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Abstract  
 

The education sector can be seen as a cornerstone of today's society, an organization that is under 

constant change and evolve as society. The compulsory school system is of significant role in 

society that places high demands on its management. The following study investigates the 

requirements for documentation in primary school organization and operations, and how these 

requirements are perceived and affect the school's organization and activities of the study carried 

out at different levels of the organization so as to get an overall picture of its impact. 

 

In order to analyze and create understanding of the results, the study applies the theory of New 

Public Management and various reforms that can be linked to the increased documentation 

requirements and its influence in the public administration. Study results show that there is a 

mixed picture of the documentation impact on the school system. Shown are both positive and 

negative effects of the documentation requirements. It also becomes clear that there is a 

connection between the theory and the increased documentation requirements. 
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1. Inledning  
 
Denna studie kommer att uppmärksamma det allt fler lärare upplever som ett ökat problem, de 

ökade dokumentationskraven. Enligt en undersökning gjord av Lärarnas riksförbund från 2011 

upplevde 90 procent av de tillfrågade lärarna att de hade mer administrativa uppgifter jämfört 

med vad de hade för fem år sedan (Lärarnas riksförbund, 2013). Genom att studera vilka krav 

som finns på dokumentation ämnar denna studie bidra med att skapa en bild av hur detta 

påverkar skolans organisation och verksamhet.  

1.1 Bakgrund 

Utbildningssektorn kan ses som en grundsten i dagens samhälle, en organisation som är under 

ständig förändring och utvecklas jämsides med samhället. Det obligatoriska skolväsendet är av 

betydande roll för samhället vilket också ställer höga krav på dess förvaltning. Skolans 

organisation och verksamhet har ett stort ansvar att forma individer in i ett demokratiskt 

tänkesätt och ge morgondagens samhällsmedborgare redskap att tänka fritt, verka i och bidra till 

ett samhälle som är under ständig förändring. Ett samhälle som dagligen ställs inför nya 

utmaningar som måste hanteras. Utbildning är en grundläggande rättighet där samhället och dess 

förvaltningar har ett stort ansvar att se till att den fungerar på ett önskvärt sätt, ett ansvar som är 

fördelat från politiker och tjänstemän ner till den enskilda läraren som bedriver undervisning. 

Detta synliggör vikten av att det finns en dialog uppifrån och ner men även nerifrån och upp, det 

vill säga från beslutfattarna ner till den enskilda läraren som verkar i organisationen och bedriver 

dess verksamhet men också lärarnas ansvar att synligöra de problem organisationen står inför. 

Skolan och dess organisation är ett ständigt omdiskuterat ämne som det så gott som dagligen står 

skrivet om i medierna. Att skolan idag, och under en längre tid, har beskrivits vara i kris är 

snarare ett faktum än ett påstående. Men i ett vidare internationellt perspektiv, är den svenska 

skolan att anses som en ”helt okej” skola. Problemet ligger dock i att resultaten i den svenska 

skolan sedan 1990-talet kontinuerligt har försämrats och att skillnaderna mellan skolorna ökar 

snabbt. Detta bidrar till att det inte längre finns en enhetlig bra skola, det vill säga en skola som 

kan erbjuda en likvärdig utbildning med hög kvalitet (Kornhall, 2013:9). Hänsyn måste då tas till 

respektive skolas förutsättningar med avseende på dess ambitioner och kostnader.   

 

Kornhall (2013) beskriver att vad som utmärker svensk skolpolitik är att vi experimenterar med 

barn genom att genomföra ideologiskt baserade dramatiska reformer utan att i förväg ordentligt 
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utreda dess konsekvenser (s.8).  Per T Ohlsson skriver i artikeln Femtio år av klåfingrighet om 

de flertal reformer den svenska inrikespolitiken har speglats av. Ohlsson förmedlar en bild av att 

införandet av dessa reformer inneburit försämrade resultat för skolans verksamhet. Detta 

redovisas bland annat i OECD:s: Pisa-undersökning där svenska högstadieelevers resultat sedan 

1990-talet sjunkit i jämförelse med andra länder. Till följd av en rad misslyckade reformer 

konstateras att ”Vissa politiska områden är för viktiga för att överlåtas helt åt politiker. Skolan är 

ett exempel.”(Ohlsson, 2012).  

1.2 Problemformulering  

Vad är det då som gör att elever idag presterar sämre än tidigare? Ett exempel där de genomförda 

reformernas effekter blir tydliga är genom de ökade dokumentationskraven i skolans verksamhet. 

Det vill säga att det i lärarens dagliga arbete ingår allt fler administrativa uppgifter i form av 

dokumentation av olika slag. Det handlar om att lärare i sitt dagliga arbete måste administrera 

allt ifrån komplicerade elevhälsoärenden till att dokumentera andra uppgifter som inte direkt kan 

kopplas till elevernas kunskapsutveckling.  
Debatten har under en längre tid förts för att minska den administrativa belastningen för lärare 

samtidigt som den nya skollagen ställer ökade krav på dokumentation. Den sittande regeringen 

har utlovat en minskad administrativ belastning på lärare och ett led i detta är att införa betyg, 

istället för individuella omdömen, redan i grundskolans lägre åldrar. En ökad dokumentation 

försvaras ofta med kravet på en ökad kvalitetssäkring och ett rättsäkert utbildningssystem. 

Kvalitetssäkring bör alltid främjas men i sammanhanget bör också frågan ställas huruvida detta 

också kan innebära risker? Kan syftet ifrågasättas och i stället ses som ett sätt att hålla ryggen fri 

och på så sätt även bli fri från ansvar? Kan det vara så att lärarna lägger mer fokus på att 

dokumentera för att hålla ryggen fri istället för att fokusera på att utveckla en verksamhet av 

faktisk god kvalitet? Att minska lärarnas administrativa arbetsbörda är ingen enkel uppgift. 

Bakom varje beslut att införa mer kontroll, dokumentation och fler mål fanns många gånger en 

god tanke. Fler mål leder i sin tur till ökad administration och i längden riskerar regler, kontroll 

och dokumentationskrav att bli ett hinder snarare än tillgångar. Studien ämnar med utgångspunkt 

i detta skapa en bild av vilka krav som ställs på skolan med avseende på dokumentation och hur 

dessa krav påverkar skolans organisation och verksamhet. Detta konkritiseras nedan inom ramen 

för studiens syfte och frågeställning. 
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1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att, undersöka och analysera de krav som ställs på det offentliga 

skolväsendet avseende dokumentation. Detta genom att teoretiskt belysa den insamlade empirin. 

Undersökningens resultat ämnar belysa och ge en bild av de reformer som genomförts inom det 

offentliga skolväsendet med avseende på dokumentationskrav, och hur dess krav påverkar 

skolans organisation och verksamhet. Detta görs dels genom att studera de krav som idag finns 

på dokumentation för att skapa en förståelse för dokumentationskravens omfattning, och dels 

genom att skapa en reell bild av dokumentationskravens inverkan på organisationen och 

verksamheten av de som arbetar i densamma. För att besvara uppsatsens syfte kommer följande 

frågeställningar att vara vägledande: 

 

• Vilka krav ställs på grundskolan med avseende på dokumentation?  

• Vilken inverkan har dokumentationskraven på grundskolans organisation och 

verksamhet, och hur kan förståelse för dessa skapas utifrån teoretiska referensramar?   

1.4 Definitioner 

Nedan konkritiseras det begrepp som står centralt genom hela studien, dokumentation. Inom 

ramen för studien avser begreppet dokumentation både vad som kan kopplas till den direkta 

undervisningen men också övriga administrativa uppgifter så som exempelvis hantering av 

elevvårdshälsoärenden, inrapportering av närvaro osv. Vad som benämns dokumentationskrav är 

den typ av dokumentation som det finns krav på att den skall genomföras och är reglerad på 

nationell nivå och implementerad på lokal nivå.  
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2 Teori  

Studiens teoridel grundar sig i idéerna kring New Public Management (NPM). Den första delen 

består av en övergripande beskrivning av teorin och den andra delen grundar sig i NPM med 

fokusering på målstyrning. Den tredje och fjärde delen av teorin består dels av en övergripande 

beskrivning av de reformer som påverkat och förändrat skolans verksamhet och organisation, 

och dels ytterligare en beskrivning av målstyrning men då med fokusering mot skolan. 

Avslutningsvis ges även en bild av skolan knuten till managementidéer och en ökad 

skolmarknad.      

2.1 New Public Management 

Offentliga organisationer har under en längre tid varit föremål för en rad stora förändringar. 

