt att förändra den.  

Förutom att skolan kan definieras som en institution är den också en 
organisation som ska kunna förändras genom bl a statliga styrdokument som 
ger direktiv om förändringar, men det behöver inte innebära att det sker någon 
påtaglig förändring i verksamheten där eleverna finns. Inom skolan finns det 
strukturer och identiteter som är mycket starka och där enskilda individer är 
bärare av institutionens värderingar. Ett uttryck som förekommer i olika 
sammanhang är ”det sitter i väggarna”. För att klara av solidariteten och  
bevarandet av institutionens identitet förutsätts det att om en förändring av 
institutionen ska äga rum, måste det ske gemensamt såtillvida att individerna 
inom institutionen deltar i en gemensam kognitiv process. Inom skolans 
verksamhet skulle detta kunna ske genom ett gemensamt utvecklingsarbete för 
att förstå och utveckla strategier för att implementera exempelvis ett nytt 
styrdokument. Men om det är en majoritet av institutionens medlemmar som 
inte ställer sig bakom tankarna sker det ingen hållbar förändring, utan efter ett 
tag har de ”nya” tankarna fallit i glömska och verksamheten har inte 
genomgått någon synlig förändring (Berg, 1999, 2003). 

Det handlar å ena sidan om vilka uppdrag skolan som institution enligt stat och 

samhälle har att fullgöra och å den andra, vilka uppgifter som skolor som 

organisationer de facto fullgör (Berg 2003, s. 136). 

Inom institutioner görs klassificeringar som lever kvar och som skulle kunna 
beskrivas som institutionens kollektiva minne, där klassificeringen endast ger 
vissa människor tillträde till det som klassificeras, eftersom klassificeringen i 
sig öppnar upp för vissa människor. De som inte förstår vad det är 
klassificeringen avser stängs ute. Man ska alltså ha speciell kunskap för att bli 
insläppt i institutionen (Douglas, 1986).  

When we look closely at the construction of past time, we find the process has very 

little to do with the past at all and everything to do with the present. Institutions 

create shadowed places in which nothing can be seen and no questions asked (a.a., 

s.69).  

Olika grupper av aktörer klassificeras i olika kategorier beroende på de 
funktioner som de tillskrivs av institutionen vilket innebär att aktörerna får 
olika positioner inom organisationen19.  
I början av 1990-talet i samband med att styrningen av skolväsendet 
förändrades från regelstyrning till målstyrning förändrades också ramarna när 
idéer om organisering av skolan spreds. Skolan som institution började ingå i 
förändringsprocesser i den kommunala verksamheten där företagsekonomiska 
begrepp började föras in i diskussionen om skolans verksamhet. I Johansson 
(2001) belyses utifrån Barbara Csariawska-Jorges (1988a, 1989) undersökning 

                                                        
19 I avhandlingen har rektorer, blivande specialpedagoger och elevassistenter olika positioner i 
organisationen. 
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av införandet av kommundelsnämnder i svenska kommuner och där försök till 
förändring av organisationer skedde genom reformer. 

Kommuner är, menar Csariawska-Jorges till övervägande del politiska 

organisationer, men har även krav på sig att åstadkomma någon form av 

handling; det finns lösa kopplingar mellan prat, beslut och handling; prat är 

huvudinstrumentet för ideologisk handling (Johansson, 2001, s.86). 

Enligt Selznik (1948) kan organisationer beskrivas som formella strukturer, 
rationellt ordnade för att uppnå fastställda mål och ordnandet av personal för 
att underlätta uppnåendet av några överenskomna syften genom allokering av 
funktioner och ansvar. Mobilisering av tekniska färdigheter och 
ledarskapsfärdigheter kräver ett koordineringsmönster/verktyg, ett 
systematiskt ordnande av positioner och uppgifter som definierar en 
beslutshierarki och möjliggör integreringar av specialiserade funktioner på 
administrativ nivå. Detta krävs en beslutshierarki och ett system över vem som 
gör vad för att kunna samordna tekniska och ledarskapsmässiga färdigheter. 
Det är nödvändigt att relationerna inom strukturen är fastställd på ett sådant 
sätt att individer är utbytbara så att organisationen därigenom är oberoende av 
vissa personliga kvaliteter. Detta möjliggör i sin tur att formella strukturer kan 
”manipuleras” dvs. styras på ett medvetet sätt, det blir ett instrument för 
rationellt handlande. Men vid närmare granskning av dessa formella strukturer 
står det klart att de aldrig är fria från icke rationella dimensioner av 
organisationellt beteende. Detta beror på att systemet av rationella handlingar 
består av två delar; the action system and the formal system. Delegering är ett 
organisationellt beteende som har att göra med den formella utnämningen av 
funktioner och makt. Teoretiskt sett sker dessa utnämningar till roller eller 
officiella positioner och inte till enskilda individer, men i praktiken är det 
oundvikligt att delegering sker till konkreta personer som kan ha intressen och 
mål som inte alltid stämmer överens med det formella systemets mål. I stora 
organisationer tenderar avvikelser från det formella systemet att bli 
institutionaliserade så att ”oskrivna lagar” och informella grupperingar uppstår. 
Institutionalisering gör dessa avvikelser till en bestående del av den formella 
organisationen. 
 Skolan är som tidigare nämnts en lärande organisation och Söderström 
(1996) har olika förklaringsmodeller till hur organisationer lär. En av 
modellerna är den pedagogiska förklaringsmodellen där inlärning och kunskap 
kan kopplas till den utbildningssituation som råder i skolan och där olika 
aktörer finns såväl personal, elever som föräldrar. Den personal som åsyftas i 
avhandlingen är rektorer, blivande specialpedagoger och elevassistenter och de 
har olika utbildningsbakgrunder och olika behörighetskrav i sina anställningar. 
Vad som sker i de olika lärprocesserna kan tänkas påverkas av i vilka avseenden 
som det enskilda respektive kollektiva lärandet sker och vilka möjligheter som 
skapas för kommunikation och utveckling av gemensamma strategier för 
verksamheten avseende såväl innehåll som arbetssätt (Olsson, 1996). 
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Vad som egentligen händer i den målstyrda skolan med avseende på hur 
det statliga uppdraget tolkas och genomsyrar handlandet i den kommunala 
verksamheten påverkas också av de inomorganisatoriska grupperingar som 
finns och hur dialogerna förs i de olika leden. Vilka ”röster” som de 
professionella i den kommunala verksamheten lyssnar på, påverkar också hur 
idéer tar form och vilka krafter som påverkar skolan som institution eller om 
det sker en avinstitutionalisering där exempelvis utbildningsföretag får fäste i 
den kommunala verksamheten och att det statligt formulerade uppdraget 
försvagas och att det alltmer sker en förändring av skolans uppdrag. I den så 
kallade NPM-rörelsen (New public management) som tagit plats i skolans 
verksamhet finns faktorer som är viktiga att uppmärksamma (Agevall, 2005).  

NPM-konceptet innebär att förvaltningen kan och bör skiljas från politiken, 

vilket innebär att förvaltningen ses som en teknisk serviceverksamhet likt all 

annan serviceverksamhet. Den organisatoriska identiteten förflyttas därmed mot 

organisation som institution. NPM - språket tjänstgör som  en aktivator för den 

kognitiva mekanism som påverkar individens uppfattning om verkligheten. Den 

potentiella effekten är att de enskilda aktörerna i förvaltningsstriaden: politiker, 

tjänstemän och även medborgare på informationsplan placerar sig utanför den 

politiska arenan vilket påverkar de insitutionaliserade positionerma som 

politiker, som tjänsteman i offentlig förvaltning och som medborgare (a.a., 

s.190). 

Från makronivån där staten via sina myndigheter utövar kontroll om 
intentionerna med styrdokumenten har genomförts och gjort avtryck på 
mikronivån där eleverna finns, kommer kontinuerliga rapporter om diskrepans 
mellan formuleringsarena och realiseringsarena (Lindensjö & Lundgren, 
2000). Bristande måluppfyllelse med avseende på kunskapsmålen och elevers 
bristande möjligheter till socialisation och utveckling till demokratiska 
medborgare i den faktiska skolvardagen för enskilda elever, överensstämmer 
inte med de beslut som skrivits fram i gällande styrdokument. De politiskt 
fattade besluten ska överföras till kommun och skolnivå där de ska tolkas och 
omvandlas till handling som ska ge resultat exempelvis för enskild elevs 
måluppfyllelse såväl kunskapsmässigt som socialt (Wahlström, 2002). I 
processen mellan beslut och handling blir ”pratet” eller den ”formulerade 
skrivna texten ” en legitimeringsväg och ibland blir det nödvändigt att 
särkoppla politik och handling. Beslutet ska sedan genomföras av tjänstemän 
som formellt ska vara särkopplade från politik inom ramen för sin 
professionalitet. Inom utbildningsväsendet idag finns tecken på att det i vissa 
avseenden tycks svårt att särkoppla politik och handling med avseende på det 
uppdrag som är formulerat i statliga styrdokument och som ska tolkas och 
genomföras i kommunerna på såväl politisk som tjänstemannanivå 
(Fredriksson, 2010). 

Enligt Friedland & Alford (1991) kan den individuella handlingen enbart 
förklaras i ett sammanhang. Utformningen av skolans verksamhet är beroende 
av vilka individuella handlingar som tillåts ta över utifrån enskilda individers 
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medvetenhet och ställningstagande till uppdraget i mötet med enskilda elever. 
Om det är formella regler i form av statliga styrdokument som format/formar 
olika skolor eller om det är informella regler som styr verksamheten påverkar 
styrkedjeprocessen enligt analysmodellen tabell 2. De villkor som finns i 
enskilda kommuner och skolor för enskilda tjänstemän på såväl meso som 
mikronivå avseende kunskapsbindning och kunskapsöverföring gällande statliga 
styrdokument kan tänkas påverka styrdokumentens avtryck beroende på vilken 
tolkning av styrdokumentens texter som får företräde. Den enskilde 
tjänstemannen uppbär olika roller, ett antal roller i det privata livet och ibland 
flera roller i det professionella livet, vilket föranleder ett antal frågor som 
behöver diskuteras och analyseras när det formella uppdraget i den mål- och 
resultatstyrda verksamheten ska genomföras. Hur hanteras de olika identiteter 
som en och samma individ kan vara bärare av i olika institutioner och där 
rollerna är olika? Exempelvis kan en roll vara  i familjen, en roll som politiker i 
kommunfullmäktige där statens intentioner ska omsättas, en roll kan vara på 
en arbetsplats- exempelvis en skola i kommunen, en roll som medlem i en 
frivillig organisation. Hur starka är de olika institutionerna och hur klarar den 
enskilde individen att växla mellan sina olika roller och växla identitet när 
individen växlar institutioner i det vardagliga livet? Hur stark är kollektivets/ 
institutionens identitet? Vad händer exempelvis när personen ska gå in i sitt 
professionella uppdrag som tjänsteman i exempelvis skolan och parallellt som 
politiker i kommunfullmäktige? Douglas (1986) synliggör de förgivettagande 
som kan finnas i småskaliga samhällen/exempelvis kommuner och mellan de 
olika institutioner som en och samma individ kan vara ”medlem” i. 

Smallness of scale gives scope to interpersonal effects. The whole field of psychology 

is located here, along with irrational emotions. When the scale of relations is small 

enough to be personal anything can happen, and rational choice theory recognizes 

the limits of its domain (a.a., s.21). 

I samband med övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning 
förändrades anställningsvillkoren för rektorer och lärare. Från att ha varit 
statliga tjänstemän med bl. a statligt reglerad lön är de numera kommunala 
tjänstemän med individuell lönesättning enligt kommunala avtal samtidigt 
som de ska utföra ett uppdrag som är reglerat enligt statliga styrdokument. De 
professionellas dilemma kan uppstå när de ska ”välja” vilken institution de ska 
följa, staten eller kommunen, det är staten som formulerat uppdraget men det 
är kommunen som är arbetsgivare.20 Det statliga uppdraget utmanas av om 
den enskilde tjänstemannen har tillräcklig styrka att följa det av staten 
formulerade uppdraget, om den egna kommunen har formulerat ett annat 
uppdrag till personalen som ”bryter” mot exempelvis läroplanen. 

                                                        
20 För den personal som är anställd vid fristående skolor gäller andra regler än de som gäller 
för offentliganställda. Men uppdraget formulerat via statliga styrdokument gäller även 
fristående skolor och de professionellas dilemma kan bli av en annan art beroende på 
anställningsvillkor. 
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We would argue that institutions must be reconceptualised as simultaneously 

material and ideal, systems of signs and symbols, rational and transitional. 

Institutions are supraorganizational patterns of human activity by which 

individuals and organizations produce and reproduce their material subsistence 

and organize time and space. They are also symbolic systems, ways of ordering 

reality, and thereby rendering experience of time and space meaningful 

(Friedland, R. & Alford, R., 1991, s.243). 

Det är i den enskilda skolan och i klassrummet som eleven möter personal som 
ska bära med sig de statliga styrdokumentens innebörder in i klassrummet. 
Personalen förväntas ha både tillräcklig ämnesdidaktisk kunskap och kunskap 
om elevers varierande förutsättningar för lärande och socialisation för att 
kunna omsätta styrdokumentens innebörd i den pedagogiska praktiken. Hur 
skolan som institution utvecklas, vilka mekanismer som påverkar styrningen i 
den mål- och resultatstyrda skolan med 290 kommuner som var och en 
självständigt ska tolka och genomföra uppdraget påverkas av vilken kultur som 
råder i enskilda kommuner och skolor, vilken kunskapssyn och människosyn 
som personalen omfattar och detta påverkar i sin tur elevernas möjligheter till 
likvärdig utbildning (Berg, 1999; Hasselberg, 2001).  

Utifrån den beskrivning som görs om översättningsmodellen i Johansson 
(2001) förändras en struktur när den förs vidare i tid och rum och idéer och 
tankar förs vidare inom en organisation eller institution av enskilda aktörer och 
att institutionen kan påverkas av hur idéer sprids. 

Så kan exempelvis en identitet vara relaterad till den formella strukturen, medan 

en annan kan ha att göra med det dagliga arbetet, något som kännetecknar 

exempelvis svenska kommuner (a.a.  s.144). 

Uppdraget att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning blir när det kommer 
till genomförandet, beroende av vilka förutsättningar som har getts för 
skolverksamheten bl. a vilka ekonomiska resurser som finns tillgängliga 
avseende såväl antal personal, lokaler, material m.m. men också vilken 
kompetens som finns hos personalen i förhållande till elevers varierande 
förutsättningar. Flera faktorer lyfts fram i samhällsdebatten och inom 
forskningen som tänkbara förklaringar till elevers möjligheter till 
skolframgång. Klassundervisning är ett exempel på när det mellanmänskliga 
mötet kan vara avgörande för den enskilde elevens möjlighet till skolframgång. 
En annan faktor kan vara att undervisande lärare har relevanta 
ämnesdidaktiska kunskaper för den elevgrupp som de möter. Ytterligare en 
faktor kan vara kunskaper om att barns och elevers varierande förutsättningar 
påverkas av de pedagogiska villkor för lärande och socialisation som skapas i 
verksamheten (Carlgren & Marton, 2000; Dysthe, 1996; von Wright, 2000). 
Enligt Rombach (1991) är det stora svårigheter att målstyra den 
decentraliserade offentliga verksamheten, framförallt då målen från 
reformnivån ofta inte är kända för de som ska genomföra målen på 
verksamhetsnivån. 
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3.3 Skolans tjänstemän som tolkare  
I skolan som politisk organisation är det politiker som anger i vilken riktning 
skolans verksamhet ska föras, men det är tjänstemän som ska genomföra de 
uppdrag som formulerats i statliga styrdokument (Pierre, 2007a, Fredriksson, 
2010). För varje enskild elev är mötet med de människor som finns i skolans 
verksamhet det som kan påverka deras möjligheter till att utveckla sitt lärande 
såväl när det gäller ämneskunskaper som fostran till demokratiska medborgare 
(Carlsson, 2006). I det dagliga arbetet i skolans verksamhet utförs handlingar 
oavsett vad som formulerats i statliga styrdokument och oavsett vilket 
styrsystem som är gällande. I den politiska debatten förs sedan några år 
tillbaka en diskussion om skolan ska fortsätta att styras som den görs idag d v s 
med kommunernas bestämmanderätt över genomförandet av det statligt 
formulerade uppdraget eller om genomförandet ska läggas över på staten. Ett 
av argumenten för överförandet till staten har varit elevers rätt till likvärdig 
utbildning medan ett motargument har varit möjligheterna till att anpassa 
skolverksamheten till lokala behov och förutsättningar. Pierre (2007b) talar 
om två scenarier inför framtidens skola i form av två modeller som han 
benämner mångfaldsmodellen respektive likvärdighetsmodellen. Den förra står 
för mångfald avseende såväl huvudmannaskap som pedagogisk inriktning och 
enligt den modellen kan decentraliseringen av skolan både fortsätta och 
fördjupas och där friheten att välja och utforma skolans verksamhet ses utifrån 
en annan dimension av begreppet likvärdig utbildning än den som skrivs fram 
i likvärdighetsmodellen. Enligt denna så ska alla elever ha rätt till likvärdig 
utbildning och det förutsätter då en statlig skola. 

Det finns inga objektiva svar på vilken modell som är bättre eller sämre; det 

finns en analys som visar konsekvensen av olika institutionella val, men sådana 

val är politiska val (a.a., s. 190). 

Oavsett vad som sker med skolans styrsystem framöver och om någon av 
ovanstående modeller helt eller delvis kommer att förverkligas, så är skolan i 
nuläget statligt reglerad med mål- och resultatstyrning och ansvaret för 
genomförandet ligger i respektive kommun. De tjänstemän på såväl meso- 
som mikronivå som har sina anställningar antingen i kommunala skolor eller 
fristående skolor ska ha kännedom om de styrdokument som utgör underlaget 
till det av staten formulerade uppdraget. De ska veta vad som ligger till grund 
för de olika styrdokumenttexterna och vad som var de ursprungliga avsikterna 
med texternas formulering för att kunna tolka enskilda texter och genomföra 
dem i faktiska handlingar i verksamheten där eleverna finns.   

För att med utgångspunkt från avhandlingens analysmodell tabell 2 försöka 
förstå vad som händer i den formuleringsarena där uppdraget om likvärdig 
utbildning för alla elever utformas har nedan formulerats ett antal frågor som 
berör tjänstemän på såväl makro- meso- som mikronivå. Det vetande och 
kunnande om skolans uppdrag som enskilda tjänstemän har oavsett nivå inom 
styrkedjan, kan tänkas påverka deras funktion som tolkare och översättare av 
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styrdokumenttexter och därmed också påverka vilka avtryck som slutligen sätts 
i verksamheten (Granberg & Olsson, 2009).  
• Vem/vilka formulerar och skriver statliga styrdokument? 
• Vilken kunskap har de som skriver styrdokumentstexter om varför just den 

här texten ska skrivas, vilken är kopplingen till styrkedjans mikronivå, där 
eleven finns? 

• Vilka är bevekelsegrunderna för ett nytt styrdokument? 
• När texten är skriven, hur förmedlas den till verksamheten och hur 

tillgänglig är den för de som ska översätta och genomföra på meso- och 
mikronivån? 

• Vilken kunskap finns på mesonivån om bakgrunden till styrdokumentets 
framväxt och vad som är intentionen med det skrivna innehållet? 

• Vad händer med styrdokumentstexten på mesonivån, där kommunerna 
ansvarar för genomförandet och ska hantera uppdraget i förhållande till det 
kommunala sammanhanget? 

• Vilka rutiner finns för att implementera det statliga styrdokumentet på 
mikronivån? 

• Vilka pedagogiska villkor finns i enskilda skolor att utifrån de elever som 
finns i verksamheten genomföra statens intentioner med de styrdokument 
som skrivs? 

 
Att vara tjänsteman i dagens mål- och resultatstyrda verksamhet som ska 
erbjuda alla elever en likvärdig utbildning i ”En skola för alla” innebär att det 
finns olika förväntningar och krav på vad de ska utföra. Den teoretiska 
utgångspunkten är att den enskilde tjänstemannens villkor för 
kunskapsbindningen av de statliga styrdokumenten och hur 
kunskapsöverföringen sker utgör grunden för hur realiseringsarenan på 
mikronivån ter sig. Redan i samband med införandet av grundskolan 1962 
pågick en diskussion i Sverige om den stora statliga förvaltningen med många 
offentliganställda och byråkratins nackdelar. Under 1960- och 1970-talen kom 
tjänstemannarollen från olika håll att uppfattas som en otidsenlig företeelse, 
som man av olika orsaker önskade förändra. Det ansågs också att samhällets 
demokratisering krävde en utveckling i riktning mot tydligare styrning från de 
politiker som valts av folket. Det uppkom en alltmer högljudd byråkratikritik, 
den gamla överhetsstatens ombud kritiserades för principrytteri och 
stelbenthet. En medveten förändring av tjänstemannarollen inleddes, som 
innefattade arbetsrättsliga förändringar i tjänstemannens straffrättsliga ansvar, 
förändring av kompetenskrav, samt en tydligare politisering av 
förvaltningarnas arbete (Premfors et al., 2003). Alla de här förändringarna 
innebar tillsammans en väg bort från principerna om förvaltningens 
självständighet som ett skydd mot politiska moden och grundlagsstridiga 
politiska beslut och parallellt med detta byggdes olika nätverk och 
lobbyorganisationer upp (Hasselberg, 2001). 
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För oss alla är de moderna institutionerna också demokratibärare, de möjliggör 

allas rättigheter och skyldigheter i samhället. Därför är de värda att värna mot 

nätverkslogiken ( a.a., s.13). 

Vad förvaltning i praktiken kan innebära för den enskilde medborgaren, i 
detta sammanhang eleven, är beroende både av hur förvaltningen av skolans 
verksamhet är uppbyggd och vilka krav som ställs på den enskilde 
tjänstemannen men också av olika faktorer som påverkar den enskilde elevens 
möjlighet att komma åt det som förvaltningen, i detta fall skolan, har att 
erbjuda eleven. En faktor som är betydelsefull är hur begreppet makt tolkas 
och hanteras i förvaltningen både avseende värdegrund, men också på hur 
styrningen ser ut om det är en formell styrning som sker enligt lagar och 
förordningar eller om det är enskilda personer som ges utrymme att använda 
sig av informell makt (Lukes, 2005). 

I dagens skolverksamhet är det inte vanligt förekommande att begreppen 
tjänstemannarollen tidigare benämnd ämbetsmannarollen (Lundqvist, 1998) 
och ibland gatubyråkraten (Lipsky,1980) används. Oavsett vilken benämning 
som används, så är de personer som är knutna till den offentliga förvaltningen 
uppdragsbundna och de ska genomföra de uppdrag som är formulerade av stat, 
kommun och landsting enligt lagar och förordningar och också enligt de 
demokratiska och ekonomiska värden som ligger till grund för vårt 
demokratiska samhälle. Lundqvist (1998) synliggör beroendeställningen 
mellan den politiska makten dvs de som genom allmänna val har fått 
mandaten att styra landet och de som ämbetsmän, som ska tolka och 
genomföra de av det politiska systemet formulerade uppdragen. 
     Med stöd av de tre teorityperna; normativ teori, empirisk teori och 
konstruktiv teori kan tjänstemannen/ämbetsmannen analyseras utifrån hur 
han/hon bör vara - är och kan vara. Resonemanget kan föras med stöd av olika 
teorinivåer och utifrån ontologiska frågor som berör människa, natur och 
samhälle. Vid den fråga som ställs med utgångspunkt från den normativa 
teorin om hur ämbetsmannen bör vara aktualiseras också frågan kring vårt 
offentliga etos och vilka värden som bör ligga till grund för hur ämbetsmannen 
ska hantera sitt uppdrag. Lundqvist belyser den problematik som har 
synliggjorts inom den offentliga förvaltningen där begrepp och struktur från 
den privata sektorn alltmer har kommit in i hanteringen av det offentliga 
uppdraget. Han pekar på ekonomismen som har tagit sig in i den offentliga 
verksamheten och riskerar den balans som bör råda innehållsmässigt i vårt 
offentliga etos mellan de två huvudkategorierna demokrativärden och 
ekonomivärden. Ekonomivärdena gäller i alla samhällssektorer men 
demokrativärdena gäller enbart för den offentliga sektorn. I den offentliga 
sektorn ska både demokrati- och ekonomivärden beaktas i alla åtagande. 
Lundqvist fokuserar på demokrativärden även om han understryker vikten av 
att båda värdena ska finnas med i den offentliga verksamheten. Det är 
medborgarna som är uppdragsgivare i den offentliga verksamheten och 
ämbetsmännen bör vara både demokratins tjänare i form av 
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ämbetsmannarollen och demokratins väktare i form av den kombination som 
bör finnas mellan ämbetsmannarollen och medborgarrollen.  

Det är viktigt att det inom myndigheterna finns en levande insikt om att 

medborgarna är deras uppdragsgivare, att de finansieras med allmänna medel, 

att de är redovisningsskyldiga inför det allmänna och att de är skyldiga att 

behandla alla medborgare lika. Allmänintresset skall vara styrande (SOU 

1997.57:18 ) ( Lundqvist, 1998 s. 61).  

Tjänstemannen har att balansera de beslut som fattats på politisk nivå och som 
ska göras begripliga för de samhällsmedlemmar som berörs av besluten och har 
ett personligt ansvar för att uppdraget genomförs utifrån de värden som 
omfattar vårt offentliga etos. Eftersom alltmer lagstiftning som reglerar den 
offentliga sektorn är ramlagstiftningar med breda möjligheter till tolkningar 
ställer det ur rättssäkerhetssynpunkt specifika krav på att tjänstemannen har 
kunskap om den ursprungliga lagtexten , förarbeten och förordningstexter för 
att innehållet i styrdokumenten inte ”förvanskas”.  

Kontroll av rättssäkerheten bör rimligen innebära att man mäter en myndighets 

åtgärder mot någon form av regler. Detta ställer krav på reglerna. Vad sker med 

rättssäkerheten om reglerna är så oprecisa att vilka beslut som helst ryms inom 

dessa ramar (substans)? Vad sker med rättssäkerheten om det inte finns några 

fasta procedurer (process)? (Lundqvist, 1998, s. 103). 

Lundqvist (1998) belyser de olika strukturella förhållande där 
beteendestrukturer och institutioner påverkar ämbetsmännens möjligheter att 
kunna hantera vårt offentliga etos och där förvaltningsstyrning sker både 
genom direkt och indirekt styrning med olika former av styrning exempelvis 
orderstyrning, regelstyrning, anslagsstyrning m.m. I den offentliga sektorn 
förekommer allt oftare nätverk som på olika sätt arbetar med frågor som kan 
påverka både politiska beslutsprocesser och också ämbetsmäns handlingar. 
Personalpolitiska reformer har också påverkat ämbetsmannens autonomi 
gentemot överordnade, där bl a individuell lönesättning och förändrade 
anställningsformer har införts och där ämbetsmannen i vissa situationer kan 
ställas inför dilemman att riskera sin egen position avseende lön, 
arbetsuppgifter m m om han/hon har en annan åsikt än en överordnad kring 
tolkning av det offentliga uppdraget. 

Den beskrivning som Lipsky (1980) gör av gatubyråkraterna dvs. de 
tjänstemän som ska tolka och genomföra de av politikerna bestämda 
samhällsuppdraget, är i det stora hela överensstämmande med den beskrivning 
som skulle kunna ges även  idag , men med vissa skillnader, eftersom en del av 
den offentliga sektorn avseende skola, vård och omsorg numera har lagts över 
på privata uppdragsgivare.  

De tjänstemän som befinner sig på mikronivå, här rektorer, blivande 
specialpedagoger och elevassistenter är beroende av ansvarsfull byråkratisk 
policy på myndighetsnivå och att uppdraget tydliggörs för de tjänstemän som 
ska genomföra uppdraget och att det behövs någon form av standarder på vad 
som krävs för att fullgöra ett gott arbete. Detta innebär att de tjänstemän som 
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ska genomföra uppdraget är pålästa på uppdraget och har haft möjlighet att 
fundera över styrdokumentens innebörd. Enligt Lipsky (1980) har 
gatubyråkraten/tjänstemannen makt gentemot klienten, här eleven. Eleven är 
beroende av att tjänstemannen är påläst på gällande styrdokument och är väl 
medveten om sitt uppdrag för att kunna stödja klienten/eleven med avseende 
på elevens behov. Detta ojämna maktförhållande ställer också krav på 
tjänstemannen, som är en del i en förvaltning med sina överordnade chefer, 
har klara och tydliga regler och mandat för sitt handlande. Att arbeta i direkt 
kontakt med klienten/eleven innebär att uppdraget och vilka regler och 
mandat som gäller, behöver vara internaliserat hos tjänstemannen eftersom de 
möten som sker mellan klient/elev och tjänsteman är förknippade med 
förväntningar från klienten/ eleven som ibland överstiger de möjligheter som 
tjänstemannen har till buds. Det dilemma som tjänstemannen kan hamna i är 
att han eller hon utvärderas och bedöms av klienten/eleven men också 
utvärderas och bedöms av sina överordnade exempelvis i form av olika statliga 
kontrollfunktioner. De som ska kontrollera har i motsats till tjänstemannen tid 
att reflektera över den situation som utspelats mellan en klient/elev och en 
gatubyråkrat/tjänsteman, vilket kan innebära en negativ påverkan på 
gatubyråkratens handlingsutrymme gentemot klienten. I skolans verksamhet 
där beslut fattas på makro och mesonivå och den enskilde tjänstemannen på 
mikronivån ska genomföra besluten, kan olika etiska dilemman uppstå. 
Auktoritetskonflikter kan uppstå utifrån att det kan finnas olika tolkningar av 
det offentliga uppdraget formulerat i lagar/styrdokument med avseende på 
enskilda elevers måluppfyllelse. Tjänstemannen kan få motstridiga uppgifter 
från överordnade och politiker och ibland kan också uppdraget uppfattas 
negativt av samhällsmedborgarna. De intressekonflikter som kan uppstå 
mellan det offentliga uppdraget och det personliga ansvar som enskilda 
tjänstemän har kan visa sig i de situationer där tjänstemannens tillgång till 
information och möjligheter att inom sin tjänst fatta viktiga beslut är 
begränsad (Cooper, 2005). Hirschman (1970) använder begreppen Exit, Voice 
and Loyalty för att beskriva de olika alternativ som enskilda tjänstemän kan 
använda sig av vid hanterande av de situationer som kan uppstå inom en 
verksamhet. De tre begreppens ”dignitet” är beroende av vilken öppenhet och 
var lojaliteten finns d.v.s. om lojaliteten finns gentemot samhällsmedborgarna 
eller om det är andra intressen som överväger. Inom skolan kan detta överföras 
till om den enskilde tjänstemannens lojalitet finns för elevernas rätt till 
utbildning utifrån sina förutsättningar, formulerat i statliga styrdokument eller 
om det är andra bevekelsegrunder som gäller, exempelvis lojaliteten gentemot 
ekonomiska eller privata intressen i kommunen. Vilket ”klimat” som råder 
inom enskilda institutioner, om det finns möjlighet att göra sin röst hörd, att 
utifrån statliga styrdokument och kommunala förutsättningar föra en öppen 
dialog hur exempelvis skollagens intentioner ska kunna genomföras utifrån de 
ekonomiska ramar som finns inom en kommun, hur organisationen ser ut i 
nuläget, om eventuella förändringar behöver göras, kan tänkas påverkas av den 
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kunskapsbindning och kunskapsöverföring som gäller avseende statliga 
styrdokument. Om möjligheterna inte finns att föra samtal/dialog kring 
tolkning och genomförande av uppdraget kan valet bli att den enskilde 
tjänstemannen lämnar sin tjänst och använder sig av Exit/utträde, vilket 
innebär att alternativen Voice och Loyalty inte har varit tillgängliga. Jarl et al. 
(2007) belyser att rektorers och lärares handlingsutrymme är beroende av den 
enskilda kommunens ställningstagande som synliggörs genom juridisk 
styrning, ekonomisk styrning och ideologisk styrning. Vad som sker inom de 
olika styrformerna påverkas förutom av det politiska ställningstagandet som 
anger uppdraget också av hur den personal som ska genomföra fattade beslut 
tolkar såväl uppdrag som sitt handlingsutrymme (Alexandersson, 1999). 

Enskilda tjänstemän oavsett om de befinner sig på makro- meso - eller 
mikronivån är beroende av den värdegrund som organisationen vilar på. Vilka 
idéer som förs vidare inom organisationen avseende det statliga uppdraget 
beror på vilka tolkningar av uppdraget som fått fäste i enskilda skolor, i 
enskilda kommuner (Jfr. Trollestad, 2000). Synen på elevers möjligheter till 
lärande och hur olika undervisningsmiljöer organiseras och vilka arbetssätt och 
metoder som används ses som viktiga faktorer att möta elever i det samhälle 
som är i ständig förändring (Carlgren & Marton, 2001). Den enskilde 
tjänstemannens villkor för att tolka och genomföra det statligt formulerade 
uppdraget om likvärdig utbildning fokuseras i det empiriska materialet där den 
teoretiska utgångspunkten är att det är den enskilde tjänstemannen som är den 
bärande länken i styrkedjeprocessen enligt analysmodellen (tabell 2).  
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4. UTTRYCKET  
”EN SKOLA FÖR ALLA”  

Inledning 

Här redovisas avhandlingens första empiriska studie och i den beskrivs och 
analyseras den förändring som har skett med avseende på uttrycket ”En skola 
för alla” med en historisk bakgrund och en nutidsbeskrivning av perioden 
1962-2009, där elever med rörelsehinder får utgöra ett exempel på elever med 
varierande förutsättningar. Vid införandet av folkskolan år 1842 användes 
uttrycket en bottenskola, vilket innebar att alla barn i Sverige f r o m 7 år gavs 
möjlighet att gå i skolan och få del av utbildning och parallellt bedrevs 
utbildning vidare för de som ansågs tillhöra det lärda folket eller de bildade 
och som gick i särskilda lärosäten. Utifrån en samhällelig och social dimension 
är folkskolans införande en början till en skola för alla, dvs. oavsett 
klasstillhörighet så blir utbildning tillgänglig även om den var begränsad av 
utformning och innehåll och att det fanns svårigheter för barn och ungdomar 
att utnyttja möjligheterna till utbildningen beroende på sociala 
omständigheter. År 1960 togs ett avgörande politiskt beslut för avskaffandet 
av parallellskolesystemet. Detta beslut byggde på 1957 års skolberedning 
(Prop. 1957:106). Beslutet har kommit att kallas för Visbykompromissen och 
innebar att alla politiska partier enades om att arbeta för en för alla gemensam 
skola dvs. införandet av enhetsskolan (Marklund, 1983). Studie 1 belyser också 
de dilemmaperspektiv som kan uppstå vid tolkningen av uttrycket ”En skola för 
alla”.  

Frågeställning 

Vad avses med ”En skola för alla”? 

Metod 

Den första studien är en litteraturstudie som beskriver och analyserar 
framväxten av uttrycket ”En skola för alla” och de tolkningar som har skett med 
avseende på alla elevers rätt till likvärdig utbildning. 
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4.1 Historiskt perspektiv 
Tankarna kring vad som egentligen döljer sig bakom uttrycket ”En skola för 
alla” är många. När vi idag hör uttrycket så gör vi olika tolkningar utifrån vår 
egen erfarenhet, vår människosyn och kunskapssyn. I dagens samhälle har det 
en helt annan innebörd än när det under 1600-talet började växa fram ett 
behov av alltfler utbildade människor för att kunna hantera ett alltmer 
komplext samhälle. Utbildningens utformning och innehåll styrdes av vilka 
samhällsklasser som människor tillhörde med undantag för de 
initieringsutbildningar och kyrkliga utbildningar som anordnades. Utbildning 
var till för de som redan var något. Men när dessa inte räckte till för att 
beträda viktiga positioner öppnades utbildning upp för fler människor än 
tidigare och man kan se ett slags fundament till utveckling mot en 
demokratisk skola (Isling, 1984)  

När folkskolan infördes 1842 var läskunnigheten bland svenskarna relativt 
god eftersom kyrkan ända sedan 1600-talet i varierande omfattning hade 
bedrivit undervisning i hemmet genom katekesläsning och husförhör. Redan 
under Gustav Vasas tid utbildades tjänstemän för att upprätthålla 
nationalstatens intresse och den funktionella riktningen på utbildning av 
ämbetsmän i statens tjänst fortsatte in på 1900-talet. De högre 
samhällsklasserna hade egen undervisning av egna informanter och redan 
under 1600- talet utvecklades möjligheter till studier vid läroverk och 
fortsättningsvis akademiska studier vid något av landets universitet. Den 
utbildning som bedrevs vid läroverk och vid universitet var avsedd för de högre 
samhällsklasserna. Begreppet en bottenskola myntades i samband med 
folkskolans införande 1842 där utbildning skulle erbjudas folket utifrån en 
social dimension, vilket innebar att alla barn vid 7-årsålder fick möjlighet att 
gå i skolan och få del av utbildning. Parallellt fortsatte utbildningen för de 
högre samhällsklasserna med möjligheter att låta sina barn och ungdomar gå i 
skolor som var privatfinansierade och också hade särskilda antagningskrav som 
i stor utsträckning stängde ute de så kallade lägre samhällsklasserna 
(Rickardson, 2004).  

Vid tidpunkten för folkskolans införande hade inte skolan blivit en 
institution med föreställningar om vad en skola var, utan folkskolestadgans 
avsikt var att tillse rätten till bildning/utbildning och att det inte enbart skulle 
vara förbehållet den högre samhällsklassen utan att det också fanns en 
samhällelig vinst med att låta folket/gemene man få tillgång till kunskap, även 
om det skulle dröja några decennier innan folkskolan kom att bli en accepterad 
del i det svenska samhället. Problemet under de första decennierna med 
folkskolans införande var bristen på lokaler, lärare, lärares löner och långa 
avstånd till socknens skola, framförallt för de yngre barnen men också att 
innehållet i skolans undervisning varierade i de olika socknarna. 
Folkskolestadgan fungerade som en ramlagsstiftning med mycket vida ramar 
som gav möjlighet till stor variation i tolkningen. Ett annat problem var att få 
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föräldrar att låta sina barn gå i skolan eftersom dessa var en viktig arbetskraft. I 
samband med folkskolestadgans införande 1842 anordnade staten 
lärarutbildning. Kommunerna/socknarna/församlingarna hade ansvaret för att 
det fanns tillgång till skolor, men det började ändå framgå att det fanns behov 
av någon form av stöd och kontroll från statens sida för att folkskolans 
utbyggnad skulle fortgå i enlighet med tanken vid genomförandet av 
folkskolan år 1842. Riksdag och regering enades om att låta en statlig 
inspektion med inrättande av inspektörstjänster år 1861 utföra den kontroll 
och tillsyn som ansågs nödvändig för att tillse att kommunerna fullföljde sitt 
åtagande. År 1882 fastställdes en ny folkskolestadga där 
folkskoleundervisningen fick en tydlig organisatorisk struktur och den 
strukturen kom att bestå långt in på 1900-talet i form av; Folkskola 
årsklasserna 3-6, Mindre folkskola årsklasserna 1-6, Småskola – årsklasserna 
1-2 (a.a.).  

Fridtjuv Berg, en ung folkskollärare, var under 1880-talet en 
förgrundsgestalt när det gällde att föra debatten om att utveckla folkskolan till 
en för alla gemensam barndomsskola och att möjligheter till fortsatta studier 
inte skulle vara avhängigt av vilken samhällsklass eleverna tillhörde. I 
Rickardson (1992) citeras ett av hans uttalanden om den dåvarande 
skolindelningen.  

I rena och osminkade ord är sanningen den, att vår nuvarande skolindelning 

faktiskt tvingar att sortera barnen efter målsmännens yttre omständigheter. Man 

har utgått från den förutsättningen, att rikemans barn skola av samhället bjudas 

på en högre utbildning samt att fattigmans barn skola av samma samhälle 

avspisas med en lägre utbildning (a.a.  s.75).  

Under 1890-talet t o m 1920 genomgick Sverige sin demokratiseringsprocess 
och under den här tiden var debatten kring folkskolan en viktig ingrediens i 
samhällsdebatten.  

Ett viktigt steg i riktning mot en folkskola som en allmän grundskola togs 1894, 

då det bestämdes att som krav för inträde till läroverkets första klass skulle gälla 

de kunskaper och färdigheter som förvärvats i folkskolans tredje klass (a.a., s.76). 

År 1919 förändrades folkskolans läroplan samtidigt som en aktiv politisk 
debatt pågick om skolans organisation och plats i samhället och fram t o m år 
1936 ägde en del förändringar rum, där folkskola - realskola och flickskola 
kom att bli olika valbara alternativ. När riksdagen år 1936 fattade beslut om 
att den 6-åriga folkskolan skulle byggas ut till 7-årig folkskola så fungerade 
den i praktiken redan för de flesta barn (Rickardson, 2004). 

Under tiden för andra världskriget var behovet i Sverige att reformera 
skolan väldokumenterat. År 1940 tillsatte den dåvarande samlingsregeringen 
en expertutredning. I den fanns tankar att reformera skolsystemet och där 
skymtade en ny obligatorisk skola och där fanns dessutom ett förslag om 
åttaårig elementarskola. Enligt utredningsdirektiven fanns idéer om att den 
nya skolan skulle ha större uppgifter än folkskolan, den skulle inte bara 
meddela kunskaper utan också fostra. Utredningens uppgift var dessutom att 
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se över det dåvarande skolväsendet i hela sin vidd. Skolutredningens arbete 
avslutades år 1947. Redan när skolutredningen 1940 påbörjade sitt 
utredningsarbete fanns det planer på att utredningsarbetet skulle övertas av en 
politisk kommission. År 1946 tillsattes skolkommissionen sammansatt med 
representanter från de olika riksdagspartierna, en opolitisk ledamot som 
föräldrarepresentant och ett antal experter. Kommissionen påbörjade sitt 
arbete innan skolutredningen avslutade sitt arbete och använde en del av det 
dokumenterade material som skolutredningen tagit fram (Marklund, 1992). 

Skolkommissionen gjorde en skarp vidräkning med den traditionella svenska 

skolan och dess arbetsmetoder såsom bärande på ”ett betungande arv från 

medeltidens och den gamla ämbetsmannastatens skola” (a.a., s.221).  