Detta framförallt i samband med en ökad decentralisering som organisationsform under 1980-

talet och då med demokratiargumentet i fokus. Det vill säga ökad demokrati genom att politiska 

beslut kommer närmre medborgarna. Demokratiargumentet fick dock konkurrens av andra idéer 

så som målstyrning och mer företagslika organisationsformer. Mot bakgrund av detta infördes 

långtgående ideologiska managementidéer i den offentliga sektorn. Det begrepp som kom att 

användas för att beskriva förändringarna som genomförts i den offentliga sektorn är New Public 

Management (Almqvist, 2006:9f).  

 

Som ovan beskrivs pågår ett paradigmskifte det vill säga en övergång från en hierarkisk 

organisationsform till en organisationsform som istället handlar om marknaden och olika 

kontraktsformer. Idén grundar sig på tankar om en övergång från byråkratiska och hierarkiska 

ideal till en organisation och verksamhet som styrs av olika typer av visioner, strategier och 

målformuleringar, istället för det tidigare som bygger på centrala regelverk och professionella 

normer och omdömen (Almqvist, 2006:17f). Hood (1995) beskriver inte främst förändringen 

som ett paradigmskifte baserat på reformidén inom den offentliga sektorn, som bygger på att 

förändra varor och tjänster som produceras i sektorn, utan NPM kan ses som ett sätt att förändra 

hur dess aktörer styr, kontrollerar och redovisar dessa varor och tjänster (s.93f). Med andra ord 

byts förtroendet för offentliga tjänstemännen och de traditionella professionerna ut mot 

marknaden och försämrade prestationer ämnas mätas genom olika typer av redovisnings- och 

uppföljningssystem. En annan grundläggande idé för NPM är att den offentliga verksamheten 

inte nödvändigtvis måste utföras av, stat, kommun eller landsting, utan istället uppmuntras att 

den offentliga verksamheten ska utsättas för konkurrens och på så sätt skapa effektivitet 
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(Almqvist, 2006:24f). Dessa organisationsförändringar kan beskrivas som pendlande, genom att 

inte effekterna inväntas av en organisationsförändring innan man påbörjar nästa reform, eller rent 

av går tillbaka till den redan existerade organisationsformen. Detta gör det svårt att mäta 

resultatet av den genomförda reformen (Almqvist, 2006:113). Som tidigare nämnts kan NPM ses 

som en reaktion och ett sätt att organisera sig i ett allt mer decentraliserad samhälle. 

Förespråkare för den här typen av förändring har starkt lutat sig mot effektivitetsargumentet. 

Enligt en studie som gjorts i Stockholm stad, där det studerats om dessa förändringar har bidragit 

till ökad inre och yttre effektivitet, visar att både kvalitet och effektivitet marginellt har sjunkit i 

samband med införandet av reformen. Studier har även gjorts ur ett brukarperspektiv, alltså ett 

utifrånperspektiv, och resulterade i att så kallade ”mjuka” verksamheter, såsom skola och 

barnomsorg, har fått marginellt sämre helhetsbedömning medan den ”hårda” verksamheten, 

såsom gaturenhållning och parkskötsel, har fått ett marginellt bättre omdöme. Mätbara effekter 

är däremot att NPM leder till kostnadsbesparingar i verksamheten (Almqvist, 2006:94ff).   

2.1.1 Mål- och resultatstyrning  

Mål- och resultatstyrning kan starkt kopplas till reformvågen, som ovan beskrivs under rubriken 

New public management, och kan ses som ett verktyg för att skapa en tydlig styrning vid 

decentralisering (Almqvist, 2006:91f). I Sverige har mål- och resultatstyrningen sina rötter i 

försök till programbudgetering i staten under 1970-talet. I en mer formell mening kan mål- och 

resultatstyrning kopplas till en kompletteringsproposition, beslutad av riksdagen 1988. Detta 

innebar att övergripande mål ska sättas upp för verksamheten, och de åtgärder som ska 

genomföras för att leva upp till målen, ska redovisas och följas upp. Målen skall även 

operationaliseras för att sedan användas som riktmärken i verksamheten varifrån 

handlingsalternativ ska väljas och därefter utvärdera verksamheten utifrån dessa. Med 

utgångspunkt i utvärderingarna utformas sedan handlingsplaner för att uppnå målen. Systematisk 

rapportering är viktigt för att kunna placera ansvar och följa upp målen. Utifrån de resultat som 

redovisas skapas redskap för att följa upp och modifiera målen. De mål som formuleras är 

definierade för en specifik sektor vilket gör att generella mål för samhället i stort inte är 

prioriterade vid utformningen av målen. Med andra ord har de breda politiska målen kommit i 

skymundan i förhållande till de konventionella. Allt mer fokus läggs på att kunna uppnå snäva 

ekonomiska mål samtidigt som andra viktiga samhällspolitiska frågor inte prioriteras 

(Christensen, 2005:114ff). Ansvaret för att göra prioriteringar ligger inte hos politikerna, de ska 

skapa de övergripande samhällsmålen, det är tjänstemännen med sina respektive expertkunskap 

som ska styra medlen för att förverkliga de politiska målen. En konkretisering av målen kan leda 
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till en konflikt mellan olika värden vilket kan ses som en följd av den allt mer specificerade 

målbeskrivningen inom respektive sektor (Almqvist, 2006:91f). 

 

Figur 1. Hypotes om samband mellan decentralisering och ökade dokumentationskrav 

 
 

Exempel där det har redovisats svårigheter är när organisationen inte kan leva upp till de krav 

NPM ställer på dem. Detta genom att mål formuleras på ett sätt som gör att de inte går att mätas 

eller följas upp och därigenom skapas svårigheter att säkerställa en god kvalitet i verksamheten. 

Andra svårigheter som redovisats är kopplade till svårigheter vid implementeringen av målen. 

Målen realiseras inte i verkligheten, detta som en konsekvens av hur målen är utformade, med 

andra ord förekommer det att mål som formuleras saknar verklighetsförankring (Almqvist, 

2006:129). 

2.2 En skola i förändring 

Nedan presenteras en kort redogörelse kring de reformer som format skolan från 1990, vilka 

också kan ses som ett resultat av den skola vi har idag. Fram tills 1990 har skolan byggts på ett 

skolsystem speglats av tankar kring en enhetlig skola, en likvärdig skola där elever oberoende av 

bakgrund ska ges möjlighet till utbildning och livsval, och därigenom leda till minskade 

klassklyftor. Skolans organisation kan beskrivas ha varit starkt centraliserad med statlig styrning, 

med en ansvarig statlig myndighet; skolöverstyrelsen. Under skolöverstyrelsen stod den 

regionala länsskolnämnden vars ansvar var att administrera de kommunala bidragen, genomföra 

inspektion och tillsyn samt utveckla skolsystemet. Det fanns även en lokalt placerad, statligt 

tillsatt, skolchef i varje kommun vars syfte var att skolan skulle kunna förbli självständig och 

inte påverkas av styrande lokalpolitiker. Detta för att på bästa sätt upprätthålla en likvärdig skola 

i hela landet. Detta var en skola där lärare och rektorer hade högre status och ett stort 

självbestämmande inom ramen för de regler som styrde skolans verksamhet (Kornhall, 

2013:37ff).   

 

I samband med en rad förändringar som gjordes efter 1990 har skolan förändrats. År 1990 antogs 

den så kallade ansvarspropositionen som innebar att staten skulle sluta styra skolan med regler 
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och istället skulle ge riktlinjer och mål för hur verksamheten skulle bedrivas. Ansvaret flyttades 

till de enskilda kommunerna att uppfylla dessa mål. I och med detta påbörjades 

kommunaliseringen av skolan, som innebar att skolan gick från att vara starkt centraliserad till 

att luckras upp och bli allt mer decentraliserad. Förändringarna motiverades med att resurser 

skulle kunna användas bättre och mer ändamålsenligt. Med andrar ord fanns både ett ekonomiskt 

och ett demokratiskt syfte, skolan skulle dels bli mindre kostsam och dels bli bättre anpassad 

efter de lokala förutsättningarna. I samband med detta förflyttades även makten över dessa 

resurser till kommunerna vilket innebar att kommunerna själva ansvarade över pengarna och hur 

de fördelades inom respektive kommun (Kornhall, 2013:37ff). Det nya målstyrda systemet 

innebar stora förändringar där kraven på materiel utrustning, bemanning, och timplaner 

plockades bort. Den ena reformen avlöste den andra, friskolereformen, fritt skolval, skolpeng 

knuten till respektive elev, förändring av lärarrollen och ökade dokumentationskrav är bara några 

exempel på reformer som har genomförts. 

 

Konsekvenserna av detta kan vara svårt att redogöra för då den ena reformen avlöst den andra 

utan att dess effekter har inväntats. På så sätt har det inte funnits möjlighet att utvärdera om de 

gjort gott eller ont för skolans organisation (Kornhall, 2013:41f). På politisk nivå lyfts problemet 

kring reformhysterin kopplat till den uppmärksammade problematiken. Detta genom 

övertygelsen att det krävdes en statsmakt som var normgivande för skolsystemet och därigenom 

ställde sig kritisk till de rådande reformerna i tron om att de skulle påverka kvaliteten i skolan 

negativt (Ringarp, 2011).   

2.2.1 Från regelstyrning till målstyrning  

Övergången från regelstyrning till målstyrning kan ses som en av de största förändringarna i 

samband med kommunaliseringen av skolan, alltså en uppluckring av regelstyrningen som gav 

kommunerna större frihet och ökat inflytande över skolans verksamhet (Kornhall, 2013:39). 

Istället för den tidigare regelstyrningen med tydliga regler om vad eleverna skulle lära sig och 

hur många timmar som skulle fördelas till varje ämne så infördes målstyrning. Målstyrningen 

innebar att respektive kommun och skola gavs valfrihet att välja hur målen inom respektive 

ämne skulle uppnås, tillvägagångssättet var oväsentligt. Detta genomfördes som en reaktion mot 

skolöverstyrelsen som ansågs stelbent och i allt för stor grad reglerande. Utrymme skapades 

genom att den tidigare timplanen förenklades och en klumpsumma med antal timmar som skulle 

utföras inom alla ämnen på ett år lanserades. Målen skulle uppnås genom uppföljning av 

resultaten och insatser sättas in där de lämpligast behövdes. En annan anledning till varför 
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politikerna beslutade om att genomföra förändringen var att de ansåg att det tidigare systemet var 

trögt och beslut om ändrade läroplaner och annat inte fick tillräckligt snabbt genomslag. I stället 

skulle mål, till skillnad från regler, mer dynamiskt kunna anpassa sig efter den här typen av 

förändringar. Detta ledde till att lärarna blev allt mer ifrågasatta och pressade i och med att det 

inte fullt ut fästes tilltro till lärarnas professionalitet och deras förmåga att bedriva en 

undervisning som bygger på kloka beslut (Kornhall, 2013:85f). I samband med övergången från 

en regelstyrd till en mål- och resultatstyrd organisation ställdes också högre krav på det 

offentliga skolväsendet att kunna redovisa de mål och resultat som förväntas uppnås. Vilket i sin 

tur resulterat i ökade krav på dokumentation av olika slag. 

 

Figur 2. Hypotes om samband mellan kommunaliseringen av skolan och ökade 

dokumentationskrav 

 
 

2.2.2 Marknadifierningen av skolan – vart tog den enhetliga skolan vägen?  

För att ytterligare stärka sambandet mellan NPM och de förändringar som genomförts i den 

svenska skolan så har, förutom nedmonteringen av reglerstyrningen, en skolmarknad skapats i 

Sverige som består av elever med en skattefinansierad skolpeng vilka kan ses som varor på en 

marknad. Ett stort steg i transformeringen av skolan till att blir mer marknadsanpassad var 

friskolereformen som genomfördes 1992 av den då sittande borgerliga regeringen. Den 

marknadsanpassning som under de senaste åren har genomförts är i internationella jämförelser 

en extremform av skolmarknad. En skolmarknad där det tillåts att driva skolor med vinstsyfte. 

En rad motiveringar framfördes varför reformen skulle genomföras och ett av huvudargumenten 

var att skapa valfrihet men även att skapa konkurrens och därigenom en bättre skola. Det 

hävdades att detta skulle bidra till en mer enhetlig skola det har istället visat sig att, på grund av 

de marknadsekonomiska idéerna, innebära en upplösning av den enhetliga skolan. Bilden av en 

enhetlig skola kan ses i lagen men i praktiken bidrar marknadifieringen av skolan till ökad 

segregation genom att skolor profilerar sig för att locka elever till just den egna skolan (Kornhall, 

2013:92ff). Den här typen av marknadsföring kan bidrar till en skola som i större utsträckning 

ser till vad som kan göras för att locka elever än att faktiskt bedriva en undervisning av god 

kvalitet. 
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3 Metod och material  

3.1 Tillvägagångssätt  

Studien ämnar undersöka de reformer som genomförts i det offentliga skolväsendet med 

avseende på dokumentationskrav. Studien kommer att vara av förklarande och teorikonsumerade 

karaktär då rapporter, dokument och relevant litteratur kommer att ligga till grund för arbetet 

(Esaiasson, 2010:89ff). Studien kommer även att bygga på intervjuer med personer inom 

skolsektorn. Tillvägagångssättet kommer att speglas av det som beskrivs som kvalitativ metod.  

3.1.1 Kvalitativ metod 

Studien genomförs med hjälp av en kvalitativ metod, vilket blir tydligt dels genom studiens 

fokusering av ämnesval och dels genom dess förmåga att speglas av kvalitativ textanalys samt 

kvalitativ forskningsintervju. Intervjuerna kan anses vara kvalitativa i den bemärkelsen att de 

syftar till att ge en beskrivande bild av hur intervjupersonerna själva upplever den värld de är 

verksamma i, inom ramen för det offentliga skolväsendet och studiens forskningsfråga 

(Esaiasson, 2010:286).   

3.1.2 Operationalisering och validitet 

För att kunna analysera utifrån den valda teorin kommer det nedan presenteras tillvägagångssätt 

för att göra teorin mätbar. För att uppnå en god validitet är det av vikt att de operationella 

indikatorerna stämmer överrens med studiens teoretiska definitioner (Esaiasson, 2010:58ff). 

Teorin tillämpas på uppsatsens frågeställningar inom ramen för fallet Kalmar kommun. 

Tillämpningen sker på olika nivåer i organisationen, dels på förvaltningsnivå och dels på 

skolnivå. Den enskilda skolan kommer i sin tur studeras på rektors- och lärarnivå. Befintliga 

dokumentationskrav studeras i form av lagar, dokument och skrivningar som skolverket har 

publicerat och som skolan har att förhålla sig till. NPM och teorin om en skola vars verksamhet 

och organisation är under förändring, kommer operationaliseras och studeras utifrån följande 

villkor på respektive nivå. Det första villkoret utgår från tesen om att skolans organisation och 

verksamhet har förändrats i samband med implementeringen av målstyrning och eventuella 

konsekvenser detta kan komma att medföra (Kornhall, 2013:39). Det andra villkoret utgår från 

tesen om att skolan är under marknadifiering något som påverkar skolans organisation och 

verksamhet. Det tredje villkoret utgår från tesen om att lärarna påverkas i sin yrkesutövning till 

följd av de rådande dokumentationskraven (Kornhall, 2013:92ff). Dessa tre villkor kan alla 

genom teorin härledas till ökade kraven på dokumentation och därför stå centrala för studien. De 
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ovan redovisade villkoren kommer att operationaliseras dels genom att studera redan befintliga 

dokument och dels genom att studera personer som arbetar i verksamheten och deras 

uppfattningar i frågan. Validitet skapas dels genom att studien bygger på befintliga dokument 

och regelverk som organisationen har att förhålla sig till och dels genom att studien tar 

utgångspunkt i de personer som är verksamma inom organisationen.        

3.1.3 Metod för kvalitativ textanalys och urval 

Metoden för textanalys och dess urval kommer att utgå från offentliga dokument genom att de 

läses i sin helhet dels genom noggrann läsning av textens olika delar och dels läsning ur den 

kontext vari de ingår. De avsedda dokumenten kan i många fall vara omfattande, och vissa 

passager i texterna kan anses vara viktigare än andra, varför det kommer att göras ett urval med 

hänsyn tagen till innehållets relevans för studien. Textanalysen kommer att vara av beskrivande 

karaktär för att klargöra de olika tankestrukturer som redovisas i dokumenten och därigenom 

kunna presentera det väsentliga innehållet på ett begripligt sätt (Esaiasson, 2010:237ff). Vidare 

kan urvalet motiveras genom att den här typen av dokumentanalys kan anses vara lämplig genom 

dess tillgänglighet. Detta kopplat till de för studien relevanta dokumenten vilka är offentliga 

handlingar. Följande innebär att det inte krävs några formella tillstånd eller förfrågningar för att 

få tillgång till dokumenten (Denscombe, 2010:316). De dokument som ligger till grund för 

studien kan också bedömas trovärdiga och tillförlitliga då dokument som kan härledas till en 

offentligverksamhet bör anses som trovärdiga. Trovärdighet är en viktig fråga vid arbete med 

dokument för att säkerställa att innehållet är riktigt och fritt från förutfattade meningar och fel 

(Denscombe, 2010:303).  