Med de förslag som kom från 1946 år skolkommission kan man säga att det 
var genombrottet för tanken på en enhetsskola i svensk utbildningspolitik. När 
kommissionen lämnade sitt förslag så sammanfattade det den framtida skolans 
uppgifter i tio punkter där den viktigaste punkten inför framtiden var den som 
handlade om elevernas personlighetsutveckling, som sågs som en viktig del i 
fostran till demokratiska människor. Här hävdades behovet av att ändra 
undervisningen för att aktivera eleverna och också att undervisningen skulle 
individualiseras. I förslaget framgick att det skulle var en nioårig obligatorisk 
skola, enhetsskola som skulle vara statsfinansierad och organiserad på tre 
treåriga stadier; lågstadium, mellanstadium och högstadium där årskurs 9 
skulle fördelas på tre linjer, en yrkesförberedande 9 y, en allmän 9a och en 
gymnasieförberedande 9 g. Förslaget var att enhetsskolan skulle ersätta de 
varierade skolsystem som fanns i form av folkskola, fortsättningsskola, högre 
folkskola, kommunal och statliga realskolan (allmän och praktisk) samt 
flickskolan. Yttranden över förslaget var positiva när det gällde skolpliktens 
längd och undervisningens innehåll och former, däremot var det invändningar 
mot det som man uppfattade som odifferentierade klasser och att det skulle bli 
alltför heterogena grupper och att det då fanns risk för att arbetsresultaten 
kunde försämras och flera remissinsatser ansåg att de heterogena klasserna 
skulle missgynna de svaga eleverna. I remissvaren kom också fram att i 
jämförelse med realskolans resultat så kunde en försämring anas (Marklund, 
1992).  
   Med utgångspunkt från 1842 års inrättande av folkskolan kan ”En skola för 
alla” ses utifrån att människor oavsett klasstillhörighet ska erbjudas utbildning. 
Däremot var skolan ännu inte ett alternativ för alla elever med 
funktionsnedsättning. Skolplikt infördes enbart för blinda år 1896 och för 
döva 1889, för övriga elever med funktionsnedsättning dröjde skolplikten. För 
de barn och ungdomar som hade svårt att nyttja den undervisning som erbjöds 
på hemortens skolor på grund av fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar 
fanns ändå olika alternativ i form av olika läroanstalter exempelvis 
Eugeniahemmet och Norrbackainstitutet för rörelsehindrade, Tomteboda för 
blinda och synskadade och Birgittaskolan för döva. Men för de föräldrar som 
av olika anledningar inte ville skicka iväg sina barn var det många barn och 
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ungdomar med funktionsnedsättningar som inte fick någon utbildning 
(Skolverket, 2005a).  

 

4.2 Nutidsperspektiv 1962-2009 med elever med 
rörelsehinder som exempel  
I samband med grundskolans införande 1962 blev barn och ungdomar 
skolpliktiga från och med det år de fyllde 7 år. Det var alltså först nu som vi 
kan börja tala om en annan riktning i ”En skola för alla”, nämligen att alla 
elever även elever med funktionsnedsättningar skulle få tillgång till utbildning. 
Detta innebar att många av de barn och ungdomar som hade 
funktionsnedsättningar av den omfattning som gjorde att det ställdes krav på 
särskilda anpassningar, såväl praktiskt som pedagogiskt för att undervisning 
skulle kunna bedrivas, nu tvingades att lämna sina hem och bo på institutioner 
för att fullgöra skolplikten. I 1969 års handikapputredning öppnades 
möjligheterna för elever med funktionsnedsättningar att själva bestämma om 
de ville gå i skolan på sin hemort, vilket innebar att under 70-talet gavs 
föräldrar alltmer möjligheter att själva bestämma om deras barn skulle gå på 
hemorten eller om de skulle vistas på institution (SOU 1969:35).  
Grundskolans införande 1962 skapade förutsättningar för uttrycket ”En skola 
för alla” och sågs för första gången i skrift från staten i samband med 
implementeringen av Lgr 80 då Skolöverstyrelsen21 gav ut ett antal skrifter 
under beteckningen ”Skola i utveckling” som stöd till skolorna att genomföra 
intentionerna med Lgr 80. Skriften ”En skola för alla! Att arbeta förebyggande 
och stödjande” är det första material från staten där uttrycket nu förekommer 
(SÖ, 1985). I ingressen till den skriften står det att den handlar om hur skolan 
kan utvecklas mot en skola där alla elever genom meningsfullt arbete kan få 
sina behov tillgodosedda. Tidigare hade två kommentarmaterial till Lgr 80 
getts ut, ”Elever med funktionshinder (SÖ 1982:3) och Hjälp till elever med 
svårigheter (SÖ 1982:7). Staten satsade i samband med implementeringen av 
”En skola för alla” riktade resurser för att möjliggöra för elever med 
funktionsnedsättningar att gå i skolan på hemorten. Den statliga 
skoladministrationen byggdes under mitten av 80-talet ut genom att ett flertal 
konsulenttjänster för elever med rörelsehinder, synskador och hörselskador 
inrättades med syfte att elever med funktionsnedsättningar skulle kunna 
erbjudas utbildning på sin hemort (SOU 1982:19). Redan i Lgr 69 finns 
uttrycket ”En skola för alla” i löpande text och det är här som 
individualiseringsbegreppet skrivs in, men det är först i samband med 
implementeringen av Lgr 80 som uttrycket ”En skola för alla” synliggörs. 

                                                        
21 Skolöverstyrelsen förkortas SÖ 



54 

Elever med rörelsehinder har fr o m 60-talet betecknats som de elever som 
har olika grader av motoriska svårigheter beroende på varierande orsaker som 
ibland namngetts genom diagnoser. Orsakerna till rörelsehindret kan bero på 
cp-skada, ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar, ”missbildningar”, reumatiska 
sjukdomar, andra sjukdomar eller olyckshändelser. Rörelsehindret kan 
innebära en knappt märkbar inskränkning till en total oförmåga att 
viljemässigt kunna styra sina rörelser och en del elever har förutom 
rörelsehindret ytterligare funktionsnedsättningar som kommunikations- syn- 
hörsel- och/ eller kognitiva svårigheter. En del av eleverna är beroende av olika 
hjälpmedel och en del av eleverna med rörelsehinder är dessutom beroende av 
assistans i varierande omfattning för att fungera i skolsituationen (Bille & 
Olow, 1999; Stukat, 1985).  

Ett flertal elever med rörelsehinder klarar sin skolgång med avseende på 
kunskapsutveckling och är inte med automatik beroende av specialpedagogiskt 
stöd. I stället kan det, beroende på nedsatt motorisk förmåga och ibland 
perceptuella svårigheter, finnas behov av förlängd tid på prov, anpassning av 
läromedel osv. (Gadler, 2001, 2008, Greek-Winald, 1991, Malmqvist, 2001). 
Det som är gemensamt för elevgruppen är att de har någon form av påverkan 
på rörelsefunktionen men att orsakerna till rörelsehindret och konsekvenserna 
av rörelsehindret varierar. Rörelsehinder ingick som en funktionsnedsättning i 
den tidigare klassifikationen av handikapp och som WHO genom ICF; hade 
formulerat. 2001 förändrades WHO:s klassifikation. Det tidigare 
handikappbegreppet byttes ut, eftersom olika handikapporganisationer motsatt 
sig det relativa handikappbegreppet. Det nu gällande begreppet handlar i 
stället om funktionstillstånd där man utgår från varje människas kropp och 
vilka aktiviteter som kan utföras och i vilken omfattning människor utifrån 
sina kroppsliga förutsättningar såväl medicinska, fysiska som psykiska kan vara 
delaktiga i samhället (Socialstyrelsen, 2003). 

I debatten kring ”En skola för alla” och de senaste klassifikations-
beskrivningarna har hävdats att begreppet elever med rörelsehinder kan tolkas 
som en stämpling, en etikett där eleven riskerar att inte bli sedd för den hon 
eller han är. Alternativet har varit att man kan se eleven som det centrala, där 
eleven bemöts som alla andra elever utifrån sina varierande förutsättningar och 
vilket kan innebära att vissa specifika insatser kan vara nödvändiga  för att 
utbildningen ska vara tillgänglig och likvärdig för den enskilde eleven (Gadler, 
2008; Paulsson &Stenberg; 2009, 2010).  

Elever med rörelsehinder blev som tidigare nämnts skolpliktiga först år 
1962 och fram till dess var deras skolsituationen beroende av olika 
omständigheter. För svårt handikappade elever fanns institutioner med 
skolresurser, men om föräldrar inte ville skicka iväg sina barn hemifrån 
betydde det ofta att barnen inte fick någon ordnad undervisning. En del barn 
med svåra rörelsehinder, ofta de som hade tilläggshandikapp i form av syn- 
hörsel- eller tal- störningar och bedömdes som förståndshandikappade, 
anstaltsplacerades inte sällan felaktigt, på särskilda läroanstalter. För barn med 
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rörelsehinder med olika grader av handikapp inrättades under 50-talet externa 
klasser i de större städerna. Klasserna var vanligtvis knutna till medicinska 
behandlingscentraler. Under 60-talet ökade antalet sådana klasser och kallades 
nu för specialklasser och fanns på vanliga skolor. Samtidigt togs ett flertal 
initiativ för att tillgodose de rörelsehindrade elevernas speciella behov. 
Miljöanpassningar gjordes i skolorna. Personell assistans tillkom för eleverna 
och elevhem och rikscentral för pedagogiska hjälpmedel för elever med 
rörelsehinder inrättades. Under 70-talet knöts successivt regionala konsulenter 
till vissa länsskolnämnder. De specialpedagogiska strävandena under 60- och 
70-talen var att i växande grad inlemma handikappade elever i den vanliga 
skolan och i vanliga klasser, att integrera eleverna (Stukat, 1985).  

Elever med svåra rörelsehinder som fanns på institutioner, ibland åtskilliga 
mil från sina föräldrar, fick under 70-talet möjlighet att gå i skola på hemorten 
bl a genom att staten avsatte resurser såsom särskilda bidrag direkt till skolor 
via länsskolnämnderna där eleverna fanns. I början av 80-talet satsade staten 
stora resurser på att bygga upp kunskaper kring elever med funktionshinder, 
genom bl a utbyggnad av det statliga konsulentstödet för elever med 
funktionshinder där konsulentstödet gavs riktat till de olika 
funktionshindergrupperna. I gruppen elever med funktionshinder ingick elever 
med fysiska funktionshinder såsom rörelsehinder, elever med synskador och 
elever med hörselskador. 

I slutbetänkandet från integrationsutredningen SOU 1982:19 
”Handikappade elever i det allmänna skolväsendet” visade man på olika 
möjligheter för att elever med handikapp skulle kunna bo kvar på sin hemort 
och kunna fullgöra sin skolgång på så lika villkor som möjligt jämfört med 
övriga elever i samma kommun. Vid länsskolnämnderna tillsattes speciella 
resurser bl a utökning av konsulenttjänster för att elever med olika fysiska 
funktionshinder skulle kunna placeras/integreras i skolan i sin hemkommun 
och inte behöva skickas iväg till annan ort där det fanns särskilda klasser för 
handikappade elever. 

De statliga myndigheter som ansvarade för konsulentstödet för elever med 
rörelsehinder, elever med synskador var Skolöverstyrelsen tillsammans med 
länsskolnämnderna fram t o m 1990 då den statliga skoladministrationen 
omorganiserades som följd av att kommunerna fick ett större ansvar för 
skolans verksamhet. Kommunerna fick fr o m -91 också det totala ekonomiska 
ansvaret och statens direkta ansvar och kontroll avseende enskilda elever med 
särskilda ”öronmärkta” medel försvann.  

I regeringens proposition 1988/89:4 om skolans utveckling och styrning 
framhölls att samarbetet mellan olika lärare krävdes i långt större utsträckning 
än vad som tidigare hade varit vanligt kring alla elevers möjligheter till att ta 
del av skolans verksamhet med avseende på såväl kunskapsutveckling som 
social utveckling. Man belyste också betydelsen av att alla i skolan, lärare, 
speciallärare, elevvårdspersonal och skolledning hade en helhetssyn på 
eleverna, att de var införstådda med orsakerna till behovet av stöd för en 
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enskild elev, hur detta stöd borde utformas och vilken uppföljning av 
åtgärderna som borde göras för att hjälpa eleven . 

Fr o m 1991 i samband med omorganisationen av den statliga 
skoladministrationen synliggjordes att det nu var kommunernas ansvar att 
tolka och genomföra det som stod skrivet i skollagens portalparagraf att alla 
elever skall ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. Det 
statliga riktade stödet för enskilda elever med funktionshinder kvarstod, med 
viss förändring av konsulentorganisationen genom bildandet av två 
skolmyndigheter, där ansvaret för elever med funktionshinder och deras rätt 
till likvärdig skolutbildning nu förlades till en ny myndighet, Statens institut 
för handikappfrågor i skolan (SIH) för rådgivning. Skolverket ansvarade för 
den tillsynsverksamhet som skulle bedrivas gentemot kommunerna och deras 
skolverksamhet avseende alla elevers rätt till likvärdig utbildning. 

Konsulentverksamheten var under SIH:s tid inriktad på de tre 
ovannämnda funktionshindergrupperna och konsulenterna arbetade inom 
olika län för att stödja skolans personal i utvecklandet av pedagogisk 
kompetens i mötet med elever med funktionshinder. I början av 90-talet 
anställde SIH, på direktiv av regeringen, regionala konsulenter som skulle 
arbeta mot elever med utvecklingsstörning och som också hade ytterligare 
funktionsnedsättning såsom rörelsehinder, synskada eller hörselskada. De fick 
benämningen flerhandikappkonsulenter. Konsulentverksamheten fortsatte en 
lång bit in på 90-talet att arbeta på individ- grupp och organisationsnivå där 
insatserna kunde utgöras av pedagogisk handledning till berörd personal med 
utgångspunkt från elevens behov, fortbildning av personal, kontakter med 
förvaltningschefer, rektorer, barn- och ungdomshabiliteringen mm. Flertalet 
av de insatser som konsulenterna utförde planerades utifrån enskilda elevers 
unika situation. I slutet av 90-talet tonades det funktionshinderspecifika 
kopplat till den enskilda eleven ner och alltmer talades det generellt kring 
elever med funktionshinder. 

I samband med avvecklingen av de statliga institutionerna byggdes i början 
av 80-talet upp ett statligt riktat konsulentstöd till elever med rörelsehinder 
och även till elever med synskador och elever med hörselskador för att kunna 
erbjuda specifikt stöd till den personal som arbetade med elever med fysiska 
funktionshinder. Formuleringen om likvärdig utbildning fanns redan i 
samband med den implementering som gjordes av ”En skola för alla” under 80-
talet, där konsulenter för elever med funktionsnedsättning hade sina uppdrag 
formulerade i föreskrifter och med fokus på den enskilde eleven med 
funktionsnedsättning och dess rätt till optimal skolutbildning. Stödet från 
konsulenterna skulle ges med utgångspunkt från den skolmiljö där eleven 
fanns och insatserna dokumenterades i bl a åtgärdsprogram och andra 
individuella planer för berörda elever.  

Fram till i slutet av 90-talet fanns det en nationell statistik över hur många 
elever med rörelsehinder som gick i landets skolor samt i vilka kommuner och 
skolor de fanns, motsvarande fanns också för barn med synskador och elever 
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med hörselskador. Landets skolor anmälde sina elever med rörelsehinder till 
de regionala konsulenterna för att få del av det stöd som de efterfrågade. 
Registreringen skedde efter godkännande av elevernas föräldrar. Den statistik 
som fördes över antalet elever med rörelsehinder, elever med synskador och 
med hörselskador, upprättades av de statligt anställda konsulenterna med 
uppgifter från skolornas rektorer och skolsköterskor. Vid varje läsårs början 
skickade konsulenterna ut brev och registreringsblanketter som fylldes i av 
rektor och skolsköterska efter godkännande av elevens föräldrar. Den här 
registreringen upphörde i slutet av 90-talet med motiveringen att 
kommunerna skulle bygga upp egen kunskap om sina elever för att kunna 
planera i god tid för enskilda elever med funktionshinder med avseende på 
deras skolgång. Elever med rörelsehinder och deras behov av särskilt stöd kan 
variera allt ifrån anpassning av lokaler, specifika anpassningar av läromedel, 
tekniska hjälpmedel, behov av assistansinsatser för att hantera sin kropp till 
behov av specialpedagogiska insatser (SIH,1997).  

År 1995 tillsattes en statlig utredning, Funkisutredningen, med uppdrag 
att utreda hur ansvaret för utbildning och omvårdnad i anslutning till 
utbildning av funktionshindrade elever skulle fördelas mellan stat, kommun 
och landsting samt vem som skulle finansiera verksamheten (SOU 1998:66). 

Utgångspunkten för kommitténs arbete är visionen om en skola där alla barn och 

ungdomar ges likvärdiga förutsättningar att utveckla kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt som stärker deras förmåga att anpassa sig till det moderna 

samhället och att delta i förändringen av detta samhälle. För elever med 

funktionshinder ställer denna vision särskilda krav på skolan ( a.a., s. 59). 

För människor med funktionshinder har de senaste årtiondenas utveckling både 

nationellt och internationellt inriktats på att uppmärksamma individernas 

möjligheter och starka sidor. Detta till skillnad från tidigare, då insatserna 

inriktades på skadade funktioner. I utbildningssammanhang innebär detta att 

man i stället för att fokusera på elevens funktionshinder numera naturligt 

fokuserar på individens möjligheter och starka sidor. I detta perspektiv kan inte 

längre elever med funktionshinder ses som en avvikande grupp inom skolan (a.a., 

s.60). 

Ett resultat av denna utredning blev ytterligare en omorganisation av den 
statliga skoladministrationen med avseende på stöd till elever med 
funktionshinder. År 2001 bildades Specialpedagogiska institutet (SIT) och de 
tidigare konsulenttjänsterna för olika funktionshindergrupperna byttes nu ut 
till yrkesbeteckningen rådgivare inom den specialpedagogiska 
stödorganisationen. Det tidigare statliga stödet riktat till elever i de olika 
funktionshindergrupperna övergick till ett generellt specialpedagogiskt stöd till 
kommunerna, där eleverna som individer inte längre skulle stå i fokus för 
insatserna utan stödet skulle ges till kommunerna efter deras efterfrågan. 
Kommunerna förväntades nu själva ha kunskap om sina elever med 
funktionsnedsättningar och utifrån den vetskapen efterfråga stöd från 
Specialpedagogiska institutets rådgivare. Den tidigare uppsökande 
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verksamheten kring enskilda elever i det här exemplet, elever med 
rörelsehinder där elever och föräldrar kunde efterfråga statligt stöd förändrades 
nu till att enskilda kommuner och skolor skulle efterfråga de insatser som de 
ansåg vara relevanta. Rådgivarna vid specialpedagogiska institutet fick sina 
uppdrag genom ärendeanmälning av de kommuner som ansåg sig vara i behov 
av stöd i frågor kring elever med funktionsnedsättning. Elever och föräldrar 
var inte längre de som kunde efterfråga stöd av den statliga stödverksamheten, 
utan det var kommun och skola som skulle anmäla behovet av insatser på 
särskilda ärendeblanketter.  

Efter regeringsskiftet 2006 tillsattes en utredning (SOU 2007:79) vars 
uppgift var att se över de statliga skolmyndigheterna och komma med förslag 
om hur den statliga skoladministrationen skulle se ut, som följd av detta las 
Specialpedagogiska institutet ner under 2008 och den Specialpedagogiska 
skolmyndigheten bildades. Under 2008 avvecklades Myndigheten för 
skolutveckling och Skolverket fick något förändrade arbetsuppgifter och en ny 
myndighet, den statliga Skolinspektionen, inrättades för att utöva ökad 
kontroll över skolans verksamhet. Specialpedagogiska skolmyndigheten är 
numera den myndighet som ska erbjuda stöd till kommunerna med avseende 
på elever med funktionshinder och där en av deras uppdrag är att erbjuda stöd 
till skolhuvudmannen. 

Under 2007-2008 har forskning på uppdrag av bl. a Rädda barnen 
genomförts med fokus på hur skolsituationen för elever med rörelsehinder har 
sett ut under den period när statens riktade resurser i form av bl. a konsulenter 
för elever med rörelsehinder avvecklades och där kommunerna fick ansvaret 
för alla elever. I rapporten redovisas bristande kvalitet med avseende på alla 
elevers rätt till likvärdig utbildning. I rapporten skriver författarna fram 
behovet av att återinföra den typ av specifik kompetens som fanns i den 
konsulentorganisation som avvecklades år 2001 (Paulsson & Stenberg, 2009). 

I Statliga skolinspektionens kvalitetsgranskning av hur 24 grundskolor 
fullgör sitt uppdrag när det gäller elever med funktionsnedsättning framgår det 
att det är påtagliga brister med avseende på rätten till likvärdig utbildning. 
Några av bristerna som framgår av rapporten är dålig beredskap när elever med 
funktionsnedsättning kommer till aktuell skola, att personalen på flera skolor 
har bristande kompetens om elevernas förutsättningar samt att det är en 
otydlighet mellan lärarens och elevassistentens uppdrag (Skolinspektionen, 
2009). Ett informationsmaterial som tar upp elever med 
funktionsnedsättningar och deras rättigheter till likvärdig utbildning 
presenterades våren 2010. Där framgår behovet av förståelse för deras 
förutsättningar och att det krävs kompetent personal inom skolans verksamhet 
för att elever med funktionsnedsättning ska få tillgång till likvärdig utbildning 
(Paulsson, et al. 2010). 
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4.3 Dilemmaperspektiv  
Uttrycket ”En skola för alla” kan beroende av vilka det är som tolkar detta, 
skapa ett flertal olika föreställningar och associationer, vilket också kan ge 
upphov till olika dilemman beroende på ur vilket perspektiv som tolkningen 
sker. För att visa på den tolkningsvariation som begreppet kan aktualisera, så 
formuleras några av de frågor som förekommer i debatten kring ”En skola för 
alla” såväl i den samhälleliga debatten som inom forskningen (Ahlberg, 1999; 
Assarsson, 2007; Frithiof, 2007; Göransson, 2000; Hjörne & Säljö, 2008; 
Löfquist,1999; Tideman & Rosenqvist, 2004).  
• Vad avses med alla, är det varje skolpliktig elev eller finns det undantag? 
• Är det en gemensam byggnad som avses, d v s att alla ska vara under 

samma tak?  
• Är det detsamma som en inkluderande skola eller är det en exkluderande 

skola? 
• Är det elevers rätt att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar 

med avseende på kunskapsutveckling och social utveckling?  
• Hur ovanlig får man vara i en skola för alla?  
• Vem blir elev i behov av särskilt stöd och vem/ vilka avgör det? 
• Hur fungerar den särskilda undervisningsgruppen för elever i behov av 

särskilt stöd? Är den ett alternativ till undervisning i klassen för den 
enskilde eleven eller är den för att övriga elever i klassen ska få bättre 
villkor för måluppfyllelse enligt gällande läroplan och kursplaner? 

• Är det detsamma som en skola där elever i mötet med varandras varierande 
förutsättningar utvecklar tolerans och acceptans för varandras olikheter och 
där ordet alla inkluderar var och en som är skolpliktig och inga undantag 
görs från ”alla”? 

Att ovanstående frågor formuleras med olika fokus och också kan besvaras på 
olika sätt av enskilda tjänstemän utmanar skollagens portalparagraf och elevers 
rätt till likvärdig utbildning och därmed också rättssäkerheten med avseende 
på likvärdig utbildning för den enskilde eleven. Skollagens portalparagraf (SFS 
1985:1100) kap. 2§, 1985) kommer fortsättningsvis att utgöra 
tolkningsgrunden för ”En skola för alla”. I enlighet med de förarbeten och 
skrivningar från staten som ligger till grund för portalparagrafen kan alla elever 
utläsas som de som är medborgare i Sverige. Detta innebär att ingen elev ska 
räknas bort när det gäller rätten till utbildning, men skrivningarna säger 
dessutom att likvärdig utbildning inte innebär att insatserna ska se likadana ut, 
utan att de ska anpassas utifrån den enskildes förutsättningar och att insatser i 
första hand ska ges till elever i behov av särskilt stöd. Vilka som bedöms vara 
elever i behov av särskilt stöd och vilka stödinsatser som ges varierar i 
kommuner och skolor, vilket framgår av en vetenskaplig rapport som har 
sammanställt enkäter ställda till landets kommuner om deras arbete med elever 
i behov av särskilt stöd (Nilholm et al., 2007). Isaksson (2009) belyser i sin 
avhandling den spänning som sker mellan normalitet och avvikelse avseende 
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vilka elever som definieras som elever i behov av särskilt stöd och vilka insatser 
som skolan erbjuder eleverna.  

Skilda tolkningar 

Med utgångspunkt från ovanstående frågor synliggörs dilemman som kan 
uppstå beroende på den tolkning som enskilda tjänstemän på såväl statlig- som 
kommunal- och skolnivå lägger in i uttrycket ”En skola för alla” . Med avseende 
på de första frågorna har idag flera kommuner och skolor inrättat särskilda 
undervisningsgrupper inom ramen för den ordinarie verksamheten där elever 
under kortare eller längre tid vistas med motiveringen att deras förutsättningar 
är sådana att de utvecklas socialt och kunskapsmässigt bäst genom att inte 
delta i den ordinarie klassverksamheten. För att ge särskilt stöd utanför 
klassens ordinarie verksamhet i en så kallad särskild undervisningsgrupp skall 
den styrelse som är ansvarig för utbildningen i samråd med eleven och elevens 
vårdnadshavare besluta om placering i den tilltänkta gruppen och beslutet kan 
överklagas hos Statens överklagandenämnd (SFS 1997:599 Grundskole-
förordning 5 kap 5§). När alltfler elever lyfts ur den ordinarie verksamheten 
och särskilda grupper/klasser bildas, där exempelvis en diagnos kan vara det 
gemensamma kriteriet för klassens bildande, förändras också den ursprungliga 
klassens sammansättning. Vilka bevekelsegrunder och vilka kriterier som avgör 
om elever bedöms ha möjligheter till att ingå i den klass som eleven formellt 
tillhör eller om eleven ska avskiljas från sin klass synliggör olika 
dilemmaperspektiv som kan tolkas in i uttrycket ”En skola för alla”. Ljusberg 
(2009) belyser i sin avhandling att elever som placeras i särskilda 
undervisningsgrupper lägger ansvaret för skolmisslyckandet på sig själva. 
Eleverna utvecklar inte sitt lärande och socialisation genom placeringen i 
särskild undervisningsgrupp utan placeringen fungerar i stället som stämpling. 
Det de lär sig är att de är elev i särskild undervisningsgrupp och blir därmed 
bärare av skolans misslyckande att inte ha förmått att stödja dem i deras 
möjligheter att nå uppsatta mål. I Skolverkets kunskapsöversikt (Skolverket, 
2009b) om vad som påverkar resultaten i grundskolan belyses olika faktorer 
som tänkbara förklaringar till elevers möjligheter till kunskapsutveckling och 
om de når de mål- och resultat som förväntas enligt gällande läroplan och 
kursplaner.  
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En sammanhållen grundskola med sena val till gymnasiet och integrering som 

ledande princip har varit kännetecknande för svensk grundskola. Men när det 

gäller organisering av undervisningen så visar svenska studier att differentiering 

har vuxit fram som en organisatorisk lösning inom den sammanhållna skolan för 

att hantera elevers olikheter. Det är vanligt med särskiljande lösningar. Elever 

delas ofta in i olika grupperingar utifrån behov av särskilt stöd eller 

kunskapsnivå, vilket leder till alltmer homogena grupper. Forskning visar att 

sådana lösningar generellt inte påverkar elevernas resultat i positiv riktning. 

Ofta uppstår stigmatiserande effekter och elevens självbild och motivation 

påverkas negativt. Det finns risk för inlåsningseffekter när placering i en grupp 

blir mer permanent. I grupper där många elever har svårigheter tenderar 

lärarens förväntningar att bli lägre och positiva kamrateffekter försvagas, vilket 

är samma mekanismer som uppstår i ett segregerat skolsystem (a.a. s.48)  

Uttrycket ”En skola för alla” har sedan 80-talet funnits som ett politiskt uttryck 
i samhällsdebatten, där olika politiska partier lanserar tolkningen av vad just de 
avser med uttrycket utifrån sina ideologiska utgångspunkter. Det är för varje 
mandatperiod som den sittande regeringen bl a genom förändringar av statliga 
styrdokument kan påverka skolans inriktning och styrkedjeprocessen. Men det 
är enskilda tjänstemän på såväl statlig, kommunal som skolnivå som ska tolka 
de befintliga lagar, förordningar och föreskrifter som är gällande och på vilket 
sätt de genomför uppdraget och statens intentioner syns i verksamheten 
(Pierre & Peters, 2000). För att statliga styrdokument ska sätta de avtryck som 
staten avsett förutsätter det att enskilda tjänstemän är pålästa på vad som står i 
gällande dokument och att de tolkar det som står i förarbeten och i dokument 
och inte följer tillfällig samhällelig och politisk retorik. Att som tjänsteman 
tolka gällande styrdokument och vara uppdaterad på uppdraget är en del i det 
demokratiska samhället och regleras bl. a i förvaltningslagen (SFS: 1986:223). 
Under de år som uttrycket ”En skola för alla” har använts så har också två 
begreppspar som definierar elevers delaktighet eller utanförskap florerat, 
nämligen integrering - segregering och inkludering - exkludering. 

Integreringsbegreppet står ursprungligen för en ideologisk målsättning och 
innebär en gemenskap där alla har sin naturliga tillhörighet och lika värde och 
rätten till delaktighet och även ett ansvar för att forma helheten. Integration 
som mål är egentligen en konsekvens av en demokratisk människosyn som ser 
människors olikheter som en tillgång för det gemensammas bästa, än som 
orsaker till problem och svårigheter (Emanuelsson, 1996). Enligt Rosenqvist 
(1996) har en rad termer använts för att beskriva fenomenet integration. 
Debatten har förekommit under flera decennier och har i stor utsträckning 
knutit an till diskussionen om normalisering och begreppet har inneburit att 
någon eller några har definierat elever med funktionshinder som de som ska 
integreras. De ska med olika stödinsatser bli så normala som möjligt för att få 
tillhöra den vanliga klassen. 

Integreringens motsats är segregering, d.v.s. avskiljande och/eller 
särskiljande av någon eller några som inte passar in i helheten. Emanuelsson 
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(1996) belyser segregationsperspektivet som ett hot mot utvecklingen av 
integration. Segregation respektive integration handlar om värderingar, där 
man tar ställning för om människors olikheter är en naturlig del av 
normaliteten eller om vissa människor som är annorlunda anses som avvikande 
och stämplas som mindre värda. Inom skolans värld har sedan 70-talet 
begreppet integrering stått för organisatoriska åtgärder där man flyttat in de 
avvikande i den vanliga klassen och där man använt uttrycken 
individualintegrerade eller gruppintegrerade eller ibland bara integrerade 
elever. Rosenqvist (1996) skriver att eftersom tanken om integration 
ursprungligen handlar om att föra människor närmare varandra i den 
samhälleliga strävan efter fördjupad demokrati måste det ha hänt något i den 
tidigare samhällsutvecklingen, något som fört människor ifrån varandra, en 
segregationsprocess.  

Integreringsbegreppet förändrades under 90-talet med påverkan från USA 
och ersattes i det dagliga talet av begreppet inkludering eller inclusion. 
Begreppet ger uttryck för synsättet att få vara en del av en helhet, d v s få delta 
utifrån sina förutsättningar och bygger på demokratisk värdegrund som 
innebär rätten till delaktighet och att barns olikheter accepteras och 
respekteras (Persson, 2008). Haug (1998) använder sig av begreppen 
inkluderande integrering och segregerande integrering där han utmanar vad 
som kan anses normalt när det gäller människors olikheter och hur enskilda 
kommuner och skolor väljer att möta elevers varierande förutsättningar. Han 
talar om stämplingsteorins framfart där den segregerande integreringen bygger 
på en individinriktad och kompenserande värdegrund, vilket innebär att det 
centrala är att hitta den optimala miljön för den enskilde eleven, genom att 
sakkunniga diagnosticerar elevens behov och utifrån de sakkunnigas 
värderingar bestäms vilken organisation som är bäst för eleven. Den 
inkluderande integreringen präglas av ett deltagarperspektiv, där social rättvisa 
definieras som allas rätt till deltagande såväl i skolan som i samhället i stort, 
där eleven får vara den unika person som han eller hon är och där skillnader 
mellan elevers förutsättningar och förmågor ses som en tillgång i skolans 
uppdrag som innebär både lärande och socialisation. För att en inkluderande 
integrering ska kunna genomföras krävs att arbetssätt och arbetsmetoder måste 
anpassas utifrån varje elevs varierande förutsättningar och för detta krävs 
varierande kompetenser hos den personal som ska möta elevers olikheter som 
normala variationer (SOU 1999:63). Tideman et al. (2004) beskriver också 
som den stora utmaningen att organisera skolans verksamhet så att elevers 
olikheter blir resurser när det gäller att utveckla såväl social kompetens som 
kompetens i olika ämnen och då räknas alla elever, d v s inkluderas i skolans 
verksamhet oavsett förutsättningar. I den tidsperiod vi nu befinner oss kan vi 
se att begreppen integrering respektive segregering alltmer har ersatts av 
inkludering och exkludering. De två begreppen har i teorin en annan innebörd 
än de tidigare begreppen d v s att det nu handlar om en acceptans där den 
enskilde individen inom ramen för inkludering ingår som en del i en helhet 
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och i exkludering kan också begreppet marginalisering läggas in, där den 
enskilde individen utesluts från ett sammanhang. Men vilka uttryck begreppen 
tar sig i praktiken är beroende av vilken tolkning som görs av hur 
verksamheten ska organiseras och genomföras utifrån elevers olikheter 
(Nilholm,2006). 

I de senaste årens politiska och samhälleliga debatt har fokus lagts på att 
om elever inte får tillgång till undervisning som är relaterad till deras faktiska 
förutsättningar kan de genom att finnas kvar i den ordinarie klassen exkluderas 
från såväl kunskapsutveckling som social utveckling. De krav som bl a framförs 
i den utredning som lagt förslag till förändrad lärarutbildning är att vissa elever 
ska ha tillgång till särskild undervisning utanför klassens ram (SOU 
2008:109).  

”En skola för alla” är en självklarhet i ett demokratiskt kunskapssamhälle. Det 

behöver dock inte betyda att alla elever måste undervisas av samma lärare. En 

individanpassad undervisning värd namnet tar också hänsyn till att en del 

elever har särskilda behov som inte kan tillgodoses i den stora gruppen. Det så 

kallade inkluderande perspektivet är en ideologisk vision som när den möter 

verkligheten leder till att elever i  behov av särskilt stöd riskerar att bli utan 

detta stöd. Alla lärare behöver ha kunskaper i specialpedagogik för att kunna 

identifiera elever i behov av särskilt stöd, men lärarna kan inte ha kompetens att 

arbeta med hela skalan av särskilda behov som kan finnas i en klass (a.a. s.188) 

Med utgångspunkt från bl. a de utvärderingar som gjorts de senaste åren har 
det framkommit att det ibland krävs specifik lärarkompetens för att kunna 
möta elevers varierande förutsättningar och ibland ökad lärartäthet för att 
tillgodose alla elevers möjligheter till likvärdig utbildning (Skolverket, 2009d). 
När inte kommuners förvaltningar genom exempelvis omfördelning av sina 
ekonomiska resurser möter de faktiska behov som kan uppstå i verksamheten, 
genom att om det behöver tillföras specifik lärarkompetens med avseende på 
att elever har olika förutsättningar eller inte tillför resurser i form av 
exempelvis ökad lärartäthet, riskerar ”En skola för alla” att bli retorisk med 
avseende på elevers möjligheter till måluppfyllelse. Samtidigt läggs ansvaret för 
genomförandet av ”En skola för alla” allt oftare över på enskilda lärare som 
förväntas hantera alla elever i sin klass oavsett deras förutsättningar och utan 
adekvata resurser. I den politiska och samhälleliga debatten har alltfler röster 
de senaste åren talat om att staten behöver ta ett tydligare ansvar för skolans 
verksamhet för att garantera elevers rätt till likvärdig utbildning oavsett 
kommuntillhörighet (Pierre, 2007b). 

Den politiska retoriken med avseende på ”En skola för alla” har också 
kunnat utläsas i de under åren varierande uttrycken när det gäller elever med 
svårigheter, elever i svårigheter, elever med behov av särskilt stöd eller elever i 
behov av särskilt stöd (Persson, 2008).  

Ytterligare ett dilemma som utbildningssystemet har att hantera i ”En skola 
för alla” är den demokratiska riktningen med det meritokratiska synsättet att 
utbildning ska leda vidare till ett meriterande värde där människor genom 



64 

utbildning ska kunna förändra sina levnadsvillkor. Detta innebär en skola där 
elever med funktionsnedsättningar ges möjligheter att få del av utbildning på 
samma villkor, som de som inte har funktionsnedsättningar, för att kunna 
förändra sina levnadsvillkor. När elever med funktionsnedsättning ställer krav 
på utbildningssystemet att komma åt likvärdig utbildning utifrån sina 
förutsättningar och inte bara utbildning som någon annan definierat som 
tillräcklig utmanas tolkningen av ”En skola för alla”. Eftersom det för många 
elever med funktionsnedsättning kan innebära betydande insatser i form av 
anpassning av exempelvis lokaler och läromedel, assistansresurser och flexibelt 
arbetssätt och metoder så blir de beroende av de villkor som skapas i skolans 
verksamhet. En viktig faktor för vilka villkor som skapas kan tänkas vara 
enskilda tjänstemäns möjligheter att utöva sin professionella autonomi 
(Agevall & Jenner, 2008). 

4.4 Sammanfattning av studie 1 
I studien belyses uttrycket ”En skola för alla” som inte är ett officiellt begrepp 
utan har utformats parallellt med framväxten av folkskolan 1842 och 
grundskolans införande 1962 och då mot en demokratisk skola med tillgång 
till utbildning för alla. Uttrycket har varierat över tid och innebörden är 
beroende av vem/vilka som tolkar vad som avses med alla och med skola och i 
vilka sammanhang. ”En skola för alla” kan över tid ses som ett uttryck för den 
politiska vilja som samhället omfattar med avseende på vad som kan anses som 
likvärdig utbildning för alla elever eller tillräcklig utbildning för alla elever. 
Det är först i samband med genomförandet av Lgr80 som ”En skola för alla”  
börjar förekomma som officiellt uttryck i det  allmänna talet om skola. 
Uttrycket kan också ses ur olika perspektiv, som rättighetsbegrepp där alla elever 
oavsett förutsättningar har rätt till utbildning i någon form, som 
utvecklingsbegrepp där alla elever ska ha möjligheter att utveckla sitt lärande 
avseende såväl ämneskunskaper som fostran till demokratiska medborgare eller 
som socialisationsbegrepp där elevers olikheter ses som en tillgång i elevers 
lärande och att genom att de ingår i samma skolmiljö ges möjligheter att 
förståelse och erfarenheter av människors olikheter utvecklas (Gadler, 2001, 
2008).  Genom att följa elever med rörelsehinder som exempel på alla elever i 
”En skola för alla” synliggörs styrkedjeprocessen och den enskilde 
tjänstemannens betydelse som en viktig faktor med avseende på om kunskap 
förs vidare och i så fall vilken kunskap. Den sittande regeringen tolkar under 
sin mandatperiod de signaler som sänds från de olika nivåerna i styrkedjan och 
använder sina styrmedel att påverka styrkedjan bl. a genom att lägga ned eller 
bilda nya myndigheter, att tillsätta utredare för statliga utredningar och genom 
de myndighetsdirektiv som skrivs gör de sin tolkning av vad som kan rymmas 
inom ”En skola för alla”. Det är via de myndighetsdirektiven som sedan 
tjänstemännen ska genomföra sitt uppdrag utifrån gällande författningar. De 
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olika tjänstemännens tolkning och genomförande av sitt uppdrag på såväl 
makro- meso- och mikronivå är beroende av huruvida de utgår från de 
styrdokumentstexter som är fastställda och tillsammans inom de olika nivåerna 
synliggör vad som avses med alla elever, elever i behov av särskilt stöd och 
likvärdig utbildning eller utgår från andra föreställningar och tankar än vad 
som kan anses förenligt med tjänstemannauppdraget (Hasselberg, 2001; 
Lundqvist, 1998). 



66 

5. EN DOKUMENTSTUDIE AV 
STATENS STYRNING AV SKOLAN  

Inledning 

Under grundskolans hittillsvarande tidsperiod med start 1962 har två 
styrsystem funnits, det regelstyrda systemet, 1962-1990 och det ännu gällande, 
mål - och resultatstyrda systemet från 1991-. I det här kapitlet beskrivs och 
analyseras den statliga styrningen av skolan i de båda systemen. Det som den 
här studien vill belysa är de villkor med avseende på förutsättningarna för 
statliga styrdokuments avtryck som de båda systemen har erbjudit/erbjuder 
såväl den enskilde tjänstemannen som enskilda elever med avseende på 
möjligheter till mål- och resultatuppfyllelse. Vad som sker med statens tre 
styrmedel i form av styrdokument, statliga myndigheter och lärarutbildningar i 
de två olika styrsystemen kommer att redovisas och analyseras. 

Skolan kan ses som en politisk organisation och ingår som en del i ett 
större sammanhang där förvaltningen av skolan har betydelse för den enskilde 
individen men också för samhället i stort. Regeringen med sina olika 
departement har sin grund i återkommande demokratiska val. De beslut som 
fattas i riksdag och regering ska genomföras av myndigheternas tjänstemän. 
Staten har i huvudsak tre sätt att styra landets skolor; 
1) Genom styrdokument såsom skollag, läroplan, kursplaner, förordningar och 
föreskrifter. Riksdagen antar förändringar av skollagen efter majoritetsbeslut. 
Regeringen beslutar kring övriga dokument och anger därigenom statens 
intentioner med skolans verksamhet. 
2) Genom myndigheterna som kan nybildas, ombildas och läggas ner. 
Myndigheterna tillser på regeringens uppdrag att styrdokument skrivs, 
implementeras och utvärderas. Myndigheterna fungerar också i vissa fall som 
kontrollorgan. 
3) Genom lärarutbildning där lärare genom sin utbildning förväntas erhålla ett 
tillräckligt mått av vetande och kunnande som krävs för att tolka och 
genomföra statens intentioner. Den lärarpersonal som finns i dagens 
skolverksamhet kan ha genomfört sina lärarutbildningar inom en 40-årsperiod. 
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När utvärderingar görs av skolans verksamhet är det viktigt att vid analysen av 
utvärderingsresultaten beakta denna variation av lärares utbildningar. Hur 
lärarutbildningen har utformats har varierat beroende på politiska beslut, vilket 
också med stor sannolikhet påverkat enskilda lärares tolkningar av skolans 
uppdrag, eftersom enskilda lärares handlingar påverkas av vilka kunskaper de 
har med sig såväl om styrdokument, ämnesdidaktiska kunskaper, kunskapssyn 
och människosyn avseende elevers varierande förutsättningar för lärande och 
socialisation.  