3.1.4 Metod för intervjuer och urval 

Metoden för intervjuer och dess urval utgår från ett strategiskt urval, där informanterna valts ut 

med anledning av deras centrala positioner i organisationen och därmed förväntas kunna ge en 

bild av dokumentationskravens inverkan och hur dess krav implementeras i skolans verksamhet. 

Med andra ord kan de utvalda personerna förväntas ha ett koncentrat av den information och 

kunskap som ligger till grund för studiens forskningsfråga. Syfte är alltså att vända sig till de 

personer som besitter kunskaper om skolans organisation och verksamhet och därigenom studera 

hur dessa personer uppfattar sin egen värld, den värld som de är verksamma inom (Esaiasson, 

2010:285f).  
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Urval av informanterna kommer att göras med urvalsprincipen centralitet, där urvalet riktas mot 

centralt placerade källor inom det offentliga skolväsendets organisation och verksamhet. Urvalet 

kommer att göras med ett så kallat snöbollsurval, där en informant leder vidare till nästa 

informant osv. (Esaiasson, 2010:291). För att på bästa sätt få ett täckande urval kommer 

intervjuer att genomföras inom det offentliga skolväsendets olika nivåer dels inom 

skolförvaltningen och dels ute i verksamheten på grundskolan (Se bilaga informanter). Detta för 

att skapa en överskådlig bild av de olika nivåernas uppfattningar både ur ett uppifrån och ner 

perspektiv och ett nerifrån och upp perspektiv (Kornhall, 1991:29). Som underlag för de 

genomförda intervjuerna formuleras intervjuguider för respektive undersökningsnivå, med 

utgångspunkt i den för studien aktuella forskningsfrågor (se bilaga för respektive intervjuguide). 

Intervjuguiderna är formulerade för att på bästa sätt kunna mäta vad som studien ämnar 

undersöka. Inledningsvis bygger intervjuguiden på hur skolans organisation fungerar och hur 

ansvarsfördelningens ser ut. Detta för att på bästa sätt kunna utreda ansvarsfrågan, det vill säga 

på vilken nivå i organisationen ligger ansvaret för dokumentationen. Vidare är intervjuguiden 

formulerad enligt operationaliseringen av teorin, det vill säga att intervjuguiden ämnar undersöka 

effekter av målstyrning, marknadifieringen av skolan och den konkreta påverkan av 

dokumentationskraven på skolans verksamhet. Samtliga intervjufrågorna utgår från dess 

grundvillkor och är anpassade efter respektive nivå, det vill säga förvaltningsnivå, skolledarnivå 

och lärarnivå.    

3.2 Material och avgränsningar 

Materialinsamlingen för att besvara studiens första frågeställning kommer dels göras från 

Kalmar kommun och dels från Skolverket och skollagen, detta i form av olika policydokument, 

måldokument och andra för ämnet relevanta skrivningar. Den andra frågeställningen kommer att 

besvaras dels genom material i form av intervjuunderlag, och dels genom ett teoretiskt underlag i 

form av relevant vetenskaplig litteratur och artiklar som kan kopplas till teorin. Vid 

materialinsamling är syftet att skapa reliabilitet, alltså tillförlitlighet och trovärdighet, i det 

insamlade materialet detta genom att forskningsmetoden och de olika mätinstrumenten ska ge 

samma resultat vid upprepade mätningar (Esaiasson, 2010:63ff). De dokument studien bygger på 

är offentliga handlingar vilka är tillgängliga för allmänheten. Då intervjuunderlaget baseras på 

intervjuguider, och därmed gör det möjligt att användas vid upprepade mätningar, vilka 

publiceras i studien, kan dessa användas som redskap för upprepade mätningar. Resultatet av 

intervjun är dock direkt kopplade till den tillfrågade informanten. Urvalet av informanter har 

begränsats dels med hänsyn tagen till studiens omfattning och dels till tidsaspekten. Vidare 
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avgränsas uppsatsen till att studera forskningsfrågan inom ramen för Kalmar kommun som också 

utgör undersökningens studiefall, det vill säga studien avgränsas till Kalmar kommun. Vidare 

kommer uppsatsen begränsas till skolförvaltningen och den verksamheten som genomförs inom 

ramen för grundskolan i kommunen. Med anledning av studiens småskalighet kan den inte göra 

anspråk på att vara generaliserbar utan endast representativ för det enskilda studieobjektet. 

Generaliserbarhet kan beskrivas genom huruvida resultatet går att generalisera i ett större 

sammanhang än den situation som studeras (Denscombe, 2010:382). Studien, och dess resultat 

kan dock anses överförbar vilket innebär att läsaren kan använda studiens resultat för att förstå 

andra liknande fall.  
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4. Dokumentationskrav  

I skollagen står det att läsa, att skolans huvudman är kommunen men kan också vara landstinget, 

staten (för specialskolan och sameskolan) och enskilda aktörer godkända av skolinspektionen. 

Ansvarsfördelning ser ut enligt följande; all verksamhet utgår från lagen och regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer, det vill säga skolverket. Skolverket styr skolans 

verksamhet genom bestämmelser i läroplanerna. Huvudmannaskapet tillser att utbildningen 

genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen. Rektorn för den enskilda skolan har i sin tur 

ansvar för att leda och samordna det pedagogiska arbetet enligt lagen på respektive skola i 

kommunen. Lärarna har ansvar för att bedriva undervisning enligt rådande lagstiftning och 

bestämmelser (SFS, 2013:298). För varje nivå i skolans organisation krävs det bestämmelser 

som upprättas på respektive nivå samt följs upp och redovisas vidare till högre instans. 

Redovisning görs dels till högre instans det vill säga närmaste chef, och dels till eleven och dess 

vårdnadshavare. Nedan presenteras de krav som finns på dokumentation inom ramen för 

respektive nivå. 

4.1 Nationella mål 

Enligt skolförordningen ska elever få utbildning i den omfattning att det skapas förutsättningar 

att nå minst de kunskapskrav som föreskrivs inom ramen för den specifika utbildningen. I 

läroplanen står det att läsa, skolans verksamhet skall motsvara och leva upp till det som 

föreskrivs i de nationella målen. Ansvarig för att detta görs och implementeras i verksamheten är 

skolans huvudman. Beskrivs görs även att det dagliga pedagogiska ansvaret och lärares 

professionalism och ansvar är en förutsättning för att skolan utvecklas kvalitativt. För att uppnå 

kvalitet krävs det att skolan följer upp, utvärdera och prövar nya metoder för att ständigt testa 

verksamheten och skapa förbättring. Enligt skollagen ska huvudmannen för skolan arbeta för ett 

systemetiskt kvalitetsarbete genom att kontinuerligt och systematiskt planera, följa upp och 

utveckla verksamheten. Rektorn på skolan är ansvarig för att detta görs på den specifika enheten 

och är även ansvarig för att utveckling sker på skolan samt ansvarig för att resultat följs upp och 

utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven (Skolverket, 2013:29). 

Uppföljning av verksamheten, genom att följa upp och dokumentera elevers kunskapsutveckling 

är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och är en stor del av lärarens arbete. Detta kräver att 

planering och genomförandet sker på ett ändamålsenligt sätt. Läraren måste även utvärdera de 

former som används för att avgöra om dokumentationen genomförs på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. Som pedagogisk ledare för den enskilda enheten har rektorn en central roll 
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att följa upp och utvärdera verksamheten och de metoder som används för bedömning och 

dokumentation. Enligt skollagen ska även huvudmannen för skolan systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (Skolverket, 2013:30ff).   

     

De allmänna nationella råden, om hur dokumentation ska genomföras, regleras i bestämmelser 

beskrivna i skollagen och läroplanerna. Enligt läroplanen är skolan skyldig att klargöra för 

eleven och dess vårdnadshavare dels vilka mål utbildningen har och dels vilka krav skolan ställer 

samt vilka skyldigheter eleven och vårdnadshavaren har gentemot skolan. Läraren har i uppgift 

att samverka och kontinuerligt underrätta eleven och dess vårdnadshavare om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Skolverket uttrycker i sina allmänna råd vad lärare 

och rektorer bör göra för att leva upp till de ovan beskrivna kraven: 

  
”LÄRAREN BÖR: 

• dokumentera sina planeringar och uppföljningar så att de ger stöd för att 

– genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen, 

– kommunicera med elever och vårdnadshavare vad som är syftet med undervisningen och hur den ska genomföras, 

• använda sig av effektiva rutiner och former för dokumentation som väl återspeglar elevernas kunskaper och som ger 

en grund för kommunikation av bedömning och betygssättning med elever och vårdnadshavare, samt 

• se till att dokumentationen av elevernas kunskaper inte innehåller integritetskänsliga uppgifter. 

 

REKTORN BÖR: 

• Skapa förutsättningar för och stödja lärarna i arbetet med att utveckla effektiva rutiner och former för 

dokumentation.” (Skolverket, 2013:33). 

 

Skolverket konkretiserar detta och beskriver att dokumentationen dels kan anses viktigt för 

läraren själv, genom att dokumentera den egna planeringen, och dels för att på ett enkelt sätt 

kunna utvärdera och bedöma elevens lärande både under och efter dess genomförande. Att 

dokumentera ses också som ett viktigt och betydelsefullt underlag för rektorn vid fortgående 

utveckling och uppföljning av den verksamhet som skolan bedriver. Betydelsefullt är även att 

dokumentationen som genomförs ska utföras på ett sakligt och tydligt sätt. Detta skapar i sin tur 

redskap för att underlätta lärarens arbete med att upprätta omdömen och genomföra 

betygsättning. Ofta sker dokumentationen exempelvis i skriftlig form dock är detta inte ett måste 

utan kan även göras på annat sätt genom att exempelvis bibehålla en kontinuerlig muntlig dialog 

kring elevens utveckling. Detta ställer krav på läraren att kunna använda sig av olika former av 

dokumentation och uppföljning. Genom detta ställs höga krav på skolan att ständigt utveckla 

formerna för hur dokumentationen ska utföras på bästa sätt, för att dels stödja elevens 

kunskapsutveckling och dels underlätta lärarkårens dagliga arbete. Ytterst ansvarig för att tillse 
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att lärarna ges möjlighet till denna utveckling är skolans rektor (Skolverket, 2013). De ovan 

beskrivna mål och riktlinjer för skolans verksamhet, avseende dokumentation, regleras på 

nationell nivå. Nedan beskrivs hur följande mål konkritiseras på kommunal nivå hos 

huvudmannen Kalmar kommun.        

4.2 Kommunens mål  

Barn och utbildningsnämnden i Kalmar kommun redogör i årsredovisningen för verksamhetsåret 

2012 hur kommunen bedriver vad som i skollagen beskrivs som systematiskt kvalitetsarbete och 

som även kan hänvisas till de ovan beskrivna nationella målen och skollagen. Barn och 

utbildningsförvaltningen konkretiserar det systematiska kvalitetsarbetet, som skall bedrivas 

enligt skollagen, genom att utbildningen systematiskt och kontinuerligt ska planeras, följas upp, 

utvecklas och dokumenteras. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet sker genom en 

läroplansuppdrags- och verksamhetsuppdragsprocess. Dessa processer utmynnar i två uppdrag 

från förvaltningschefen till rektorn på varje enskild enhet. Syftet är att skapa en dialog mellan 

förvaltningen och de olika enheterna i frågor gällande utvecklings- och förbättringsarbete. Detta 

genom att läroplansuppdraget ska konkritiseras i en av skolan upprättad läroplansplanering för 

att därefter följas upp i en läroplansuppföljning. Motsvarande arbetsgång finns även för 

verksamhetsuppdragsprocessen med undantag från ett budgetuppdrag som ska avspeglas i 

verksamhetsuppdraget. Detta resulterar vidare i en återrapportering för hela förvaltningen och 

dess samtliga skolor. Det ovan redovisade uppföljnings- och utvecklingsarbete sker fortlöpande 

och sker kalenderårsvis (Kalmar kommun, 2012:6). 

 

Barn och utbildningsförvaltningen konkretiserar hur arbetet med dokumentation och uppföljning 

av undervisningen samt elevens kunskapsutveckling ska genomföras i verksamhetshandboken. I 

verksamhetshandboken beskrivs att läraren har ansvar för att göra en lokal pedagogisk planering 

(LPP). Detta för att på bästa sätt kunna planera och dokumentera utfallet av undervisningen och 

på så sätt fungera som en del av, och underlag för, elevens skriftliga omdöme. Utöver detta 

hänvisas genomförandet av uppföljning och dokumentation till vad som står i Skolverkets 

publikation: Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen - för 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (Skolverket, 2013). Publikationen 

syftar till att fungera styrande och vägledande för planeringen av arbetet. Som redskap för 

dokumentation och uppföljning ska internetportalen Edwise användas, en tjänst som Kalmar 

kommun använder för all elevdokumentation. Inom ramen för portalen sker allt från 

frånvarorapportering till upprättning av LPP, omdömesskrivning och upprättning av individuella 
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utvecklingsplaner. Edwise ämnar fungera dels som ett redskap för läraren genom att redovisa, ta 

del av och sprida information. Och dels som redskap för skolans rektor för uppföljning av 

skolans måluppfyllelse, det vill säga når eleverna kunskapskraven enligt kursplanerna både på 

grupp- och individnivå. Detta för att på bästa sätt kunna följa upp och vidta åtgärder (Kalmar 

kommun, 2011:1f). 

4.3 Skolans mål  

På den enskilda enheten är det rektorn som är ytters ansvarig för att kraven på dokumentation, 

både på nationell och kommunal nivå, implementeras, följs upp och utvärderas. Som tidigare 

nämnts har skolans rektor ett ansvar att upprätta en läroplans- och verksamhetsplansplanering för 

att följa upp och förbättra verksamheten. Ett exempel på hur arbetsgången kan fortskrida i den 

specifika enheten beskrivs nedan. I läroplansuppdraget för studiens aktuella skola beskrivs 

inledningsvis målen för skolans uppdrag, där betonas vikten av pedagogisk ledning samt att 

lärarens pedagogiska ansvar är en förutsättning för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Detta sker 

för att skapa en verksamhet som ständigt prövas, där resultaten följs upp och utvärderas, och nya 

metoder skapas för att utveckla verksamheten. Metoder för att främja målen beskrivs vara att 

skolan observerar, dokumenterar och analyserar olika undervisningssätt och arbetsmetoder. Detta 

genom att skapa goda exempel, som delges och sprids mellan kommunens olika enheter. Som 

underlag för detta arbete har lärarna på respektive skola ansvar att leva upp till dels 

dokumentationskraven som föreskrivs på nationell nivå genom skollagen och läroplanerna, och 

dels leva upp till de krav som förvaltningen ställer (Kalmar kommun, 2012:1). Som redskap för 

dokumentation finns kommungemensamma mallar för hur och vad som ska dokumenteras inom 

respektive område men även mallar för hur olika typer av dokumentation ska utformas på 

respektive enhet (Linde, 2013).               
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5. Synen på dokumentationskravens påverkan i det offentliga 

skolväsendet på tre nivåer 

5.1 Samspelet i en offentlig organisation mellan dess olika nivåer 

Vid styrning och förändring i en offentlig verksamhet är det av vikt att se till hur förändringar 

upplevs och sker utifrån från olika perspektiv. Det första perspektivet kan benämnas uppifrån- 

och nedförändringar, där strukturella förändringar sker genom politiskt administrativa beslut. 

Den andra typen av förändringar kan beskrivas som nedifrån- och uppförändringar, där 

förändringsinitiativ ofta sker från personalgruppen nedifrån i organisationen. Dessa förändringar 

stoppas ofta på andra nivåer i organisationen som en reaktion mot att de inte är förenliga med de 

administrativa spelreglerna (Kronvall, 1991:22ff). Vid den här typen av studier är det av 

betydelse att förstå att organisationen och dess verksamhet speglas av samspel mellan individer, 

grupper och framför allt mellan organisationens olika nivåer. Naturligt vid den här typen av 

samspel är också att aktörerna inom respektive domän har olika verklighetsuppfattningar 

baserade på deras respektive verklighet. Med andra ord beskriver medarbetare på olika nivåer i 

organisationen förändringar, skeenden och arbetsuppgifter på olika sätt utifrån olika perspektiv. 