I den demokrati som utövas i Sverige, utgör statliga styrdokument viktiga 
grundstenar för att garantera enskilda medborgares rättssäkerhet. I den 
styrkedja som slutligen leder till beslut att stifta lagar och utfärda förordningar 
ingår ett antal dokumenttyper såsom Kommittédirektiv, Statens offentliga 
utredningar (SOU) och Departementsrapporter (Ds), Lagrådsremiss, 
Proposition, Riksdagens utskottsbetänkande, riksdagens beslut och lagar och 
förordningar. Dessa finns att tillgå i bl a Svensk författningssamling (SFS). 
Styrningen ska utgå från de styrdokument som har beslutats enligt gällande 
bestämmelser och där staten anger mål för verksamheten och tillskjuter medel 
via ett statsbidragssystem för att stimulera styrningen och där staten 
kontrollerar styrningen genom olika myndigheter. Det är enskilda politiker 
och tjänstemän, inom såväl stat- kommun- skola som ska tolka och omsätta de 
skrivna texterna i såväl skrift som handling. 

 Kommunala skolplaner och skolors lokala arbetsplaner är exempel på 
styrdokument som ska utgå från gällande skollag, läroplan, kursplaner, 
förordningar och föreskrifter. Vetandet och kunnandet hos enskilda 
tjänstemän d v s inom skolans verksamhet, rektorer, lärare och annan 
skolpersonal, om vad som står i gällande statliga styrdokument, om vilken 
process som skett i form av förarbeten och utredningar och vad som ligger till 
grund för det dokument som är beslutat påverkar med stor sannolikhet hur 
genomförandet blir i verksamheten (Lipsky, 1980; Pierre & Peters, 2000; 
Premfors et al., 2003). Det här kapitlet tar sin utgångspunkt i avhandlingens 
analysmodell som kategoriserar styrningen i tre nivåer nämligen;  
• makro- staten 
• meso- kommun  
• mikro- skola och elev 
Oavsett om det är regelstyrning dvs. då staten styr via regler för skolorna eller 
om det är styrning via uppsatta mål, men där kommunerna själva bestämmer 
hur målen ska kunna uppnås, är det enskilda tjänstemän /gatubyråkrater, på 
såväl statlig som kommunal nivå som ska tolka och genomföra uppdraget att 
erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. Hur det sedan fungerar ute i 
skolans verksamhet avseende enskilda elever eller grupper av elever avspeglas i 
den beskrivning som förs fram i den samhälleliga och politiska debatten. 
Företeelser som egentligen inte är vanligt förekommande kan plötsligt bli 
allmängiltiga genom att enskilda elevers situationer generaliseras. Det händer 
också att sådant som inte varit synligt tidigare men blivit vanligt 
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förekommande kan komma att ligga till grund för förändringar i lagstiftning 
och i förordningar och föreskrifter. I de två styrsystem som funnits under 
grundskolans tid finns det av naturliga skäl inga statiska gränser för hur 
systemen i praktiken har genomförts eftersom det som tidigare nämnts är 
enskilda tjänstemän som tolkar och genomför uppdraget, det är alltså hos de så 
kallade gatubyråkraterna i kommuner och skolor som själva utförandet av 
uppdraget sker (Lipsky, 1980; Quennerstedt, 2006). Fortfarande finns ett 
flertal tjänstemän i skolans verksamhet som har tjänstgjort i båda styrsystemen 
vilket kan tänkas påverka deras tolkningar av gällande styrdokument. Avsikten 
är att belysa processerna inom respektive system med fokus på governing - 
governance och hur kunskapen om styrdokumentens intentioner överförs i 
styrkedjan och där tjänstemannen/gatubyråkraten blir den bärande länken i 
båda styrsystemen. I slutet av kapitlet görs en jämförande analys av de två 
styrsystemen.  

Frågeställningar 

Hur kan styrkedjeprocessen mellan stat, kommun, skola och elev förstås? 
Vilka skillnader uppvisar de två styrsystemen med avseende på enskilda elevers 
möjligheter till likvärdig utbildning? 

Metod 

Studie 2 utgörs av en dokumentstudie som beskriver den statliga styrningen av 
grundskolan i två styrsystem, det regelstyrda från 1962-1990 och det mål- och 
resultatstyrda från 1991-2009. Det sistnämnda styrsystemet är fortfarande 
gällande, men studien avslutas vid 2009. Med utgångspunkt från ett antal 
utvalda statliga dokument kan de två systemens styrkedjeprocesser följas. De 
två styrsystemen skildras var för sig med uppdelning i var sin tidsperiod. 
Därefter sammanfattas och analyseras de båda styrsystemen parallellt med 
avseende på förutsättningarna att tolka och genomföra uppdraget i ” ”En skola 
för alla”. 

5.1 Regelstyrningen 1962-1990  
Vid införandet av grundskolan 1962 fanns redan en befintlig 
skoladministration med Skolöverstyrelsen och länsskolnämnder. 
Skolöverstyrelsen bildades år 1920 genom sammanslagning av dåvarande 
läroverks- och folkskolestyrelserna, med en generaldirektör som chef, ett antal 
undervisningsråd och ett flertal andra tjänstebeteckningar och ett stort antal 
avdelningar med olika innehållsområden. År 1958 bildades länsskolnämnder 
som fungerade som regionala statsmyndigheter inom skolväsendets område. I 
den regelstyrda verksamheten var de tjänstemän som skrev styrdokumenten 
och även de tjänstemän, som fanns på länsskolnämnderna och som tolkade 
styrdokumenten och ansvarade för implementeringen ut till skolorna i de olika 
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länen, väl utbildade för sina uppgifter. Överföringen av kunskaperna om 
styrdokumentens innehåll skedde direkt till skolorna och till lärarna. Det fanns 
också en väl utvecklad kontroll via landets länsskolnämnder att enskilda elever 
fick de insatser som behövdes för att erbjuda likvärdig utbildning. Kunskaper 
om uppdraget och styrdokumentens innehåll utvecklades både hos enskilda 
tjänstemän och i de myndigheter som ansvarade för uppdraget att erbjuda 
utbildning till alla elever. Överföring av aktuell kunskap skedde via strikt 
utformade regler via de tjänstemän som här kan benämnas statens 
gatubyråkrater (Hjort, 2006; Lipsky, 1980). 

I följande tabell schematiseras vilka politiska partier som hade 
regeringsmakten och en del av de styrinsatser staten gjorde i 
styrkedjeprocessen för tidsperioden 1962-1990 och i fortsättningen av kapitlet 
belyses delar av vad som finns beskrivet i dokumenten;  

Tabell 3. Statlig styrning 1962-1990 
Regeringsperiod 
 

1962 -1976 1976- 1978 1978-1979 1979-1981  1981-1982 1982-1990  

Regering/ 

politiska partier 

Social- 

Demokraterna 

Centerpartiet, 

Folkpartiet, 

Moderata 

Samlings-

partiet 

Folkpartiet  Centerpartiet, 

Folkpartiet, 

Moderata 

samlings-

partiet 

Centerpartie 

Folkpartiet 

Social-

demokraterna  

Statens insatser       

Styrdokument SOU 1961:30 

Lgr 62 

Lgr 69  

SOU 1969:35 

SOU 1974:53  

Prop. 

1975/76:39 

 Prop. 

1978/79:180 

SOU 1979:82

Lgr 80  Prop. 

1983/84:27 

Prop. 

1985/86:10 

Prop. 

1988/89:4 

Prop. 

1989/90:41 

SOU 1990:19 

Prop. 

1990/91:18 

Lärarutbildning SOU 1965:30 

SOU 1972:92 

    Prop. 

1984/85:122 

Dsu 1986:13 

 

Myndigheter Skolöverstyrelsen 1920-1990 

Länsskolnämnder 1958-1990 

5.1.1 Styrdokument 
Införandet av grundskolan 1962 föregicks av ett antal utredningar och 
förarbeten innan beslut fattades om de styrdokument som skulle komma att 
gälla en tid framöver. SOU 1961:30 var den utredning som låg till grund för 
1962 års beslut om införandet av grundskolan. I samband med beslutet om 
grundskolans införande kom grundskolans första läroplan Lgr 62 . De första 
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åren av grundskolans införande kännetecknades av en förändrad syn på eleven 
och elevens lärande och därmed aktualiserades behov av förändrade arbetssätt. 
Tankarna om individualisering tog fart i samband med Lgr 62 och det blev 
alltmer vanligt med heterogena klasser där eleverna hade varierande 
förutsättningar för lärande och där det ställdes andra krav på lärarna när det 
gällde att skapa möjligheter för lärande. I samband med införandet av 
grundskolan blev också elever med fysiska funktionsnedsättningar skolpliktiga. 
Genom en ändring i skollagen blev kommunerna skyldiga att se till att alla 
barn och ungdomar i den egna kommunen fick tillgång till undervisning.  

Redan år 1969 ersattes Lgr 62 av läroplanen Lgr 69. En av anledningarna 
var behovet av att hantera differentieringsfrågan. Elever skulle erbjudas olika 
tillvalsmöjligheter utöver en för alla gemensam timplan. Lgr 69 bestod av en 
allmän del på 224 sidor och 32 fristående supplement i olika ämnen och 
områden. Ett särskilt supplement för specialundervisning fanns också 
(Marklund, 1987). I Lgr 69 markeras tydligt elevers varierande förutsättningar 
och krav på skolan att anpassa sin verksamhet därefter och genom Lgr 69 
intensifieras nu individualiseringstanken.  

I en skola för alla, där största möjliga hänsyn ska tas till den enskilda elevens 

intresse och förmåga, måste kraven på prestationerna inom en och samma klass 

variera. Väsentligt är, att alla får en positiv grundinställning till studierna samt 

att var och en lämnar en aktiv och intresserad medverkan i arbetet och gör sitt 

bästa inom ramen för fallenhet och sina förutsättningar (Lgr 69, s.13-14). 

Elevers behov av samlad skoldag och insatser av varierande art las fram i 
utredningen om skolans inre arbete (SOU 1974:53). Med propositionen som 
grund (Prop. 1975/76:39) fattade riksdagen beslut om; 
• ett nytt statsbidragssystem 
• den samlade skoldagen, vilket innebar att skolan fick ett ansvar för eleverna 

utöver vad den lektionsbundna tiden avsåg 
• utarbetande av en ny läroplan för grundskolan  
En viss förändring av synsättet på elever och deras förutsättningar till lärande 
och socialisation började nu synas i konstruktionen av läroplanen Lgr 80. Den 
försågs med ett stort antal kommentarmaterial samt ett material som 
Skolöverstyrelsen gav ut ”En skola för alla- att arbeta förebyggande och stödjande” 
1985. I samband med införandet av Lgr 80 genomfördes en stor satsning på 
implementering av läroplanen och dess kommentarmaterial ute i landets 
skolor.  När läroplanen Lgr 80 infördes påbörjades styrkedjeprocessen för en 
ny skollag med utredning, proposition och slutligen med den alltfort från 1985 
gällande skollagen som resultat.  

I slutet av 80-talet förbereddes en förändrad styrning av skolans 
verksamhet vilket resulterade bl a i proposition 1988/89:4 om skolans 
utveckling och styrning där det föreslogs att skolan i framtiden skulle präglas 
av en utveckling från regelstyrning till målstyrning med färre regler och 
tydligare mål. I proposition 1989/90:41 lades ett förslag om att den statliga 
regleringen av tjänsterna som lärare, skolledare, biträdande skolledare och 
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syofunktionärer skulle upphöra med utgången av 1990. Beslutet innebar att 
kommunerna fick ett helt och odelat arbetsgivaransvar för all personal i skolan. 
I den slutliga propositionen (Prop. 1990/91:18) angående ansvaret för skolan, i 
den delen av propositionen som utgör principiella utgångspunkter för 
förslagen, skriver statsrådet: 

Det är i kommunerna och kommundelarna som medborgarnas krav på inflytande 

och ansvar måste mötas. En förändring i denna riktning förutsätter att det 

traditionella sättet att genom en detaljerad och statlig reglering styra den 

offentliga verksamheten upphör. Styrningen måste i stället ske genom att 

riksdagen och regeringen anger mål och ramar och överlämnar ansvaret för 

genomförandet till dem som arbetar och verkar i kommuner, kommundelar 

(Prop. 1990/91:18, s. 17 ). 

5.1.2 Statliga myndigheter 
Under tidsperioden hade staten direkt kontroll över vad som skedde i landets 
skolor genom den statliga skoladministrationen som bestod av 
Skolöverstyrelsen, bildades 1920 och Länsskolnämnderna, bildades 1958. 
Ansvaret bestod i att det som skrevs i de olika styrdokumenten överfördes till 
den personal, i huvudsak rektorer och lärare, som var nära eleverna. 
Överföringen av vetande och kunnande följde linjen från makro- till 
mikronivån. Kommunerna ansökte hos staten med underlag från enskilda 
skolor utifrån enskilda elevers behov av extra insatser om särskilda medel. 
Staten styrde verksamheten till enskilda skolor och elever genom öronmärkta 
medel som fördelades via länsskolnämnderna som fungerade som statens 
”förlängda” arm. Länsskolnämnderna fördelade efter beslut och kontrollerade 
också via sina tjänstemän att de insatser som skolor hade sökt medel för också 
användes till ändamålet. Länsskolnämnderna medverkade också aktivt i 
implementeringen av styrdokumenten ut till skolans personal. När det gällde 
resurser som skulle fördelas ut till länens skolor fanns speciella delningstal, för 
exempelvis lågstadieklasser var delningstalet 25 elever, vilket innebar att om 
klassen innan höstterminens start utökades med en elev bildades två klasser i 
stället för en. Varje klass fick förutom den så kallade basresursen även 
förstärkningsresurser beroende på klassens sammansättning dvs elevers 
förutsättningar, vilket innebar att det fanns ett stort antal timmar för att 
bedriva undervisning i framförallt svenska och matematik i små grupper. 
Skolor kunde också ansöka om särskilda resurser för exempelvis anpassning, 
skolskjuts, elevassistent m. m för elever med funktionsnedsättningar. Den 
statliga skoladministrationen förändrades från och med 1991 i enlighet med 
regeringens proposition 1990/91:18 genom att Skolöverstyrelsen och 
länsskolnämnderna las ner. 

5.1.3 Lärarutbildningar 
För att kunna möta förändringarna i samband med grundskolans införande 
1962 reformerades även lärarutbildningen (SOU 1965:30, SOU 1972:92). 
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Nedläggning av speciallärarutbildning planerades och start av 
specialpedagogutbildning skedde 1991 (Dsu 1986:13). 

5.2 Mål- och resultatstyrningen 1991-  
År 1991 genomfördes den stora förändringen av skolans styrning genom att 
kommunerna nu fick självstyre. Propositionen 1990/91:18 tog upp ett 
förändrat ansvarsområde inom skolan vilket kom att innebära att skolan 
decentraliserades och att kommunerna fick ett odelat genomförandeansvar för 
skolans verksamhet som numera är mål och resultatstyrd. Staten anger mål och 
riktlinjer för skolan och allas rätt till likvärdig utbildning är grundläggande för 
skolpolitiken. Ansvar och befogenheter har genom att staten ersatt 
regelstyrning med målstyrning, förskjutits från stat till kommuner och till de 
enskilda skolorna. Detta har inneburit en förskjutning från att genom tidigare 
styrning direkt från makronivå till mikronivå/elevnivå till att kommunerna nu 
skall tolka styrdokumenten och fatta egna beslut på mikronivån om 
genomförandet av elevens rätt till likvärdig utbildning.  

Motiven för en övergång från ett regelsystem till ett målstyrt styrsystem var 
bl a behovet av effektivisering, demokratisering och professionalisering. 
Decentralisering och avreglering skulle då innebära att ansvaret för 
verksamheten skulle flytta närmare de som var direkt berörda. Intentionerna 
med den tidigare detaljregleringen hade varit att åstadkomma en stark 
styrning, men mycket tydde på att det i stället blev en svag styrning på många 
håll bl a genom ett komplext byråkratiskt kontrollsystem samtidigt som de 
ekonomiska betingelserna förändrades. Genom att förändra styrsystemet och 
flytta makten närmare medborgarna var grundtanken att kommunerna själva 
skulle göra bedömningar utifrån en helhetssyn om vilka åtgärder som var bäst 
för medborgarna med avseende på de mål som staten föreskrivit. 
Ambitionerna med en mål och resultatorienterad styrning var därför att 
genom mål i ramregelform kunna stärka styrningen. Målstyrning inom skolan 
skulle handla om ansvars- och beslutsfördelning mellan olika beslutsnivåer och 
mellan politiker och professionella. Tanken var att mål och åtgärder på olika 
nivåer skulle hänga ihop i en styrkedja, d v s från statliga styrdokument/statens 
intentioner, där de statliga intentionerna ska formuleras av de kommunala 
politikerna i en kommunal skolplan, för att föras vidare till skolpersonalen på 
genomförandenivån. Skolans mål ska vara synliga i den lokala skolplanen och 
de ska slutligen synas i elevernas resultat och måluppfyllelse (Alexandersson, 
1999).  

Kommunerna fick genom decentraliseringen ansvar att organisera sin 
verksamhet och själva bestämma hur kunskap skulle byggas och också 
överföras så att uppdraget att alla elever skulle få tillgång till likvärdig 
utbildning kunde genomföras.          
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Förändringen innebar att staten inte längre kontrollerade elevernas 
måluppfyllelse mer än genom generella utvärderingar exempelvis genom 
kommunernas kvalitetsgranskningar som infördes 1997 (SFS 1997:702) med 
beskrivningar av bl.a. elevers måluppfyllelse. Dessa kvalitetsgranskningar 
redovisas genom generella rapporter från Skolverket. Kommunerna har genom 
sin egen organisation Sveriges kommuner och landsting (SKL) som är en 
politisk organisation försett landets kommuner med bl.a. direktiv och 
kompetensutveckling om hur de kan tolka statens uppdrag. I samband med 
kommunaliseringens införande 1991 lämnade staten också arbetsgivaransvaret 
för skolans personal, vilket innebar att det är kommunerna som anställer och 
lönesätter sin personal. Sverige deltar i de internationella undersökningarna 
Pearls och Pisa. Rapporter från Skolverket och från de internationella 
undersökningarna och även från media avseende elevers måluppfyllelse, både 
när det gäller lärande och socialisation har kommit att påverka de insatser som 
skett på statlig nivå med avseende på statens tidigare omnämnda styrmedel 
(Skolverket, 1997, 1999a, 2003, 2009d).  

Staten har under den här tidsperioden uttalat behov av förnyad kompetens 
för att kunna genomföra de inom ramarna uppsatta målen och med de 
befintliga kommunala resurserna. Genom olika insatser har staten försökt 
påverka kommunernas inriktning av kompetensutveckling bl a genom de så 
kallade Vernerssonpengarna som riktades till kommunerna 2002. Avsikten var 
att utveckla specialpedagogisk kompetens kring elever i behov av särskilt stöd. 
Insatsen föranleddes av publicerade rapporter i slutet av 90-talet från 
Skolverket om att antalet elever i behov av särskilt stöd ökade i kommunerna. 
Staten avsatte också år 2008 och 2009 särskilda medel genom Lärarlyftet för 
kompetensutveckling i kommunerna med fokus på läs- och skriv, matematik 
och specialpedagogik. Staten har också genom att anordna rektorsutbildning 
medvetet arbetat för att höja kompetensen hos rektorerna som har ansvar för 
att styrdokumentens intentioner ger avtryck i skolans verksamhet. Från och 
med ht-09 är den statliga rektorsutbildningen obligatorisk för de som ska 
arbeta som rektorer i skolans verksamhet (Ds 2007:34). 

I följande tabell schematiseras vilka politiska partier som hade 
regeringsmakten och en del av de styrinsatser som staten gjorde i 
styrkedjeprocessen för tidsperioden 1991-2009 och i fortsättningen av kapitlet 
belyses delar av vad som finns beskrivet i dokumenten;  
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Tabell 4. Statlig styrning 1991- 2009  
Regeringsperiod 

 

1991 

 

1991-1994 

 

1994-2006 

 

2006-  

 
Regering/politiska 

partier 

Social- 

demokraterna 

 

Moderata 

samlingspartiet 

Centerpartiet  
Folkpartiet 

liberalerna 

Kristdemokoratiska
samhällspartiet 

Socialdemokraterna Moderata  

samlingspartiet 

Centerpartiet 
Folkpartiet  

liberalerna  

Kristdemokraterna 

 

Statens insatser     
Styrdokument  SOU 1992::94 

Prop.1992/93:220 
Prop. 1992/93:250 

Lpo 94 

Lpf 94 
 

Ds 1995:60 

SOU 1997:21 
Lpfö 98 

Prop. 1998/99:105 

SOU 2000:19 
Prop. 2001/02:14 

Ds 2001: 19 

Ds 2001:48 
SOU 2002:121 

SOU 2003:103 

SOU 2004:98 

SOU 2007:28 

Ds 2007:34 
SOU 2007:79 

SOU 2008:52 

Prop. 2007/08:50 
Ds 2009:25 

Prop. 2009/10:165  

 

Lärarutbildning Prop. 1991/92:75 
 

 SOU 1999:63 
Prop. 

1999/2000:135 

SOU 2008:19 
Prop. 2009/10:89 

Myndigheter Skolverket 

SIH 

Skolverket 

SIH 

Skolverket 

MYS (2003-) 
SIH (1991-2001) 

SIT (2001-) 

Skolverket 

MYS (2003-2008) 
SIT (2001-2008) 

SPSM (2008-) 

Skolinspektionen  
(2008-) 

5.2.1 Statliga styrdokument  
Ett antal departementsrapporter och statliga utredningar inom skolans område 
har skrivits under perioden från 1991 och fram till 2009 och några 
propositioner har presenterats för riksdagen. I början av införandet av det mål- 
och resultatstyrda styrsystemet genomfördes den statliga utredning SOU 
1992:94 som kom att utgöra underlaget för läroplaner för grundskolan Lpo 94 
och för gymnasieskolan Lpf 94. I dessa skrevs två olika typer av mål fram, 
nämligen strävansmål och uppnåendemål. Kursplanerna skrevs utifrån 
uppnåendemålen. Förskolan fick en egen läroplan Lpfö 98 och övergick 1998 
från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Departementet fick 
härmed ansvar för all utbildningsverksamhet från förskolans tidiga år till 
vuxenutbildning (SOU 1997:21). Läroplanen för den obligatoriska skolan 
kompletterades till att gälla även förskoleklass och fritidshem och den nya 
förordningen trädde i kraft under år 1998. 
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I början av 90-talet hade diskussionen om alla elevers rätt till likvärdig 
utbildning och elevers varierande förutsättningar fördjupats, inkluderings-
diskussionen tog fart och det kom alltfler rapporter kring elevers rätt att 
inkluderas i den ”vanliga” skolan. Utbildningsdepartementet tillsatte en 
utredning för att se över behovet av eventuell förändring med avseende på 
elever med funktionshinder. Fokus låg på förhållande mellan stat och skola 
gällande styrning och stöd (Ds 1995:60). Vid den här tidpunkten hade staten 
ett riktat stöd till elever med rörelsehinder, synskada, hörselskada samt elever 
med utvecklingsstörning och flerhandikapp. Därefter tillsattes ytterligare en 
utredning, där det markerades att elever med funktionshinder inte längre 
skulle betraktas som avvikande utan ses som elever i en skola för alla och att 
kommunerna hade ansvar för alla sina elever oavsett förutsättningar (SOU 
1998:68). 

Betydelsen av en helhetssyn på elevers lärande och socialisation och skolans 
ansvar för att skapa goda villkor skrevs fram i utredningen om elevhälsans roll i 
skolan (SOU 2000:19). Tankarna för en förändrad elevhälsa presenterades i 
propositionen 2001/02:14 om hälsa, lärande och trygghet, men det ledde 
aldrig till någon förändring med avseende på styrdokumentsskrivning. I den av 
regeringen tillsatta departementsutredningen (Ds 2001:19) om hur det såg ut i 
skolan angående elevers möjligheter till måluppfyllelse tillskrivs skolan 
ansvaret för att eleverna ska nå framgång.  

Skolans uppdrag är omfattande och ansvarsfullt. Skolan har ett stort ansvar i sin 

förmåga till flexibilitet och förändring. Det handlar både om att, tillsammans 

med andra aktörer, garantera kontinuiteten i samhällsutvecklingen och att ge 

varje enskild individ all den uppmärksamhet och omsorg som krävs för 

hans/hennes utveckling och välbefinnande. Därför måste skolan bli ännu bättre 

på att bli en skola för alla, inte bara i retoriken utan i den vardag där eleven 

befinner sig (a.a. s. 45).  

Här beskrivs det relationella perspektivet, där skolan ges ansvaret att möta alla 
elever, här nämns också åtgärdsprogram som ett skriftligt dokument för elever 
med svårigheter och behovet av att utveckla skriftlig dokumentation för alla 
elever, benämnda individuella utvecklingsplaner. 

År 2001 kom en departementsrapport om läroplanerna som styrinstrument 
i en samverkande styrning (Ds 2001:48). Den arbetsgrupp som skrev 
rapporten hade fått direktiven att göra en översyn av läroplanerna som 
styrinstrument med utgångspunkt att staten fått indikationer på att 
läroplanerna inte styrde på det sätt som det var tänkt utan att det var andra 
faktorer som hade större betydelse för styrningen av skolans arbete.  

Förändring av den skollag som varit gällande sedan 1985 påbörjades år 
1999 med den då tillsatta skollagskommittén som lämnade en statlig 
utredning på remiss (SOU 2002:121). Den bearbetades i olika instanser men 
på våren 2006 när en lagrådsremiss presenterades för riksdagen fick den då 
sittande socialdemokratiska regeringen inte stöd för sina förslag och därför 
togs aldrig något beslut för ny skollag. Hösten 2006 blev det regeringsskifte 
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och den nybildade regeringen tillsatte ett antal utredningar bl. a om förändring 
av skollagen (Ds 2009:25).  

När det gäller sekretessen i skolan tillsatte dåvarande regering en utredning 
för att se över hur sekretessen fungerade i skolans verksamhet eftersom den lag 
som då gällde var från 1980. Den utredning som tillsattes hade fokus på 
sekretess i elevernas intresse, dokumentation, samverkan och integritet (SOU 
2003:103). Ny lag om offentlighet och sekretess trädde i kraft 2009 och 
innebär att det som skrivs i de dokument som lyder enligt 
offentlighetsprincipen exempelvis elevvårdsprotokoll, individuella 
utvecklingsplaner, åtgärdsprogram inte får innehålla information som kan 
komma enskild eller dess närstående till men (SFS 2009:400).  

En annan utredning som hade fokus på alla elevers möjlighet till likvärdig 
skolutbildning var den som utredde om utbildning och utvecklingsstörning 
(SOU 2004:98) som gick under benämningen Carlbeckskomittén. I mars 
2006 presenterade regeringen en skrivelse om kvalitet och samverkan om 
utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, där det bl a 
fanns förslag på framtagandet av gymnasial påbyggnadsutbildning för 
elevassistenter (Skr 2005/06:151). Vid regeringsskiftet 2006 las 
Carlbeckskommitténs utredning ner. Istället tillsattes ett arbete med att ta 
fram separata läroplaner och kursplaner för grundskolan och särskolan (SOU 
2007:28). När det gällde framtagandet av gymnasial påbyggnadsutbildning för 
elevassistenter fortsatte det arbetet och har mynnat ut i en kursplan (SKOLFS 
2007:12). 

Dessutom har från perioden 2006 till nu i samband med regeringsskiftet 
skett ett flertal förändringar i skolans förordningsskrifter avseende bl a 
gällande ordningsregler och också bedömning och betyg från tidiga skolåren. 
Ett av den regeringens stora arbete har varit att få fram en ny skollag. I juni 
2009 lämnades förslaget i form av departementsrapport och propositionen 
(2009/10:165) togs i juni 2010 och den ska tillämpas i utbildning fr o m  
höstterminen 2011 (SFS 2010:800).  

5.2.2 Statliga myndigheter 
Sex statliga myndigheter med uppgift att bl. a utöva tillsyn över uppdraget att 
erbjuda alla elever en likvärdig utbildning har varit verksamma under perioden 
1991-2009, uppgifterna har dock varierat som framgår av nedanstående 
beskrivning. 

Två nya statliga ämbetsverk inrättades 1991 där en myndighet, Skolverket 
fick ansvar för hela skolverksamheten och en annan myndighet, Statens 
institut för handikappfrågor (SIH) fick särskilt ansvar för elever med 
funktionsnedsättning. Skolverket med huvudsakliga arbetsuppgifter att utöva 
tillsyn och att utvärdera skolverksamheten samt att medverka vid utveckling av 
skolan. SIH med huvudkontor i Härnösand och med ett antal kontor ute i 
landet, fick till uppgift att samordna olika former av stödåtgärder för elever 
med funktionsnedsättning. Uppdraget var att erbjuda kommunerna 
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specialpedagogiskt stöd så att elever med funktionsnedsättning skulle få en 
likvärdig utbildning. I september 1994 tillsatte utbildningsdepartementet en 
enmansutredning som skulle se över fördelningen av ansvar, arbete och 
kompetens mellan skolans myndigheter samt mellan dessa och 
utbildningsdepartementet. I Ds 1995:60 redovisas resultaten. Den tungt 
vägande slutsatsen var att kommunerna inte tagit det ansvar som förväntades 
med avseende på alla elever och att det kommunala ansvaret måste öka. 

Styrningen i den målstyrda skolan med de tre nivåerna makro/ staten, 
meso/kommuner och skolor samt mikro/elever kan beskrivas som en process 
där statens intentioner/ makronivån ska tolkas av kommun/mesonivån och 
förmedlas vidare till skolan där måluppfyllelsen ska kunna avläsas hos 
eleven/mikronivån. Staten kontrollerar genom inspektion, utvärderingar och 
genom att kommunerna avger sina kvalitetsgranskningar en gång om året. 
Fr o m 1991 och fram till den 1/10-2008 är det Skolverket som har varit den 
statliga myndighet som har utfört det uppdraget gentemot skolans 
verksamhet, men fr o m den 1/10 2008 är det Statens skolinspektion som utför 
detta granskningsuppdrag. 

Kommunerna har i det nuvarande mål- och resultatstyrda systemet ansvar 
för att utvärdera och kontrollera sin egen verksamhet genom 
kvalitetsredovisningar. Kvalitetsredovisningskravet kom som tidigare nämnts 
först 1997 (SFS 1997:702) men i den planerade nya skollagen föreslås 
strängare statliga kontroller av de som är utbildningsanordnare såväl 
kommuner som fristående skolor (Ds 2009:28). 

Den tidigare nämnda Funkisutredningen (SOU 1998:68) ledde fram till en 
proposition (Prop. 1998/1999:105) som låg till grund för att Statens institut 
för handikappfrågor (SIH) avvecklades år 2000 och uppdraget förändrades 
med avseende på råd och stöd kring elever med funktionsnedsättningar. 
Specialpedagogiska institutet bildades år 2001. Specialpedagogiska institutets 
uppdrag blev precis som tidigare SIH:s uppdrag att ge råd och stöd till barn/ 
elever med funktionshinder med syfte att de skall ha en optimal skolsituation. 
Det som skiljde de båda myndigheternas uppdrag åt var att 
Specialpedagogiska institutet arbetade på kommunens och skolans efterfrågan 
och inte i direkt koppling till föräldrar och elever, medan SIH genom sina 
konsulenter hade barn/elever med funktionshinder anmälda/registrerade hos 
sig efter föräldrars samtycke. I och med registreringen hade SIH via sina 
konsulenter ett ansvar att se till att de kommuner/skolor som hade barn/elever 
med funktionshinder också erbjöds möjligheter till råd och stöd ofta genom 
uppsökande verksamhet. I konsulenternas uppgift ingick också att, utifrån 
kännedom om barnen/eleverna med funktionshinder, arbeta för goda 
samverkansmöjligheter mellan kommun, skola, landstingets stödfunktioner 
och hemmen. De konsulenter, med spetskompetens inom specifika 
funktionsnedsättningar och med uppdrag att ge råd och stöd ibland på 
efterfrågan från kommun och skola ibland på förfrågan från föräldrar och 
elever, fick nu ett annat uppdrag. De fick yrkestiteln rådgivare och som sådana 



78 

skulle de enbart arbeta på uppdrag av kommunen, förvaltning eller skola där 
aktuell elev befann sig. Funktionshindergrupperna utökades att gälla elever 
med neuropsykiatriska svårigheter och dyslexi. 

År 2003 bildades myndigheten för skolutveckling och vid bildandet av den 
myndigheten flyttades en del av de uppgifter som tidigare funnits vid 
Skolverket till denna myndighet. Skolverkets uppgifter renodlades till att gälla 
tillsyn och utvärdering av skolors verksamhet.  

År 2007 presenterades en utredning om de statliga myndigheter vars 
arbetsuppgifter omfattade skolans verksamhet som helhet (SOU 2007:79). 
Därefter presenterades den proposition (Prop. 2007/08:50 ) som sedan låg till 
grund för de myndighetsförändringar som skedde under 2008, där 
myndigheten för skolutveckling avvecklades och Skolverket fick överta de 
uppgifter som den hade haft, samtidigt som själva inspektionen av 
kommunernas skolverksamhet förstärktes och en ny myndighet, 
Skolinspektionen bildades i oktober 2008. När det gällde elever med 
funktionsnedsättningar avvecklades också Specialpedagogiska institutet år 
2008 och en ny myndighet med namn Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) bildades för att erbjuda specialpedagogiskt stöd. Ansvaret att 
efterfråga kompetens med avseende på alla elevers möjligheter till likvärdig 
utbildning ligger på enskilda skolhuvudmän. Den läromedelsenhet som har 
producerat läromedel för olika funktionshinder grupper har också ingått i 
omorganisationen och alltmer av läromedelsproduktionen för elever med 
funktionsnedsättningar har lagts över på de privata läromedelsförlagen.  

Skolverket är numera en av de statliga myndigheter som kan erbjuda 
kommuner och skolor råd och stöd efter förfrågan. Skolinspektionen har 
tjänstemän som har specifik kunskap om lagar och förordningar och kan vara 
behjälpliga samtidigt som de kontrollerar att kommunerna sköter sitt uppdrag. 
Det finns en mångfald av styrdokument som reglerar skolans verksamhet och 
innan styrdokumenten är beslutade har det skett utredningar av olika slag. 
Vilken kunskap som finns bakom processen innan en ny skollag, nya 
läroplaner, kursplaner, förordningar och föreskrifter formuleras kan påverka 
hur enskilda tjänstemän tolkar det slutligen gällande dokumentet. 

5.2.3 Lärarutbildningar  
Lärarutbildningen förändrades för att motsvara den förändring som 
genomförts vid införandet av mål - och resultatstyrning och kommunernas 
ansvar för alla elever. I propositionen (1991/92:75) underströks det att läraren 
skulle ha förvärvat en förmåga som gjorde att han/hon genom val av innehåll 
och arbetssätt kunde förebygga problem samt genom sina kunskaper stödja 
elever med svårigheter utifrån en helhetssyn. Enligt propositionen skulle 
kommunerna bygga upp den specialpedagogiska kompetens som behövdes hos 
alla lärare genom kompletteringsfortbildning samt tillse att ett antal lärare 
avlade specialpedagogexamen. Speciallärarna försvann som yrkesfunktion ur de 
statliga styrdokumenten och ersattes av yrkesfunktionen specialpedagog. I 
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praktiken fanns speciallärarna kvar och de finns alltfort som yrkesgrupp idag. 
Däremot ersattes år 1991 speciallärarutbildningen av specialpedagog-
utbildningen som behöll inriktningen mot specifika områden, komplicerade 
inlärningssvårigheter, döva – hörselskadade, synsvårigheter och 
utvecklingsstörning, samtidigt som i utbildningen infördes förklaringar till 
problem som ansågs kunna lösas med specialpedagogiska insatser på 
organisation, grupp och individnivå med avseende på varför barn/ elever blev i 
behov av särskilt stöd. Den som avlade specialpedagogexamen skulle enligt 
förordning ha förvärvat sådana kunskaper som behövdes inom barnomsorg 
och skola så att barn och ungdomar med komplicerade inlärningssvårigheter 
kunde erbjudas en utbildning som låg i linje med de mål som var uppsatta för 
alla elever.  

Under senare delen av 90-talet kom det alltfler rapporter som pekade mot 
att den målstyrda skolan uppvisade svagheter som inte tycktes stämma med 
den från början uttalade tanken på en skola där elever skulle mötas utifrån sina 
förutsättningar. Kommunerna tycktes få en växande skara av elever som inte 
nådde de uppställda målen och behoven av särskilt stöd ökade (Skolverket, 
1998, 1999).  

Lärarutbildning är som tidigare nämnts ett av de styrmedel staten kan 
använda för att räta upp en skolverksamhet som inte motsvarar uppsatta mål. I 
slutet av 90-talet då rapporterna blev alltmer tydliga med att alltfler elever 
bedömdes som elever i behov av särskilt stöd tillsattes en lärarutbildnings-
utredning (SOU 1999:63). I den efterföljande propositionen (Prop. 
1999/2000:135) poängterades behovet av att alla lärare skulle ha special-
pedagogisk kompetens för att förstå elevers olikheter och att dessa 
utbildningsinslag skulle ligga inom den för alla lärarstudenter obligatoriska 
delen. Därefter skulle ett större antal lärare ha fördjupad specialpedagogisk 
kompetens i form av specialisering på 20 poäng eller en inriktning i 
specialpedagogik på 40 poäng, för att ha kunskap att stödja elever och lärare i 
undervisningssituationen, exempelvis fördjupad kompetens kring läs- och 
skrivsvårigheter, kring elever med utvecklingsstörning, språkstörning m.m. 
Därutöver förväntades ett antal specialpedagoger utbildas som skulle kunna 
arbeta på organisations- grupp- och individnivå för att stödja elevernas 
måluppfyllelse. Den specialpedagogutbildningen som trädde i kraft samtidigt 
som lärarutbildningen ändrade nu fokus på utbildningen från att från 1991till 
2001 ha utbildat specialpedagoger med spetskompetens inom tre områden 
nämligen döv – hörsel, syn och komplicerade inlärningssvårigheter till att nu 
utbilda specialpedagoger med generalistkompetens med fokus på att finna 
förklaringsgrunder och medverka till förändringsarbete på såväl organisations- 
grupp- och individnivå. Kommunerna förväntades alltså skaffa sig tillräcklig 
kompetens för att möta elevers olikheter.  

I lärarutbildningens formulerade mål framgick att alla lärare skulle vara 
kompetenta att möta alla barn/elever där den naturliga variationen skulle ses 
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som en tillgång i kunskaps- och socialisationsprocessen (SOU 1999:63, Prop. 
1999/2000:135). 

Den stora utmaningen är utbildningspolitiskt och verksamhetsmässigt hur 

förskolans och skolans personal skall hantera det faktum att elever har olika 

förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. Hur skall elevers olikheter 

framstå som resurser och utgöra styrande förutsättningar i skolans pedagogiska 

arbete i en skola för alla elever gynnsam riktning? ( SOU 1999:63, s. 192). 

År 2006 Bolognaanpassades specialpedagogutbildningen vilket innebar att 
utbildningen som tidigare legat på grundnivå från och med 2007 skulle 
placeras på avancerad nivå. Efter riksdagsvalet september 2006 blev det 
regeringsskifte och det innebar att den nya regeringen inledde arbetet med att 
fr o m höstterminen 2008 införa speciallärarutbildning parallellt med 
specialpedagogutbildningen som även den ligger på avancerad nivå.  

Under år 2007 tillsattes en utredning som skulle lägga grund för en hållbar 
lärarutbildning (SOU 2008;109) och genomförandet sker med start 
höstterminen 2011 (Prop.2009/10:87). 

För att stärka anpassningen av skolan till reformtankarna har en 
obligatorisk rektorsutbildning för rektorer införts höstterminen 2009 (Ds 
2007:34, SFS 2008:643). 

5.3 Skillnader i de båda styrsystemen  
Processerna kring statens genomförande av likvärdig utbildning för alla elever 
har sett olika ut beroende på vilket styrsystem som varit gällande. Staten 
används som tidigare nämnts som övergripande beteckning för såväl riksdag 
som regering. Skollagen beslutas enligt majoritet i riksdagen och övriga 
styrdokument beslutas av sittande regering som delegerar genomförandet till 
de myndigheter som har uppdraget. Sittande regering har under sin 
mandatperiod möjlighet att forma den riktning på skolpolitiken som de 
önskar. Vad som sedan händer ute i verksamheten är avhängigt av den 
tolkning och det genomförande som tjänstemän på såväl kommunal- som 
skolnivå gör och styrdokumentens avtryck kan slutligen avläsas på elevnivå. I 
nedanstående tabell beskrivs de olika nivåerna i respektive system. 
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Tabell 5. Styrningsnivåer i de två systemen 
Nivåer Regelstyrning 1962-1990 Mål- och resultatstyrning 1991-2009 

Makro Staten formulerar styrdokument och 

förmedlar kunskapen om uppdraget 

och styrdokumentens innehåll direkt 
till enskilda skolor och personal 

genom Skolöverstyrelsen och landets 

länsskolnämnder. 

Staten formulerar styrdokument.  Dessa 

kompletteras genom tolkning från bl a 

Skolverket. Kontroll görs genom Skolverket 
och från 1/10 2008 av Statliga 

skolinspektionen.   

Meso Kommunernas skolförvaltningar 
fungerar som genomförare av de av 

staten fattade besluten. 

Rektorstillsättningar görs av 
länsskolnämnderna. Anställning som 

lärare är statligt reglerade och styrs av 

statliga avtal såväl när det gäller 
arbetsvillkor som lönesättning. 

 

Kommuner tolkar styrdokumenten. Med 
utgångspunkt från läroplan och aktuella 

kursplaner skrivs kommunala skolplaner. 

Därefter utformar respektive skola sina 
lokala arbetsplaner, i vilka det bl a ska 

framgå hur arbetet ska genomföras med 

avseende på elevers måluppfyllelse. Efter 
avtal som är förhandlade med Sveriges 

kommuner och landsting, (SKL, som är en 

politisk intresseorganisation) regleras bl a  
lärartjänsterna såväl när det gäller 

arbetsvillkor som lönesättning. Det finns 

utrymme för lokala variationer. 