Detta gör att betydelsen av de olika nivårenas uppfattningar blir av betydande vikt vid 

förändringsarbetet (Kronvall, 1991:22ff). Studien presenterar med utgångspunkt i respektive nivå 

nyckelpersoner i skolans organisation och verksamhet och deras uppfattning om hur 

dokumentationskraven har påverkan på skolans organisation och verksamhet. Beskrivningen av 

nyckelpersonernas uppfattningar utgår från deras respektive uppfattningar kring det studien 

ämnar undersöka. Det vill säga synen på organisationen, systemet och effekterna av målstyrning 

och uppföljning av dessa mål, samt synen på vad som benämns under rubriken 

marknadifieringen av skolan och dokumentationskraven betydelse och påverkan på lärares 

yrkesutövning. Detta kommer att beskrivas enligt nedan redovisade figur, på förvaltningsnivå, 

skolledarnivå och lärarnivå.   
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Figur.3 Organisation Barn- och ungdomsnämndens skola i Kalmar kommun 

 
Källa: Barn och utbildningsförvaltningens årsrapport (2012:5) 

5.1.1 Förvaltningsnivå  

Kommunen är huvudman för Kalmar kommuns skolor, en kommunal huvudman för skolan som 

styrs av en nämnd som tillsätts av kommunfullmäktige. Förvaltningen styrs av 

förvaltningschefen och det är förvaltningschefens uppfattningar om dokumentationskraven i 

skolans verksamhet som nedan redovisas. Förvaltningschefens uppfattning kring styrning och 

reglering av skolans organisation ser ut enligt följande: skolan styrs dels genom statlig regelring i 

form av skollagen, skolverket och den statliga skolinspektionen. Målen kring dokumentationen 

stiftas på statlig nivå och det är alltid skolans rektor som är ytterst ansvarig för att dessa mål 

uppfylls. Förvaltningen i sin tur formulerar gemensamma mål och bidrar med redskap genom 

mallar för hur dessa mål ska uppnås. Då barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar i hög grad är 

en decentraliserad organisation, där ansvaret är delegerat ut till respektive enhet, innebär det att 

rektorn är ytterst ansvarig för genomförandet. På förvaltningsnivå sker dock en uppföljning av 

målen genom att förvaltningschefen och rektorn på respektive enhet för en läroplans-, en 

verksamhets- samt en budgetdialog för att följa upp och utveckla verksamheten. Följande kan 

beskrivas som tre olika processer där mål, önskemål från olika intressen, skolinspektionen, 

fullmäktige, nämnd och departement kanaliseras. Med utgångspunkt i den uppföljning och 

dokumentation som ger en bild av skolans verksamhet sker uppföljnings- och förbättringsarbete 

dels på en kommungemensam nivå, och dels på skolnivå. Vidare sker en återkoppling till högre 

instans från förvaltning till kommunfullmäktige på årsbasis (Linde, 2013). 
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Skolans organisation och verksamhet är under en fortgående förändring, en förändring som sker 

jämsides med samhället. Implementeringen av nya reformer leder till en verksamhet som 

ständigt förändras och måste anpassas till de förändringar som genomförs. Dessa förändringar 

anser förvaltningschefen att Kalmar kommuns organisation på ett bra sätt kan hantera i kraft av 

sin storlek, något som uppges vara svårare i mindre kommuner. Övergripande systemmässigt 

anses kommunen vara väl anpassad för förändringar i organisationen och verksamheten. Problem 

vid förändringsarbetet härleds istället till lärarkåren som inte anses vara en förändringsbenägen 

yrkeskår, och menar att många lärare gör som de alltid har gjort men också att de under många år 

ha fått göra som de alltid gjort. Vidare utreds en av de större förändringarna skolan har 

genomgått, övergången till målstyrningssystemet. Den naturliga frågan att utreda är hur 

målstyrningssystemet egentligen fungerar, och kan det till och med vara så att sambandet mellan 

övergången från regelstyrning till målstyrning leder till en ökad dokumentation? 

Förvaltningschefen konstaterar att styrningen av skolan består av två olika system, dels den 

statliga styrningen och dels den kommunala styrningen. Problemet knyts till den mängd mål 

skolan har att förhålla sig till och utmaningen ligger i att kunna rensa bland målen. Arbetet måste 

alltid ske med samtliga mål och det är då viktigt att kunna prioritera bland målen och jobba med 

det som är viktigt och jobba fram arbetsätt att göra det på. Huruvida det ställs högre krav på 

dokumentation i en målstyrd organisation kan knytas till de ökade kraven på att redovisa vad 

som görs, kraven på att lärare måste återge elevens resultat och åtgärder för hur de ska förbättras 

har dock inte ändrats. Problemet kan härledas till att genomförandet av dokumentationen görs av 

administrativt okunnig personal, det vill säga lärarna. Lärare är utbildade för att undervisa, inte 

att administrera. ”Skolan är en bransch som dokumenterar och hela ansvaret kan inte läggas över 

på lärarna, det är ju trots allt jag som huvudman som styr hur arbetet ska utformas ”(Linde, 

2013).  

 

Andra stora reformer som genomförts i skolans organisation är friskolereformen och införandet 

av fria skolval. Detta ställer högre krav på skolan att vara konkurrenskraftig dels mellan de egna 

skolorna och dels gentemot privata friskolor, något som bidrar till en skola som drivs mer 

företagslikt. Detta beskrivs av förvaltningschefen framför allt bero på de ekonomiska medel som 

tilldelas, vilket i sin tur styrs av antal elever den specifika skolan har. Det skapas en konkurrens 

mellan skolor och därför är det också viktigt för skolan att utåt sätt framstå med ett gott rykte. 

Detta ställer krav på definitionen av vad en ”bra skola” är för något. Här finns en tvetydlighet då 

det kan vara allt från geografisk placering och bra anseende till bra lärare och höga betyg. 
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Sambandet mellan att skolan presenterar goda resultat och att den har ett gott rykte kan även 

kopplas till det som uppmärksammats i media, att vissa skolor har en tendens att försköna sina 

resultat genom att redovisa resultat som inte stämmer överens med verkligheten. 

Förvaltningschefen hänvisar till att Kalmar kommun har uppmärksammat detta och genomfört 

åtgärder i form av central rättning av de nationella proven, detta för att säkerställa likvärdigheten 

i bedömningen. Att få elever att välja den egna skolan är också en förutsättning för hur stora 

ekonomiska medel skolan tilldelas, något som i sin tur kopplas till sambandet mellan 

måluppfyllelse och tilldelning av ekonomiska medel. Förvaltningschefen konstaterar ett samband 

mellan tilldelning av ekonomiska medel och kvaliteten på den verksamhet som uträttas, mer 

pengar är dock inte alltid bättre. Mer av samma sak gör inte alltid att det blir bättre (Linde, 

2013).  

 

Kommunen ställer krav på sin personal att redovisa resultat, följa upp och utvärdera 

verksamheten. För att skapa underlag krävs ett aktivt dokumenterande. Hur ser 

förvaltningschefen på dokumentationskraven i grundskolans verksamhet? Inledningsvis 

understryks att det på regeringsnivå kan finnas tendenser på att dokumentationskraven kommer 

att minska genom minskade krav på, individuella utvecklingsplaner och omdömen. Trots detta 

finns det en rimlighet i att föräldrar till elever ska bli informerade om sitt barns skolgång och 

kunskapsutveckling. Det krävs att läraren dokumenterar det dagliga arbetet för att på bästa sätt 

kunna följa upp, utveckla och se tillbaka på både det som är undervisningsrelaterat och det som 

kan kopplas till elevens hälsa och välmående. Det är även av vikt för rektorn på skolan för att 

kunna följa upp och redovisa resultat. Dokumentation ska göras dels för verksamhetens skull och 

dels i egenskap av att kommunen bedriver en offentlig verksamhet där beslut som tagits ska 

kunna följas upp. Detta kan också beskrivas som ett sätt att hålla ryggen fri om något skulle 

hända men även för att kunna säkerställa kvaliteten i verksamheten. Dokumentationen sker inte 

enbart för rektorns skull utan bör också göras för lärarens egen skull. Vad som kan beskrivas 

som den stora nackdelen med dokumentationen är att skolan lägger alldeles för mycket tid på 

den. Tiden för dokumentation står inte i proportion till vad som fås ut av densamma. För 

närvarande har kommunen en alldeles för hög kostnad när det gäller dokumentation. Där 

kostnaden inte enbart består av ekonomiska medel utan även av tid, ångest, ilska och 

uppgivenhet bland personalen. För att åtgärda detta måste dokumentationen bli mer precis och 

effektiv genom att bara det nödvändigaste dokumenteras. Ett led i effektiviseringen är 

tillhandahållandet av tekniska lösningar som underlättar arbetet så som införandet av 

internetportalen Edwise samt bärbara datorer till samtliga lärare. En annan åtgärd är projektet 
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PRIO där kommunen bidrar med två pilotskolor där det utredes hur tidsanvändningen på 

kommunens skolor på bästa sätt kan effektivisera (Linde, 2013).   