Mikro Skolans personal genomför 
uppdraget. Insatserna kontrolleras 

direkt. För enskilda elever i behov av 

särskilt stöd fanns öronmärkta medel 
som fördelades direkt till berörd skola 

och elev/elever. Särskilda statliga 

medel fördelades efter ansökan för 
enskilda elever i behov av särskilt 

stöd, exempelvis för elever med 

funktionsnedsättningar avseende 
tekniska hjälpmedel, elevassistent, 

särskild skolskjuts m.m… Särskilda 

konsulenter med myndighet att ge 
riktat stöd till elever med 

funktionsnedsättningar. Staten hade 

alltså genom sina tjänstemän en direkt 
kontroll över att de insatser som var 

avsedda för enskilda elever också kom 

dessa till godo. Syftet var att elever 
skulle erhålla likvärdig utbildning. 

Skolans personal genomför uppdraget. 
Enskilda elevers mål- och resultatuppfyllelse 

kan avläsas i rapporter från Skolverket,  

Skolinspektionen  samt enskilda 
anmälningsärende till Elev- och 

barnombudsmannen eller Skolinspektionen/ 

tidigare Skolverket. Vissa resultat kan 
synliggöras via inspektioner och rapporter 

samt redovisningar från exempelvis 

nationella prov, Pisa- undersökningar osv.  
Statliga medel utgår inte till enskilda elever 

utan resurserna fördelas till kommunerna 

enligt en särskild beräkningsgrund. Statens 
stöd för elever med funktionsnedsättning 

riktas till skolhuvudmannen (kommunen) bl 

a i form av specialpedagogisk rådgivning och 
inte till enskilda elever. Hur resurser fördelas 

för att erbjuda alla elever likvärdig utbildning 

bestäms av respektive kommun. Kontroll att 
kommunerna fullgör sitt uppdrag att erbjuda 

alla elever likvärdig utbildning sker i 

efterhand. 

 
Under tidsperioden 1962-1990 styrde staten som tidigare framgått med regler 
och av uppföljning genom sin organisation dåvarande Skolöverstyrelsen (SÖ). 
Styrningen gick från makronivå till mikronivå/elevnivå där SÖ kontrollerade 
att insatser fördelades till enskilda elever via länsskolnämnder. Tjänstemännen 
där hade specifika kunskaper om kommunens skolor och elever. Kontroll och 
utvärdering av insatserna skedde på elevnivå och resultatet av insatserna kunde 
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avläsas direkt på mikronivån. Mesonivån i denna styrkedja bestod av 
kommunernas skolförvaltningar. Deras funktion var bl a att ombesörja att 
resurserna fördelades efter fastställda beslut och att organisationen av skolans 
verksamhet följde givna bestämmelser. Under den regelstyrda perioden fanns 
det särskilda delningstal för indelning av klasser exempelvis 25 elever för en 
lågstadieklass. Flyttade det in en elev innan höstterminens början så blev det 
två klasser. Det fanns också särskilda bestämmelser som reglerade hur många 
grupptimmar som skulle finnas i exempelvis en årskurs etta.  

Staten styrde också genom att fördela särskilt riktade medel för specifika 
insatser på skolans område, så kallade SÅS- medel (särskilda åtgärder på 
skolans område) eller sedermera SIS-medel (särskilda insatser på skolans 
område). På länsskolnämnderna fanns särskilda tjänstemän som hade som 
uppgift att tolka de statliga styrdokumenten och ge information direkt till 
skolans verksamhet, såväl rektorer, lärare, annan personal som föräldrar. Vid 
landets länsskolnämnder fanns också inspektörer som med jämna mellanrum 
gjorde inspektioner i skolor för att försäkra sig om att regler följdes och att 
resurser som hade fördelats användes till det de var avsedda för. De tjänstemän 
som fanns i den statliga skoladministrationen utbildade kontinuerligt skolors 
personal om skolans regelverk. Rektorer och lärare hade sitt uppdrag 
formulerat i arbetsbeskrivningar och regelverk direkt från staten genom SÖ 
och respektive länsskolnämnd. Rektorstjänster beslutades av länsskolnämnden 
och lärartjänster var statligt reglerade, men respektive skolförvaltning skötte 
anställningar och lönesättning enligt statliga avtal. SÖ anordnade kontinuerlig 
fortbildning för att implementera de statliga styrdokument som reglerade 
skolans verksamhet. Det regelstyrda systemets uppgift var att tillse att varje 
enskild tjänsteman i skolans verksamhet hade kunskap om de regler som 
styrde verksamheten så att alla elever erbjöds likvärdig utbildning. När det 
gällde elever med funktionsnedsättningar fanns en konsulentorganisation 
uppbyggd som var statligt reglerad och vars syfte var att erbjuda sina tjänster 
till de kommuner, skolor, föräldrar och elever med syfte att enskilda elever 
med funktionsnedsättning erbjöds likvärdig utbildning (SOU 1982:19). 

Övergången till mål- och resultatstyrning föregicks redan på 1970-talet i 
och med att detaljregleringen minskade och att ett förändrat 
statsbidragssystem och en ny läroplan för grundskolan, Lgr 80, infördes, men 
dessa åtgärder gav inte de resultat som förväntades. Under beteckningen mål- 
och resultatstyrning intensifierades förändringen av den statliga styrningen 
under 1990-talet och nya läroplaner, Lpo 94 och Lpf 94 togs fram. År 1995 
trädde läroplanen Lpo 94, Lpf 94 och ett nytt betygssystem i kraft i enlighet 
med propositionen 1992/93:220. Tanken med denna läroplan var att den 
skulle vara ett lättillgängligt dokument. Läroplanen har utarbetats av en 
parlamentarisk utredning och underlaget till dokumentet finns samlat i 
rapporten, Skola för bildning (SOU 1992:94), där den människosyn och 
kunskapssyn som skulle prägla skolans verksamhet är tydligt framskriven. 
Målen i skolan skulle utformas så att de kan utvärderas och utgöra grunden för 
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en resultatbedömning. Målen är uttryckta i de kunskaper och erfarenheter som 
elever ska ha efter det femte skolåret respektive nionde skolåret. I kursplanerna 
anges innehållet i skolans undervisning. Kursplanerna intar därför en central 
position i det nuvarande styrsystemet. Kursplanerna skall konkretisera 
läroplanens mål och tillsammans med läroplanen utgöra den helhet från vilka 
undervisningen skall utgå. I propositionen belystes att den obligatoriska 
skolans viktigaste ansvar var att varje elev lämnar skolan med en godkänd 
kunskaps- och kompetensnivå men, att det alltid kommer att finnas elever som 
av olika skäl inte når dit innan skolplikten upphör. 

Under perioden 1991-2009 anger de statliga styrdokumenten riktningen 
och målen för skolans verksamhet, men hur verksamheten ska organiseras och 
hur resurser ska fördelas för att elevers måluppfyllelse ska nås bestämmer 
enskilda kommuner. När staten lämnade över ansvaret för hur verksamheten 
skulle bedrivas och hur elevernas måluppfyllelse skulle nås så släpptes 
kontrollen över enskilda skolor och dess elever, mikronivån. Staten inrättade 
två myndigheter som skulle stödja kommunerna i genomförandet av uppdraget 
som blev en kommunal angelägenhet. Skolverket blev den myndighet som 
under ledning av en generaldirektör och ett antal utbildningsråd bl. a skulle 
utöva tillsyn över landets skolor och alla elever. Skolverkets uppdrag handlade 
de första åren om att tillsynen skulle avse skolförvaltningen och de första åren 
ingick inte skolbesök i Skolverkets uppdrag. Kontakten med enskilda elever 
och hur de hade det lämnades över till kommunens ansvar. Kommunen hade 
ansvar för att bygga sin organisation så att alla barn och elever kunde erbjudas 
en likvärdig utbildning. Kommunerna fick också ansvar för 
kompetensutveckling och att tillse att personalen hade kompetens för det 
uppdrag som skulle genomföras i verksamheten. Tanken var att besluten skulle 
komma närmare medborgarna. Den kunskap som tidigare funnits på landets 
länsskolnämnder kring statliga styrdokument och uppdraget skulle nu byggas 
upp i landets kommuner. Kommunerna fick ansvaret för anställning av 
rektorer och all personal inom skolans verksamhet. Detta innebar även att ett 
flertal föreståndare från förskolan som redan hade sina anställningar i 
kommunerna kom att bli rektorer för skolans verksamhet. Statens institut för 
handikappfrågor, SIH, blev den andra skolmyndigheten som vars uppgift blev 
att erbjuda stöd och rådgivning till kommunerna avseende elever med 
funktionsnedsättning. 

Hur kommunerna inhämtar kunskap om uppdraget och om 
styrdokumentens innehåll har överlämnats till dem själva. Efter ett antal 
utredningar och rapporter som bl. a pekade på att antalet elever i behov av 
särskilt stöd ökade och att alltfler elever inte nådde upp till de mål som angavs 
i läroplaner och kursplaner beslöt staten år 1997 om en obligatorisk 
kvalitetsgranskning (SFS 1997:702). De senaste årens statliga granskning av 
hur kommunerna har organiserat sin verksamhet och fördelat sina resurser 
med avseende på elevers måluppfyllelse och rätt till likvärdig utbildning har 
mynnat ut i ett antal förändringar i bl a grundskoleförordningen och som 
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också lett till omorganisation av myndigheter. I förslaget till skollag (Ds 
2009:25) anges att staten ska få möjlighet att utöva sanktioner mot de 
kommuner som inte följer intentionerna i de statliga styrdokumenten och där 
brister i kommuners verksamhet påverkar elevers mål- och resultatuppfyllelse 
dvs. mikronivån.  

Den skollag som fortfarande gäller med vissa ändringar från 1985 är från 
den tiden som skolan fortfarande var regelstyrd. Förändringen av skollagen 
från 1985 påbörjades genom ett remissförslag (SOU 2002:121) men stoppades 
i riksdagen i maj 2006 av en oenig riksdag. Den dåvarande socialdemokratiska 
regeringen fick inte tillräckligt stöd för att få igenom den. Den borgerliga 
regeringen gjorde i samband med regeringsskiftet ett omtag i skollagsfrågan 
och en förändrad lag ska träda i kraft 2011 (Prop. 2009/10:165). Eftersom 
skolan är politiskt styrd och det i praktiken kan innebära att det blir en ny 
regering var fjärde år som ska besluta om lagar och förordningar är det ur 
rättsäkerhetssynpunkt viktigt att de tjänstemän, såväl statliga som kommunala 
har kunskap och kan tolka de styrdokument som är gällande efter fastställda 
beslut. Tjänstemännens handlingar ska inte utgå från allmän eller politisk 
retorik, utan från deras myndighetsutövning som regleras genom lagar och 
förordningar (Lundqvist,1998).  

5.4 Sammanfattning av studie 2 
Av studien framgår att det är en avsevärd mängd av utredningar som görs 
innan beslut fattas och att en del utredningar inte leder till beslut på riksdags - 
eller regeringsnivå. Det är först när besluten är införda i SFS/Svensk 
författningssamling som de utgör det formella underlaget för att tolkas av  
tjänstemännen på meso- och mikronivån. Vid dokumentgenomgången av 
statens styrning i de båda systemen synliggörs i nedanstående tabell ett antal 
faktorer som är av värde för att förstå vad som kan påverka statliga 
styrdokuments avtryck i den nu gällande mål- och resultatstyrda skolan. Av 
tabellen framgår viktiga skillnader mellan de båda styrsystemen. Genom att 
visa på karaktäristiska drag i respektive system synliggörs kritiska punkter i 
styrkedjeprocessen  
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Tabell 6. Jämförelser mellan två styrsystem 
Skolans styrning  

 

Regelstyrning 

 

 

Mål- och resultatstyrning 

Karaktäristiska 

kännetecken 

Statens intentioner tydliga i 

förhållande till individ/elev 

Staten formulerar intentionerna 

men kommunerna bestämmer  

hur genomförandet ska ske  
 

Styrform 

 

Governing Governance 

Nivåer Direktrelation mellan makronivå 
och mikronivå 

Makten flyttas till mesonivån/ 
kommun och målen formuleras 

i kommunala planer och 

därefter förs de vidare till 
mikronivån/ skola-elev 

 

Kunskapsspridning om  

uppdraget 

Agenter såsom skolinspektörer 

och konsulenter för elever med 
funktionsnedsättningar 

Förskjutning mot lärare och 

lärarlag, den professionella 
autonomin 

 

 
Belysningen av skillnaderna mellan styrsystemen synliggör även 
förändringarna i villkor för tjänstemannen att tolka och genomföra det statliga 
uppdraget (Wallin, 1997). Eftersom det är den regering som har makten som 
bestämmer över skolans styrdokument, lärarutbildningar och myndigheter kan 
det under en regerings mandatperiod ske åtskilliga förändringar. Detta ställer 
krav på de tjänstemän på såväl kommunal ledningsnivå som på enskilda 
rektorer och personal som har att följa gällande statliga styrdokument som 
skollag, förordningstexter och föreskrifter oavsett om staten har 
genomförandeansvaret eller om ansvaret för genomförandet ligger på 
kommunerna.  

I det regelstyrda systemet med en direkt koppling mellan statens 
intentioner och den enskilde elevens möjligheter till att nå likvärdig utbildning 
var organisationen uppbyggd så att uppdragets genomförande inte blev lika 
beroende av enskilda tjänstemäns kunskaper om uppdraget eftersom det fanns 
direkt relation mellan makronivå och mikronivå med avseende på att statens 
intentioner synliggjordes i verksamheten och där kontrollfunktionen avseende 
elevers stödbehov och stödinsatser fanns inbyggda i processens gång. 

I det mål- och resultatstyrda systemet där tolkning av det statliga 
uppdraget sker mellan ett flertal tjänstemän förutsätts att uppdraget synliggörs 
genom den professionella autonomin. Detta innebär att enskilda tjänstemän 
både på kommunal och skolnivå förväntas ha kunskaper om gällande 
styrdokument för att elevers rätt till likvärdig utbildning ska kunna 
genomföras. I den mål- och resultatstyrda verksamheten sker 
kontrollfunktionen, avseende enskilda elevers måluppfyllelse i efterhand d vs 
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när processen för eleven redan är avslutad. Exempelvis vid mätning av 
måluppfyllelse i olika ämnen men också vid enskilda anmälningsärende såsom 
mobbning och kränkande behandling.  

Skillnaderna i de två styrsystemen består framför allt i att i det regelstyrda 
systemet är det en tydlig styrning från staten med en direkt koppling från 
tjänstemannanivå till enskilda elevers rätt till likvärdig utbildning och 
kontrollen sker under genomförandeprocessen. I det mål- och resultatstyrda 
systemet tolkas och genomförs det statliga uppdraget på såväl kommunal- som 
skolnivå och kontrollen av uppdraget att erbjuda likvärdig utbildning sker efter 
genomförandeprocessen. Efter genomförda statliga kontroller sker 
förhoppningsvis de föreslagna förändringar och förbättringar som enskilda 
kommuner och skolor har fått påpekanden om (Skolinspektionen, 2009, 
2010). Staten har genom sina myndigheter medverkat till utveckling och 
utvärdering av skolans verksamhet, där kontrollen av elevers mål - och 
resultatuppfyllelse har varit en del i utvärderingen. Anmälningsärenden för 
enskilda elever när någon, oftast föräldrar, har ansett att deras barn/ungdom 
inte har haft en tillfredsställande skolsituation har också varit en utvärdering av 
om verksamheten har kunnat nå mål- och resultatuppfyllelse för alla elever, 
men för den enskilde eleven är skadan redan skedd när anmälan görs. I båda 
styrsystemen är enskilda elever beroende av den samlade kompetens som finns 
i den verksamhet där eleverna ska erbjudas likvärdig utbildning. 
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6. REKTORER OCH BLIVANDE 
SPECIALPEDAGOGERS 
TOLKNING AV STATLIGA 
STYRDOKUMENT  

Inledning 

I detta kapitel redovisas och analyseras två studier, med syfte att belysa 
tjänstemäns kunskaper om det statliga uppdraget att skapa möjligheter till 
likvärdig utbildning för alla elever samt hur informationen om 
styrdokumenten i den mål - och resultatstyrda verksamheten sker. Rektorer 
och blivande specialpedagoger är de två yrkesgrupper som ingår i studierna. 
Valet av de här båda yrkesgrupperna har gjorts därför att de har det 
gemensamt att de ska tillse att alla elever oavsett förutsättningar ska kunna 
erbjudas likvärdig utbildning i en skola för alla. Däremot är deras uppdrag av 
olika art. Rektor har ansvar för alla elever och för den personal som är anställd 
inom rektors område. Specialpedagogens arbetsuppgifter kan variera beroende 
på hur den enskilda kommunen och skolorna har valt att organisera sin 
verksamhet för att kunna erbjuda alla elever likvärdig utbildning. Båda 
yrkesgrupperna förväntas som tjänstemän ha kunskap om de styrdokument 
som ska ligga till grund för deras beslut och handlingar. Det är i de enskilda 
mötena ute i skolans verksamhet med barn och elever som avtrycken av statens 
intentioner synliggörs.  

De styrdokument som har utgjort utgångspunkten för undersökningarna är 
skollagens portalparagraf (SFS 1999:886), förordningen om åtgärdsprogram 
(SFS 2006:205) och förordningen om individuell utvecklingsplan (SFS 
2005:179). Valet av dessa har gjorts därför att de var och en för sig är skrivna 
för att garantera rätten till likvärdig utbildning för alla elever och som statliga 
styrdokument ska de också utgöra underlaget för tolkning och genomförande 
av det uppdrag som enskilda tjänstemän som arbetar inom skolans verksamhet 
förväntas utföra. De tre styrdokumenten är av olika dignitet och skollagens 
portalparagraf ingår i skollagen, som enbart kan beslutas av riksdagen och då i 
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ett majoritetsbeslut. De andra två styrdokumenten är förordningar och har 
utretts och beslutats av den vid tillfällena för beslut sittande regeringen och är 
underordnade skollagen.  

Frågeställningar 

Vilka avtryck sätter statliga styrdokument hos tjänstemän i skolans mål- och 
resultatstyrda verksamhet?  
Hur får skolans tjänstemän kunskap om statliga styrdokument och dess 
innehåll? 

Metod 

87 rektorer besvarade år 2007 och 44 blivande specialpedagoger besvarade år 
2006 enkäter kring de tre statliga styrdokument som finns beskrivna i detta 
kapitel. Frågornas formuleringar samt genomförandet av de båda 
enkätundersökningarna för rektorer respektive blivande specialpedagoger 
gjordes något olika beroende på deras olika uppdrag och det framgår vid 
redovisningen och analysen.  

Enkätundersökning – Rektorer 

Rektorerna som besvarade enkäterna gick den statliga rektorsutbildningen 
under år 2007.22 I egenskap av universitetslärare och föreläsare mötte jag 
rektorerna kring en föreläsning om styrdokument i en skola för alla vid tre 
tillfällen och med tre olika grupper (sammanlagt 87 rektorer besvarade 
enkäten). Innan jag påbörjade min föreläsning presenterade de som var 
ansvariga för rektorsutbildningen mig och mitt avhandlingsarbete och att jag 
var intresserad av deras åsikter kring styrdokument i en skola för alla. De som 
ville fylla i enkäten stannade kvar i rummet, ville man inte det så kunde man ta 
en extra paus. Tiden som gavs var 30 minuter, ingen markering för kön 
gjordes och inga namn skrevs på enkäterna. Jag hade heller inga namnlistor på 
deltagarna så enkäterna är för mitt vidkommande helt avidentifierade. 
Anledningen till valet av det här tillvägagångssättet var att informanterna inte 
skulle få tid att tänka eller söka information. Jag var intresserad av det 
omedelbara svaret, dvs. den kunskap om styrdokumenten som fanns 
internaliserade hos den enskilde rektorn. Efter genomförda enkäter höll jag 
sedan min föreläsning. Intresset för enkätfrågorna var stort och bortfallet var 
endast två av 89.  

Enkätundersökning - Blivande specialpedagoger  

De blivande specialpedagogerna som besvarade enkäten gick den utbildning 
som Växjö universitet, Institutionen för pedagogik, ansvarade för och vid den 

                                                        
22 Myndigheten för skolutveckling ansvarade fr o m 2003 för den statliga 
rektorsutbildningen. Den utbildningen var frivillig för deltagarna. Staten och huvudmannen 
delade på kostnaderna (Ds 2007:34). 
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här tidpunkten var 62 studerande registrerade på programmet. Enkäterna 
genomfördes den andra veckan i december 2006 vid tre separata tillfällen och 
med tre olika studerandegrupper, en grupp gick sin femte termin, en grupp 
gick sin tredje termin och en grupp gick sin första termin på utbildningen. När 
jag kom till de olika grupperna hade de inte fått någon information tidigare 
om att jag skulle komma. Jag hade bara kommit överens med de lärare som 
skulle föreläsa att det gick bra att jag tog en stund av deras tid. De här 
studerande kände till mig som programansvarig och lärare. Vid den här 
tidsperioden föreläste jag i specialpedagogprogrammen bl a om ”En skola för 
alla” och om statliga styrdokument. Anledningen till att enkäterna 
genomfördes i december 2006 och exempelvis inte i januari 2007 då 
förmodligen svarsfrekvensen hade varit större, var att inför riksdagsvalet 2006 
hade folkpartiet på sin hemsida framfört att de skulle arbeta för att återinföra 
speciallärarutbildningen. Speciallärarutbildningen hade avvecklats 1990 och i 
samband därmed infördes år 1991 specialpedagogutbildning med speciella 
inriktningar. Den utbildningen reviderades år 2001 till en generalistutbildning 
samtidigt som lärarutbildningen förändrades (Prop. 1999/2000:135) och det 
var den utbildningen som den här studiens informanter gick. Det kändes 
därför angeläget att så snart som möjligt ställa frågor till de blivande 
specialpedagogerna innan det kom ut för mycket information om föreslagna 
förändringar av såväl utbildning som av de styrdokument som fortfarande var 
gällande i verksamheten. Sedan år 2001 bedrivs utbildning till 
specialpedagoger vid 8 lärosäten i landet. Alla som blir antagna till 
specialpedagogutbildningen har en lärarbehörighet, såsom förskollärare, 
fritidspedagog, grundskollärare eller gymnasielärare med minst tre års 
erfarenhet inom läraryrket.  

Specialpedagogutbildningen bedrevs på halvfart, vilket innebar att de 
studerande förutom sina studier dessutom tjänstgjorde i pedagogisk 
verksamhet i varierande omfattning. När undersökningen genomfördes var det 
endast 47 studerande av 62 registrerade som fanns på plats på universitetet, 
förmodligen beroende på att det var andra veckan i december och flera av de 
studerande hade förhinder att närvara. De studerande fick själva avgöra om de 
ville besvara enkäten som tog 30 minuter att genomföra. Jag markerade inte 
vilka studerande som deltog utan har hanterat enkäterna utan att veta vem 
som har svarat. Av de 47 studerande som var närvarande avstod två att besvara 
enkäten vilket innebär att 45 studerandes enkätsvar finns med i 
resultatredovisningen. De tre grupperna hade fått varierande inslag i sin 
utbildning om en skola för alla och styrdokument, beroende på vilken termin 
de gick. Frågorna i enkäten riktades huvudsakligen till den verksamhet som 
den studerande befann sig i. Avsikten med att inte informera innan var att få 
den studerandes omedelbara svar på frågorna, så att de inte kunde tänka efter 
och skaffa ytterligare information, eftersom syftet var att få en ”bild” över vad 
som fanns internaliserat hos den enskilde studerande med avseende på 
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styrdokument, men också att få deras beskrivning på hur det såg ut i de 
verksamheter där de hade sina anställningar.  

6.1 Tjänstemännens uppdrag 
I det här avsnittet ges en bakgrund till på vilket sätt rektorers och blivande 
specialpedagogers uppdrag i den mål- och resultatstyrda skolan regleras. 
Dessutom beskrivs de tre styrdokument som utgör underlaget för ovannämnda 
enkätundersökningar. Riksdagen beslutar som tidigare nämnts om skollag 
genom majoritetsbeslut. Regeringen beslutar om läroplan, kursplaner, 
förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Det är kommunerna som 
bestämmer hur den kommunala verksamheten ska organiseras och hur resurser 
ska fördelas för att målen ska uppnås. Det åligger den huvudman som har 
ansvaret för det obligatoriska skolväsendet att tillse att utbildningen genomförs 
enligt gällande bestämmelser. I skollagen regleras också den kommunala 
organisationen för skolan avseende såväl förvaltnings- som skolnivå, dvs 
nämnder, rektorer och lärarpersonal.  

6.1.1 Rektors uppdrag 
Rektorers uppdrag regleras i skollagen och de har ledningsansvaret för skolans 
verksamhet och ansvarar för organisationen av verksamheten med avseende på 
alla elevers måluppfyllelse. Den kommunala organisationen av skolan regleras 
enligt skollagen 2 kapitlet och i 2§ står det vilka krav som ställs för ledningen 
av utbildningen i skolan. För anställning som rektor fanns vid tiden för 
genomförandet av studien inga specifika krav på utbildning utan 
skolverksamhetens uppdragsgivare har själva avgjort vilka rektorer som har 
anställts. 

För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn skall 

hålla sig väl förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn att 

särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har 

förvärvat pedagogisk insikt. (SFS 1990:1477,Skollagen, 2 kap 2). 

Att arbeta som rektor i en mål- och resultatstyrd skola ställer andra krav än de 
krav som fanns på rektorer i den regelstyrda skolverksamheten. Rektors 
arbetsuppgifter är idag mångfacetterade och rektor är ansvarig för ledningen av 
den pedagogiska verksamheten och ska även tillse att personalen får 
möjligheter att utveckla verksamheten. Rektor ingår i den organisation som 
styrs av kommunala politiker där rektor är den tjänsteman som ska följa de av 
staten formulerade målen för skolans verksamhet, samtidigt som rektor är 
underordnad sin kommuns tolkning av uppdraget och ska som tjänsteman 
utföra uppdraget med de medel som den kommunala förvaltningen fördelar 
till rektors ansvarsområde (Rapp, 2001).  
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År 1998 genomförde Skolverket på uppdrag av staten en nationell 
utvärdering av skolan efter 7 år av mål- och resultatstyrning. Syftet med 
utvärderingen var att få en bild över hur det såg ut i den svenska skolan. Tre 
områden undersöktes; 
• Rektor som styrfunktion i en decentraliserad skolorganisation 
• Undervisningen av elever i behov av särskilt stöd 
• Läs- och skrivprocessen 
När det gällde utvärdering av rektor som styrfunktion så konstaterades;  

Enligt granskningen ges rektorn inte tillräckligt goda förutsättningar för att 

genomföra uppdraget i en mål- och resultatstyrd skola och för att leda det 

pedagogiska arbetet. De åtgärder som föreslås berör i stor utsträckning den lokala 

nivån, men kräver i viss mån också analyser och insatser från statens sida. På 

lokal nivå handlar åtgärderna om samspelet mellan rektorn och den överordnade 

kommunala ledningsfunktionen, såväl som mellan rektorn och skolans personal. 

Det krävs tydligare ansvarsvägar, uttalade krav och förväntningar samt 

uppföljning av resultaten. En översyn av de nationella bestämmelserna föreslås, 

liksom en bred satsning på kompetensutveckling avseende ledarskapet i skolan 

(Skolverket, 1999, s.6-7).   

6.1.2 Specialpedagogens uppdrag 
Blivande specialpedagoger har inte något statligt formulerat uppdrag utan det 
är arbetsgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifterna ska vara när de 
anställs som specialpedagoger. Utbildningen är däremot reglerad i 
högskoleförordningen. De ska kunna arbeta med att utveckla, utreda, 
undervisa och utvärdera för att på organisations-, grupp- och individnivå 
uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd (SFS 2007:638). 
Specialpedagogutbildningen är en påbyggnadsutbildning på tidigare 
genomförd lärarutbildning och de som antogs till utbildningen skulle ha 
tjänstgjort minst tre år som förskollärare, fritidspedagog, grundskollärare, 
gymnasielärare eller ämneslärare. 

Under 1990-talet när kommunerna fick ansvaret för hur det statliga 
uppdraget avseende mål- och resultatstyrning skulle genomföras ökade antalet 
elever i behov av särskilt stöd (Börjesson, 1997, Skolverket, 1998). I 
ovannämnda nationella kvalitetsgranskningsuppdrag som Skolverket 
genomförde 1998 var ett av de tre granskningsområdena, undervisningen av 
elever i behov av särskilt stöd. Uppdragets syfte var att undersöka vilka insatser 
som gjordes i grundskolan för elever i behov av särskilt stöd och hur 
verksamheten var upplagd med utgångspunkt att elevers svårigheter till stor 
del är beroende av det sammanhang som eleven befinner sig i och att 
utformningen av den undervisning som bedrivs inom klassens ram är av stor 
betydelse. I rapporten framgick att det fanns behov av alternativa arbetssätt i 
verksamheten för att ge möjligheter för att arbeta inkluderande så att elever 
skulle kunna delta i allt större utsträckning inom klassens ram, än vad som 
kunde avläsas i undersökningen. Det framgick att problemen för eleverna i 
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stor utsträckning uppstod i mötet med skolmiljön och undervisnings-
situationen, men att de flesta insatserna skedde på individnivå dvs att eleven 
fick speciella insatser. Behovet av specialpedagogik borde enligt utredarna vara 
en väg för att komma tillrätta med fokuseringen på den enskilde eleven som 
problembärare, men man betonade också behovet av att de som ska handleda i 
verksamheten förutom sin specialpedagogiska kompetens också ska ha 
ämnesspecifik kompetens för att få legitimitet bland de kollegor som ska 
handledas. I sammanfattningen av utvärderingen av området undervisningen 
av elever i behov av särskilt stöd konstaterades: 

Stor möda läggs ner på att genom tester och diagnoser tidigt hitta elever i behov 

av särskilt stöd i sin läs och skrivutveckling. Mångfalden tester motsvaras dock 

inte av pedagogiska insatser, som effektivt kan stödja elevernas lärande. Många 

engagerade lärare gör stora insatser, men det finns en brist på varierande 

pedagogiska strategier samt uppföljning och utvärdering av insatserna. 

Stödundervisningen bedrivs alltför ofta som ensidig färdighetsträning och 

behöver sättas in i ett sammanhang av kommunikation och meningsfullt lärande, 

för att ge kvalitativt tillskott till den vanliga undervisningen. Det finns stora 

behov av kompetensutveckling och forskning avseende det specialpedagogiska 

arbetet. Förkunskaperna för intagning till specialpedagogisk högskoleutbildning 

bör ses över (Skolverket, 1999 s.7).  

I utredningen till förändrad lärarutbildningen med titeln ”Kompetens åt alla” 
formulerades ett förslag till hur specialpedagogutbildningen skulle utformas. 
Den blivande specialpedagogen skulle från att ha varit inriktad på specifika 
svårigheter, syn- hörsel utvecklingsstörning och komplicerade inlärnings-
svårigheter nu utbildas på att kunna förstå elevers svårigheter/ elevers olikheter 
utifrån tre nivåer – organisation - grupp – och individnivå och ha kompetens 
att undervisa, utreda, utvärdera och utveckla. Från att ha varit en 
specialistutbildning var nu avsikten att specialpedagogutbildningen skulle bli 
en generalistutbildning och där specialpedagogen förväntades kunna arbeta 
både på organisations- grupp- och individnivå. Parallellt med att förändringen 
av specialpedagogutbildningen planerades föreslogs även att alla blivande 
lärare skulle få en generell kunskap om att möta elevers olikheter, dvs. få 
kunskap om de naturliga variationer som finns i skolans verksamhetsområde 
och specialpedagogik skulle förslagsvis läggas inom allmänna 
utbildningsområdet som skulle bli obligatoriskt för alla blivande lärare och på 
så sätt skulle alla lärare få viss kunskap (SOU 1999:63).  

6.2 Tre styrdokument 
I den mål- och resultatstyrda skolan åligger det enligt skollagen huvudmännen 
att se till att den personal som arbetar i skolan har kunskap om sitt uppdrag 
och har kunskap om de föreskrifter som gäller, särskilt de som anger målen för 
utbildningen.  
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Kommuner och landsting skall se till att lärare, förskollärare och fritidspedagoger 

som undervisar har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för det 

offentliga skolväsendet, särskilt de föreskrifter som anger målen för utbildningen” 

(SFS1999:887  Skollagen 2 kap. 7a§).  

Detta innebär att den som tjänstgör som rektor måste ha kunskap om de 
dokument som ska reglera skolans verksamhet eftersom det är rektor som 
ansvarar för att verksamheten som helhet inriktas på att nå målen.  

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn 

det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de 

nationella målen. Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt 

för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 

målen och till målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. Rektorn har 

ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 

för att….23.( UFB 2006/07,  Lpo 94, s. 233). 

Förutom att rektorerna ska ha kunskap om uppdraget förväntas också blivande 
specialpedagoger, som alla har någon form av lärarutbildning, också enligt 
skollagen ha kunskap om för verksamheten gällande föreskrifter. 

Elever har enligt skollagen rätt till likvärdig utbildning men har också 
skolplikt fr.o.m. 7 års ålder t o m 16 år (SFS 1991:1111, Skollagen 3 kap. 1§). 
Detta innebär att delta i skolans verksamhet, vilket för den enskilde eleven 
betyder att hon/ han ska kunna vistas i skolan under trygga former och där 
kunna erbjudas utbildning utifrån sina förutsättningar och det ansvaret vilar på 
skolhuvudmannen genom rektor som utförare av uppdraget. De styrdokument 
som har utgjort utgångspunkten för ovannämnda enkätundersökningar är som 
tidigare nämnts; 
• skollagens portalparagraf 
• förordningen om åtgärdsprogram 
• förordningen om individuell utvecklingsplan 

6.2.1 Skollagens portalparagraf 
Skollagen är det styrdokument som är överordnat läroplan, kursplaner, 
förordningar, föreskrifter (SFS 1985:1100) och den nu gällande skollagen är 
från 1985. Där finns den paragraf som har fått benämningen skollagens 
portalparagraf. Den ska som ordet anger fungera som riktmärke när övriga 
statliga styrdokument formuleras och tolkas och ska dessutom fungera som en 
tolkningsram när enskilda tjänstemän i skolans verksamhet ska genomföra 
uppdraget att erbjuda alla elever likvärdig utbildning. Nedanstående text som 
ursprungligen är från 1985 är den som ska ligga till grund för de beslut och 
handlingar som fattas inom skolans verksamhet. Vissa justeringar i 
formuleringarna har gjorts sedan 1985 och det anges genom den referens till 
SFS som görs efter texten.  

                                                        
23 Här räknas  15 punkter upp vad rektor har ansvar för. 
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Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala 

och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. 

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet. 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av 

särskilt stöd. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan 

skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja 

jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden (SFS 1985:1100, SFS 

1999:886).   

För att paragrafen ska ge avtryck i verksamheten krävs, att såväl skolhuvudmän 
som enskilda tjänstemän tolkar den formulerade texten och tar ställning för på 
vilket sätt den ska finnas med vid planering och genomförande av all 
verksamhet inom skolan och vad som avses med alla, elever i behov av särskilt 
stöd och likvärdig utbildning. 

6.2.2 Förordningstext som reglerar åtgärdsprogram 
Första gången som åtgärdsprogram omnämndes var i utredningen för skolans 
inre arbete (SOU 1974:53) där elev och föräldrar nämns som aktiva parter i 
arbetet kring elevers skolsvårigheter. I Lgr 80 skrivs för första gången 
åtgärdsprogram som begrepp in i ett av de styrdokument som ska reglera 
elevers utbildning. I den läroplanen framgår även att skolan skall arbeta 
förebyggande dvs. aktivt motverka att elever får svårigheter genom att anpassa 
organisation, arbetssätt och innehåll utifrån elevers olikheter.  

Arbetsenheten är den naturliga enhet inom vilken man skall försöka lösa olika 

problem. Diskussionerna inom ett arbetslag eller i elevvårdskonferensen kring en 

elevs problem skall utmynna i ett åtgärdsprogram.  

Av programmet, som bör utarbetas av skola, elev och föräldrar tillsammans och 

utgå från elevens behov, skall framgå vad det är man vill söka åstadkomma, 

exempelvis bättre läsfärdighet, ökad närvaro, större motivation, bättre 

samarbetsförmåga. Av programmet bör dessutom framgå med vilka medel och 

metoder man vill arbeta. 

Det är viktigt att söka stärka elevens självuppfattning och självtillit genom att 

utgå från elevens starka sidor. 

Först som ett resultat av mål- och metoddiskussionen finns det anledning att ta 

upp frågan om eventuell placering av eleven i annan grupp (Lgr 80, s. 54). 

Under de första åren efter övergången till mål- och resultatstyrning framgick 
av utvärderingar att alltfler elever bedömdes vara i behov av särskilt stöd men 
att åtgärdsprogram inte var vanligt förekommande för de elever som bedömdes 
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vara i behov av särskilt stöd. I Lpo 94 fanns formuleringen att åtgärdsprogram 
bör upprättas när elev var i behov av särskilt stöd men det fanns ännu inte 
reglerat i någon förordning. Den första förordningen för åtgärdsprogram kom 
att gälla från år 1995 och nu skrevs formuleringen ”ska upprättas” in och då 
enbart för grundskolan. För de elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd 
finns alltså sedan år 1995 kravet på åtgärdsprogram reglerat i 
grundskoleförordningen. Förordningstexterna kring åtgärdsprogram har 
förändrats vid några tillfällen och varje gång förändring har skett, har det 
föranletts av information, som framkommit vid bl a statliga utvärderingar, att 
situationen för enskilda elever eller elevgrupper har varit sådan att uppdraget 
att erbjuda likvärdig utbildning inte har genomförts. Då har regeringen bl a 
genom att tillsätta någon form av utredning tagit fram underlag för ny 
förordningstext. År 2001 skedde ytterligare en ändring i 
grundskoleförordningen. Den förändring som skrevs in då var med avseende 
på elev och föräldrars möjligheter att delta när åtgärdsprogrammet upprättas. 
Den skrivningen föranleddes av en enskild elevs anmälan gentemot den 
kommun där eleven hade haft sin skolgång. Anmälningen till Skolverket som 
tillsynsärende avsåg att eleven p.g.a. mobbning inte hade kunnat genomföra 
sin utbildning på ett för eleven acceptabelt sätt och att synpunkter från eleven 
och dennes föräldrar inte hade tagits tillvara. En utredning tillsattes som 
tittade på ett antal anmälningsärende och efter den utredningen skrevs alltså 
den formulering med avseende på elev och föräldrars möjlighet att delta i 
upprättande av åtgärdsprogrammet in.  

I samband med förändringen av grundskoleförordningstexten år 2001 
skrevs också för första gången förordningstext för krav på upprättande av 
åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd i gymnasieskolan (SFS 
2006:203) och för elever i behov av särskilt stöd i särskolan (SFS 2006:207). I 
departementsrapporten Ds 2001:19 betonades skolans ansvar avseende elevers 
möjlighet att nå framgång i skolan. Men i den utredning som gjordes av 
Skolverket (2003) framgick att åtgärdsprogrammen oftast var skrivna så att 
ansvaret för elevers bristande måluppfyllelse ofta förlades på den enskilde 
elevens bristande förmåga och att skolans ansvar inte tydliggjordes.  



96 

Olika förklaringsgrunder till de resultaten kan ses i: 
• att statens intention är att alla elever ska ges möjligheter till måluppfyllelse 

i enlighet med gällande läroplan och kursplaner men det är kommunerna 
som ansvarar för att det finns resurser för de insatser som föreskrivs i 
åtgärdsprogrammet 

• kommunernas uppdrag att genomföra det av staten formulerade uppdraget 
kan innebära dilemman: att ha ryggen fri när statliga inspektioner tittar på 
dokumentets existens samt för resursfördelning i kommunen 

Utifrån elevens perspektiv ska åtgärdsprogrammet vara ett aktivt dokument 
där skolan tar ansvaret för att skapa de pedagogiska villkor som gör att eleven 
kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Men om dokumentet skrivs så att 
elevens utveckling utgår från elevens bristande förmåga riskerar dokumentet 
att bli ett hinder i elevens framtida utveckling - och fungera som stämpling av 
eleven. Efter granskningar gjorda av Skolverket av hur åtgärdsprogram 
upprättades och vilka åtgärder som föreskrevs och där kritiken riktades mot att 
kommuner och skolor ensidigt förklarade elevernas behov av särskilt stöd som 
brister hos den enskilde eleven gjordes år 2006 ändringar i förordningstext 
kring åtgärdsprogram. Förordningstexten föreskriver att det åligger rektor att 
tillse att elevens eventuella behov av stödåtgärder utreds och först efter det att 
utredning har genomförts och om det vid analys av utredningen framkommer 
att eleven har behov av stödåtgärder skall åtgärdsprogram upprättas och där 
ska det framgå vilka elevens behov är och hur behoven ska tillgodoses. 24 Vid 
tiden för genomförandet av enkätundersökningarna var det nedanstående 
förordning som hade trätt i kraft. 

Åtgärdsprogram finns reglerat i grundskoleförordningen 5 kapitlet 1§ och i 
gymnasieförordningen 8 kap 1a § under rubrikerna särskilda stödinsatser. 
Eftersom ordalydelsen är likadan i båda förordningarna med undantag av 
eleven och vårdnadshavaren används här grundskoleförordningens text. 

I 4 kap. 1§ andra stycket skollagen (1985:1100) föreskrivs att särskilt stöd skall 

ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Beslut om särskilt stöd enligt detta 

kapitel fattas av rektorn om inte något annat följer av 5, 10§§. Om det genom 

uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare, eller på annat 

sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn 

se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, 

skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det 

framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas 

upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att 

delta när åtgärdsprogrammet utarbetas (SFS 2006:205). 

Åtgärdsprogrammet är elevens rätt till att få de insatser som han eller hon 
behöver för att nå de mål som är framskrivna i läroplan och kursplaner. 

                                                        
24 Allmänna råd för upprättande av åtgärdsprogram gavs ut först år 2008. Förskolan ska inte 
upprätta åtgärdsprogram för enskilda barn enligt Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 
2005). 
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Åtgärdsprogram som upprättas enligt grundskoleförordning och 
gymnasieförordning är offentliga handlingar och ska därmed vara skrivna så 
att de enligt offentlighetsprincipen kan hanteras som allmänna handlingar. 
Huvudsyftet med åtgärdsprogrammet är att i ett skriftligt dokument 
synliggöra vilka elevens behov av insatser är och vilka åtgärder skolan ska sätta 
in för att möjliggöra för eleven att nå läroplanens och kursplanernas mål.  

Åtgärdsprogrammet får inte innehålla uppgifter som enligt sekretesslagen 
(SFS 1980:100) kan komma enskild elev eller dennes anhöriga till skada. 
Fristående skolor är undantagna från offentlighetsprincipen men personalen är 
underställd sekretesslagen. När det gäller hur åtgärdsprogrammet förvaras är 
utgångspunkten att åtgärdsprogrammet är till för att möjliggöra för enskild 
elev att få det stöd i skolarbetet som gör att eleven ska klara skolarbetet enligt 
uppställda mål. Detta innebär att åtgärdsprogrammet ska vara tillgängligt och 
väl förankrat såväl hos den personal som ska ge stödinsatserna, som för eleven 
och dennes föräldrar. 

Om åtgärdsprogram blir ett fungerande verktyg eller enbart ett dokument 
som skrivs för att det är reglerat enligt förordning påverkas av olika faktorer i 
skolans verksamhet, där rektor tillskrivs en stor betydelse för att 
åtgärdsprogrammet ska fungera som stöd för elevens utveckling (Asp-Onsjö, 
2006). 

När det gäller förskolan ska inte åtgärdsprogram upprättas eftersom i 
förskolans läroplan framgår det att verksamheten ska planeras utifrån barns 
olika förutsättningar och det är verksamheten som ska anpassas och inga 
enskilda barn ska utvärderas (Skolverket, 2005b). 

6.2.3 Förordning kring individuella utvecklingsplaner 
I grundskoleförordningen och gymnasieförordningen finns inskrivet att läraren 
fortlöpande och minst en gång per termin genom utvecklingssamtal ska 
informera eleven och elevens vårdnadshavare om hur elevens 
kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. År 2006 gjordes i 
grundskoleförordningen ett tillägg om skriftlig individuell utvecklingsplan 
(SFS:2005:179).  

När information kom att individuella utvecklingsplaner skulle införas i 
grundskolan år 2006 beskrevs det som det var ett nytt styrdokument som hade 
utvecklats, men så var inte fallet. Individuella utvecklingsplaner som begrepp 
skrevs in i grundskoleförordningen 7 kap 2§ och skrevs då in i redan befintlig 
förordning nämligen den som reglerar utvecklingssamtalet.25 År 2001 
publicerades som tidigare nämnts en departementsrapport vars titel angav att 
elevers framgång i skolarbetet är skolans ansvar (Ds 2001:19). I den rapporten 

                                                        
25 I gymnasieskolan upprättas inte individuella utvecklingsplaner utan där upprättas 
individuella studieplaner för alla elever i samband med starten av det program som eleven 
blivit antagen till. Den individuella studieplanen ska utgöra grunden vid varje 
utvecklingssamtal som genomförs på gymnasiet (SFS 1995:1269). 
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kan man läsa embryot till individuella utvecklingsplaner och behovet av att 
skriftligt dokumentera alla elevers utveckling i såväl ämneskunskaper som 
social utveckling i samband med att beskrivningen och syftet med 
åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd skrivs fram. 

Åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner skall ju inte bara beakta den 

enskilde eleven utan även processen på grupp- och skolnivå. Det handlar om att 

arbetslagets planering kan utgöra en bas för såväl planering som uppföljning och 

utvärdering. Dokumentation är ett naturligt verktyg för att hantera, synliggöra 

och strukturera information (Ds 2001:19, s.34).  

År 2003 gav Myndigheten för skolutveckling utvecklingsmedel till ett antal 
skolor i landet för att de skulle pröva individuella utvecklingsplaner inom ett 
reglerat projekt. Parallellt under år 2003 började några privata 
utbildningsförlag introducera utbildningar och arbetsmaterial kring 
Individuella utvecklingsplaner runt om i landet, innan förordningstexten för 
utvecklingssamtal hade förändrats. En del av materialet har utformats som 
arbetsböcker och också i databaser där lärare, föräldrar och elev ska 
dokumentera elevens individuella utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt 
och där fokus ligger på elevens förmåga och inte på det som skrevs fram i 
ovannämnda departementsrapport att skolans arbete ska organiseras så att 
elever ges möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolverket gav 
under år 2005 ut allmänna råd till hur skolan skulle kunna tolka 
förordningstexten kring utvecklingssamtal och det skriftliga dokument som 
benämndes individuell utvecklingsplan (Skolverket 2005).26 I föreskriften 
framgår att den individuella utvecklingsplanen ska vara framåtsyftande och 
visa på elevens utvecklingsmöjligheter och att ansvaret för att skapa 
betingelserna för detta ligger på skolan.  

Vid tiden för enkäternas genomförande var det nedanstående text som var 
gällande i grundskola och särskola.  

Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 

skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens 

vårdnadshavare samtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling 

bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Informationen vid utvecklingssamtalet ska 

grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i 

läroplanen och kursplanerna. Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en 

framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser 

som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som 

möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan 

även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. 

Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av 

elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. 

                                                        
26 Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen Skolverket, 2005). 
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På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett komplement till 

utvecklingssamtalet även lämna annan skriftlig information om elevens skolgång 

än som avses i första stycket. 

Uppgifter i utvecklingsplanen och sådan information som avses i andra stycket 

får inte ha karaktären av betyg.  

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses 

i 5 kap. 1 § (SFS 2005:179). 

Individuella utvecklingsplaner som upprättas enligt grundskoleförordning är 
allmänna handlingar och ska därmed vara skrivna så att de enligt 
offentlighetsprincipen kan hanteras som allmänna handlingar. Huvudsyftet 
med individuella utvecklingsplaner är att i ett skriftligt dokument synliggöra 
elevens mål och vilka insatser som ska göras från såväl elev som skola för att 
måluppfyllelse för eleven ska kunna uppnås utifrån läroplanens och 
kursplanernas mål. Detta innebär att den individuella utvecklingsplanen ska 
vara tillgänglig för såväl elev, föräldrar som den personal som finns kring 
eleven i skolverksamheten. Den individuella utvecklingsplanen får inte 
innehålla uppgifter som enligt sekretesslagen (SFS 1980:100) kan komma 
enskild elev eller dennes anhöriga till skada. Fristående skolor är undantagna 
från offentlighetsprincipen men personalen är underställd sekretesslagen.  

Efter riksdagsvalet 2006 förespråkade utbildningsdepartementet vikten av 
att elever och föräldrar tidigt får veta hur eleverna klarar sin skolgång och 
önskemål om att tidigt ge omdöme och betyg diskuteras.27 Hur enskilda 
kommuner, skolor och lärare tolkar och genomför den förordning som 
huvudsakligen talar om den individuella utvecklingsplanen som ett redskap för 
att genomföra ett utvecklingssamtal är beroende av hur deras professionella 
handlande tar sig uttryck (Krantz, 2009). Utvecklingssamtalet kan enligt 
Hofvendal (2006) beskrivas som ett riskabelt samtal som har som syfte att vara 
utvecklande för elevens fortsatta lärande, men som samtidigt har funktionen 
att utvärdera elevens skolprestationer. Vad som skrivs i den individuella 
utvecklingsplanen om enskild elev påverkas av den gällande skoldiskursen 
(Andreasson, 2007).  

Individuella utvecklingsplaner ska inte upprättas i förskolan eftersom 
förskolans läroplan inte talar om enskilda barns måluppfyllelse utan att det är 
verksamhetens möjligheter att erbjuda barn goda utvecklingsbetingelser som 
utvärderas (Skolverket, 2005). I gymnasieskolan upprättas inte individuella 
utvecklingsplaner utan där upprättas individuella studieplaner för alla elever i 
samband med starten av det program som eleven blivit antagen till. Den 
individuella studieplanen ska utgöra grunden vid varje utvecklingssamtal som 
genomförs på gymnasiet (SFS 1999:844, SFS 2000:219).  

                                                        
27 Denna diskussion medförde att det blev en förändring i grundskoleförordningen 1/7 2008 
och nu kan skriftlig information med betygsliknande information ges (Skolverket, 2008).   
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6.3 Studiernas resultat 
Här redovisas var för sig, de två studier28 som genomförts kring vad rektorer 
respektive blivande specialpedagoger avser med styrdokument och hur de har 
tolkat de tre styrdokument29 som presenterats ovan samt hur de får kunskap 
om de statliga styrdokumenten och hur kunskapen om dem förs ut i 
verksamheten. I de två enkätundersökningarna ställdes dessutom frågor till 
informanterna om deras utbildningsbakgrund och i vilken verksamhet de 
arbetade. Enkäterna återfinns i bilaga 1 och 2 och innehåller fler frågor än de 
som slutligen redovisas i avhandlingen. I båda studierna är det samma 
styrdokumentstexter som utgör underlaget för frågorna. De styrdokuments-
texter som relateras i det här kapitlet är de texter som var gällande vid 
tillfällena då enkäterna besvarades.  

Rektorer respektive blivande specialpedagoger har vid ett enstaka tillfälle, i 
samband med utbildning, genom en enkät besvarat frågor allmänt kring 
styrdokument och specifikt kring två styrdokument. Enligt den definition av 
begreppen kunskapsbindning och kunskapsöverföring som görs i kapitel 3 
används begreppen vetande, osäkert vetande och bristande vetande som grader 
av vetande avseende styrdokumentens innehåll i redovisningen av de här två 
studiernas resultat. 

6.3.1 Resultat från rektorsenkäter 
87 rektorer som 2007 gick rektorsutbildningen vid ett av landets lärosäten 
besvarade enkäten (bilaga 1). Två av dem uppgav att de hade arbetat som 
rektorer i 24 respektive 29 år, vilket innebar att de då också arbetat i den 
regelstyrda skolan. För övrigt hade 26 rektorer arbetat 7 -17 år, 52 hade 
arbetat 3-6 år och 6 hade arbetat 1-2 år. De båda rektorerna som hade arbetat 
inom båda styrsystemen hade förskollärarutbildning som grundutbildning och 
tjänstgjorde vid frågetillfället i förskola och grundskola. I samband med att 
kommunerna fick ansvaret för att organisera skolans verksamhet 1991 fick ett 
stort antal föreståndare för förskoleverksamheten rektorsuppdrag. En av 
anledningarna var att de redan hade anställningar i kommunerna och eftersom 
förskoleverksamheten i de flesta kommuner kom att ingå i samma organisation 
som grundskolan erbjöds de då ofta tjänster som rektorer. 

I nedanstående tabell framgår rektorernas grundutbildning och i vilka 
verksamheter de tjänstgjorde vid frågetillfället. 

                                                        
28 Rektorer och blivande specialpedagoger i respektive studie har ingen planerad koppling 
till varandra utan har valts utifrån att de varit studerande vid rektorsutbildning respektive 
specialpedagogutbildning.  I de två grupperna av informanter finns geografisk spridning 
genom att de kommer från olika län och kommuner. 
29 Avseende skollagens portalparagraf ställdes frågorna kring det innehåll som paragrafen 
omfattar nämligen resursfördelning för alla elever och elever i behov av särskilt stöd samt 
vilka insatser som ges till elever i behov av särskilt stöd. 
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Tabell 7. Rektorers utbildningsbakgrund/verksamhetstjänstgöring 
Verksamhet 
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Förskollärare 5 9 7    3 24 
Fritidspedagog 1  4 1 1   7 
Grundskollärare  3 1 5 4   13 
Gymnasielärare  1    7  8 
Annan lärarutbildn.  1   3 3 2 9 
Lärarutb+ annan utb. 1 2 5 1  6 1 16 
Ej lärarutbildning   1 1 1 6 1 10 

Totalt 7 16 18 8 9 22 7 87 

 
I tabellen synliggörs variationen på rektorers utbildningsbakgrund och på de 
olika verksamhetsformer där de har sina anställningar.  

Styrdokumentens avtryck 

Rektorernas enkätsvar som har varit av öppen karaktär har skrivits in i ett 
exceldokument och varje fråga har bearbetats var för sig. Vid genomgången av 
alla enkätsvar har framkommit att variationsvidden på svaren har varit stor, 
vilket har synliggjort den mångfald av tolkningar av styrdokument som görs av 
enskilda rektorer. Kategorisering har gjorts med utgångspunkt från de olika 
frågorna och varierar beroende på frågans art (bilaga 1). 

Det vetande som kan avläsas i rektorernas samlade enkätsvar kring 
styrdokument samt vilket vetande enskilda rektorer uppvisar när det gäller 
styrdokument redovisas i löpande text och i nedanstående korstabeller30 (tabell 
8-13) varvat med citat. Citaten är kursiverade och visar exempel på svar som 
illustrerar de kategorier som finns med i de olika tabellerna. 

Vad rektorer avser med styrdokument kan delas in i två kategorier, där 63 
rektorer vet och kan benämna de styrdokument som reglerar skolans 
verksamhet och där 23 rektorer inte benämner styrdokumenten men däremot 
beskriver dess funktion. En rektor svarar inte på frågan. 

Lagar, förordningar, planer på nationell nivå samt planer, beslut på lokal nivå. 

Att de ger mig stöd och hjälp. Ett rättesnöre för att hävda likvärdigheten och 

rättssäkerheten för eleverna. 

Skollagen tillsammans med läroplan, kursplaner och förordningar och 
föreskrifter ska i den mål- och resultatstyrda verksamheten utgöra grunden för 

                                                        
30 Korstabeller har valts som komplement till den kvalitativa redovisningen av resultaten för 
att visa på eventuella samband mellan svaren avseende vetandet om styrdokumentens 
intentioner. 
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hur verksamheten organiseras och genomförs i enskilda kommuner och skolor. 
Kommunen har som huvudman ansvar för att tillse att de som tjänstgör inom 
skolans verksamhet har nödvändiga insikter om de dokument som anger 
riktningen på verksamheten (SFS 1999:887, Skollagen 2 kap § 7a). Rektor har 
som ansvarig ledare för verksamheten att arbeta för att elever erbjuds likvärdig 
utbildning och har i sin dubbla roll som den som ska se till att statens 
intentioner gör avtryck i skolan verksamhet samtidigt som rektor ska 
genomföra uppdraget enligt de direktiv och inom de ekonomiska ramar som 
den enskilda kommunen har fastställt (SFS 1990:1477, Lpo 94).  

För att skollagens portalparagraf (SFS 1999:886, Skollagen 1 kap §2) 
enligt ovanstående text ska vara möjlig att tolka och omsätta i handling är det 
nödvändigt att inom varje skola och kommun synliggöra vad som avses med 
elever i behov av särskilt stöd eftersom formuleringen i sig synliggör att det 
finns något i organisationen av utbildningen som gör att vissa elever är i behov 
av särskilt stöd för att få möjlighet att komma åt den likvärdiga utbildning som 
ska erbjudas alla elever. Vid bearbetningen av enkätsvaren kring frågan vilka 
elever som definieras som elev i behov av särskilt stöd i deras verksamhet har tre 
kategorier valts, där en kategori utgörs av elevers måluppfyllelse (25 svar), en 
kategori av elever med diagnos (9 svar) och en kategori av elever med 
varierande anledningar (51 svar). Två rektorer har ej svarat. 

De som har svårigheter att nå målen. Sociala orsaker, inlärning, dysfunktion. 

Barn som har diagnos eller utredning av råd och stödteamet. 

Pippi Långstrump. 

Alla barn är i behov av stöd, mer eller mindre. 

De barn som har något anpassat i verksamheten. 

När eleverna har definierats inom skolans verksamhet ska resurser fördelas 
såväl avseende alla elever som till elever i behov av särskilt stöd. I skollagens 
portalparagraf anges att hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt stöd. I 
nedanstående tabell 8 visas på hur resurser fördelas på de två målgrupperna. 
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Tabell 8. Sambandet mellan rektorers svar om resursfördelning till alla elever 
och till elever i behov av särskilt stöd 
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Total 
Utifrån individens behov 19 7 2 0 28 
Utifrån klassens behov 17 9 2 0 28 
Utifrån förvaltningsdirektiv 10 0 0 1 11 
Olika alternativ 10  1 1 0 12 

 

Ej svar/Obestämt svar 5 0 1 2 8 

Total 61 17 6 3 87 

 
När det gäller fördelning av resurser för alla elever anger 28 rektorer att man 
utgår från individens behov.  

Utefter behoven, hoppas jag. 

Utifrån de resurser vi får centralt avsätter vi resurserna utifrån det vi vet kring 

barnen, vilket med jämna mellanrum får ses över och ev. förändras. 

Eleven ska hjälpas utifrån var eleven befinner sig. Avlämning – överlämning är 

viktigt. Elevhälsans arbete. EVK. 

28 anger att man utgår från klassens behov. 
Genom samtal med arbetslag och därigenom görs bedömningar och fördelning av 

resurser. 

Ekonomin styr mycket hur mycket resurser som kan fördelas. 

Resursfördelningssystem i förskolan, mer resurser till yngre  barn. I skolan satsas 

det på mycket personal i lägre åldrar. 

12 anger olika alternativ, där en av rektorerna svarar; antal och särskilda 

behov  

Vilka insatser som ges för elever i behov av särskilt stöd anger 61 rektorer att det 
är varierande insatser som ges . 

Handledning och kompetensutveckling till enskild pedagog eller arbetslag, 

anpassad miljö och material, ej elevassistent. 

Hjälpmedel ( ex. till  dator ) köps in, tre lärare har ”stöd” i sin tjänst.  

Möjlighet/rättighet till arbete i mindre grupp delar av dag 

Specialpedagogiskt stöd, matte/språkstuga, enskild handledning,  

åtgärdsprogram, förlängd  studiegång. 

I tabellen kan avläsas att av de 17 rektorer som angett elevassistent som insats 
för elever i behov av särskilt stöd har 7 angett att man utgår från elevens 
behov.  
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Det kan vara elevassistent, handledning till personal, utökat mentorskap, 

kompensatoriska hjälpmedel, undervisning av specialpedagog. 

I förskolan färre barn i gruppen, och en extra resurs till arbetslaget, i skolan i 

första hand elevassistent och under varierande del av dagen undervisning i 

mindre grupp, vi har också ett särskilt autism - spår i grundskolan. 

9 rektorer som har utgår från klassens behov anger elevassistent som insats 
ibland tillsammans med andra insatser.  

Resurslärare, speciallärare, liten grupp, enskild undervisning, elevassistent, 

anpassade läromedel, tekniska hjälpmedel.  

Svaren på de här två frågorna visar på ett stort tolkningsutrymme avseende 
resursfördelning för alla elever och insatser för elever i behov av särskilt stöd. 

En av den här studiens huvudfrågor är vilka avtryck som styrdokumenten 
sätter i verksamheten. Med koppling till skollagens portalparagraf belyser 
rektorernas enkätsvar genom tabell 9 vilket samband det finns mellan de svar 
som de avgett angående de styrdokument som används för att garantera 
elevens rättssäkerhet dvs. rätt till likvärdig utbildning och på vilket sätt 
styrdokumenten syns i verksamheten. 

Tabell 9. Sambandet mellan rektorers svar om styrdokumentens avtryck i 
arbetet med eleverna och elevernas rättssäkerhet 

På vilket sätt syns styrdokument i det 

dagliga arbetet med eleverna? 
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Total 
Skollag 3 27 15 10 55 
Andra styrdokument 2 6 2 6 16 

 

Ej svar/obestämt svar 0 8 2 6 16 

Total 5 41 19 22 87 

 
I ovanstående tabell kan avläsas att skollagen anges av 55 rektorer som det 
styrdokument som de använder för att garantera elevens rättssäkerhet. Värt att 
notera är att 16 rektorer inte har angett vilket styrdokument som används för 
det här syftet.   
 

Skollag, förordningar, läroplaner 

Skollagen, gymnasieförordningen, läroplanenen Lpf 94, kommunal skolplan, 

SKOLFS, likabehandlingsplanen 

Har jag inte tänkt på 

Dålig kunskap  
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På frågan om på vilket sätt styrdokumenten syns i det dagliga arbetet med 
eleverna har svaren delats in i fyra kategorier, där enbart 5 rektorer anger att 
styrdokumenten ger effekt för eleven. 

Förhoppningsvis genom att barnen får det de har rätt till och uppnår målen.  

41 rektorer anser att styrdokumenten syns i personalens arbete. 
Mera genom att vi som arbetar har dem i ryggmärgen, än att vi dagligen slår 

upp saker i samlingarna. 

På lektioner så syns dessa i upplägget av undervisningen, skolans organisation 

ex. elevhälsan, elevgrupper - elevinflytande 

19 rektorer anger att styrdokumenten presenteras i dokument av olika slag. 
Finns på min skolas hemsida som länkar. I min skolas lokala arbetsplan, i 

åtgärdsprogram.   

22 rektorer har ej svarat på frågan om på vilket sätt styrdokumenten syns i 
verksamheten där eleverna finns och en rektor har svarat vet ej. 

 
I tabell 10 redovisas hur rektorer svarat på för vilka elever som åtgärdsprogram 
upprättas och hur de förvaras. 

Tabell 10. Sambandet mellan rektorers svar om upprättande av åtgärdsprogram 
och hur de förvaras 

Hur förvaras åtgärdsprogram? 

För vilka elever upprättas 
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Total 
Ej når målen 8 9 20 0 37
Svårigheter 2 3 3 0 8
Allmänt definierat 5 7 14 0 26
Elevhälsoteam 1 2 4 0 7
Förskolan 0 1 4 2 7

 

Ej svar/Obestämt 
svar 

0 0 1 1 2

Total 16 22 46 3 87

 
Åtgärdsprogrammet ska vara till för enskild elev där det efter utredning tillsatt 
av rektor har framkommit att eleven behöver särskilt stöd. Av programmet 
skall framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall 
följa upp och åtgärdas. Vilka eleverna är som slutligen har bedömts vara i 
behov av särskilt stöd och därmed ska ha ett åtgärdsprogram bestäms inom 
varje kommun och skola. Rektorernas svar på för vilka elever som 
åtgärdsprogram upprättas har delats in i sex kategorier med stor variation på 
svaren. Åtgärdsprogram ska inte upprättas för barn i förskolan eftersom det är 
förskolans verksamhet som ska utvärderas och inte enskilda barn (Skolverket, 
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2005), men av svaren kan utläsas att 7 rektorer anger att åtgärdsprogram 
upprättas medan en rektor anger att åtgärdsprogram inte upprättas i förskolan. 

Alla som inte når upp till  målen i något  ämne eller ”sociala färdigheter” 

Elever med någon form av diagnos sedan tidigare + alla som på något sätt har 

problem med att klara utbildningen 

För alla elever där någon form av insats krävs 

Där det vid  EVK framkommer att eleven har behov av särskilt stöd. 

Finns inte i förskolan  

Med utgångspunkt från att åtgärdsprogrammet är till för att eleven som 
bedömts vara i behov av särskilt stöd för att få tillgång till likvärdig utbildning 
innebär det att dokumentet ska vara tillgängligt så att mål, åtgärder och 
vem/vilka som ansvarar för att de olika åtgärderna genomförs, blir synligt för 
alla berörda såväl, elev, personal som föräldrar. Åtgärdsprogrammet är en 
allmän och offentlig handling och får inte innehålla uppgifter som kan komma 
den enskilde till skada. Enligt svaren anger 46 rektorer att åtgärdsprogrammen 
är inlåsta och därmed inte tillgängliga i den dagliga verksamheten och 22 
rektorer avger svar som signalerar tveksamhet i tillgängligheten av 
dokumentet.  

I en pärm i valvet 

Inlåsta hos mig 

Inlåsta i skåp samt på server med  inloggning 

I en särskild elevpärm 

16 rektorer anger att åtgärdsprogrammen är tillgängliga för elever och 
personal.  

Originalet arkiveras. Läraren, specialpedagogen och eleven äger det. 

Hos rektor + mentor - elev har kopia 

 
I tabell 11 redovisas hur rektorer svarat på för vilka elever som individuella 
utvecklingsplaner upprättas och hur de förvaras.  

Tabell 11. Sambandet mellan rektorers svar om upprättande av individuella 
utvecklingsplaner och hur de förvaras. 

Hur förvaras IUP? 

För vilka elever upprättas individuella 
utvecklingsplaner? T
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Total 
Definierad målgrupp 
enligt förordning 

15 7 2 8 32

Feltolkning av målgrupp 20 20 4 5 49

 

Ej svar/Obestämt svar 0 1 0 5 6

Total 35 28 6 18 87
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Lärare ska fortlöpande informera eleven och dennes föräldrar om elevens 
skolgång. I samband med utvecklingssamtalet skrivs den individuella 
utvecklingsplanen och den ska vara framåtsyftande och målen som skrivs ska 
relateras till läroplan och kursplaner (Skolverket, 2005c). Det är de elever som 
omfattas av grundskoleförordning 7 kap 1§, särskoleförordningen, 8 kap. 1§, 
specialskoleförordningen samt 5 kap. 3 § sameskolförordningen som ska ha 
individuell utvecklingsplan. Individuella utvecklingsplaner ska inte upprättas 
för barn i förskolan eftersom det är förskolans verksamhet som ska utvärderas 
och inte enskilda barn (Skolverket, 2005b). Gymnasieskolan upprättar inte 
heller individuella utvecklingsplaner utan har i stället individuella studieplaner 
(SFS 1999:844). Kategoriseringen av rektorernas svar har utgått från den 
verksamhet de har angett att de tjänstgör i och vilka förordningar som gäller 
för den verksamheten för upprättande av individuella utvecklingsplaner. 32 
rektorer har med varierande svar definierat målgruppen enligt gällande 
förordning. 49 av rektorernas svar har kategoriserats under kategorin 
feltolkning av målgrupp.  

För alla 

Alla ( i skolan) inte i förskolan 

I gymnasieskolan upprättas individuella studieplaner, uppdateras – samtalas 

kring utvecklingssamtalet 

För alla elever. Även förskolans barn har en utvecklingsplan 

För elever i behov av stöd 

Den individuella utvecklingsplanen ska vara tillgänglig för såväl elev som 
berörd personal så att den utgör ett aktivt redskap i det dagliga arbetet Den 
individuella utvecklingsplanen är en allmän och offentlig handling och får inte 
innehålla uppgifter som kan komma den enskilde till skada (Skolverket, 
2005c). Enligt kategorisering av svaren anger 35 rektorer att individuella 
utvecklingsplaner är tillgängliga dokument, varav 20 tillhör feltolkad 
målgrupp. 28 anger tveksam tillgänglighet, varav 20 tillhör feltolkad målgrupp. 
Enbart 6 rektorer anger att de individuella utvecklingsplanerna är inlåsta och 
därmed inte tillgängliga i den dagliga verksamheten.  

Hos eleven och hos läraren, sista skrivna sparas. 

Allmän handling finns i klassrummet hos eleven 

Hos mentorerna/klassföreståndarna och kopia hos familjen 

I databas 

Inlåsta samt server. 

Enskilda rektorers vetande om styrdokument 

Eftersom rektor som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal 
i skolan har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas 
på att nå de nationella målen, förväntas rektor veta vilka dokument som styr 
skolans verksamhet och veta vilket innehållet är. I det här avsnittet redovisas 
därför varje enskild rektors vetande kring styrdokument. Frågorna och svaren 
kring vad som avses med styrdokument och kring skollagens portalparagraf 
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räknas här som generella eftersom tolkningsutrymmet vad som anses med alla 
elever, likvärdig utbildning och elever i behov av särskilt stöd kan ses utifrån 
skollagen som ramlag. Däremot räknas frågorna och svaren kring 
åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner som specifika eftersom de 
båda dokumenten som är reglerade i förordningstext anger ett specifikt syfte 
med dokumenten.  

I tabell 12 redovisas enskilda rektorers vetande om styrdokument. De 
frågor som redovisats i tabellerna 8-11 har poängsatts efter att svaren bedömts 
efter styrdokumentens texter. 

Vetande= 2 poäng osäkert vetande= 1  Vet ej/ej svarat= 0  
För varje rektor har gjorts en poängsammanställning av svaren som har 

delats in i generella respektive specifika styrdokument, 4 st frågor max 8 poäng 
för de generella och 4 st frågor max 8 poäng för de specifika. Den 
sammanlagda poängen för vetandet kring generella och specifika 
styrdokument  redovisas i särskild bilaga. För varje rektor framgår utbildning 
och i vilken verksamhet som rektorerna arbetar (bilaga 3). Vid redovisningen i 
tabell 12   indelas rektorerna i kategorierna; vetande 8-7 poäng, osäkert 
vetande 6-5 poäng, bristande vetande 4-0 poäng.  

Tabell.12 Enskilda rektorers vetande avseende styrdokument generellt och 
specifikt 
Rektorers poäng 

 

 

 Styrdokument specifikt Summa 

Styrdokument  

generellt 

Bristande 

vetande 4- 

Osäkert 

vetande 6-5 

Vetande 8-7  

Bristande vetande 4- 1 3 0 4 
Osäkert vetande 6-5 21 3 0 24 
Vetande 8-7 42 13 4 59 

Summa 64 19 4 87 

 
I ovanstående tabell kan utläsas att 59 av rektorerna har ett vetande när det 
gäller vilka styrdokument som reglerar skolans uppdrag. Däremot när det 
gäller de specifika förordningstexterna och dess innehåll framkommer att en 
stor majoritet av rektorerna har ett bristande vetande. När det gäller 
rektorernas utbildningsbakgrund och förhållande till deras nivåer på vetandet 
kan inte utläsas något samband. Däremot framgår det vid granskning av 
materialet som utgör underlaget till bilaga 3 att i de verksamheter där 
förskolan ingår under rektors ansvarsområde tycks även förskolans barn 
omfattas av de förordningstexter som enbart gäller grundskolans verksamhet.  

Informationsspridning om statliga styrdokument  

I den mål- och resultatstyrda skolan är det skolhuvudmannen som bestämmer 
hur verksamheten skall organiseras men däremot är det reglerat i skollagen 2 
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kap § 7a (SFS 1999:887) att rektorer skall tillse att den personal som arbetar i 
skolans verksamhet har insikter om uppdraget och framförallt med avseende 
på de föreskrifter som anger målen för verksamheten. I nedanstående tabell 
redovisas de olika informationskällor som rektorer angett med avseende på hur 
de får kännedom om statliga styrdokument och hur de sprider informationen 
vidare. 

Tabell 13. Hur rektorer får kännedom om statliga styrdokument och dess 
innehåll i den mål- och resultatstyrda verksamheten och vem som informerar 
personalen. 
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Total 
Staten ( Skolverket, RUT) 15 9 5 5 3 37
Förvaltningen 3 1 1 0 0 5
Andra källor 14 7 5 7 3 36

  

Ej svar/obestämt svar 6 0 0 2 1 9

Total 38 17 11 14 7 87

 
Alla rektorer som svarat på frågorna gick, som tidigare framgått, vid 
tidpunkten för studierna en statlig rektorsutbildning/RUT och fick därigenom 
vid olika tillfällen information om uppdraget och om gällande styrdokument. 
Vid tolkningen av svaren framgår att mer än en tredjedel får sin information 
från statlig myndighet och utbildningsanordnare och ungefär lika många anger 
andra källor och där det är stor variation på vad som avses med andra källor. 

Rektorsutbildningen, i vanliga fall fungerar det inte på något bra sätt i min 

kommun. 

Skolverkets hemsida och nyhetsbrev 

Läs, studera, reflektera, utbildning, konferenser. 

Genom att vara påläst, men även i praktiken omsätta, tolka teori till praktik i 

exempelfall ur verkligheten 

Hålla sig omvärldsorienterad, Internet, tv, andra rektorskollegor, förvaltning 

Ett fåtal anger att de får informationen via den kommunala förvaltningen. 9 av 
rektorerna har angivit ett obestämt svar eller inte svarat på frågan avseende hur 
de får kännedom om styrdokumenten. 

När det gäller hur informationen förs vidare till personalen i verksamheten 
avseende förordningstexterna för åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner åligger det rektor att se till att personalen har kännedom om 
uppdraget och därmed också veta vad som står i de dokument som reglerar 
uppdraget. Det är en stor andel av rektorerna som anger att de informerar 
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antingen ensamma eller tillsammans med andra yrkesgrupper inom skolan. 
Några av rektorerna uppger att informationen sker via andra informatörer och 
ytterligare några är osäkra eller har ej svarat. Vid sammanfattningen av 
enskilda rektorers grad av vetande är det värt att beakta att enbart 4 av 87 
rektorer har uppnått vetande dvs. kännedom om de specifika styrdokumentens 
innehåll (tabell 12). Detta bör uppmärksammas med tanke på att de som 
rektorer ansvarar för att personalen som arbetar i verksamheten har kunskap 
om de författningar som styr verksamheten avseende framförallt elevernas 
måluppfyllelse. Huruvida de rektorer som har besvarat enkäterna i sin 
praktiska utövning har kunnande och erfarenhet för sin yrkesutövning framgår 
inte av enkäterna, men eftersom utgångspunkten i avhandlingen gäller statliga 
styrdokuments betydelse i skolans verksamhet är det vetande om dokumentens 
intentioner som rektorerna uppvisar genom sina svar relevanta. 

6.3.2 Resultat från blivande specialpedagogers enkäter 
44 blivande specialpedagoger31 som år 2006 gick sin utbildning till 
specialpedagoger vid samma lärosäte har besvarat liknande enkätfrågor kring 
styrdokument, skollagens portalparagraf, förordningstexterna kring 
åtgärdsprogram samt individuella utvecklingsplaner som rektorerna har gjort. 

För att vara behörig till att antas till utbildningen som specialpedagog, 
vilken är en påbyggnadsutbildning måste de sökande ha en lärarexamen och 
till lärarexamen räknas förskollärare, fritidspedagog, grundskollärare, 
gymnasielärare och ämneslärare. Dessutom krävs att de tjänstgjort som lärare i 
minst tre år efter examen. Specialpedagogutbildningen är en 
generalistutbildning och läses gemensamt oavsett vilken lärarexamen de 
studerande har. Vid avslutade studier står det i den studerandes examensbevis 
vilken lärarexamen som ligger till grund för specialpedagogexamen. De 
studerande sökte enligt 3 kvoter där man vid aktuellt lärosäte använde sig av 
kvoterna 1/4 förskollärare och fritidspedagoger, 2/4 grundskollärare och 1/4 
gymnasielärare. Eftersom det endast var ett fåtal gymnasielärare som sökte 
utbildningen fördelades gymnasielärarkvoten mellan de övriga kvoterna. 
Majoriteten av de studerande på utbildningen hade sin lärarbehörighet som 
grundskollärare. Alla de blivande specialpedagoger som svarat på frågorna 
gick, som tidigare framgått, vid tidpunkten för studierna, utbildning till 
specialpedagog, men hade kommit olika långt i sin utbildning. Inom ramen 
för utbildningen fick de vid olika tillfällen information om uppdraget och om 
gällande styrdokument. 

I nedanstående tabell framgår de 44 blivande specialpedagogernas 
grundutbildning och i vilka verksamheter de tjänstgjorde vid frågetillfället. 

                                                        
31 Det var 45 blivande specialpedagoger som tog del av enkätmaterialet men en av dem 
svarade ej på frågorna kring utbildning och verksamhet samt ett flertal av frågorna men 
finns med i materialet, antingen som ej svarat eller avgett svar, men finns inte med i 
sammanställningen i tabell 16 om utbildningsbakgrund och verksamhetstjänstgöring. 
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Tabell 14 Blivande specialpedagogers utbildningsbakgrund/verksamhets-
tjänstgöring 
            Verksamhet 
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Totalt 

Förskollärare 3 3 2      8 
Fritidspedagog  2     1 1 4 
Grundskollärare   9 1 5 1 5 5 26 
Gymnasielärare      1   1 
Annan lärar.utb.   1      1 
Lärarutb.+annan utb.   2    2  4 

Totalt 3 5 14 1 5 2 8 6 44 

 
I tabellen synliggörs variationen på de olika verksamhetsformer där de har sina 
anställningar.  

Styrdokumentens avtryck 

I nedanstående tabeller redovisas de blivande specialpedagogernas svar på 
enkätfrågorna (bilaga 2). Frågorna är formulerade så att de ska avspegla hur 
styrdokumenten tolkas i den verksamhet där informanterna tjänstgör. De 
blivande specialpedagogerna är enskilda tjänstemän som ingår i en 
organisation där rektor är ansvarig för ledningen av verksamheten och där 
deras möjligheter att påverka styrdokumentens avtryck är beroende av olika 
faktorer. Deras enkätsvar som har varit av öppen karaktär har skrivits in i ett 
exceldokument och varje fråga har bearbetats var för sig. Vid genomgången av 
alla svaren har på samma sätt som för rektorerna framkommit att 
variationsvidden har varit stor, vilket har synliggjort den mångfald av 
tolkningar av styrdokument som görs ute i enskilda kommuner och skolor där 
varje kommunal huvudman ansvarar för på vilket sätt uppdraget ska 
genomföras. Kategorisering har gjorts med utgångspunkt från de olika 
frågorna och varierar beroende på frågans art (bilaga 2). Som nämnts i 
samband med redovisningen av studie 3 kring hur rektorer tolkar 
styrdokument och betydelsen av att inom varje skola och kommun synliggöra 
vad som avses med likvärdig utbildning, alla elever och elever i behov av särskilt 
stöd redovisas de svar som blivande specialpedagoger avgett om styrdokument 
generellt och specifikt med koppling till de verksamheter där de tjänstgör. De 
blivande specialpedagogernas svar på enkätfrågorna ger en bild över hur de 
uppfattar styrdokumentens avtryck i sina verksamheter. Deras svar redovisas i 
löpande text och i nedanstående korstabeller (tabell 15-18) varvat med citat.  
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Vad blivande specialpedagoger avser med styrdokument kan delas in i två 
kategorier, där 28 vet och kan benämna de styrdokument som reglerar skolans 
verksamhet. 

Skollagen, Lpo 94, Lokala kursplaner, Barnomsorgs- och skolplan i kommunen. 

15 av dem benämner inte styrdokumenten men beskriver däremot dess 
funktion. 

Dokument  som lägger riktlinje för verksamheten. 

En av de blivande specialpedagogerna har inte besvarat frågan. 
Av enkätsvaren kan utläsas att variationen på vad som avses med 

styrdokument är stor men de blivande specialpedagogerna har kännedom om 
styrdokumenten som reglerar uppdraget antingen som dokument eller som 
funktion. 

När det gäller skollagens portalparagraf som här har bedömts som generellt 
styrdokument finns där också en bred variation på svaren med avseende på vad 
som avses med resurser till alla, elever i behov av särskilt stöd och stödinsatser i 
de verksamheter där de tjänstgör. Vilka barn/elever som definieras som 
barn/elever i behov av särskilt stöd i verksamheten varierar stort i de svar som 
avgetts men har slutligen delats in i fyra kategorier; inte når målen, har 
diagnoser, varierande anledningar eller har ej svarat.  

 
9 informanter har angett att eleverna inte når målen. 

Barn som inte når upp till målen, eller visar dåliga resultat på tester. 

De som ej når målen i kärnämnena Sv och Ma, till viss del engelska. De som av 

olika orsaker inte fungerar i en stor grupp. 

Elever med diagnoser anges av 6 informanter. 
Elever med dyslexidiagnos samt elever som är utåtagerande, även elever inom 

NP, en elev med svår diabetes har assistent. 

De som hamnar under 15% gräns, diagnoser/andrafunktionshinder 

28 anger att det är varierande anledningar som avgör om barn/elever bedöms 
vara i behov av särskilt stöd. 

Kriterielistan är lång, ca 15 punkter. Allt från koncentrationsstörning till sociala 

svårigheter samt utvecklingsförseningar. 

De som av olika anledningar inte ”hänger med” i ordinarie undervisning, socialt, 

kunskapsmässigt, olika funktionshinder etc. 

Elever med emotionella behov, läs- och skrivsvårigheter, utvecklingsstörning, 

autism, ” bokstavsbarn”,  barn med invandrarbakgrund 

Två av informanterna svarade inte på frågan. 
 
Hur resursfördelningen går till med avseende på alla barn/elever och vilka 

insatser som ges till barn/elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd 
redovisas i tabell 15. Enligt skollagens tidigare omnämnda portalparagraf ska 
hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 
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Tabell 15. Blivande specialpedagogers svar om resursfördelning till alla elever 
respektive elever i behov av särskilt stöd 

Vilka insatser ges till de barn/elever som bedöms 

vara i behov av särskilt stöd? 

Hur går 

resursfördelningen till med 

avseende på alla 

barn/elever? V
ar

ie
ra

n
d

e 
in

sa
ts

er
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le
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si

st
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t 
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il

d
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E
j 
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/ 

ob
es

tä
m

t 
sv

ar
 

Total 
Utifrån klassens 

behov 

13 4 3 1 21

Direktiv från 

förvaltningen 

10 2 0 0 12

Vet ej 4 1 1 0 6

 

Ej svarat 2 1 1 2 6

Total 29 8 5 3 45

 
21 av de blivande specialpedagogerna anger att resursfördelningen sker utifrån 
klassens behov och 12 anger att resursfördelning sker utifrån direktiv från 
förvaltningen. 

Läraren behöver vara bra på att lägga fram sin sak och föra elevens talan 

Vi genomför speciella tester och de ska verka som underlag 

Man har grundpeng och sedan skriver lärare åtgärdsprogram som är utöver det 

vanliga som ligger till grund för resursfördelningen 

Uträknade fastställda normer som kommunen har  

Av de blivande specialpedagogerna är det 6 som inte vet hur 
resursfördelningen går till och 6 som inte svarat. 

Ingen aning.  

Vilka insatser som ges till de elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd 
har indelats i fyra kategorier. De vanligast förekommande insatser som erbjuds 
barn/elever i behov av särskilt stöd i de blivande specialpedagogernas 
verksamheter anges vara av varierande art beroende av elevernas behov, 
därefter anges  elevassistent och särskild undervisningsgrupp  som insats. 

Olika t ex hjälp hos dyslexilärare, förlängd studietid. 

Ett antal timmar hos speciallärare, resurslärare för att ta igen ”missad” kunskap 

Extra resurser i form av personal 

Arbetslaget ska lösa det 

Elevassistenter i klass, mindre undervisningsgrupper, tekniska hjälpmedel 

Små undervisningsgrupper, specialundervisning 

Variationen på vilka elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd och 
variationen på stödinsatser i verksamheterna kan tänkas utmana begreppet 
likvärdig utbildning för alla elever. 
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I nedanstående tabell redovisas de svar som de blivande specialpedagogerna 
har avgett angående för vilka elever som åtgärdsprogram upprättas och hur de 
förvaras i den verksamhet där de tjänstgör. 

Tabell 16. Blivande specialpedagogers svar för vilka elever som åtgärdsprogram 
upprättas och hur de förvaras 

Hur förvaras åtgärdsprogram? 