5.1.2 Skolledarnivå  

Nedan presenteras uppfattningar kring dokumentationskraven på skolledarnivå det vill säga 

utifrån rektorns perspektiv. Detta kommer att redovisas och behandlas likt ovan, utlämnas görs 

det som redan redovisats alltså när informanterna är samstämmiga. Fokus kommer läggas på 

kompletterade uppfattningar och olikheter. På skoledarnivå, på den enskilda skolan, är det ytterst 

rektorn som har ansvar. Rektorn beskriver att skolan måste förhålla sig dels till de nationella 

dokumentationskraven och dels de gemensamma beslut och riktlinjer som upprättas av 

förvaltningen som beskrivs i verksamhetshandboken, där det även finns riktlinjer för 

dokumentationen. Att ha gemensamma riktlinjer för samtliga skolor skapar ett bra stöd för 

verksamheten och dess lärare. Samarbetet mellan kommunens skolor uttrycks framförallt som ett 

samarbete inom nätverket, Funkabonätet. Östra Funkaboskolan är den högstadieskola eleverna 

avslutar sin grundskoletid på. Samarbetet sker alltså mellan skolor på olika stadier då detta 

ämnar underlätta uppföljningen av elevens utveckling genom grundskolan. Begränsat är dock 

samarbetet mellan skolor på samma nivå i utbildningssystemet. Skolan följer upp resultat genom 

en kommungemensam sammanställning av samtliga skolors resultat kallad, ”Kalla fakta” här kan 

man studera respektive skolas måluppfyllelse osv. (Espelund, 2013). 

  

Rektorn på skolan instämmer i bilden av att skolan är en trög organisation där förändringar sker 

långsamt. Detta konkritiseras genom att skolan är en arena där många har åsikter om hur 

verksamheten ska bedrivas, exempel är elevers föräldrar som har egna erfarenheter och 

uppfattning om hur skolan ska fungera. Vidare konstateras att förändringen att gå från 

regelstyrning till mål- och resultatstyrning har tagit längre tid än tänkt. Dels på grund av att syftet 

med förändringen inte blev så tydlig och dels för att det finns lärare i verksamheten som arbetat i 

det äldre systemet vilket leder till att det tar tid att ändra sättet att arbeta och tänka på. För att på 

bästa sätt kunna möta förändringarna krävs det en fungerande organisation med duktiga lärare. 

Likt förvaltningschefen anser rektorn att genom att tillföra ekonomiska medel och göra samma 

sak ändrar inte på något, lösningen ligger i att öka kvaliteten på det som händer i klassrummet 

genom relationskapande och kunniga lärare. Viktigt är att lära sig av goda exempel och det som 

fungerar. Vid frågan om sambandet mellan övergången från regelstyrning till mål- och 

resultatstyrning har bidragit till ökad dokumentation är svaret tvetydigt. Det finns ett samband, 

det har dock tidigare funnits ett dokumentationskrav. Av rektorn beskrivs skillnaderna var att 
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”när skolan styrdes av regler fanns inte flera olika varianter på hur reglerna skulle utföras utan 

det stod beskrivet, så här gör man.” (Espelund, 2013).  Det som beskrivs vara viktigt är att hitta 

en balans när dokumentationskraven i större omfattning kommer tillbaka, så att dokumentationen 

inte tar för mycket tid ifrån sådant som eleverna borde ha haft (Espelund, 2013).  

 

Vid frågor kring skolmarknaden, instämmer skolans rektor att det är viktigt för skolan att framstå 

med gott rykte samt att det finns en ökad konkurrens mellan skolorna. Detta arbetas med på 

skolan genom att med utgångspunkt i närhetsprincipen matcha detta med bra kvalitet, duktiga 

lärare, trivsam miljö och på så sätt skapa ett bra rykte. Understryks görs även att en ökad 

konkurrens också bidrar till ökad kvalitet på skolans arbete. En ökad rörlighet bland elever kan 

kopplas till de elever vars föräldrar har kunskap om och intresse av skolan, detta kan ofta 

kopplas till elever som skolor är angelägna att behålla, så kallade ”lokomotiv”, det vill säga 

självgående elever. En annan aspekt är sambandet mellan måluppfyllelse och tilldelade resurser. 

I och med att antal elever en skola har påverkar de ekonomiska resurser som tilldelas påverkar 

detta även utbildningen. Understrykas bör dock göras att kompetenta lärare kan göra stor 

skillnad i klassrummet (Espelund, 2013).  

 

I diskussionen kring skolans dokumentationskrav beskrivs vad som skolan har att förhålla sig till 

är det som står beskrivet i skollagen, det vill säga att det förväntas att läraren gör en planering 

som skall var tydlig. Det finns en kommungemensam mall i Edwise vilken upplevs krånglig. Det 

finns även krav på att pedagogisk kartläggning ska genomföras vid behov. Detta fungerar som 

underlag för rektorn för att kunna ta vidare beslut om åtgärdsprogram ska upprättas för att eleven 

ska nå målen. Det övergripande syftet med dokumentation beskrivs dels som rektorns ansvar för 

att uppfylla vad lagen föreskriver och dels för att eleverna ska nå målen. Andra aspekter som 

beskrivs positiva med dokumentationen ligger i linje med forskningen, det vill säga betydelsen 

av att eleven känner till vad som förväntas av den. Upplevda, negativa effekter, är att det tar för 

stor del av lärarens arbetstid vilket kräver effektivitet och utveckling av smarta metoder för 

dokumentation. Kopplat till just tidsåtgången för dokumentationen anses det vara individuellt 

och variera mycket mellan olika lärare. Det finns lärare som skriver alldeles för mycket vilket 

skapar ineffektivitet, ineffektiviteten kan också bero på datorovana. Genom att minska 

dokumentationskraven kommer också arbetsbelastningen att minska. Trots minskade krav på 

dokumentation kommer det alltid att finnas ett behov av att tydligt visa på vad som förväntas av 

eleven (Espelund, 2013).  
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5.1.3 Lärarnivå 

Nedan presenteras uppfattningar kring dokumentationskraven på lärarnivå det vill säga utifrån 

lärarens perspektiv. Detta kommer att redovisas och behandlas likt ovan, utlämnas görs det som 

redan redovisats alltså när informanterna är samstämmiga, fokus kommer läggas på 

kompletterade uppfattningar och olikheter. Läraren är ansvarig för att dokumentera och redovisa 

uppåt i organisationen, till rektor. Effekter av reformer som genomförs i skolan upplevs bidra till 

merjobb och olika individer i verksamheten hanterar och bemöter förändringarna olika. Ytterst är 

det den enskilda läraren som bestämmer hur detta bemötande ser ut. I skolans organisation tar 

det lång tid att genomföra förändringar. Detta härleds till att lärare är vana vid att bestämma och 

göra som de alltid har gjort. Övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning är en av 

de stora reformerna som har genomfört i skolans verksamhet. De svårigheter som kan upplevas 

med målstyrningen är att det finns en uppsjö av mål som eleven ska uppfylla. Det kan vara 

stressande att veta att alla inte alltid går att nå. Målen är rimliga dock måste hänsyn tas till att 

elevernas förutsättningar att nå dit är väldigt olika. Ett exempel är att det idag är omöjligt att 

samtliga elever har en hundraprocentig måluppfyllelse med hänsyn tagen till hur systemet 

fungerar. Huruvida ändringen från regelstyrning till mål- och resultatstyrning har bidragit till 

ökade dokumentationskraven har den tillfrågade läraren svårt att svara på då denne inte själv 

arbetat i det tidigare systemet, upplevelsen är ändå att kraven har ökat (Andersson, 2013). 

 

Vid frågor om skolans ökade krav i samband med den rådande skolmarknaden, instämmer den 

tillfrågade läraren med att det är av vikt för skolan att framstå med gott rykte och att det finns en 

ökad konkurrens mellan skolor. I frågan om det finns en konflikt mellan skolans strävan att 

uppnå goda resultat och samtidigt upprätthålla ett gott rykte anses skolan vara bra på att i första 

rummet prioritera en god undervisning och på så sätt erhålla ett gott rykte. ”Vi går inte först in i 

ryktet och sen formulerar undervisningen” (Andersson, 2013). Det finns skolor som är angelägna 

om att upprätthålla en fasad, där det sopas undan och snyggas till. Även de ekonomiska medel 

som skolan tilldelas påverkar utbildningen, dels genom minskad bemanning och dels genom att 

klasserna ökar i storlek. Med andra ord måste skolan styra om och anpassa kostymen efter de 

ekonomiska medel den tilldelas (Andersson, 2013). 