För vilka elever upprättas 

åtgärdsprogram? T
il

lg
än

gl
ig

t 

d
ok

u
m

en
t 

T
ve

ks
am

 

ti
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n

gl
ig

h
et
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at

 

Total 
Når ej målen 8 2 10 0 0 20
Varierande 

anledningar 

2 2 7 0 0 11

Upprättar ej 0 0 1 3 0 4
Förskolan 1 0 2 2 0 5

 

Ej svarat 0 0 0 0 5 5

Total 11 4 20 5 5 45

 
Den vanligaste anledningen till att åtgärdsprogram upprättas är för de elever 
som inte når målen och därefter är det varierande anledningar. Av svaren 
framgår det att åtgärdsprogram upprättas i förskolan även om förordningen för 
åtgärdsprogram inte omfattar förskolan. 

För elever som riskerar att inte nå målen i ma, eng, sv. 

För de elever som inte når uppsatta mål eller inte fungerar i gruppen av andra 

skäl. 

Elever som behöver särskilda åtgärder enligt utredningar 

Barn som bedöms ha någon form av svårigheter i sin utveckling- språkligt, 

socialt, motoriskt, emotionellt, kognitivt t ex. 

När det gäller förvaringen av åtgärdsprogram anger 11 informanter att 
dokumentet är tillgängligt. 

I pärm på arbetsrummet, samt hemma hos eleven. 

Diarieförda i pärm i arkiv. Föräldrar får kopia liksom lärare. 

20 av informanterna anger att åtgärdsprogrammen är inlåsta i arkiv eller i 
skåp, vilket innebär att dokumentet inte är tillgängligt i det dagliga arbetet. 

Dokumentarkiv 

Inlåst i kassaskåp där endast rektorn och expeditionspersonal har nyckel 

Åtgärdsprogram är som ovan beskrivits ett dokument som ska vara till för 
enskild elev och som ska upprättas om det efter genomförd utredning 
framkommit att eleven är i behov av särskilt stöd (SFS 2006:205). Av 
programmet skall framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur 
åtgärderna skall följas upp och åtgärdas. Detta innebär att dokumentet ska 
vara tillgängligt så att mål, åtgärder och vem/vilka som ansvarar för att de olika 
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åtgärderna genomförs blir synligt för alla berörda såväl, elev, personal som 
föräldrar.  

I nedanstående tabell redovisas de svar som de blivande specialpedagogerna 
har avgett angående för vilka elever som individuella utvecklingsplaner 
upprättas och hur de förvaras i den verksamhet där de tjänstgör. 

Tabell 17. Blivande specialpedagogers svar för vilka elever individuella 
utvecklingsplaner upprättas och hur de förvaras  

Hur förvaras individuella 

utvecklingsplaner? 

För vilka elever upprättas 

individuella 

utvecklingsplaner? T
il

lg
än

gl
ig
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d
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Total 
Definierad 
målgrupp 

17 5 7 2 0 31 

Feltolkad 

målgrupp 

0 2 0 1 0 3 

Upprättar ej 0 0 0 7 0 7 

 

Ej svarat 0 1 1 0 2 4 

Total 17 8 8 10 2 45 

 
I tabell 17 kan avläsas att för den målgrupp som omfattas av förordningen så 
anger 17 av de blivande specialpedagogerna att dokumentet är tillgängligt och 
därmed kan användas i den dagliga verksamheten. 

För alla elever 

7 av informanterna anger att individuella utvecklingsplaner inte upprättas i 
deras verksamhet. En av förklaringarna till detta kan tänkas vara att 
förordningen infördes under våren 2006 och att informationen inte nått ut till 
de verksamheter där de tjänstgjorde (SFS 2005:179).  
Men som tidigare nämnts omfattas inte förskolans barn och inte 
gymnasieskolans elever av detta. Bland de blivande specialpedagogerna var det 
enbart 3 som angav att individuella utvecklingsplaner upprättades för annan 
målgrupp än de som definierats enligt förordningarna. 

Informationsspridning om statliga styrdokument  

I den mål- och resultatstyrda skolan är det som tidigare nämnts 
skolhuvudmannen som bestämmer hur verksamheten skall organiseras men 
däremot är det reglerat i skollagen (SFS 1999:887, 2 kap § 7a) att rektorer 
skall tillse att den personal som arbetar i skolans verksamhet har kunskap om 
uppdraget och framförallt avseende alla elevers måluppfyllelse. Innehållet i de 
statliga styrdokumenten skall avspeglas på mikronivån där personal och elever 
befinner sig. Detta innebär att inom de verksamheter där de blivande 
specialpedagogerna tjänstgör är de beroende av den information som sprids 
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om gällande styrdokument. I nedanstående text och i tabell 18 redovisas hur 
de blivande specialpedagogerna tolkar att information förmedlas kring statliga 
styrdokument i deras verksamheter. På frågan om i vilka sammanhang som 
styrdokument diskuteras har de blivande specialpedagogerna avgett följande 
svar; 
• 20 anger varierande sammanhang 
• 9 anger arbetslaget 
• 4 anger olika slags konferenser direkt kopplade till skolans verksamhet 
• 3 anger med direkt koppling till enskilda elever och deras måluppfyllelse 
• 8 anger ej förekommande eller sporadiskt förekommande 
• 1 har ej svarat 
36 av informanterna anger alltså att det sker diskussioner om styrdokument i 
deras respektive verksamheter även om det sker i olika konstellationer. 
Däremot är det 8 av informanterna som anger att diskussion inte förekommer 
eller enbart sporadiskt. För att ur rättssäkerhetssynpunkt för enskilda elever 
kunna erbjuda likvärdig utbildning, bör utgångspunkten vara att det inom 
varje skola och kommun finns diskussion och ett gemensamt ställningstagande 
kring vilka elever som definieras som alla elever dvs. en genomgång av vilka 
elever som finns under ett läsår och vilken organisation som krävs för att möta 
deras varierande förutsättningar samt vilka elever som bedöms vara i behov av 
särskilt stöd. De beslut som fattas med avseende på vilka eleverna är och vilka 
rutiner som ska gälla utgör sedan grunden på meso- och mikronivå för att 
kunna tolka förordningstexterna kring åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner med utgångspunkt att både åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner är dokument som ska garantera elevers rätt till likvärdig 
utbildning. Vem/vilka som informerar de blivande specialpedagogerna om 
förordningstexterna till åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner 
redovisas i nedanstående tabell. 
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Tabell 18. Belyser genom blivande specialpedagogers svar hur skolans 
tjänstemän får kännedom om specifika statliga styrdokument och dess innehåll 
i den mål- och resultatstyrda verksamheten. 

Vem/vilka informerar personalen om den 

förordningstext som reglerar användandet 

av individuella utvecklingsplaner? 
Vem/vilka informerar 

personalen om den 

förordningstext som 

reglerar användandet av 

åtgärdsprogram?  R
ek

to
r 
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Total 
Rektor 9 1 1 1 2 14 
Rektor + annan 

person 

1 4 0 0 0 5 

Specialpedagog/ 
speciallärare 

1 1 1 1 0 4 

Ingen 0 0 5 3 0 8 
Upprättar ej 2 0 1 1 0 4 

 

Ej svarat 3 1 1 2 3 10 

Total 16 7 9 8 5 45 

 
I tabell 18 framgår av svaren från de blivande specialpedagogerna att 
information kring åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner har getts 
till ungefär hälften av verksamheterna men att lika många anser att de 
antingen inte får information, eller att de inte upprättar dokumenten i sin 
verksamhet eller att de inte har svarat. 

När det gäller de specifika förordningstexterna och dess innehåll 
framkommer att informationen ute i de angivna verksamheterna är bristfällig. 
Vilken grad av vetande med avseende på styrdokumentens intentioner som 
förekommer hos de som informerar enligt tabell 18 går inte att avläsa. Men att 
en så stor andel av de blivande specialpedagogerna anger att information om 
förordningstexterna inte förekommer är i sig en indikator på att det finns stor 
osäkerhet angående om styrdokument och dess intentioner når ut till den 
personal som i mötet med eleverna ska omsätta intentionerna i den 
pedagogiska praktiken.  

6.4 Sammanfattning av studie 3 och 4 
Från de två studierna sammanfattas resultaten utifrån de två frågor som 
inledde kapitel 6. 
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6.4.1 Vilka avtryck sätter statliga styrdokument i den mål och 
resultatstyrda verksamheten? 
Både rektorer och blivande specialpedagoger visar på att de har kännedom om 
vilka styrdokument som reglerar verksamheten. Vad som avses med 
styrdokument kan enligt svaren tolkas både som vilka dokument som ska ligga 
till grund för det uppdrag som ska genomföras men också vilken funktion 
styrdokumenten kan fylla. Att sammanlagt 33 av rektorerna ej anger skollagen 
som garant för elevers rättsäkerhet tolkas här som att det styrdokumentet inte 
gjort avtryck med avseende på styrdokumentets funktion som garanti för 
enskilda elevers rätt till likvärdig utbildning.   

När det gäller tolkningen av skollagens portalparagraf som är uppdelad i tre 
frågor, avseende alla elever, elever i behov av särskilt stöd och vilka stödinsatser 
som ges för elever i behov av särskilt stöd visar både rektorer och blivande 
specialpedagoger på den stora variation som förekommer. Detta kan förstås 
mot den bakgrund att ansvaret för att genomföra uppdraget och därmed att 
fördela resurserna för genomförandet av uppdraget ligger hos de enskilda 
kommunerna. I skollagens 4 kap 1§ för grundskolan och 
gymnasieförordningen 8 kap 1§ står det att särskilt stöd skall ges till elever 
som har svårigheter i skolarbetet. Beslut om särskilt stöd och åtgärder fattas av 
enskild rektor men det är kommunen som fördelar resurserna.  

De stora variationerna med avseende på vad som avses med elever i behov 
av särskilt stöd och vilka stödinsatser som erbjuds visar på betydelsen av den 
tolkning som görs av enskilda tjänstemän såväl på meso- som mikronivå med 
avseende på enskilda elevers rätt till likvärdig utbildning. 

När det gäller rektorernas kunskaper om specifika styrdokument såsom 
förordningstexterna kring åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner 
visar sammanställningen på bristande kunskaper om innehållet och också för 
vilka målgrupper dokumenten ska upprättas. För de rektorer som har sin 
tjänstgöring i såväl förskola som grundskola tycks grundskolans styrdokument 
gälla även för förskolans verksamhet. Förordningstexterna kring 
åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner har skrivits fram för att 
reglera enskilda elevers rätt att få möjlighet att nå målen enligt gällande 
läroplan och kursplaner. De är också offentliga handlingar vilket innebär att de 
ska vara tillgängliga dokument i den dagliga verksamheten där elev och 
skolpersonal finns. Att dokumenten är offentliga handlingar innebär också att 
de inte får innehålla uppgifter som enligt sekretesslagen kan komma den 
enskilde eller deras närstående till skada.  

Enligt förskolans läroplan och de föreskrifter som reglerar den 
verksamheten ska inte enskilda barn utvärderas utan det är verksamhetens 
måluppfyllelse som ska bedömas (Skolverket, 2005). Förskolans verksamhet 
lyder också under en strängare sekretess än grundskola och gymnasieskolan 
och därför uppstår en problematik kring de åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner som upprättas i förskolan. Avtrycken av styrdokumenten i 
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den här studien visar på mångfalden av tolkningar av de statliga dokument 
som ska utgöra underlag för likvärdig utbildning och visar att den kunskap 
som är bunden till enskilda tjänstemän avseende tolkningen av styrdokument 
varierar väsentligt. Den kunskap som binds hos enskilda tjänstemän i det 
målstyrda systemet avseende uppdraget att erbjuda likvärdig utbildning är 
beroende av att styrkedjan enligt tabell 2 i kap 3 fungerar så att gällande 
styrdokument tolkas mellan de olika nivåerna och inom nivåerna utifrån 
ursprungstexterna. Detta innebär att alla tjänstemän på såväl meso- som 
mikronivå ska ha ett vetande om texterna. Utifrån detta vetande kan sedan 
uppdraget genomföras i de olika verksamheterna där varje kommun och skola 
beslutar hur uppdraget ska organiseras och vilka pedagogiska villkor som ges 
till skolans personal för att kunna möta alla elever. Men av resultaten i studie 3 
och 4 framgår att den mångfald av tolkningar som sker av uppdraget att 
erbjuda alla elever likvärdig utbildning innebär att enskilda elever blir 
beroende av vilken kunskap som binds hos enskilda tjänstemän på såväl meso- 
som mikronivå och hur det professionella handlandet tar sitt uttryck. 

6.4.2 Hur sker kunskapsöverföringen av de statliga 
styrdokumenten i den mål- och resultatstyrda verksamheten? 
Av enkätsvaren framstår i båda studierna att informationskällorna med 
avseende på att få kunskap om uppdraget varierar och också de forum som 
diskussionerna sker i varierar stort. Det tycks inte finnas något reglerat system 
för hur informationen om uppdraget, som är formulerat i statliga 
styrdokument på makronivå (formuleringsarenan), ska överföras för att ge de 
avtryck i verksamheten på mikronivå (realiseringsarenan), som överensstämmer 
med statens intentioner. Kunskapsöverföringen avseende styrdokumenten och 
dess innehåll enligt analysmodellen (tabell 2) tycks vara av varierande art och 
är beroende av att den information som utgår från makronivå tolkas och 
översätts från den ursprungliga texten för att de avtryck som ska synas på 
mikronivån där eleverna finns är relevanta och att texternas innehåll inte 
omtolkas inom och mellan nivåerna. 
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7. ELEVASSISTENTEN  
SOM TJÄNSTEMAN  

Elevassistenter anställs inom skolans verksamhet för de barn och elever som 
bedöms vara i behov av andra insatser än de som kan ges av den ordinarie 
lärarpersonalen. I skollagens 4 kap. 1§ framgår vad utbildningen i grundskolan 
skall syfta till. 

Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och 

färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. 

Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan.  

Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet (SFS 

1991:1111) 

Elevassistenter tillhör en yrkesgrupp inom skolans verksamhet vars uppdrag 
inte är specifikt reglerat i statliga styrdokument. Det finns heller ingen 
formulering i skollagen eller i grundskole- eller gymnasieförordningen som 
beskriver de arbetsuppgifter som elevassistenter kan tänkas utföra, men om 
eller när de genomför undervisning omfattas de av den paragraf som reglerar 
skolhuvudmannens ansvar att för uppdraget i skolan tillse att de som 
undervisar har kunskap om de föreskrifter som styr målen för elevers 
utbildning (SFS 1999: 887, Skollagen 2 kap, § 7). Att arbeta som elevassistent 
innebär att uppdraget är fokuserat på att ge riktat stöd åt en eller flera elever. I 
grundskoleförordningen  kap. §§1-10, motsvarande i gymnasieförordningen, 
benämns under rubriken särskilda stödinsatser ett antal insatser som kan ges 
för de elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd. Där framgår att när en 
elev bedöms vara i behov av särskilt stöd ska det efter en utförd utredning på 
uppdrag av rektor i ett åtgärdsprogram framgå vilka elevens behov är, hur de 
ska tillgodoses och hur de ska följas upp och utvärderas. I § 4 framgår att 
stödundervisning ska ges om eleven befaras att inte nå målen i femte skolåret 
eller nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. I § 5 
framgår att särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska 
insatser och att de insatserna i första hand skall ges inom den klass eller grupp 
som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl får stöd ges i särskild 
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undervisningsgrupp, men först efter att beslut fattats av styrelsen i samråd med 
eleven och elevens vårdnadshavare (SFS 1997:599). Assistans finns inte 
angivet som stödinsats.  

När beslut har fattats om att en elev har behov av särskilt stöd och det 
stödet bestäms att utgöras av assistans, ska insatsen i enlighet med skollagens 
portalparagraf 1 kap § 2 leda till likvärdig utbildning. Elevassistans är en bland 
flera insatser som eleven eller omgivningen efterfrågar/kräver i vissa situationer 
för att kompensera bristande förmåga hos elever. Det kan handla om insatser 
som är av praktisk karaktär, exempelvis, förflyttning, av- och påklädning, hjälp 
vid måltider, toalettbesök m. m, av pedagogisk karaktär, ex. anpassning av 
läromedel, stöd vid användning av tekniska hjälpmedel mm eller social 
karaktär, ex. tillgänglighet i samspelet med andra elever på raster m. m.. För 
ett antal elever med funktionsnedsättning är elevassistans av praktisk karaktär 
en förutsättning för att eleven ska kunna delta i den pedagogiska verksamheten 
och också kunna ha möjlighet att delta i det sociala sammanhang som skolans 
verksamhet utgör. Elevassistent är den fysiska person som är anställd för att 
utföra den assistans som eleven behöver i olika situationer. Elevassistenten är 
en individ som är bärare av olika egenskaper, attityder och värderingar, 
varierande teoretisk bakgrund och varierande praktisk erfarenhet av elever med 
svårigheter, vilket i sin tur påverkar elevassistentens yrkesroll. Att arbeta som 
elevassistent innebär att man som person arbetar i en nära relation med både 
den elev som man ska ge assistans, med elevens klasskamrater, lärare och 
elevens föräldrar. Detta ställer krav på såväl elevassistentens kompetens som på 
skolorganisationen där eleven med behov av assistans och elevassistenten 
befinner sig. Beslutet av assistans som en insats för en elev i behov av särskilt 
stöd bör föregås av en ordentlig analys om elevens behov och den miljö som 
eleven befinner sig och möjliggöra att eleven når målen enligt läroplan och 
kursplaner. Men om insatsen inte utgår från elevens behov utan från andra 
bevekelsegrunde finns risken att assistansen istället kan bli ett hinder i elevens 
utveckling och för möjlighet till likvärdig utbildning (SIH, 1997).  

Frågeställning 

Vilken roll har elevassistenten med avseende på elevers rätt till likvärdig 
utbildning? 

Metod 

Datainsamlingen kring elevassistenter bygger på tidigare skrivet och insamlat 
material under perioden 1991-2007 och belyses utifrån framväxten av 
elevassistent som yrke och dess roll som tjänsteman i den regelstyrda 
verksamheten 1962-1990 och i den mål- och resultatstyrda verksamheten 
1991-2009. I april 2010 genomfördes en intervju med två elevassistenter som 
tjänstgjort i både det regelstyrda och det mål - och resultatstyrda systemet. 
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Elevassistentmaterial 

Här beskrivs och analyseras 6 dokument kring elevassistentens funktion som 
tjänsteman i en skola för alla samt en intervju med två elevassistenter. Syftet är 
att få en bild över vad som skett från det att de första elevassistenterna 
anställdes under 60-talet och fram till 2010 och vad förändringar inneburit för 
elevers möjlighet till likvärdig utbildning. Dokumenten som utgör underlaget i 
den här studien är av olika former och från olika tidpunkter och synliggörs i 
nedanstående tabell; 

Tabell 19. Elevassistentmaterial som beskriver elevassistentens yrkesroll 1962-
2010 
Dokument Dokumentsform  Titel År 
1 Statlig utredning Personell assistans för handikappade, SOU 

1979:82, Betänkande av 

integrationsutredningen 

1979 

2 Informationsmaterial Fortbildningspaket för assistenter till elever 
med rörelsehinder, Planeringsberedningen i 

södra regionen 

1987 

3 Kandidatuppsats Yrkesrollen hos elevassistenter till elever med 

rörelsehinder, Gadler, 1991, Högskolan i 
Jönköping 

1991 

4 Myndighetsrapport Elevassistent i skolan - är det elevens behov 

eller någon annans behov som avgör? 

Förstudie kring elevassistentens funktion för 
elever med rörelsehinder, SIH, Gadler, 1997 

1997 

5 Enkätmaterial Enkätundersökning 2003 kring eventuellt 

behov av kortare akademisk utbildning för 

personer som i varierande omfattning ger 
assistans till barn/ elever i behov av särskilt 

stöd. Växjö universitet , Institutionen för 

pedagogik, Gadler, 2003 

2003 

6 Expertuppdrag  Kursplan för gymnasial 
påbyggnadsutbildning för elevassistenter  

2006 

7 Sammanställd intervju Intervju med två elevassistenter i april 2010 2010 

Dokumentens innehåll 

1. Personell assistans för handikappade, SOU 1979:82, Betänkande av 
integrationsutredningen. Enligt direktiven till den här utredningen var 
uppgiften att utreda vem som i framtiden skulle ha kostnadsansvaret för 
den personella assistansen, om det var staten eller kommunen och också 
vilka eventuella personalkategorier i skolan som skulle kunna överta 
assistenternas uppgifter i skolan. 

2. Fortbildningspaket för assistenter till elever med rörelsehinder, 
Planeringsberedningen i södra regionen, 1987. På uppdrag av dåvarande 
planeringsberedning i södra regionen genomförde rh-konsulenterna vid 
regionens länsskolnämnder en undersökning som omfattade drygt 200 
assistenter. Undersökningen föranleddes av att konsulenterna i sina 
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kontakter med elevassistenter som var anställda för elever med 
rörelsehinder insåg att det stora flertalet av de som arbetade som 
elevassistenter saknade utbildning för uppdraget. Elevassistenterna 
besvarade frågor bl a kring anställningsår, arbetsuppgifter, utbildning och 
fortbildning. Resultatet av den enkätundersökningen låg sedan till grund 
för ett fortbildningspaket som erbjöds regionens elevassistenter.  

3. Yrkesrollen hos elevassistenter till elever med rörelsehinder, Gadler, 1991. Det 
här dokumentet är en kandidatuppsats inom ämnet handikappkunskap 
och bygger på en enkätstudie där 34 informanter har deltagit och svarat bl 
a på frågor kring anställningsår, arbetsuppgifter, grundutbildning och 
fortbildning. Syftet med undersökningen var att få en bild över hur 
elevassistenter uppfattade sin yrkesroll med fokus på elevernas möjligheter 
att fungera i skolsituationen.  

4. Elevassistent i skolan - är det elevens behov eller någon annans behov som 
avgör? Förstudie kring elevassistentens funktion för elever med rörelsehinder, 
SIH, Gadler, 1997. Rapporten är en redovisning av ett projekt som bedrevs 
under läsåret 1996/1997 som en förstudie på uppdrag av Statens institut 
för handikappfrågor (SIH), för att undersöka elevassistentens funktion 
kring elever med rörelsehinder. Förstudien syftade till att definiera 
problemområden som rör behovet av assistans i skolan och 
elevassistentens förutsättningar att enligt gällande styrdokument utföra sitt 
arbete så att elever med rörelsehinder får tillgång till likvärdig utbildning. 
Studien utgick från den information som samlats under åren 1993-1996 
vid informationsträffar kring elevassistentens yrkesroll där frågor ställts bl 
a kring elevgrupp, arbetsuppgifter/ arbetsbeskrivning, målet med 
verksamheten, åtgärdsprogram och samverkan med lärare och föräldrar. 
Förstudien omfattade ca 600 elevassistenter.  

5. Enkätundersökning 2003 kring eventuellt behov av kortare akademisk 
utbildning för personer som i varierande omfattning ger assistans till 
barn/elever i behov av särskilt stöd, Växjö universitet, Institutionen för 
pedagogik, Gadler, 2003. Under hösten 2003 genomfördes på uppdrag av 
universitetet en undersökning med syfte att kartlägga förutsättningarna för 
en kortare akademisk yrkesutbildning för elevassistenter/resurspersoner 
som arbetade med elever i behov av särskilt stöd. Enkätundersökningen 
gjordes i tre kommuner med olika storleksordning och enkäterna delades 
ut till de som var anställda för att ge elever assistans. Uppgifterna om hur 
många som berördes av enkäten och hur de skulle distribueras gavs från 
respektive förvaltning. I kommun I delades enkäter ut till 55 personer och 
25 besvarade enkäten. I kommun II som är betydligt mindre till 
storleksordningen uppgavs 50 personer vara anställda för att ge assistans 
och 25 besvarade enkäten. I den tredje kommunen som var av samma 
storleksordning som kommun II var det 10 elevassistenter anställda och 8 
svarade på frågorna. Intervjuer gjordes med en central person, med ansvar 
för elevassistentfrågor i vardera kommun. I kommun III framgick det att 
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kommunen enbart anställde elevassistenter för de elever som p g a 
funktionsnedsättning var beroende av praktisk assistans för att fungera i 
skolsituationen. När det gällde elevers behov av särskilt stöd med avseende 
på den pedagogiska och sociala situationen hade kommunen anställt ett 
stort antal specialpedagoger för att arbeta på såväl organisation, grupp som 
individnivå. Sammanlagt ingick i enkätundersökningen 58 personer som i 
varierande omfattning gav assistans till elever i behov av särskilt stöd. 
Materialet har ej sammanställts i slutrapport. 

6. Kursplan för gymnasial påbyggnadsutbildning för elevassistenter 
(regeringsskrivelse 2005/06:151 och SKOLFS 2007:12).I regeringens 
skrivelse 2005/06:151 om kvalitet och samverkan om utbildning kring 
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning framskrivs behovet av 
kompetensutveckling för den personal som arbetar inom området på såväl 
lärar- som rektorsnivå. I skrivelsen nämns också behovet av att utarbeta en 
nationell kursplan för elevassistenter inom gymnasial 
påbyggnadsutbildning, men det poängteras i skrivelsen att det är läraren 
som har det pedagogiska ansvaret för eleverna och inte får ersättas av en 
assistent. Skolverket fick i regeringsuppdrag U2006/5219/SV att utarbeta 
och fastställa en nationell kursplan inom kommunal vuxenutbildning till 
elevassistent. Under år 2006 fick jag tillsammans med en kollega 
expertuppdraget att arbeta fram ett förslag till kursplan. Arbetet 
genomfördes i samarbete med ansvariga vid Skolverket och representanter 
för Sveriges kommuner och landsting och Specialpedagogiska institutet. 
Kursplanen antogs 1/7 2007 och finns i Skolverkets föreskrifter SKOLFS 
2007: 12.  

7. Intervju april 2010 med två elevassistenter. De två elevassistenterna har haft 
anställningar både i det regelstyrda systemet och det mål- och 
resultatstyrda och har lång yrkeserfarenhet av att möta elever med 
varierande förutsättningar. Intervjun genomfördes som ett kvalificerat 
samtal och utgick från den sammanställning som gjorts av ovanstående 
material. Intervjun redovisas som en beskrivning av hur de båda två 
uppfattar rollen som elevassistent och vilka krav som bör ställas utifrån 
elevers rätt till likvärdig utbildning. 

Frågor som har funnits med i undersökningarna 1987, 1991, 2003 och 
intervjun 2010 har varit;  
• Antal år som elevassistent 
• Elevassistenters grundutbildning 
• Omfattning av fortbildningsinsatser för elevassistenter 
• Elevassistenters arbetsuppgifter 
• Hur elevassistenter uppfattar sitt uppdrag 
• Behov av kunskaper för att göra ett bra arbete som elevassistent 
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7.1 Elevassistentens roll i den regelstyrda skolan 

Elevgrupp, arbetsuppgifter och kompetens  

Elevassistenter är en yrkesgrupp som växte fram i slutet av 60-talet då 
integrationssträvanden blev tydliga från samhällets sida när det gällde elever 
med fysiska funktionsnedsättningar och att de skulle ges förutsättningar att gå 
i skolan på sin hemort i stället för att vistas på institutioner. Anställningar av 
elevassistenter för elever med funktionsnedsättningar, dåvarande titel var 
personlig assistent, i landets kommuner skedde samtidigt som institutionerna 
för elever med funktionsnedsättningar mer eller mindre avvecklades. 
Elevassistans som vid den här tidpunkten benämndes personell assistans och 
som i stor utsträckning innebar hjälp med förflyttning, praktisk hjälp vid 
måltider och toalettbesök samt praktiskt stöd för att kunna genomföra det 
pedagogiska arbetet avseende tala och skriva. Den här insatsen var för en del 
av eleverna en absolut nödvändighet för att de skulle kunna gå i skola på 
hemorten och inte behöva lämna sina hem för att gå i speciella klasser på 
andra orter.   När elevassistenterna anställdes i slutet av 60-talet fanns det inga 
krav på formell behörighet eller någon specificerad kompetens för att 
genomföra uppdraget som elevassistent. Från läsåret 1967/ 68 och fram till… 
utgick statsbidrag för personell assistans för vissa handikappade i obligatoriska 
skolor, Medel beviljades av dåvarande Skolöverstyrelsen ( SÖ ), efter prövning 
av varje enskilt fall.  

Under år 1979 tillsattes en statlig utredning med uppgift att analysera den 
hjälp som elever med funktionshinder fick av personliga assistenter. 
Utredningens uppdrag var att utreda om staten eller kommunen skulle ha 
kostnadsansvaret för den personella assistansen/ elevassistansen samt utreda 
utformningen av assistansen och också se över vilka alternativa stödformer som 
kunde finnas. Den dominerande handikappgrupp som fick assistans var elever 
med rörelsehinder. Andra grupper som fick viss form av assistans var döva, 
gravt hörselskadade elever samt synskadade elever. Utredningens förslag blev 
att de särskilt specialdestinerade medlen för stöd till elever med handikapp 
skulle överföras till länsskolnämnderna och att medlen inte enbart skulle 
användas till assistans utan även skulle användas för att öka handikappade 
elevers möjligheter att få tillgång till bl a speciallärare, kompanjonlärare, 
syofunktionärer eller en förstärkt skolledning. Utredningen konstaterade att 
många av de handikappade barnen fick hjälp av assistenter, när de egentligen 
borde ha fått hjälp av särskilt utbildade lärare. I utredningsförlaget framgick 
också att det i fortsättningen inte skulle finnas några bestämda avgränsningar 
av de elevgrupper som skulle få stöd utan att det var behovet av stödinsats som 
skulle avgöra (SOU 1979:82).  

Det fanns också under den centralstyrda perioden kommentarmaterial som 
gav råd till kommunerna hur de skulle hantera personell assistans: 
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Elever med rörelsehinder kan vid behov erhålla personell assistans. Denna 

anordnas genom skolstyrelsens försorg. Plan för hur assistansen bör utformas 

utarbetas av rektor i samråd med elev, föräldrar och arbetsenhet. Samråd kan 

också ske med regional konsulent och företrädare för habiliteringen. Det är viktigt 

att noga analysera elevens behov av hjälp, att ge assistenten information om vad 

eleven kan själv, vad han måste tränas i och vad han måste ha hjälp med. 

Assistenten måste medverka till att stärka elevens självförtroende, inspirera till 

egna initiativ och befrämja gemenskap med kamrater.  

En assistents uppgift är inte att ersätta specialläraren om sådan 

förstärkningsresurs är aktuell. För elev som har behov av hjälp endast i speciella 

situationer, kan erforderlig assistans ofta ges av personal som också har andra 

arbetsuppgifter inom skolan. Även eleverna bör i enlighet med skolans mål få 

träna sig sig i att stödja och ta ansvar för varandra. Det är viktigt att den hjälp 

som skolan ger genom personell assistans eller på annat sätt blir hjälp till 

självhjälp och inte ett överbeskydd (SÖ 1982:3, s.11-12). 

Under perioden från 1962 fram till 1990 utvecklade staten sin 
konsulentorganisation för elever med funktionsnedsättning. Syftet med 
organisationen var att ge stöd till den personal som arbetade på de skolor där 
elever med olika funktionsnedsättningar fanns för att eleverna skulle erhålla 
likvärdig utbildning. Genom bl a skolbesök och riktade fortbildningsinsatser 
spreds kunskap om såväl skolans uppdrag som om elevernas 
funktionsnedsättningar och tänkbara pedagogiska konsekvenser.  

Från två enkätundersökningar som genomfördes 1986 och 1990 
(Planeringsberedningen, 1987, Gadler, 1991) med avseende på elever med 
rörelsehinder och de elevassistenter som arbetade med dem, framgick det att 
elevassistenten förutom de arbetsuppgifter som innebar assistans för att 
kompensera elevens funktionsnedsättning också i stor utsträckning 
genomförde pedagogiska uppgifter. De personer som besvarade enkätfrågorna 
hade varierande arbetserfarenhet som elevassistent allt från något år till mer än 
15 år och de arbetade också med elever i olika åldrar. De hade olika 
utbildningsbakgrunder med spridning från folkskola/realexamen/ gymnasie-
utbildning/vårdutbildning/barnskötarutbildning och med någon enstaka som 
hade högskoleutbildning. Det som tydligt framkom av rapporterna var att 
ingen av dem hade utbildning för att genomföra de pedagogiska uppgifter som 
ingick i deras arbetsuppgifter och att deras kännedom om skolans uppdrag var 
bristfällig. Fortbildningsinsatser för att utveckla deras kompetens förekom i 
ringa omfattning. Slutsatsen från de båda rapporterna kan sammanfattas i 
följande citat från en av rapporterna;  
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Varför behöver inte elevassistenter som arbetar med barn med behov av 

kompletterande resurs en ”legitimerad” utbildning, när övriga som arbetar med 

barn inom skola och barnomsorg måste ha det? Jag anser det värdefullt att de 

elevassistenter som arbetar med elever med rörelsehinder under grundskoletiden 

har en utbildning som ger kunskap om barns normala utveckling, t ex 

barnskötarutbildning, förskollärarutbildning eller fritidspedagogutbildning. När 

de börjar sin anställning i kommunen som elevassistenter skall de ges utbildning 

om elever med rörelsehinder, framförallt med inriktning mot hur eleven ska 

kunna tillgodogöra sig sin skolutbildning. När det gäller kravet på utbildning för 

de elevassistenter som ska arbeta med elever på gymnasieskolan och vissa fall 

även på högstadiet kan det variera beroende på enskilda elevers situationer. Om 

elever med rörelsehinder under sin låg- och mellanstadiet har haft en elevassistent 

som har kunnat arbeta för elevens självständighetsutveckling på ett positivt sätt, 

kan behovet av personell assistans ha förändrats så att insatserna blir marginella. 

De elever som fortfarande har behov av personlig assistans på gymnasiet kan 

ibland få den av ungdomar som har genomgått motsvarande utbildning som de 

ska genomföra. När eleverna är tillräckligt självständiga så kommer de 

förhoppningsvis att ställa krav på hur de vill ha sin personliga assistans 

utformad (Gadler, 1991, s. 16).         

Baserat på dessa undersökningar genomfördes genom bl a länsskolnämndernas 
konsulentorganisation en omfattande fortbildningsinsats för att erbjuda de 
elevassistenter som arbetade med elever med funktionsnedsättningar, i första 
hand elever med rörelsehinder, möjligheter till kompetensutveckling för att 
stärka yrkesrollen. 

7.2 Elevassistentens roll i den mål- och 
resultatstyrda skolan  

Elevgrupp, arbetsuppgifter och kompetens  

Under 90-talet ökade antalet elever i behov av särskilt stöd avsevärt samtidigt 
som utbildade lärare, speciallärare, psykologer och kuratorer minskade ute i 
skolorna (Skolverket 1998, Skolverket, 1999). För de elever som bedömdes 
vara i behov av särskilt stöd blev det alltmer förekommande att en elevassistent 
anställdes. I en rapport som skrevs 1997 och som utgår från information från 
cirka 600 elevassistenter under tidsperioden 1993-1996, framgick att 
elevgruppen som fick assistans har förändrats. I studien framkom det att det 
var ungefär 300 som arbetat som elevassistenter till elever med rörelsehinder, 
några hade arbetat med elever med synskada. Övriga 300 hade arbetat med 
elever med annan problematik, som elever med koncentrationssvårigheter, 
MBD/DAMP, socioemotionella svårigheter, inlärningssvårigheter och några 
uppgav att de gav stöd till elever med dyslexi. Vid frågan om varför man är 
anställd får nedanstående citat synliggöra den otydlighet som finns kring 
elevens behov av särskilt stöd och elevassistent som yrke/funktion; 
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De flesta svarar att det är för eleven ska ha det bra i klassen, känna sig trygg och 

att om inte eleven hade elevassistent så skulle han/hon inte klara skolarbetet. 

Några av elevassistenterna svarar också att det inte skulle fungera för övriga 

klassen om inte just deras resurs fanns. Några som arbetar med elever med 

rörelsehinder svarar att det är för att eleven ska få hjälp med det praktiska. Det 

är ett fåtal som svarar att det är för att eleven ska lära sig något. Endast någon 

av alla de elevassistenter som jag har talat med har haft uppfattningen att deras 

anställning bör vara direkt kopplad till det som står i skollag och kursplaner dvs 

skolans styrdokument. Det finns idag i de flesta kommuner redan anställda 

elevassistenter och de flyttas vid behov över till olika skolor, men det är också 

vanligt vid större skolor att assistenterna flyttas inom skolan när det finns en 

elev som bedöms vara i behov av elevassistent. Vid behov av nyanställningar sker 

det genom annonsering i dagspressen och det är vanligt idag att man efterfrågar 

personer med någon form av pedagogisk utbildning. Det är inte vanligt att elev 

och föräldrar får vara med vid ”valet” av elevassistent. Den vanligaste 

anledningen till att någon elev får elevassistent tycks vara att förälder, personal 

från förskola eller skola av varierande orsaker inte tror att eleven klarar sig utan 

elevassistent och sänder de signalerna till berörd rektor eller ansvariga på 

förvaltningen. Det tycks inte förekomma någon speciell rutin där man först gör 

en behovsanalys/kartläggning utifrån elevens behov och därefter talar om vilken 

stödåtgärd som ska till för att eleven ska nå uppsatta mål (SIH, 1997, s.20 ).  

Elevassistenterna som ingick i rapporten hade precis som i tidigare 
undersökningar gjorda 1986, 1991 (Planeringsberedningen, 1987, Gadler, 
1991) varierande utbildningsbakgrund och varierande antal tjänsteår, men det 
framkom att det var alltmer vanligt förekommande att kommuner vid 
nyanställning av elevassistenter oftast efterfrågade någon form av pedagogisk 
utbildning (SIH, 1997).  

I början av 2000-talet i samband med den förändrade lärarutbildningen ( 
SOU 1999;63) aktualiserades i många kommuner frågan om vilken form av 
kompetens som behövdes för att kunna möta elevers olikheter med syfte att 
erbjuda alla elever likvärdig utbildning utifrån deras varierande förutsättningar. 
I flera kommuner diskuterades behovet av utökad specialpedagogisk 
kompetens för att möta det ökande antalet elever i behov av särskilt stöd. En 
del kommuner började anställa specialpedagoger i stället för elevassistenter då 
man såg behovet av specialpedagogisk kompetens för att kunna arbeta med 
elever i behov av särskilt stöd på såväl organisations- grupp som individnivå. I 
dessa kommuner anställdes elevassistenter enbart för de elever som p g a sin 
funktionsnedsättning var beroende av praktisk assistans för att kunna delta i 
den pedagogiska verksamheten. Utifrån den diskussion som fanns vid den här 
tidpunkten kring behov av kompetent personal för att möta elever i behov av 
särskilt stöd, genomfördes vid Växjö universitet 2003 en undersökning om 
eventuellt behov av kortare akademisk utbildning för elevassistenter (Gadler, 
2003). I undersökningen som omfattade 58 informanter från tre kommuner 
framkom att elevgruppen som fick assistans i stor utsträckning var elever med 
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någon form av funktionsnedsättning, flera av elevassistenterna arbetade med 
elever som förutom sin fysiska funktionsnedsättning också hade en 
utvecklingsstörning. Några av elevassistenterna angav att de arbetade med 
elever som hade koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter. En 
elevassistent angav att orsaken till assistansinsatsen var att eleven hade läs- och 
skrivsvårigheter. Elevassistenternas arbetsuppgifter varierade mellan såväl, 
praktiska, sociala som pedagogiska arbetsuppgifter. Några av elevassistenterna 
gav assistans åt flera elever. I undersökningen ingick en kommun som hade 
valt att anställa utbildade specialpedagoger i verksamheten för elever i behov 
av särskilt stöd. Elevassistenter anställdes enbart för de elever som var i behov 
av assistans av praktisk karaktär och om eleverna hade behov av pedagogiska 
insatser så gavs de av utbildade pedagoger som komplement till 
elevassistentresursen. När det gällde elevassistenternas grundutbildning var 
den av stor variation precis som visats i tidigare studier men här framkom att 
många numera har utbildning om barn och deras utveckling, antingen i form 
av en pedagogisk högskoleutbildning eller barnskötarutbildning. I den här 
rapporten kan skönjas en förändring från tidigare undersökningar med 
avseende på elevassistenternas utbildningsbakgrund. 19 av informanterna hade 
pedagogisk utbildning; 

Tabell 20. Redovisning av enkätundersökning från 2003 
Utbildningsbakgrund Antal 
Barnskötarutbildning 11 
Fritidspedagogexamen 5 
Förskollärarutbildning 13 
Lärarutbildning/1-7-sv-so 1 
Högskoleutbildning framgår ej vilken 
inriktning  

4 

Fritidsledare 2 
Vårdarutbildning 13 
Utbildning från grundskola eller 
gymnasieskola 

9 

Total 58 

 
Antalet tjänsteår som elevassistent varierade från något år till en som arbetat i 
20 år. Nedanstående citat från några av studiens informanter på frågan om 
anledningen till elevens behov av assistans anger variationen på skälen;  

– diagnos cp, ryggmärgsskada, förlamning  

– damp, dålig syn, hon har haft assistent sen årskurs 1 

– downs syndrom 

– diabetesbarn 

– koncentrationssvårigheter, dåligt självförtroende 
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–  en elev har Aspergers syndrom, en elev har eventuellt dyslexi, övriga har läs- 

och skrivsvårigheter 

– de orkar inte med takten i den vanliga skolan, finns ej resurser där, eleverna är 

lågt begåvade, saknar sociala kompetenser 

Det framgår inte direkt av enkätsvaren om de svarande hade kunskap om 
uppdraget d v s var medvetna om vilka styrdokument som reglerar elevens rätt 
till likvärdig utbildning. Däremot kan utläsas av informanternas svar att det 
vid valet av elevassistent som stödinsats inte tycks förekomma någon utförlig 
analys av elevens behov av särskilt stöd, som regleras i grundskoleförordningen 
(5 kap), utan att det är elevens diagnos eller problembeskrivning som tycks 
utgöra underlaget för beslutet om assistans. På frågan om fortbildning 
varierade spridningen stort i gruppen, någon hade 30 poäng i 
specialpedagogik, flera hade gått en högskolekurs på 5 poäng i bemötande, 
flera hade gått kortare kurser i teckenspråk och 8 svarade att de inte hade 
deltagit i några fortbildningskurser. I sammanställningen av undersökningen 
framkom ett uttalat intresse för en utbildning med fokus på pedagogik/ 
specialpedagogik samt kunskap om olika funktionsnedsättningar från 47 av 
informanterna (Gadler, 2003).  

Från år 2007 finns det en nationell kursplan för utbildning till elevassistent 
inom kommunal vuxenutbildning (SKOLFS 2007:12). Det var i samband 
med den utredning som arbetade med kvalitet och samverkan om utbildning 
kring barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning den så kallade 
Carlbeckskommitten som det i en regerings skrivelse 2005/2006 angavs att det 
skulle utarbetas en nationell kursplan för gymnasial påbyggnadsutbildning för 
elevassistenter. I regeringens skrivelse 2005/06:151 om kvalitet och samverkan 
om utbildning kring barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning framhölls 
behovet av kompetensutveckling för den personal som arbetar inom området 
på såväl lärare som rektorsnivå. I skrivelsen poängterades att läraren har det 
pedagogiska ansvaret för eleverna och inte får ersättas av en assistent. Även om 
Carlbeckskommitténs arbete avslutades i samband med regeringsskiftet i 
september 2006 fortsatte det uppdrag som enligt regeringsbeslut gavs till 
Statens skolverk i juli 2006 angående nationell kursplan för utbildning till 
elevassistent. Arbetet med att utveckla kursplanen löpte under senare delen av 
2006 och beslut om kursplanens giltighet fastställdes. Det är enskilda 
kommuner och andra utbildningsanordnare som efter tillstånd från Skolverket 
beslutar om att anordna utbildningen till elevassistenter. Utbildningen 
omfattar fem kurser, med fastställda gymnasiepoäng. I en av kurserna 
behandlas styrdokument och den värdegrund som präglar dessa.  

Genom de statliga myndigheter som under den här tidsperioden har haft 
ansvar för att erbjuda specialpedagogiskt stöd till kommuner och landsting 
med avseende på elever med funktionsnedsättning har fortbildningsinsatser av 
varierande omfattning och form erbjudits också till de som arbetat som 
elevassistenter. 
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7.3 En bild av arbetet som elevassistent år 2010 
Samtal med två elevassistenter i april 2010 för att få ta del av deras erfarenhet 
av att arbeta med de elever som av någon eller några har definierats som de 
elever som är i behov av särskilt stöd och då i form av assistans. De två 
elevassistenterna har arbetat både i det regelstyrda och mål- och resultatstyrda 
systemet.  

Vilka får anställning som elevassistent? 
 De som finns i organisationen och har olika anställningar, när någon blir 

övertalig eller inte har uppgifter och det finns en elev som är i behov av 
assistans sker tillsättning. 

Hur ser ni på utbildning för elevassistenter? 
 Utbildning kan vara viktig, men det är inte det avgörande. Det rätta 

”tänket” behövs, en del går gymnasial påbyggnadsutbildning, den så kallade 
KY- utbildningen32, men det är inte säkert det blir bra för eleven. 

Vart vänder ni er när ni behöver stöd? 
 Har man arbetat länge i en kommun, kring flera barn, vet man vart man 

ska vända sig, kunna samverka med andra och vet också vilka 
tjänster/kunskaper som finns att efterfråga exempelvis hjälpmedel för elevens 
stöd. 

Vilka elevgrupper ser ni idag? 
Vi arbetar just nu med elev med rörelsehinder och elev med autism. Vi ser 

att det har skett en ökning när det gäller antalet elevassistenter som arbetar 
med elever med koncentrationssvårigheter, DAMP, ADHD – problematik. 
Vi funderar över om det kan ha att göra med att man har förändrat arbetssätt, 
metoder, att strukturerna har förändrats och att eleverna med den här 
problematiken fanns även förr, men märktes inte eftersom det var en lärare, 
bänkar i rader osv….Flera av de barnen som har koncentrationssvårigheter, de 
kan följa läroplanens mål, men måste ha assistans för att hålla sig inom 
ramarna, få stöd att lära sig att koncentrera sig och samspela socialt. 

Hur ser ni på ert uppdrag och vilka insatser som behövs? 
 Inte prestige, ge och ta. Hur vi hanterar vårt uppdrag är beroende av 

elevens förutsättningar t. ex graden av funktionsnedsättning, hur klassens/ 
gruppens sammansättning ser ut, hur rektor och klasslärare/lärare ser på 
elevassistentens arbete. Lärarens och elevassistentens samsyn på insatserna är 
viktig.  En del elevassistenter har inte förstått sitt uppdrag, verksamheten blir 
då sårbar, det är slumpmässigt om det blir bra eller inte för eleven. Det finns 
ingen samlad organisation som ser över elevens behov och därefter sätter in 
insatser. Ibland kan specialpedagogen beroende på dennes kompetens och 
förmåga att läsa av personal och elev, göra analysen av elevens behov och vilka 
insatser som behövs och därmed stödja elevassistenten att arbeta 
framåtsyftande för eleven. Organisationen är inte tillräckligt tydlig, enskilda 

                                                        
32 Kvalificerad yrkesutbildning, gymnasial påbyggnadsutbildning till elevassistent (SKOLFS  2007:12). 
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personer såsom elevassistenters, rektorers och lärares kompetens avgör hur 
insatsen för eleven blir. Insatsen som bygger på relationer blir personbunden, 
rollerna/uppdraget som elevassistent blir olika eftersom det inte finns tydliga 
ramar om vad assistansen ska leda till. Uppdraget att hålla koll på 
måluppfyllelsen och undervisningen ligger hos läraren, även om elevassistenter 
utför uppgifterna, vissa lärare är inte engagerade i eleven då det finns en 
elevassistent. Systemet blir då sårbart och kan handla om lyckoträff för 
enskilda elever, vad de erbjuds i form av pedagogiska insatser. Det finns 
förväntan eller krav på att elevassistenten själv tar reda på uppdraget, 
arbetsuppgifter, skaffar fortbildning o s v. Eleven är beroende av assistentens 
kunskaper och egenskaper, man måste kunna puffa för elevens utveckling. 

Vilka fortbildningsinsatser ges? 
 Sedan stödet försvann från den statliga konsulentorganisationen som var 

riktad till enskilda elever med funktionsnedsättning får enskilda elevassistenter 
sköta bevakning av fortbildningsinsatser själva. Ingen som bjuder in riktat. Vi 
får själva söka information om elever med funktionsnedsättningar exempelvis 
hos SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) som erbjuder 
fortbildningsdagar kring olika teman. När det gäller fortbildning kring skolans 
uppdrag deltar vi inte specifikt. 

Vad vet ni om skollag, läroplan, förordningstexter, det formulerade uppdraget? 
 Egentligen väldigt lite, men vi vet vad som behöver göras för att våra 

elever ska utvecklas. Vi anser att det är rektor och lärare som ska kunna detta, 
men ok om vi också kunde detta. 

Vilka kunskaper behövs för att göra ett bra arbete som elevassistent?  
Kunskap om elevens specifika funktionsnedsättning/svårigheter och dess 

konsekvenser anser vi vara en förutsättning för att kunna genomföra 
uppdraget. Erfarenhet och kunskap om att möta och arbeta med elever med 
funktionsnedsättning finns inte hos all personal i organisationen, vilket 
innebär att det vid tillsättning av tjänst som elevassistent, för eleven kan bli 
slumpmässigt med avseende på om elevassistenten har kunskap för sitt 
uppdrag med den enskilde eleven. I arbetet som elevassistent är det viktigt att 
kontinuerligt stanna upp och reflektera över om insatserna vi gör stödjer 
eleven i dennes utveckling eller om vår insats i stället kan utgöra ett hinder i 
elevens utveckling. 

Beskriv din drömorganisation; 
Uppdraget ska synliggöras vad som förväntas av elevassistenten, för att 

kunna stödja, utveckla eleven. Kontinuerlig strukturerad utvärdering av 
assistansen/ effekten behövs, nu är det mer ”slumpmässigt”. Rektor ska vara 
tydlig chef och läraren ska vara ansvarig för klassens och elevens 
måluppfyllelse. Någon som ansvarar för kompetensutvecklingen för 
elevassistenten. Det behövs gemensamma mötesplatser med tillfälle till 
erfarenhetsutbyte. Tid för planering och samordning mellan elevassistent och 
lärare. Eleven ska ha möjlighet till inflytande. 
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7.4 Sammanfattning av studie 5 
De första elevassistenterna anställdes på 60-talet för elever med 
funktionsnedsättning och utgjorde då en relativt liten yrkesgrupp med fokus 
på att möjliggöra skolgång på hemorten för den här elevgruppen. Idag är det 
ett stort antal personer som är anställda för elever i behov av särskilt stöd. 
Arbetsuppgifterna för elevassistenter har förändrats under de två styrsystemen, 
men oavsett styrsystem har det inte funnits krav på formell utbildning för att 
ge assistans åt barn och elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd. I 
kapitlet beskrivs utvecklingen av elevassistenter som yrkesgrupp och deras 
funktion som tjänstemän i de två styrsystemen. I studien kan en förändring 
avseende såväl elevgrupper som elevassistenternas grundutbildning skönjas. 
Förändringen har skett från det att tjänsterna som personliga 
assistenter/elevassistenter varit till för att möjliggöra skolgång för elever med 
funktionsnedsättning när de flyttade från institutioner i slutet av 60-talet till 
att elevassistenten numera utgör stödåtgärden för ett antal elever som bedöms 
vara i behov av särskilt utifrån olika bevekelsegrunder, där fysiska 
funktionsnedsättningar är en bland flera andra grunder. Fram till 
decentraliseringen 1991 då Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna 
avvecklades kunde kommunernas skolstyrelser ansöka om särskilda medel som 
var direkt riktade till elever med funktionsnedsättning och med olika behov av 
stödinsatser. Exempelvis kunde finansiering av elevassistent för enskilda elever 
beviljas. Elevassistenternas uppdrag var inte reglerat i statliga styrdokument, 
men de omfattades av den konsulentorganisation för elever med 
funktionsnedsättning som staten ansvarade för genom länsskolnämnderna. 
Elevassistenterna var synliga i den styrkedja som utgick från staten/makronivå 
till eleven/mikronivån. Antalet elever med funktionsnedsättningar och antalet 
anställda elevassistenter för den här målgruppen kunde avläsas i den statistik 
som lämnades varje år till Skolöverstyrelsen via länsskolnämnderna. Vid den 
förändrade styrningen blev det ett annat finansieringssystem och kommunerna 
fick nu ansvar för alla sina elever och specialdestinerade medel för enskilda 
elever avskaffades. 

I samband med förändringen i början på 90-talet i samband med mål- och 
resultatstyrningen har elevassistent som resurs blivit alltmer vanligt 
förekommande för de elever som av olika anledningar bedöms ha svårigheter 
att fungera i den ordinarie klassverksamheten och som anses vara elev i behov 
av särskilt stöd. Elevassistent som yrkesgrupp har vuxit fram under ca 50 år 
och deras uppdrag finns inte reglerat i statliga styrdokument och det har ej 
funnits några formulerade krav på deras utbildning och kompetens. Däremot 
syns en förändring under de senaste åren att alltfler kommuner vid 
nyanställningar av elevassistenter efterfrågar någon form av pedagogisk 
utbildning. Fr o m 2007 finns det som tidigare nämnts också en nationell 
kursplan för eftergymnasial påbyggnadsutbildning för elevassistenter och den 
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utbildningen vänder sig till målgrupper med gymnasial utbildning eller 
motsvarande ( SKOLFS 2007:12).  

Tabell 21. Jämförelse mellan elevassistenters yrkesroll i  två styrsystem  
        Regelstyrning 

       1962-1990 

    Mål-och resultatstyrning 
            1991-2009 

Elevgrupp Elever med funktionsnedsättning, i 

huvudsak elever med rörelsehinder 

Elever med funktionsnedsättningar, elever 

med koncentrationssvårigheter, 

inlärningssvårigheter, elever med beteende-
problematik, elever med diagnoser ex. 

MBD/DAMP, ADHD, dyslexi… 

Arbets-

uppgifter 

Praktiskt för att kompensera 

funktionsnedsättningen med fokus på 
anpassning och insatser av bl a tekniska 

hjälpmedel, pedagogiska arbetsuppgifter av 

olika karaktär samt socialt inriktade 
arbetsuppgifter för att möjliggöra 

delaktighet i kontakt med andra elever  

Praktiskt för att kompensera 

funktionsnedsättningen med fokus på 
anpassning och insatser av bl a tekniska 

hjälpmedel, pedagogiska arbetsuppgifter av 

olika karaktär samt socialt inriktade 
arbetsuppgifter för att möjliggöra 

delaktighet i kontakt med andra elever 

Krav på 

utbildnings-

bakgrund 

Inga formella krav på utbildningsbakgrund. 

Stor variation på  utbildning från folkskola/ 
realexamen/ gymnasieutbildning/ 

vårdutbildning/ barnskötarutbildning och 

enstaka som hade högskoleutbildning. 
Vanligt förekommande att elevassistent 

saknade formell  kunskap om barn och 

ungdomars utveckling.  

Inga formella krav på utbildningsbakgrund. 

Stor variation på utbildning men alltmer 
vanligt förekommande att många numera 

har formell kunskap om barn och deras 

utveckling, antingen i form av en 
pedagogisk högskoleutbildning eller 

barnskötarutbildning. 

Fortbild-

nings-

möjligheter 

Statligt riktat stöd via konsulentverksamhet 
för de elever som var registrerade som 

elever med funktionsnedsättning. 

Fortbildning skedde i samband med 
skolbesök hos enskild elev, via 

informations- och fortbildningsdagar i 

varierande form och omfattning  

Tillgång till olika fortbildningsinsatser i 
varierande form och omfattning från såväl 

stat som privata utbildningsanordnare med 

utgångspunkt från enskilda kommuners 
och skolors efterfrågan. Nationell kursplan 

för elevassistent finns från 2007. 

 
I den studie som gjordes 2003 framgick att av de 54 personerna som var 
anställda för att ge elever assistans var det 8 som angav anställningstiteln som 
förskollärare eller fritidspedagog, 30 som hade yrkesbeteckningen elevassistent 
och de andra 16 hade varierande titlar som; 

Barnskötare, resurspedagog, resurspool, pedagogresurs, teckenspråksassistent 

I den statistik som Statistiska centralbyrån tar fram avseende olika 
yrkesgruppers befattningskoder placeras elevassistenter som barnskötare och 
räknas varken som pedagogisk personal eller som lärare (SCB, 2010).  

Efter redovisad intervju april 2010 med två elevassistenter framgår det att 
elevassistentens yrkesroll från tiden för grundskolans införande 1962 och tills 
nu fortfarande är otydlig. För att arbeta som lärare krävs utbildning och de 
senaste åren har det också politiskt drivits fram krav på lärarlegitimation för att 
lärare ska vara behöriga att undervisa elever (SOU 2008:52). Men för att 
arbeta med de elever som av olika anledningar bedöms vara i behov av särskilt 
stöd, vilket kan tolkas som att de insatser som ges inom ramen för den 
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ordinarie verksamheten inte är tillräcklig utan att elever behöver andra insatser 
för att nå målen enligt läroplan och kursplaner. Fför de personer som ska ge 
elever särskilt stöd i form av assistans finns inga formulerade krav på 
utbildning. Detta föranleder behovet av att analysera vad som sker med 
begreppet likvärdig utbildning och uttrycket ”En skola för alla” och på vilka 
grunder som elevassistenter som yrkesgrupp finns utanför det reglerade 
systemet som lärare tillhör. De reflektioner som gjordes i genomförd studie 
1997 är relevanta att ställa idag 2011, eftersom det fortfarande tycks vara 
skillnad på vilka krav på kvalificerad utbildning som ställs och för vilka elever 
det ska gälla. Här nedan citeras de frågor som ställdes om varför 
elevassistentens yrkesroll och funktion var oklar, vid genomförd studie 1997 
(Gadler, 1997).  

Varför är elevassistentens yrkesroll och funktion oklar? 

Kan det bero på? 

• att det saknas problemorienterat underlag inför beslut om assistans 
• att befintlig organisation och metoder är styrande i stället för en analys av 

elevens behov 
• att elevassistentens uppdrag är otydligt 
• att det saknas specialpedagogisk kompetens hos de som handlägger 

frågorna 
• att elevassistenterna ersätter specialpedagogiska insatser i viss mån 
• att chefskapet för elevassistenterna är otydligt/rektors roll i sammanhanget 
När det gäller kunskapsbindning och kunskapsöverföring av statliga 
styrdokument tycks elevassistenter i sin roll som tjänstemän inte omfattas av 
de krav men också de möjligheter till kunskapsutveckling avseende uppdraget, 
som erbjuds skolans pedagogiska personal.  
För att kunna erbjuda alla elever likvärdig utbildning oavsett deras varierande 
förutsättningar och behov såväl praktiskt, pedagogiskt som socialt krävs en 
tydlig definition vad som avses med elev i behov av särskilt stöd och vad som 
avses med assistans och vilka kompetenser som krävs för att ge enskilda elever 
assistans. Avsaknaden av statliga riktlinjer formulerade i styrdokument för den 
personal som ger assistans för elever i behov av särskilt stöd i den numera mål- 
och resultatstyrda skolverksamheten riskerar att de elever som enligt skollagens 
4 kap. 1§ har rätt till särskilt stöd för att  få en utbildning i grundskolan som 
ska kunna vara förberedande för  gymnasieskola inte får tillgång till den 
pedagogiska kompetens som är reglerad i skollagens portalparagraf avseende 
likvärdig utbildning.  

Kommuner och landsting är skyldiga att för undervisningen använda lärare, 

förskollärare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den 

undervisning de i huvudsak skall bedriva. 

Undantag får göras om personer med  sådan utbildning inte finns att tillgå eller 

om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna (SFS 1997:1212 

Skollagen 2kap. 3§). 
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8. SUMMERING 

I kapitlet beskrivs och analyseras resultaten från de fem studierna som utgör 
avhandlingens empiriska material. Analysen görs utifrån nedanstående modell 
med utgångspunkten att skolan är att betrakta som institution och 
organisation samt att enskilda tjänstemän inom skolans verksamhet fungerar 
som tolkare och genomförare av utbildningsuppdraget. Styrdokumentstexterna 
ses i analysen som idéer eller föreställningar som förs vidare såväl inom som 
mellan de olika nivåerna inom styrkedjan, av de tjänstemän som ingår i statliga 
myndigheter, kommunala förvaltningar och i enskilda skolor. Styrdokumenten 
ska slutligen göra avtryck med avseende på alla elevers rätt till likvärdig 
utbildning i ”En skola för alla”. De teoretiska begrepp som används är 
kunskapsbindning och kunskapsöverföring.  

Tabell 2. Modell för styrkedjeprocess avseende statliga styrdokument 33          
Stat/makronivå 
Framtagande av 

statliga styrdokument 

Kommun/mesonivå 
Hur statliga styrdokument 

tolkas och genomförs 

Skola/mikronivå 
Hur statliga och 

kommunala 

styrdokument tolkas och 

genomförs 

Elevers mål- och 

resultatuppfyllelse/ 

mikronivå  
Hur det ser ut för enskilda 

elever med avseende på 

likvärdig utbildning 

8.1 Vilken är den pedagogiska innebörden av 
styrdokument? 
I studie 1 framgår att tolkningen av ”En skola för alla” med avseende på elevers 
möjligheter till likvärdig utbildning har förändrats över tid och påverkas av 
rådande samhällsvärderingar som anges såväl av den politiska styrningen som 
av enskilda tjänstemäns tolkning av begreppen likvärdig utbildning, alla elever 
och elever i behov av särskilt stöd. I den numera mål- och resultatstyrda skolan 
synliggörs dilemman över vad som ska utgöra likvärdig utbildning med 

                                                        
33Har här samma tabellnummer som vid första presentationen i kap. 3. 
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hänseende till skolan som rättighet men också som skyldighet i form av 
skolplikt och alla elevers rätt till socialisation och utveckling. Eftersom det är 
varje enskild kommun som ansvarar för tolkningen och genomförandet av det 
statligt formulerade uppdraget är enskilda elever  beroende av att det finns 
vetande, kunnande och erfarenhet att möta alla elever oavsett deras 
förutsättningar annars urholkas innebörden i uttrycket ”En skola för alla”. 

I studie 2 framkommer att villkoren för enskilda tjänstemän att genomföra 
uppdraget under de två tidsperioderna 1962-1990 och 1991 - 2009 har sett 
olika ut med avseende på styrning och kontroll av enskilda elevers mål- och 
resultatuppfyllelse. I det regelstyrda systemet fanns det en direkt koppling från 
den statliga nivån/makronivån till elevnivån/mikronivån, där staten stod för 
kunskapsöverföringen när det gällde styrdokumentens innehåll. De styrde 
resurser och utförde kontroller att styrdokumentens avtryck blev synliga i 
verksamheten. Detta var direkt riktat till mikronivån där eleven fanns och 
implementering och kontroll genomfördes enligt strikt regelstyrning av statliga 
tjänstemän vid landets länsskolnämnder. I det mål- och resultatstyrda systemet 
har styrkedjeprocessen skett genom att de av staten formulerade 
styrdokumenten på makronivån har tolkats på kommunal nivå - mesonivå. På 
mesonivån har det statliga uppdraget formulerats i kommunala skolplaner och 
resurser har fördelats ut till enskilda skolor för att skolans personal inom 
ramen för sin professionella autonomi slutligen ska genomföra 
utbildningsuppdraget som formulerats i lokala arbetsplaner på mikronåvån. 
Den styrning som sker i det mål- och resultatstyrda systemet kan ses som 
indirekt styrning eller snarare förväntansstyrning. Under de två styrsystemen 
har kontinuiteten av de statliga myndigheter som ska utföra implementering 
och kontroll av styrdokumenten sett olika ut, från att i det regelstyrda systemet 
från 1962-1990 ha varit två myndigheter till att i det mål- och resultatstyrda 
systemet 1991- och det alltfort gällande sammanlagt har varit sex 
myndigheter. Vid granskning av styrkedjeprocessen i de båda styrsystemen kan 
utläsas att även villkoren för enskilda tjänstemäns kunskapsbindning och 
kunskapsöverföring avseende styrdokumentens innehåll skiljer sig åt.  

I studie 3 och 4 redovisas de tolkningar som två tjänstemannagrupper, 
rektorer och blivande specialpedagoger gör av några utvalda styrdokument 
med koppling till alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Det framgår att av 
de två tjänstemannagrupperna varierar rektorerna med avseende på 
utbildningsbakgrund och antalet tjänsteår. De blivande specialpedagogerna 
däremot har någon form av lärarutbildning och minst tre års lärarerfarenhet. 
För båda yrkesgrupperna framgår att det är en stor bredd i hur verksamheterna 
organiserats där de tjänstgör. Studierna tar sin utgångspunkt i tre 
styrdokumentstexter och bedömer informanternas svar utifrån det vetande de 
visar genom sina skriftliga enkätsvar. Resultaten av studierna visar på 
mångfalden av de tolkningar som enskilda informanter/ tjänstemän gör av 
styrdokumentens innehåll. Det framgår att de enskilda tjänstemännen känner 
till styrdokumenten som generella dokument. Men när styrdokumenten 
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övergår till att vara mer specifikt riktade avseende tolkning såsom 
förordningarna för åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner brister 
det i vetandet om de styrdokument som berör enskilda elevers möjligheter till 
mål- och resultatuppfyllelse. Kopplingen mellan styrdokumentens innehåll och 
de avtryck som dokumenten har satt hos informanterna är svag, d v s 
diskrepansen mellan formuleringsarena och realiseringsarena blir i de här två 
studierna tydlig. I båda studierna framgår att det är varierande 
informationskällor som står för överföring av styrdokumentens innehåll med 
avseende på kunskap om uppdraget. Variationen av källorna indikerar att 
intentionerna med det aktuella styrdokumentet kan förändras i 
styrkedjeprocessen från makro- meso- och till mikronivån.  

I studie 5 belyses elevassistentens roll med avseende på elevers rätt till 
likvärdig utbildning. Elevassistent som yrke har funnits i båda styrsystemen. I 
det regelstyrda systemet anställdes de för att elever med fysiska 
funktionsnedsättningar skulle kunna gå i skola på hemorten och de fanns med 
i den årliga statliga statistik som upprättades kring elever med 
funktionsnedsättningar. Det fanns utgivet material från Skolöverstyrelsen med 
råd om vad som bedömdes vara viktigt att beakta kring den här elevgruppen 
och deras behov av personell assistans. I kommentarmaterialet framkommer 
att det är viktigt att undervisning bedrivs av utbildade pedagoger. I det mål- 
och resultatstyrda systemet finns ingen statistik över hur många som är 
anställda som elevassistenter och inte heller vilka elevgrupper de arbetar med 
eller vilka arbetsuppgifter de utför. Däremot framgår av avhandlingens 
empiriska material att antalet elevassistenter tycks ha ökat under den här 
perioden och att elevgruppen som får assistans har förändrats och att 
arbetsuppgifterna varierar och att pedagogiska uppgifter tycks förekomma i 
stor utsträckning. När det gäller elevassistenter i skolans verksamhet arbetar de 
under andra villkor än rektorer och blivande specialpedagoger och de finns 
inte som yrkesgrupp omnämnda i de lagar och förordningar som styr skolans 
verksamhet och det finns inte heller några definierade krav på behörighet. 
Men eftersom de anställs för att ge assistans åt de elever som bedöms vara i 
behov av särskilt stöd för att kunna nå målen enligt gällande styrdokument, så 
ikläds de i sin roll som elevassistent också tjänstemannarollen där de ska tolka 
uppdraget i mötet med eleverna och därmed förväntas de ha kännedom om 
uppdraget. Vad det är som gör att elevassistenter som anställs för elever i 
behov av särskilt stöd inte omnämns i min studie framgår inte av det empiriska 
materialet. Däremot synliggörs i studien elevassistentens oreglerade roll i båda 
styrsystemen i arbetet med den elevgrupp som bedöms vara i behov av särskilt 
stöd för att kunna nå målen enligt läroplan och kursplaner. Det som kan 
utläsas av studien är att det är i styrkedjan på meso - och mikronnivå som 
besluten fattas att anställa elevassistenter för elever i behov av särskilt stöd.  
Elevassistenters möjligheter till att få kunskap om statliga styrdokument och 
dess innehåll och hur de ska kunna arbeta för elevens mål- och 
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resultatuppfyllelse tycks vara begränsat och är beroende av elevassistententens 
förmåga att ta egna initiativ. 

Hur kan resultaten förstås? 

I resultaten från de fem studierna kan utläsas att i den mål –och resultatstyrda 
skolan finns det en diskrepans mellan formuleringsarena och realiseringsarena 
med avseende på om en skola för alla gäller alla elever. När det gäller 
formuleringsarenan framgår det utifrån de styrdokument som relaterats i 
studierna att likvärdig utbildning ska ges till alla elever oavsett individuella 
förutsättningar och att särskild hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt 
stöd. Men på realiseringsarenan framkommer stora variationer i tolkningarna 
av vilka som definieras som alla elever, elever i behov av särskilt stöd och vilka 
insatser som ges. Detta kan få konsekvenser för elevers rätt till likvärdig 
utbildning. 

Den kunskapsbindning och kunskapsöverföring, när det gäller 
styrdokumentens intentioner som sker såväl genom enskilda tjänstemän som 
kollektivt har sett olika ut i de två styrsystemen. I den regelstyrda 
verksamheten fanns en tydlig struktur mellan nivåerna i styrkedjeprocessen. 
Resurser styrdes direkt till skol- och elevnivå. Dessutom fanns statliga 
tjänstemän som var inlästa på olika områden och som hade till uppgift att 
implementera gällande dokument direkt på mikronivån. I det mål- och 
resultatstyrda systemet tolkas uppdraget både på meso- och mikronivån och 
det är alltså enskilda kommuner och skolor som själva ska tillse att varje 
tjänsteman har kunskap om gällande styrdokument och att de har förmåga att 
omsätta statens intentioner i verksamheten. Vad som slutligen ger avtryck i 
verksamheten beror på den tolkning avseende uppdraget som görs på kommun 
- respektive skolnivå och vilka villkor som ges för den personal som arbetar 
med eleverna att genomföra uppdraget.  

I båda styrsystemen har med stor sannolikhet funnits och finns tjänstemän 
som skulle kunna kategoriseras i två kunskapsnivåer med avseende på det av 
staten formulerade utbildningsuppdraget;  
1. De som har tillägnat sig de av staten formulerade intentionerna i 

styrdokumenten och där deras kunskaper om uppdraget avspeglar sig i 
verksamheten. 

2. De som inte har tillägnat sig det statliga uppdraget och som handlar 
utifrån helt andra intentioner än det som framgår av statliga 
styrdokument. 

Den enskilde tjänstemannen i styrkedjan oavsett makro – meso - eller 
mikronivå har med sig varierande vetande och kunnande om styrdokument. 
Vad som sker mellan och inom de olika nivåerna med hänseende till hur 
dokumenten tolkas har betydelse för överföringen mellan nivåerna. Vad som 
”sitter i väggarna”, vilket klimat som råder inom nivån, vilket utrymme som 
ges för den enskilde tjänstemannen att tolka styrdokumenten påverkar såväl 
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individens som kollektivets föreställning om styrdokumentens innehåll och på 
vilket sätt innehållet omsätts i handling (Scott, 2001, Berg, 1999, 2003). Vilka 
maktstrukturer som råder inom mesonivån och om det är förvaltningsetik, 
professionsetik eller egenetik som är gällande påverkar besluten som fattas 
med avseende på tolkning och genomförande av styrdokumentens innehåll 
(Lukes, 2005, Lundqvist, 1999). När uppdraget  förs vidare till nästa nivå  d v 
s mikronivån i styrkedjan blir den kunskap som finns hos tjänstemännen på 
mikronivån med avseende på dokumentets intentioner betydelsefull. 
Avhängigt vad som är överensstämmande med textens faktiska innehåll 
påverkar det överföringen med tanke på vilken föreställning om 
styrdokumentets innehåll som förs vidare i styrkedjan. Om statens intentioner 
framskrivna i styrdokumenten synliggörs på mikronivå med avtryck i form av 
alla elevers mål- och resultatuppfyllelse är beroende bl a av  vilken kultur som 
råder inom meso - respektive mikronivån och hur relationen till den politiska 
organisationen är (Douglas, 1986, Johansson, 2001).   

Den pedagogiska innebörden av statliga styrdokument i skolans 
verksamhet  synliggörs i den pedagogiska praktiken på mikronivån där 
eleverna befinner sig och påverkas av vilken styrning som blir gällande, om det 
är den formella styrningen eller den informella styrningen som tar överhand. 
Den diskrepans mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan som 
synliggörs i avhandlingen kan förstås genom att den speglar de tolkningar och 
handlingar som görs av de tjänstemän som finns i verksamheten och påverkas 
av vilka idéer och tankar som fått fäste mellan och inom makro- meso och 
mikronivån med avseende på: 
• Vilka är alla elever? 
• Vilka är elever i behov av särskilt stöd? På vilka grunder görs den 

bedömningen? Vem/ vilka avgör detta? 
• Vad är likvärdig utbildning? 
• Vilka personella kompetenser behövs för att erbjuda likvärdig utbildning 

för alla elever? 
• Hur organiseras verksamheten utifrån elevers varierande förutsättningar 

och den kompetens som behövs för att genomföra uppdraget? 
För att kunna genomföra uppdraget i ”En skola för alla” där likvärdig 
utbildning ska kunna erbjudas alla elever framgår av de genomförda studierna  
att tolkningar och genomförande av styrdokumentens intentioner är beroende 
av enskilda tjänstemäns vetande om styrdokumentens innehåll samt av de 
pedagogiska villkor som ges för att genomföra uppdraget. En faktor som kan 
förklara diskrepansen mellan formuleringsarena och realiseringsarena i den 
mål – och resultatstyrda verksamheten kan vara att enskilda kommuner och 
skolor inte har organiserat sin verksamhet så att ett gemensamt kunnande om 
styrdokumenten och dess innehåll har utvecklats utifrån det som är formulerat 
i texten utan i stället har andra tolkningar/tankar om uppdraget fått fäste hos 
enskilda tjänstemän exempelvis fokus på ekonomistyrning. För att skolans 
personal ska kunna följa styrdokumentens intentioner förutsätter det att de 
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inom ramen för sin professionella autonomi ges möjlighet att diskutera de 
värden som ligger till grund för skolans uppdrag (Forsberg & Wallin, 2006). 

Den pedagogiska innebörden av styrdokumenten är alltså beroende av hur 
tjänstemän på såväl förvaltning som skola, enskilt och kollektivt tolkar och 
genomför uppdraget där eleverna finns. När staten förändrar styrdokumenten 
ska tjänstemännen på såväl makro - meso - som mikronivå sätta sig in i de 
förändrade styrdokumenten och göra tolkningar och genomföra uppdraget så 
att det är förenligt med styrdokumentens intentioner. För att kunna tala om 
likvärdig utbildning för alla elever behövs oavsett styrsystem reglerade rutiner 
för hur alla tjänstemän i styrkedjan tar del av styrdokumentens innehåll och 
utifrån gemensam pedagogisk grundsyn enas om vilka alla elever är, vilka 
elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd och vilka insatser som ska ges 
för att alla elever ska få tillgång till likvärdig utbildning.  
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9. SLUTSATSER 

I avhandlingens titel ställs frågan om en skola för alla gäller alla och betydelsen 
av statliga styrdokument i skolans verksamhet. Varför ställa sig den frågan när 
förmodligen de flesta som arbetar med och för barn och ungdomar såväl 
professionellt som politiskt skulle svara att visst ska skolan vara för alla. Men 
den här avhandlingen tar, som jag skriver i inledningskapitlet och i kapitlet om 
forskningsprocessen, sin utgångspunkt i min egen erfarenhet där jag alltmer 
har funderat över vad som avses med alla och vilka pedagogiska villkor som 
skapas för att möta elevers varierande förutsättningar i en skola där man talar 
om kvalitet utifrån hur många elever som bedöms prestera i enlighet med 
uppställda mål, som har formulerats på såväl makro – meso - som mikronivå.  
I den analysmodell som konstruerats för att förstå styrkedjeprocessen, vilken 
äger rum från att dokument formuleras till att de blir verksamma och gör 
avtryck   dvs.  har betydelse för enskilda elever läggs fokus på de som i sina 
roller som professionella ska genomföra statens intentioner, nämligen 
tjänstemännen. 

Skolan är som samhällsinstitution politiskt styrd och vart fjärde år, efter 
genomfört val är det den politiska majoriteten som tar ledningen för 
utbildningsdepartementet och anger riktningen på utbildningsuppdraget och 
som tar ansvaret för statliga styrdokument i form av skollag, läroplaner, 
förordningstexter. Uppdraget ska genomföras av de tjänstemän som i stor 
utsträckning redan finns på departementet när ny politisk ledning träder in, 
vilket vid eventuell förändring av utbildningspolitiken kan innebära stor 
omställning för de som ska formulera uppdraget i styrdokumenttexter. 
Därefter ska uppdraget från staten synliggöras i kommunerna där det också 
finns politisk ledning som i sin tur ska tolka uppdraget och genom sin 
kommunala skolplan synliggöra för sina medborgare i kommunen och sina 
tjänstemän dvs. rektorer, lärare och annan personal ute i skolorna, vilket 
uppdraget är. Varje skola ska sedan genom sin lokala arbetsplan formulera 
uppdraget utifrån de elever som finns i verksamheten och därefter ska de 
omsätta uppdraget i handling, så att enskilda elever når de mål som angetts i 
styrdokumenten. Vilka avtryck som sittande regerings intentioner sätter ute i 
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verksamheten och vad som händer i styrkedjan beror förmodligen både på 
vilka strukturer som finns i enskilda kommuner och vilken medvetenhet och 
kunnande som finns hos enskilda politiker och tjänstemän med avseende på 
vilka befogenheter som man har som tjänsteman på såväl mesonivå som 
mikronivå och vilket kunnande som finns om det formella uppdraget (Rapp, 
2009; Fredriksson, 2010).  

Mål- och resultatstyrning ställer krav på att statens intentioner/idéer är 
förankrade och accepterade av de tjänstemän som ska genomföra uppdraget 
(Rombach, 1991). Frågor som aktualiseras när statens intentioner ska tolkas 
och föras vidare i styrkedjan är t ex.; 
• Vad händer när det är mycket information som sprids exempelvis om olika 

utredningar och de inte är förankrade hos enskilda tjänstemän? 
• Vilka idèer/föreställningar ”svävar” inom meso – och mikronivåerna?  
• Vad blir kvar av den ursprungliga intentionen med styrdokumentet? 
• Vad händer med elevens rättsäkerhet avseende likvärdig utbildning om 

enskilda tjänstemän följer den politiska och samhälleliga retoriken och inte 
gällande styrdokument? 

Hur idéerna om utbildningsuppdraget hanteras i verksamheten där eleverna på 
mikronivån finns, kan påverka makronivån på så sätt att styrdokument 
förändras, att nya utbildningar föreslås och nya myndigheter inrättas. När 
tolkning och överföring av styrdokument sker som visats i avhandlingens 
analysmodell, kan strukturen på textens innehåll förändras när den förs vidare i 
tid och rum och idéer och tankar förs vidare inom en organisation eller 
institution av enskilda aktörer. Institutionen kan påverkas av hur idéer sprids 
(Johansson, 2001 ). 

Ett exempel på ett styrdokument som har omfattats av tankar och idéer om 
förändring under en lång tidsperiod är skollagen från 1985 (SFS 1985:1100), 
som skrevs när skolan fortfarande var regelstyrd. Under 90-talet när det kom 
rapporter från mikronivå om att det var ett stort antal elever som inte nådde 
uppsatta mål och som bedömdes vara i behov av särskilt stöd påbörjades 
diskussionen om att skollagen var otidsenlig och inte stämde överens med det 
nya styrsystemet. En statlig utredning tillsattes under namnet 1999 års 
skollagskommitté och uppdraget avslutades i december 2002 (SOU 2002:121). 
Den här utredningen var ute på remiss och diskuterades i olika sammanhang 
under flera år och först under våren 2006 presenterades en proposition för 
riksdagen av den då sittande socialdemokratiska regeringen. Regeringen fick 
inte igenom sitt förslag och utredningen ”las åt sidan”. Efter valet i september 
2006 när det blev skifte vid regeringsmakten påbörjades bland annat arbetet 
med att förändra skollagen från 1985. Uppdraget om förändrad skollag gavs i 
november 2007 till en arbetsgrupp, skollagsberedningen (Ds 2009:25),  som i 
juni 2009 presenterade ett förslag. Detta förslag mynnade ut i propositionen 
2009/10:165 och den antogs av riksdagen i juni 2010 och ska tillämpas på 
utbildning från och med den 1 juli 2011. Under drygt 10 år har tankarna och 
idéerna om vad som står i skollagen och vad som gäller, gett prov på stor 
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variation på såväl mesonivå som mikronivå beroende på olika tjänstemäns 
kunnande om styrkedjeprocessen och vad som har varit utredningsförlag och 
vad som har varit gällande lag. 

Andra exempel på styrdokument som har varit föremål för intresse från 
såväl professionella i skolans verksamhet som samhällsmedborgare är 
individuella utvecklingsplaner. De har dessutom haft stor genomslagskraft för 
de privata företag som har etablerats inom utbildningsområdet. 
Marknadsföring och produktion av läromedel kring individuella 
utvecklingsplaner påbörjades en tid efter utgivningen av 
departementsrapporten om skolans ansvar för elevernas framgång (Ds 
2001:19) där det tydligt framgick att skolan hade ansvar för att organisera sin 
verksamhet och skapa pedagogiska villkor utifrån elevers varierande 
förutsättningar. I den här rapporten nämns individuella utvecklingsplaner för 
första gången som en skriftlig dokumentation av det utvecklingssamtal som 
enligt tidigare gällande förordning ska ske minst en gång per termin 
tillsammans med elev och vårdnadshavare. I rapporten framgick tydligt att 
ansvaret för elevens mål - och resultatuppfyllelse vilade på de professionella; 
stat/makronivå – kommun/mesonivå – skola/mikronivå. Förändringen av 
förordningen för utvecklingssamtal och med tillägget individuell 
utvecklingsplan kom att gälla från mars 2006, men läromedel och 
utbildningsinsatser kring individuella utvecklingsplaner hade under år 2003 
fått genomslag på flera ställen i landet. Kommuner och skolor satsade och 
satsar stora summor pengar på bl. a fortbildning och inköp av så kallat IUP- 
material. 

I talet om ”En skola för alla” känns det angeläget att ställa sig frågan om det 
så kallade nätverkssamhället kan äventyra den demokratiska styrningen av 
skolan. Vad är det som händer med statens intentioner synliggjorda i 
styrdokument, när det kommer in andra intressenter i skolan, exempelvis 
privata företag som genom nätverk/lobbyverksamhet är med och påverkar den 
demokratiska modell där stat- kommun, skola och elevens måluppfyllelse 
regleras av ett bestämt regelsystem (Hasselberg, 2001; Agevall, 2005; 
Fredriksson 2010).  

Pierre (2007a) visar på den problematik som uppstår när skolan 
decentraliseras och målen ska tolkas, transporteras och synas i handling i flera 
olika led och där staten anger målen, men hur målen ska genomföras 
bestämmer kommunerna själva. Detta innebär att det kan uppstå en 
värdekonflikt eftersom den likvärdiga skolan som lyfts fram i styrdokumenten i 
praktiken tolkas och genomförs av de politiker och tjänstemän som har 
tolkningsföreträde på meso- och mikronivåerna och också är de som i stor 
utsträckning ska se till att insatserna finansieras. En faktor att reflektera kring 
när det gäller vilka avtryck av statliga styrdokument som kan avläsas i 
verksamheten är om de olika institutionerna klarar av att hålla kvar sina 
identiteter i det småskaliga samhället eller om decentralisering och mål- och 
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resultatstyrning kan innebära att rättssäkerheten för enskilda elever med 
avseende på det offentliga uppdraget riskeras att åsidosättas . 

En viktig fråga att ställa fortsättningsvis är vad som egentligen händer med 
den decentraliserade verksamheten (genomförandenivån/realiseringsarenan), där 
kommunala tjänstemän är de som ska omtolka det uppdrag som ges av staten 
(reformnivån/formuleringsarenan) och att det också är de kommunala 
tjänstemännen som ska ge ramarna till personalen som finns i verksamheten 
på mikronivån. Frågan bör ställas om politiker och tjänstemän på mesonivå 
har uppdraget klart för sig eller om det händer något i processen mellan 
makro- och mesonivån som gör att den ursprungliga texten från exempelvis 
skollagen blir något helt annat när den når handlingsnivån i mötet mellan 
lärare och elev. I studie 3 och 4 framgår att kunskapsbindningen med 
hänseende på styrdokumentens intentioner är svag och att 
informationskällorna för kunskapsöverföring av styrdokumentstexterna 
varierar.  

En annan fråga är vilka villkor som gäller för enskilda tjänstemän på 
mikronivån när det gäller möjligheterna att göra sin röst hörd att följa det av 
staten formulerade uppdraget om tolkningen avviker från den tolkning som 
politiker och tjänstemän på mesonivån gör (Lundqvist, 1998). Vilket ”klimat” 
råder inom enskilda kommuner och skolor och finns det möjlighet att göra sin 
röst hörd? Finns det förutsättningar att föra en öppen dialog hur exempelvis  
om hur skollagens intentioner ska kunna genomföras utifrån de ekonomiska 
ramar som finns inom en kommun, hur organisationen ser ut i nuläget, om 
eventuella förändringar behöver göras? Vilken öppenhet och var lojaliteten 
finns inom skolans verksamhet kan tänkas vara faktorer som påverkar vilka 
avtryck som sätts i skolans verksamhet. Om lojaliteten finns gentemot 
samhällsmedborgarna/elevernas rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar 
enligt statliga styrdokument eller om det är andra bevekelsegrunder som gäller, 
exempelvis lojaliteten gentemot ekonomiska eller privata intressen i 
kommunen. Hur påverkar detta enskilda tjänstemäns möjligheter att använda 
sin röst? Om möjligheterna inte finns att föra samtal/dialog så kan valet bli att 
den enskilde professionelle (ibland flera) väljer att lämna institutionen/ 
organisationen. Hirschman (1970) använder tre begrepp som kan överföras till 
skolans verksamhet; Exit, Voice and Loyalty . Under perioden för mål- och 
resultatstyrning när tjänstemän både kan vara uppdragsgivare och arbetsgivare 
har det förekommit att enskilda rektorer, lärare och annan personal har valt att 
lämna sin anställning då de upplever att de inte har kunnat fullfölja uppdraget, 
här har alltså ”Exit” använts.  

I debatten om styrningen av den framtida skolan beskriver Pierre (2007b) 
två modeller; Mångfaldsmodellen - där decentraliseringen utvecklas ytterligare 
och där statens inflytande blir allt mindre, där likvärdighet ersätts med 
diversifiering och specialisering. Likvärdighetsmodellen - där man inleder en 
process av återcentralisering av skolan. 
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Den återreglering som likvärdighetsmodellen innehåller ska inte ses som en 

återgång till den reglering och det institutionella arrangemang som rådde före 

decentraliseringen. Den tidigare diskuterade förvaltningspolitiska pendelrörelsen 

innebär inte att man återgår till en tidigare ordning, utan återregleringen sker i 

ett nytt institutionellt system (a.a., s. 189). 

Oavsett vilken styrningsmodell som kommer att gälla framöver inom svenskt 
utbildningsväsendet synliggörs i avhandlingen följande faktorer som 
betydelsefulla. För att kunna tolka uppdraget måste den enskilde 
tjänstemannen ha kännedom om att dokumenten finns och också veta vad det 
står i dokumenten och tillsammans med berörda i sin verksamhet dra upp 
riktlinjer för vad som avses med begreppen likvärdig utbildning, alla elever och 
elever i behov av särskilt stöd. Om frågan om ”En skola för alla” - gäller alla inte 
enbart ska bli tom retorik måste tolkning och översättning av styrdokumentens 
intentioner ske såväl inom de olika nivåerna som mellan nivåerna. Dessa 
tolkningar måste i sin tur avspegla intentionerna i styrdokumenten. Det finns 
en risk att rättssäkerheten urholkas om exempelvis kvalitetsbedömningar görs 
utifrån hur många som klarar vissa uppsatta mål utan att man utgår från 
elevers varierande förutsättningar. Vissa elever riskerar att sorteras undan till 
särskilda undervisningsgrupper eller får elevassistentresurs utan föregående 
analys om det är den insatsen som är lämplig för eleven utifrån rättigheten till 
likvärdig utbildning. 

För att som tjänsteman med utgångspunkt från rättighetsbegreppet, som 
har sin förankring i skollagen (SFS 1985:1100) och som även finns i den 
skollag som ska genomföras höstterminen 2011 (SFS 2010:800), kunna tolka 
och genomföra ”En skola för alla”, krävs att en noggrann analys genomförs på 
mikronivån/skolnivån utifrån såväl organisations - grupp - som 
individperspektiv. Det krävs också en medvetenhet om att det är skolans 
ansvar att organisera verksamheten och skapa villkor för alla elevers 
möjligheter till mål- och resultatuppfyllelse. I den pedagogiska praktiken 
innebär detta att tjänstemännen som ska tolka och genomföra uppdraget, 
förstår skolan som institution och organisation och ha med sig redskap som 
gör att de kan söka den kunskap som behövs för att förstå enskilda elevers 
varierande förutsättningar och att det krävs olika arbetssätt, metoder och 
lösningar för att stödja elevers lärande. 

I den utredning som låg till grund för den ännu gällande lärarutbildningen 
(SOU 1999:63) fanns två bärande tankar nämligen att alla lärare ska ha 
kompetens att möta alla elever och att i stället för att tala om elever med 
svårigheter används uttrycket elevers olikheter och då som naturlig variation. 
För att kunna möta alla elever krävs att verksamheten organiseras med 
utgångspunkt från elevers varierande förutsättningar och personalens 
varierande kompetenser. Detta förutsätter att det inom såväl förvaltnings- som 
skolnivå finns insikt om vilket vetande, kunnande och erfarenhet som behövs 
för att genomföra uppdraget och att det finns flexibilitet i organisationen. För 
att kunna genomföra ”En skola för alla” behövs oavsett styrsystem rutiner för 
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hur alla tjänstemän i styrkedjan, ska ta del av styrdokumentens innehåll och 
utifrån gemensam pedagogisk grundsyn enas om vilka alla elever är, vilka 
elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd och vilka insatser som ska ges 
för att alla elever oavsett utgångsläge ska få tillgång till likvärdig utbildning.  

För fortsatt forskning skulle det vara intressant att följa ett antal 
kommuner och skolor för att se hur de tolkar och genomför 
utbildningsuppdraget och vad som sker mellan och inom de olika nivåerna i 
styrkedjan. Ett annat forskningsområde med avseende på elevers rätt till 
likvärdig utbildning är att försöka få en bild över elevassistentens roll i 
förhållande till kravet på lärarlegitimation för de lärare som ska undervisa 
inom skolan. 
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SUMMARY 

Background and aim 
The starting point of the thesis is many years’ experience from working in 
school at both municipal and national levels. It is based on the expression “A 
school for everyone” and the promise by the state to offer all pupils, in 
accordance with the School Act, an equivalent education (SFS 1985:1100, 
SFS 1999:886, School Act Ch.1 section 2). This is a descriptive and analytical 
thesis with the explorative aim of visualizing the importance of national 
steering documents in school activities. The thesis focuses on the knowledge 
existing in schools about the mission and on what happens in the process in 
the goal- and result-oriented school and between state, municipality and 
school with respect to all pupils’ right to an equivalent education.  It is in the 
municipalities that the interpretation of the expression is made. The 
government bill forming the basis of the current still in force, Lpo 94, 
emphasized that there is great variety in pupils’ abilities in the different school 
forms, but that the equivalence goal entails that all pupils should receive the 
support they need to reach the required levels and, as far as possible, proceed 
with their education on the basis of their abilities (Prop. 1992/93:220). The 
bill elucidated that the chief responsibility of the compulsory school was to 
ensure that every pupil leaves school with an acceptable level of knowledge, 
but also that there will always be pupils who for various reasons fail to attain 
this level before reaching the end of compulsory school attendance. The 
curriculum has formulated what the state meant by equivalent education: 

The equivalence norms are stated by the national goals. An equivalent education 

does not mean that teaching in school should take the same form everywhere or 

that school resources should be equally distributed. Consideration shall be taken to 

pupils’ different abilities and needs. There are also different ways of reaching the 

goal. School has special responsibility for pupils who for various reasons have 

difficulty in reaching the educational goals. For this reason the teaching can never 

take the same form for everyone (UFB 2006/07,Lpo 94, s 220).  
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In connection with the changes in the steering of schools that took place in 
1991 Sweden’s municipalities were given the responsibility for offering all 
children and pupils an equivalent education on the basis of their abilities. In 
addition, the municipalities were given the possibility to organize activities in 
a way considered to be implementable for the individual municipality on the 
basis of local conditions and pupils’ needs. When organizing a school for 
everyone the surfacing dilemmas are made visible, such as, if in practice all or 
nearly all pupils are concerned, i.e. that some pupils are excepted when classes 
are organized and special solutions are arranged for some pupils, but also that 
there are pupils who do not receive the resources they require to function in 
ordinary school activities (Hjörne & Säljö, 2008; Lundgren & Persson, 2003; 
Paulsson & Stenberg, 2009).  

The aim of the thesis is to visualize and try to understand what happens to 
the intentions which are formulated in national steering documents, which are 
supposed to be implemented in A school for everyone. The overarching research 
question reads: What is the pedagogical meaning of national steering 
documents in schools? One prerequisite for carrying out the mission as an 
individual official is to possess knowledge about current steering documents 
and be familiar with those basic documents which regulate school activities 
(SFS 1985:1100, School Act Ch. 2 section 7a). Whether knowledge about the 
steering documents and their content is internalized in the individual official 
or not may possibly affect the quality of encounters with individual pupils. It is 
the individual official, sometimes referred to as a street bureaucrat, closest to 
the person receiving public measures who is supposed to interpret and 
implement the mission. The official is also expected to possess the ability to 
interpret and translate the content on the basis of the school context and the 
pupils comprised by the organization. What imprint it leaves in the 
organization depends on how the individual official interprets the steering 
documents that regulate the mission (Lipsky, 1980). Following the steering 
process of the national steering documents, what happens in the steering of 
school activities and how the mission is interpreted and implemented at 
different levels within the system will bring to light  whether “A school for 
everyone” really applies to everyone, or whether there is a discrepancy between 
what is formulated in speech and writing at the national and municipal levels 
(the formulation arena) and what happens afterwards in the organization 
comprised by the mission (the realization arena) (Lindensjö & Lundgren, 
2000). 

Reference frame and method 
The principal starting point is that it is the individual official in the school 
organization who is the key person in interpreting the content of the steering 
documents. A theoretically based analysis model (see the table below) has been 
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constructed on the basis of the different levels in the national school steering 
system. In this model the state, municipality, school and pupil constitute four 
separate institutional concepts, forming four frames with three levels, the 
macro, meso and micro levels, with school and pupils to be found at the micro 
level.   
Analysis model for the steering process of national steering documents 
State/macro level 
Producing the national 

steering document  

 

Municipality/meso level 
How national steering 

documents are interpreted 

and implemented  

School/micro level 
How national and 

municipal steering 

documents are 

interpreted and 

implemented  

Pupils’ goal and 
result fulfillment/ 
micro level  
The current situation 

for individual pupils 

with regard to an 

equivalent education  

 
The focus is on what happens in the steering process around the production of 
steering documents, the way they take shape from a notion or an idea that has 
been raised, formulated and formalized by the established national procedure, 
and the imprint these documents subsequently make on school activities with 
regard to all pupils’ right to an equivalent education. In the steering process 
the state, i.e. parliament and government, constitutes the macro level, the 
municipalities and their administrations the meso level, and staff and pupils in 
individual schools the micro level. It is in the goal and result fulfillment of 
individual pupils, i.e. at the micro level, that the impact of the national steering 
documents should be seen.  The model is based on the notion that within the 
four frames and between the three levels continuous processes take place 
where various actors meet and act.  By means of the analysis model the phases 
in the steering process are made plain from the moment the state formulates a 
document until a municipality or school interprets and translates its texts into 
the organization where the pupils actually are.  The individual official who is 
to carry out the mission within the different levels or frames is expected to 
have the relevant knowledge required (Cregård, 2000). School leaders, special 
needs teachers-to-be and pupil assistants are the micro-level officials in the 
thesis. Together with teachers and other staff they function as interpreters and 
carriers of ideas about the mission within the steering process which begins 
when the state formulates a steering document and is then transferred in the 
process until the intentions of the state make an imprint on individual pupils 
as measurable goal and result fulfillment.   

For referring to the direction of the national steering of public societal 
activities various concepts are used. One that is applied in research on national 
steering is governing, whose Swedish equivalents may be back translated as 
“central steering” or “steering by regulation”. Another concept is governance, 
which may be expressed as interactive societal steering or “steering by 
expectation”. These concepts have become established in the social debate in 
recent decades, but their interpretation varies with the research perspective 
(Hedlund & Montin, 2009). The changes in the way society is controlled by 
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the state entails that conditions in the steering process have changed as a result 
of other actors than state officials and politicians participating in the process 
(Pierre & Peters, 2000; Pierre & Sundström, 2009). 

State, municipality and school form institutions with different institutional 
frames, while also being organizations with sets of rules and regulations that 
have to be interpreted and translated into action within the democratic 
framework by which Sweden is regulated. It is the school institution that has 
to implement the mission of achieving an equivalent education for everyone, 
but it is the individual municipality that determines how this should be done. 
The school institution may be said to be built on the three pillars formulated 
by Scott (2008) as the essential foundations of an institution. Its pillars are the 
regulative pillar, where the state expresses the intentions behind school via 
steering documents, the normative pillar representing individual expectations 
on what school should be like and, finally, the cognitive pillar, whereby the 
interpretation of the school mission is internalized in single individuals and 
thus made visible in the organization.  

School as a societal institution is politically governed, which entails that 
after the general election every four years the political majority takes over the 
Ministry of Education and outlines the direction of the education mission as 
well as assuming the responsibility for national steering documents like school 
acts, curricula and ordinances. The mission is to be implemented by officials, 
most of whom are already in place when a new political management arrives in 
the ministry. When changes are made in education policy this may, for 
example, require great adaptability in those who are to formulate the mission 
via steering documents. Subsequently, the state mission has to be clarified to 
the municipalities, whose political leaders in turn have to interpret the mission 
and make it visible in their municipal curriculum to its citizens and officials, 
i.e. school leaders, teachers and other school staff. Next,  it is up to every 
school through its local working plan to formulate the  mission in relation to 
the pupils in the organization and translate it into action, so that individual 
pupils may attain the goals drawn up in the steering documents.  

School is a knowledge-dependent organization, where single individuals 
are carriers of varying degrees of knowledge, skills and experience. The 
chances for pupils of attaining goal and result fulfillment depend on the joint 
competency of the staff who has the task of implementing the mission in A 
school for everyone. Knowledge and competency are complex concepts whose 
interpretation varies from one theoretical perspective to another, which affects 
the way they materialize in school activities (Carlsson et al., 2007). The 
starting point is that, in order to be able to translate the intentions into 
everyday activities, single officials should know which steering documents 
regulate the organization they work within and what is stated in their texts. In 
the analysis model used in the thesis the knowledge concept is based on the 
concepts of knowing that and knowing how taken from Gilbert Ryle (1949). 
The concepts used as theoretical analysis tools in the model are knowledge 
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appropriation and knowledge transfer. Knowledge appropriation refers to the 
knowledge about the steering documents regulating school activities that is 
tied to individual officials.  Knowledge transfer indicates how individual 
officials at the meso and micro levels gain access to the national steering 
documents, which were formulated at the macro level.   

The empirical material of the thesis consists of five independent studies. 
Each study has been conducted using the methods described in the table 
below.  
Table 1. Overview of the empirical material of the thesis  
Study Title Issue/Issues Method 

1 The “A school for 

everyone” expression 

What is meant by 

“A school for everyone”? 

Literature study 

2 A document study of 
school steering by the 

state  

How can the steering process between 
state, municipality, school and pupil be 

understood?  

 
What differences do the two steering 

systems display with regard to individual 

pupils’ opportunities for equivalent 
education?  

Document study 

3-4 School leaders’ and 

special needs teachers’ 

interpretation of 
national steering 

documents  

What imprint do national steering 

documents make on officials in the 

school organization?  
 

How do school officials obtain 

knowledge of national steering 
documents and their content?  

Questionnaire 

studies 

5 Pupil assistants as 

officials  

What is the role of the pupil assistant 

with regard to pupils’ right to an 

equivalent education?  

Document study 

and interview with 

two pupil assistants 

 
• The first is a literature study describing and analyzing the growth of the 

expression A school for everyone and the interpretation it has received with 
regard to all pupils’ right to an equivalent education. The aim of the study 
is to elucidate, together with the other studies in the thesis, different 
interpretations of the expression A school for everyone. 

• The study is a document study describing and analyzing the national 
steering of the compulsory school via two steering systems, the rule-
oriented system from 1962 to 1990, and the goal- and result-oriented 
system that has been in force from 1991. The empirical material of this 
study goes as far as the year 2009. Starting from a number of selected 
national documents with relevance to all pupils’ right to an equivalent 
education, the steering processes of the two systems have been followed.   
The aim of this study has been to describe the steering process in two 
different systems in order to visualize the national steering of school 
activities and the conditions under which single officials work to 
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implement the pedagogical mission. The study makes no claim to be all-
encompassing as regards steering documents.  

• Studies 3 and 4 describe and analyze the results of two questionnaire 
studies carried out with 87 school leaders who underwent school leader 
education in 2007 as well as 44 special needs teachers-to-be undergoing 
education in 2006. They answered questions related to three selected 
national steering documents.  In their capacity as employed officials both 
professions are expected to follow the mission formulated by the state and 
to offer an equivalent education to all pupils. Both studies highlight and 
analyze what impact national steering documents make on individual 
officials and how knowledge about the document is transferred in the 
organization.   

• Study 5, finally, describes and analyzes pupil assistants as officials in a 
school for everyone and what this may entail for all pupils’ right to an 
equivalent education. The study highlights the pupil assistants’ role in the 
two steering systems and the importance of the steering documents in 
work with pupils in need of special support.  

Results 
It becomes evident from Study 1 that the interpretation of A school for everyone 
with regard to pupils’ possibilities of obtaining an equivalent education has 
changed over time, being affected by current social values as indicated both by 
political steering and by individual officials’ interpretation of the three 
concepts of equivalent education, of ‘all pupils’, and of pupils in need of special 
support.  It highligts the dilemmas experienced in the contemporary goal- and 
result-oriented school over what is supposed to constitute equivalent education 
as a right, including all pupils’ right to socialization and development, but also 
as a duty, owing to the compulsoriness of school. Since the interpretation and 
implementation of the nationally formulated mission is the responsibility of 
each municipality, individual pupils are dependent on the availability of 
knowledge and skills as well as on the experience of encountering all pupils 
regardless of their abilities. Otherwise, the meaning of the expression A school 
for everyone becomes diluted.  

Study 2 makes it clear that the possibilities individual officials have to 
implement the mission during the two time periods of 1962-1990 and from 
1991 onwards have differed with regard to the steering and control of 
individual pupils’ goal and result fulfillment. In the rule-oriented system 
prevailing from 1962 to 1990 there was a direct link between the state/macro 
level and the pupil/micro level, with the state answering for the knowledge 
transfer of the content of the steering documents. The state allocated resources 
and checked that the steering documents made a visible imprint on the 
organization. This was directed straight to the micro level, where the pupils 
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were, and the implementation and control took place by strict rule-steering 
from state officials at the county boards of education. In the goal- and result-
oriented system the steering process has changed insofar as the state-
formulated steering documents at the macro level have been interpreted at the 
municipal/ meso level. At this level the state mission has been formulated in 
municipal curricula, and resources have been allocated to individual schools 
where the school staff is expected, within the framework of their professional 
autonomy, to finally implement the education mission formulated in local 
working plans at the micro level. The process in the goal- and result-oriented 
system may be viewed as indirect steering or, rather, as steering by expectation. 
In the two systems the organizing of the state authorities appointed to 
implement and check the steering documents has been structured in different 
discontinous ways. In the rule-oriented system from 1962 to 1990 there were 
two authorities, whereas the prevalent goal- and result-oriented system has 
included eight authorities altogether.  An examination of the steering process 
in the two systems reveals that they offer different conditions for knowledge 
appropriation and knowledge transfer of the content of the documents. 

Studies 3 and 4 visualize the interpretations which two groups of officials, 
school leaders and special needs teachers-to-be, make of a few selected 
steering documents linked to all pupils’ right to an equivalent education. It 
appears that of the two groups the school leaders vary in educational 
background and years of service, while the future special needs teachers have 
received some teacher education and at least three years’ teaching experience. 
Both professional groups testify to the great variety in the way activities are 
organized at their workplace. These studies start from three steering document 
texts, assessing the informants’ answers by the knowledge revealed through the 
written answers to the questionnaire. The results of the studies demonstrate 
the diversity of interpretations that individual informants/officials make of the 
content of the steering documents, even though they are apparently familiar 
with these as general documents. On the other hand, the results show that 
there is a lack of knowledge about the specific steering documents that 
regulate pupils’ right to an equivalent education. These two studies thus 
demonstrate that there is a marked difference between the formulation and the 
realization arenas when it comes to the imprint these documents have made 
on individual officials. There is in fact a clear discrepancy between these two 
arenas. As for the issue of how the transfer of knowledge from the documents 
takes place in the steering process, it becomes obvious that there are various 
information sources behind the transfer of their content. This variation 
indicates that the intentions behind the steering document in question may 
change in the process from the macro or meso to the micro level.   

Study 5 pinpoints the role of pupil assistants in safeguarding pupils’ right 
to an equivalent education. Pupil assistants as a profession have existed in both 
steering systems. In the rule-oriented system they were employed to enable 
physically disabled pupils to attend the local school, and they were included in 
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the annual national statistics over pupils with disabilities.  The Board of 
Education had published material with advice on what was important to 
consider in relation to this group of pupils and their need of assistance from 
the staff. The comments mention the importance of being taught by 
professionals. In the goal- and result-oriented system there are no statistics of 
how many are employed as pupil assistants, neither which pupils they work 
with, nor what tasks they perform.  From the empirical material it emerges, on 
the other hand, that the number of pupil assistants seems to have increased 
during the period and that there are now other groups of pupils receiving 
assistance. It further appears that the content varies and that this has provided 
more room for pedagogical tasks. As for pupil assistants within the school 
organization, their working conditions differ from those of school leaders and 
special needs teachers-to-be and they are without mention as a professional 
group in the acts and ordinances steering school activities. Nor are there any 
specified qualification requirements. However, since they are employed to 
assist pupils who are considered to be in need of special support to be able to 
reach the goals of the current steering documents, they have also adopted the 
role of officials. They are, for example, supposed to interpret the mission in 
their encounter with the pupils and are consequently, expected to be familiar 
with it. The reason why pupil assistants are not included in the steering 
documents formulated by the state does not emerge from the empirics. 
Nevertheless, the unregulated role of the pupil assistant in both steering 
systems comes out in their work to help their special group of pupils to reach 
the goals of curricula and syllabi. The study indicates that it is at the meso and 
micro levels of the steering process that the decisions are made to employ 
pupil assistants for pupils in need of special support. These assistants’ 
possibilities of receiving knowledge about national steering documents and 
their content and about how to work towards making the pupils fulfill their 
goals and results are apparently limited and dependent on the assistants’ ability 
to take their own initiatives.  

How to understand the results? 
The steering document texts are viewed in the analysis as ideas or notions 
transferred both within and between the various levels in the steering process 
by officials in state authorities, municipal administrations and individual 
schools. These texts are supposed to finally make an imprint with regard to all 
pupils’ right to an equivalent education in A school for everyone.  

Two steering systems have differed in the way the knowledge 
appropriation and knowledge transfer of the documents’ intentions have been 
handled by individual officials and collectively. In the rule-oriented activities 
there were clear structures between the levels in the steering process. 
Resources were allocated directly to the school and pupil levels and state 
officials well acquainted with different areas held the task of implementing the 
current document at the micro level. In the goal- and result-oriented system 
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the mission is interpreted at both meso and micro levels, which means that it 
is the individual municipalities and schools that have to ensure that every 
official is familiar with the current steering document and has the capacity to 
realize the intentions of the state in the organization.  What finally leaves an 
imprint on the organization depends on the interpretation made of the 
mission at the municipal or school level and what are the conditions for the 
staff working with the pupils to implement it. The single officials in the 
steering process, regardless of level, contribute different knowledge about the 
document. What happens between and within the various levels when the 
documents are interpreted is of importance to the transfer from one level to 
another. Aggregated experience, the climate prevailing at the specific level, the 
single official’s scope for interpreting the documents also affect both the 
individual and the collective idea of their content and the way it is translated 
into action (Berg, 1999, 2003; Scott, 2008). The power structure and the 
ethics at the meso level also have a bearing on the decisions concerning how to 
interpret and implement this content (Lukes, 2005, Lundqvist, 1999). When 
the mission is transferred to the next – micro – level, the knowledge the 
official at this level possesses about the intentions of the steering document is 
of importance in the encounter with the individual pupil. What is known 
about the actual content of the text affects which notion of the steering 
document goes further in the steering process. Whether the state intentions as 
expressed in the documents make a visible impact at the micro level on all 
pupils’ goal and result fulfillment depends, for instance, on what culture 
predominates at this or the meso level and on the state of the relation to the 
political organization (Douglas, 1986, Johansson, 2001).    

The pedagogical import of national steering documents in the school 
organization is visualized in the pedagogical practice at the micro level where 
the pupils are and is affected by whether it is dominated by a formal or 
informal type of steering (Selznik, 1948). The discrepancy between the 
formulation and realization arenas highlighted in the thesis can be understood 
as mirroring the interpretations and actions made by the officials in the 
organization, which are in turn influenced by ideas and thoughts that have 
gained a foothold between and within the macro, meso and micro levels in 
answer to the following questions: 
• Who are ’all pupils’ in the organization? 
• Which pupils are in need of special support? On what basis is that assessment 

made? Who makes/make that decision?  
• What is equivalent education?   
• What competencies are required among the staff for offering an equivalent 

education to all pupils?  
• How are activities organized on the basis of pupils’ varying abilities and of the 

competency required to implement the mission?   
It emerges from the studies conducted that the interpretation and 
implementation of the intentions of the steering documents depend on the 
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individual official’s knowledge of the content of these documents and of the 
pedagogical conditions offered for carrying out the mission. When the 
discrepancy becomes too wide between pupils’ goal and result fulfillment and 
what is stated in the national steering documents, the steering process 
changes. National steering documents are reformulated and renewed 
continuously in order to function as tools for the government in office. The 
elaborate decision or transformation process ranging from when changes are 
proposed until decisions have been made into mandatory rules and regulations 
raises the question what possibilities individual school leaders, teachers and 
other school personnel actually have to navigate in the sea of government 
reports and decisions. Hence, whatever becomes the pedagogical meaning of 
the steering documents depends on how administration and school officials 
alike, individually as well as collectively, interpret and implement the mission 
where the pupils are. When the state makes changes in the steering documents 
the officials at every level have to acquaint themselves with the changes and 
make interpretations and perform implementations in line with the intentions 
expressed in the documents.   

One factor that might explain the discrepancy between the formulation 
and realization arenas in goal- and result-steered organizations could be that 
individual municipalities and schools have omitted to organize their activities 
so as to be able to develop joint knowledge about the steering documents and 
their content on the basis of what is formulated in the text. Other 
interpretations about the mission have instead gained a foothold among 
individual officials.   

Conclusions 
The title of the thesis asks the question whether a school for everyone really 
applies to everyone and what is the importance of national steering documents 
in the school organization. Why ask this question when most people working 
with and for children and young people, professionally as well as politically, 
are likely to answer that, of course, school should be for everyone?  Still, as I 
write in the introduction, the starting point of this thesis is my own experience 
of pedagogical work in schools at both municipal and national levels that has 
given rise to the issue. Through, for example, reports from authorities and 
research the discrepancy between the formulation and realization arenas has 
been made visible. Goal- and result-steering requires that state 
intentions/ideas are anchored in and accepted by those officials who have to 
implement the mission (Rombach, 1991). The way the ideas about the 
education mission are handled in the organization at the micro level where the 
pupils are may affect the macro level in such a way that steering documents 
change, new educations are suggested and new authorities established. When 
steering documents are interpreted and transferred (as demonstrated by the 
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analysis model, see the table above), the conception of the text content may 
change, i.e. when the text passes through time and space and ideas and 
thoughts are conveyed within an organization or institution by individual 
actors. The institution may be affected by the way ideas spread (Johansson, 
2001). In talking of “A school for everyone” one feels called upon to ask 
oneself the question whether the so-called network society might 
jeopardize the democratic way of steering. What will happen to the state 
intentions as expressed in steering documents when other interested parties 
enter the school world, such as private enterprises participating via 
networks or lobbying, thus influencing the democratic model where the 
goal fulfillment of state, municipality, school and pupil is regulated by a 
definite rule system (Agevall, 2005; Hasselberg, 2001)?  

Pierre (2007) pinpoints the problems arising when schools are 
decentralized and the goals have to be interpreted, distributed and examined 
in action in several different stages, and when the goals are set by the state, 
while the municipalities decide for themselves how these goals are to be 
implemented.  This may give rise to a conflict of values, as the equivalent 
school as emphasized in the steering documents is in practice interpreted and 
implemented at the meso and micro levels by politicians and officials with the 
right of interpretation who are largely identical with those who are to ensure 
the financing of the measures. One factor to reflect about regarding what 
imprints from national steering documents can be discerned in the 
organization is whether the different institutions will manage to retain their 
small-scale community identities or whether decentralization and goal- and 
result-steering might entail that the safeguarding of individual pupils’ rights 
runs the risk of being set aside.   

Another important question to put is what will actually happen to a 
decentralized organization (the implementation level/realization arena) where 
municipal officials are the ones to reinterpret the mission received from the 
state (the reform level/formulation arena) while simultaneously being the ones 
supposed to set up frames for the staff in the micro-level organization. The 
question should be framed to ask whether politicians and officials at the meso 
level are clear about the mission or whether something happens in the process 
between the macro and meso levels that turns an original school act text, for 
example, into something totally different once it reaches the action level in the 
encounter between teacher and pupil. Studies 3 and 4 highlight the weakness 
of the knowledge appropriation vis-à-vis the intentions of the steering 
documents as well as the diversity of sources of information behind the 
knowledge transfer of the document texts.  

Still another question to pose is what conditions apply for individual 
officials at the micro level when it comes to making their voices heard in 
following the mission formulated by the state. This is brought to a head in 
cases where the intentions differ from the interpretations made by politicians 
and officials at the meso level (Lundqvist, 1998). Does the “climate” prevailing 
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within individual municipalities and schools allow single individuals to make 
their voices heard? Do circumstances invite an open dialogue about the 
intentions of the steering documents, or about implementing them within the 
current financial and organizational framework of the municipality? What 
degree of openness prevails and where loyalty resides in the school 
organization may be other factors leaving their impact on school activities. 
This includes the important issue whether the loyalty is directed towards 
citizens’/pupils’ right to education on the basis of their abilities in line with 
national steering documents, or whether other inducements exist, such as 
loyalty to financial or private interests in the municipality.  

In the debate on the steering of school in the future Pierre (2007) describes 
two models:  The diversity model with further expanding decentralization and 
diminishing state influence, and with equivalence being replaced by 
diversification and specialization versus the equivalence model with a process of 
recentralizing school on its way.   

The re-regulation contained in the equivalence model should not be viewed as a 

return to the regulation and the institutional arrangement prevailing before 

decentralization. The previously discussed administrative policy oscillation does 

not entail returning to an older order, but the re-regulation takes place in a new 

institutional system (Pierre, 2007, p. 189).  

Disregarding which steering-model will apply henceforth in Swedish 
education, a number of factors are made visible in the thesis as having an 
important bearing on the idea that school is for everyone.  In order to interpret 
the mission the individual official must be familiar with the existence of the 
documents, know what is in them and, together with those in the organization 
who are involved in the process, draw up the guidelines for what is meant by 
the concepts of equivalent education, all pupils, and pupils in need of special 
support. To prevent the question of whether A school for everyone applies to 
everyone from remaining empty rhetoric the interpretation and translation of 
the intentions of the steering documents must take place within as well as 
between the different levels. These interpretations must in turn reflect the 
intentions of the steering documents. There is a risk that the rights will be 
jeopardized if, for example, quality assessments are made on the basis of the 
number of pupils reaching certain goals that have been set up without 
considering the variety of pupils’ abilities. Some risk being sorted out and 
placed in special teaching groups or receiving the resources of pupil assistants 
without a preceding analysis of whether these are measures suitable for the 
pupil in accordance with the right to an equivalent education.    

Starting from the concept of rights, which is inscribed in the School Act 
(SFS 1985:1100) and will remain so in the act to be implemented as from the 
autumn of 2011 (SFS 2010:800), the ability to interpret and implement A 
school for everyone requires a careful analysis at the micro level/school level from 
organizational as well as group and individual perspectives. It also requires an 
awareness that it is the responsibility of the school to organize activities and 
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create possibilities for all pupils to attain goal and result fulfillment. In 
pedagogical practice, this means that the officials who are supposed to 
interpret and implement the mission understand school as an institution and 
organization and bring along tools enabling them to search for the knowledge 
needed to understand that individual pupils vary in ability and that different 
methods and solutions are necessary to support their learning. The 
government report (SOU 1999:63) on which the teacher education still in 
force was based contained two key notions, one that all teachers should have 
the competency to encounter all pupils, and the other that instead of pupils 
with difficulties one should talk about pupil diversity as a natural variation. To 
be able to encounter all pupils the activities have to be organized on the basis 
of the variety in ability among pupils and in competency among the staff. This 
calls for an insight at both the administration and school levels into what 
knowledge, skills and experience are needed to carry out the mission and 
requires flexibility inside the organization. To implement A school for everyone 
regardless of the steering system in force demands that routines are created for 
how all officials in the steering process should partake of the content of the 
steering documents and agree about a common pedagogical basis to determine 
who ‘all pupils’ are, what pupils are assessed to be in need of special support 
and what measures should be taken to give all pupils regardless of ability access 
to an equivalent education.    
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BILAGA 1 

ENKÄT ATT BESVARA FÖR DIG SOM GÅR 
REKTORSUTBILDNINGEN, Växjö universitet  
 

1. Hur länge har du arbetat som rektor? 

2. Vilken grundutbildning har Du? 

3. I vilken verksamhet arbetar Du? 

4. Hur fördelar Du resurserna i Din verksamhet på alla barn/elever? 

5. Vilka definieras som barn/elever i behov av särskilt stöd i din 
verksamhet? 

6. Vilka insatser ges till de barn/elever som bedöms vara barn/elever i 
behov av särskilt stöd? 

7. Vad avser Du med styrdokument? 

8. Hur får Du kunskap om styrdokumenten? 

9. I vilka sammanhang/forum diskuteras styrdokumenten? 

10. I vilka sammanhang/forum diskuteras styrdokumenten i relation till 
verksamhetens mål? 

11. Vilka styrdokument använder Du dig av för att garantera elevens 
rättsäkerhet? 

12. På vilket sätt syns styrdokumenten i det dagliga arbetet med/för 
barn/elev? 

13. Vem vänder Du dig till när du är osäker på hur styrdokumenten ska 
tolkas? 

14. För vilka elever upprättas åtgärdsprogram? 

15. Hur förvaras åtgärdsprogram? 
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16. För vilka elever upprättas individuella utvecklingsplaner? 

17. Hur förvaras individuella utvecklingsplaner? 

18. Vem/vilka informerar personalen om förordningstexterna kring 
åtgärdsprogram respektive individuella utvecklingsplaner? 

19. I vilka sammanhang/forum diskuteras den nya lagen om kränkande 
behandling? 

 
 
TACK FÖR DIN HJÄLP! 
 
Ulla Gadler 
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BILAGA 2 

ENKÄT ATT BESVARA FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ 
SPECIALPEDAGOGISKA PROGRAMMET, Växjö Universitet 

 
1. Vilken termin går Du på specialpedagogiska programmet? 

2. Vilken grundutbildning har Du? 

3. I vilken verksamhet arbetar Du? 

4. Vem/vilka fördelar resurserna till den verksamhet där du arbetar? 

5. Hur går resursfördelningen till med avseende på alla barn/elever? 

6. Vilka definieras som barn/elever i behov av särskilt stöd? 

7. Vem/vilka är det som definierar barn/elever i behov av särskilt stöd? 

8. Vilka insatser ges till de barn/elever som bedöms vara barn/elever i 
behov av särskilt stöd? 

9. Vad avser Du med styrdokument? 

10. I vilka sammanhang/forum diskuteras styrdokumenten? 

11. I vilka sammanhang/forum diskuteras styrdokumenten i relation till 
verksamhetens mål? 

12. I vilka sammanhang/forum diskuteras verksamhetens mål och 
medel? 

13. Vilka yrken finns i din verksamhet? 

14. Vilka samverkar Du med i din verksamhet och hur ofta? 

15. Upprättar ni åtgärdsprogram/Åp i Din verksamhet? (om du svarar 
ja, så svara på följande frågor) 

15.1. För vilka elever upprättas Åp? 
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15.2. Vilka deltar i upprättandet av Åp? 

15.3. Vem ansvarar för upprättandet av Åp? 

15.4. Hur förvaras Åp? 

15.5. Hur används Åp i arbetet kring den enskilde eleven? 

15.6. Vem/vilka informerar personalen om den förordningstext som 
reglerar användandet av Åp? 

16. Upprättar ni individuella utvecklingsplaner/IUP i din verksamhet ( 
om du svarar ja, svara på följande frågor) 

16.1. För vilka elever upprättas IUP:n? 

16.2. När upprättas IUP:n? 

16.3. Vem/vilka deltar i upprättandet? 

16.4. Vem ansvarar för IUP:n? 

16.5. Hur förvaras IUP:n? 

16.6. Hur används IUP:n i arbetet kring den enskilde eleven? 

16.7. Vem/vilka informerar personalen om den förordningstext som 
reglerar användandet av IUP? 

17. Vem/vilka har informerat personalen om den nya lagen om 
kränkande behandling som började gälla den 1/ 4 –06 

18. I vilka sammanhang/forum diskuteras den nya lagen om kränkande 
behandling? 

 
 

TACK FÖR DIN HJÄLP! 
 
Ulla Gadler 
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BILAGA 3 

Enskilda rektorers enkätsvar  
vetande=2    osäkert vetande= 1  Vet ej/ej svarat= 0 
 
Informationskälla ;  
Skolverket/rektorsutbildningen= S  Kommunen/förvaltningen=F Andra 
källor/läser själv= A Vet ej/ ej svarat= - 
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2 Annan lut Försk.+a.v. 8 4 12 - 

3 Annan lut Grsk.högst 8 4 12 S 

4 Annan lut Gymnasium 8 4 12 - 

5 Annan lut Särskola 3 6 9 A 

6 Annan lut Grsk.högst 8 4 12 S 

7 Lut+a.utb Gymnasium 8 2 10 A 

8 Lut+a.utb Gymnasium 6 6 12 S 

9 Lut+a.utb Gymnasium 8 4 12 - 

10 Ej lut F-9 8 2 10 S 

11 Ej lut Grsk.högst 4 6 10 A 

12 Ej lut Gymnasium 8 2 10 F 

13 Ej lut Gymnasium 7 4 11 A 

14 Ej lut Gymnasium 8 6 14 A 

15 Ej lut Gymnasium 6 6 12 A 

16 Ej lut Gymnasium 8 7 15 A 

17 Ej lut Särskola 7 6 13 S 

18 Ej lut F-6 6 4 10 A 

19 Ej lut Gymnasium 6 4 10 A 

20 Lut+a.utb F-6 7 6 13 A 
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21 Lut+a.utb Försk.+a.v. 8 6 14 A 

22 Fritidsped F-6 8 4 12 S 

23 Fritidsped F-6 6 0 6 A 

24 Fritidsped Förskola 7 2 9 A 

25 Fritidsped F-6 7 0 7 S 

26 Fritidsped Grsk.högst 7 2 9 A 

27 Fritidsped F-9 6 0 6 S 

28 Fritidsped F-6 7 0 7 S 

29 Lut+a.utb Förskola 7 0 7 A 

30 Lut+a.utb F-6 8 4 12 S 

31 Lut+a.utb F-6 7 6 13 S 

32 Lut+a.utb Försk.+a.v. 7 0 7 A 

33 Förskollär Förskola 7 0 7 S 

34 Förskollär F-6 8 6 14 S 

35 Förskollär F-6 8 4 12 A 

36 Förskollär F-6 7 2 9 - 

37 Förskollär F-6 7 0 7 S 

38 Förskollär Förskola 6 0 6 A 

39 Förskollär Försk.+a.v. 8 0 8 A 

40 Förskollär F-6 7 0 7 A 

41 Förskollär Försk.+a.v. 6 0 6 F 

42 Förskollär Försk.+a.v. 7 0 7 S 

43 Förskollär Försk.+a.v. 6 2 8 S 

44 Förskollär Försk.+a.v. 6 2 8 A 

45 Förskollär Försk.+a.v. 7 0 7 F 

46 Förskollär F-6 5 0 5 S 

47 Förskollär Förskola 8 0 8 A 

48 Förskollär Förskola 5 0 5 - 

49 Förskollär F-6 8 0 8 A 

50 Förskollär Försk.+a.v. 6 0 6 - 

51 Förskollär Förskola 7 4 11 F 

52 Förskollär Försk.+a.v. 8 4 12 S 

53 Förskollär Särskola 5 4 9 S 

54 Förskollär Försk.+a.v. 6 2 8 S 

55 Förskollär Särskola 6 4 10 S 

56 Förskollär Särskola 8 4 12 S 

57 Lut+a.utb F-6 8 0 8 A 

58 Lut+a.utb F-6 7 4 11 F 

59 grundskol F-9 8 4 12 S 

60 Lut+a.utb F-9 5 0 5 A 
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61 Lut+a.utb Gymnasium 7 6 13 S 

62 Lut+a.utb Särskola 8 0 8 S 

63 grundskol Försk.+a.v. 7 2 9 A 

64 grundskol Försk.+a.v. 8 2 10 - 

65 grundskol F-9 8 0 8 S 

66 grundskol F-9 6 4 10 S 

67 Annan lut Särskola 8 6 14 S 

68 Annan lut Gymnasium 7 6 12 S 

69 Annan lut Gymnasium 7 6 12 A 

70 Annan lut Grsk.högst 6 6 12 A 

71 grundskol Grsk.högst 8 8 16 S 

72 grundskol F-9 6 2 8 - 

73 grundskol Grsk.högst 8 6 14 S 

74 grundskol Grsk.högst 7 6 13 S 

75 grundskol Försk.+a.v. 7 2 9 A 

76 grundskol F-9 7 3 10 A 

77 grundskol Grsk.högst 8 8 16 S 

78 grundskol F-6 8 0 8 A 

79 gymnasiel Annan v. 2 0 2 - 

80 Lut+a.utb Annan v. 6 2 8 A 

81 Lut+a.utb Gymnasium 8 6 14 A 

82 gymnasiel Gymnasium 8 2 10 A 

83 gymnasiel Gymnasium 3 6 9 A 

84 gymnasiel Gymnasium 8 7 15 S 

85 gymnasiel Gymnasium 8 4 12 A 

86 gymnasiel Gymnasium 5 2 7 S 

87 gymnasiel Försk.+a.v. 6 4 10 S 

88 gymnasiel Gymnasium 5 2 7 S 
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