 

De rådande dokumentationskraven syftar till att dokumentera elevens utveckling i skolan för att 

få underlag till betygsättning, något som ingår i lärarens arbetsuppgifter i form av en 

myndighetsutövning som i sin tur måste genomföras rättssäkert. Dokumentationen i form av LPP 
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fungerar även som stöd för eleven och dess vårdnadshavare genom att beskriva vad som 

förväntas av eleven och vilka krav som ställs på densamma. Här kan arbetet underlättas genom 

att eleven själv blir delaktig, genom att själv få utreda utifrån kraven vad som behövs arbetas mer 

med eller konstatera vad som känns lätt och vad som känns svårt. En annan aspekt av 

dokumentationen är att den i allt större utsträckning görs för att hålla ”ryggen fri”. Föräldrar i 

dag har allt större makt och inflytande vilket gör att stressen ökar när man inte alltid hinner med. 

Ibland är upplevelsen att lärarens ord inte väger tyngst, något som blir tydligt genom de ökade 

dokumentationskraven vilka i sig legitimerar att det inte fästs tilltro till läraren och detta måste 

göras för att visa att läraren lever upp till målen. Hur arbete med dokumentation praktiskt 

administreras varierar bland olika lärare. De som saknar datorvana kan uppleva det som ett 

hinder men annars upplevs det som ett stort hjälpmedel. Vid frågan om det finns mål som hotas 

genom de rådande dokumentationskraven beskrivs att det handlar om att prioritera och fördela 

energi och tid på vad som är viktigt. Ibland kan det angelägna målet att bedriva en god 

inspirerande undervisning påverkas genom de rådande dokumentationskraven (Andersson, 

2013).     
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6. Analys 

Analysfrågorna som nedan redovisas härleds till de för studien centrala villkor vilka beskrivs i 

studiens operationalisering. Detta för att skapa tydlighet i sambandet mellan studiens teorier och 

dess empiriska innehåll.   

6.1 Vilka är de upplevda effekterna av målstyrningen? 
 
Övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning beskrivs som en av de större 

reformer som genomfördes i skolan i samband med dess kommunalisering. Dessa förändringar 

kan kopplas till NPM och implementeringen av målstyrning i samband med den offentliga 

sektorns mer företagslika och decentraliserade organisation (Christensen, 2005:114ff). Målen är 

centrala för styrningen, det vill säga mål formuleras för verksamheten som verksamheten i sin tur 

redovisar och följer upp i förhållande till dessa. Studiens samtliga tillfrågade, vilka har centrala 

positioner i skolans organisation och verksamhet, är samstämmiga i bilden av att skolan är en 

organisation där det finns en tröghet vid implementeringen av förändringar. På skoledarnivå 

beskrivs trögheten i förändringsarbetet beror på att skolan agerar på en arena där ett flertal 

personer har uppfattningar om hur densamma ska bedrivas (Espelund, 2013). På förvaltningsnivå 

uppges dock att Kommunens organisation är väl förberedd för att hantera förändringar i 

organisationen och härleder istället problemet längre ner i verksamheten bland lärarna. 

Förändringar från beslutsfattaren ner till de som är arbetar och implementerar besluten i 

verksamheten tar lång tid, vad som tar tid är att förändra människors sätt att tänka och arbeta på 

(Linden, 2013). Detta kan delvis ses som en motsättning mot ett av syftena med att från första 

början införa målstyrningen, det vill säga att organisationen skulle bli bättre mottaglig för 

förändring genom att bli mer dynamisk vid målstyrning (Kornhall, 2013:85f). Motsättningen blir 

tydlig genom effektivitetsargumentet, ett resonemang som kan kopplas NPM. Målstyrningen 

enligt NPM ska bidra till en effektivisering vid implementering av organisationsförändringar. 

Vad som också beskrivs problematiskt med målstyrningen är att organisationsförändringarna 

sker pendlande, och allt för ofta. Något som innebär att effekterna av en organisationsförändring 

inte hinner inväntas innan nästa reform påbörjas, eller rent av en tillbakagång till redan 

existerande organisationsform genomförs. Detta gör det i sin tur svårt att mäta resultatet av den 

genomförda reformen (Almqvist, 2006:113). Med utgångspunkt i följande kan tesen föras; dels 

att skolan upplevs ha en organisation som är väl anpassad för organisationsförändringar medan 

problemet istället härleds till implementeringen av förändringarna lägre ner i organisationen. 
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Dels genom att vända på resonemanget kan Kalmar kommun sägas ha en målstyrd organisation 

som är för effektiv för att på bästa sätt kunna dra nytta av och implementera förändringar i 

organisationen.    

 

NPM som teori stärker hypotesen om att ökad målstyrning leder till ökade krav på redovisning 

och uppföljning av resultat, och i dess förlängning ökade krav på dokumentation (se figur.2). 

Skolans samtliga nivåer i kommunen konstaterar att det finns ett samband mellan målstyrning 

och ökad dokumentation genom de ökade kraven på uppföljning och dokumentation av resultat.  

Målstyrningen ställer ökade krav på verksamheten att ha förmåga att dels kunna konkretisera den 

mängd mål skolan har att förhålla sig till, och dels systematiskt arbeta för att hitta metoder för 

hur dessa mål kan implementeras i verksamheten. Utmaningen för skolan kan därigenom knytas 

till verksamheten och till de som är verksamma i den, dels genom behovet att utveckla förmågan 

att systemetiskt hantera målen och göra rätt prioriteringar, och dels hitta en balans när det ställs 

allt större krav på dokumentation i verksamhet. Detta för att tiden i skolans verksamhet ska 

användas på ett så effektivt sätt som möjligt så att inte andra, mer angelägna, mål drabbas genom 

de ökade dokumentationskraven. NPM beskriver att vid konkretisering av målen kan konflikter 

uppstå mellan olika värden (Almqvist, 2006:91f). Med andra ord kan det uppstå en konflikt 

mellan de som upprättar målen och de som är ansvariga för att de implementeras i 

organisationen. Svårigheter vid implementering av dokumentationskarven i verksamheten stärks 

av samtliga informanter.  

6.2 Hur upplevs skolans verksamhet och organisation påverkas av 
marknadifieringen av skolan?  
 

Fria skolval och friskolereformen har bidragit till en skola där konkurrens i allt större 

utsträckning styr dess verksamhet. Skolan drivs företagslikt i den bemärkelsen att lönsamhet är 

avgörande och att ekonomiska medel som tilldelas skolan styrs av antal elever som väljer den 

egna skolan (Kornhall, 2013:92ff). På samtliga tillfrågade nivåer i skolans organisation finns en 

samstämmighet i att det existerar en konkurrens mellan skolor för att få elever att välja den egna 

skolan. Konkurrensen leder i sin tur till en ökad betydelse av att skolan framstår med gott rykte. 

Vid frågan om det kan finnas en konflikt mellan att upprätthålla ett gott rykte och presentera 

goda resultat beskrivs det på lärarnivå att skolan alltid måste utgå från att skapa god kvalitet och 

goda resultat för att därigenom få ett gott rykte. Konstateras görs även att det finns skolor där 

utgångspunkt tas i ryktet och att resultaten skapas därefter (Andersson, 2013). Både på skolledar- 
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och förvaltningsnivå delas åsikten att bra kvalitet och goda resultat är synonymt med gott rykte. 

Samtliga tillfrågade instämmer även i att det finns ett samband mellan de ekonomiska medel som 

tilldelas skolan och måluppfyllelse. Att öka de ekonomiska medlen är dock inte hela lösningen. 

De ekonomiska medlen kan istället skapa utrymme för att bedriva större förändringar i 

verksamheten. På rektorsnivå beskrivs skolans arbete, för att hävda sig i en ökad konkurrens 

mellan skolor, utgå från närhetsprincipen och strävan att matcha en god kvalitet, bra arbetsmiljö 

och kompetenta lärare för att på så sätt skapa ett gott rykte (Espelund, 2013). På rektors- och 

lärarnivå beskrivs även att den ökade rörligheten bland eleverna framförallt kan knytas till de 

högpresterande eleverna vilka ofta har föräldrar med större intresse för utbildning. Den här typen 

av rörlighet leder till att skolor i större utsträckning kan bli segregerade, och elevgrupperna allt 

mer homogena. Med utgångspunkt i Kornhalls (2013) resonemang kan vi se att skolan idag blivit 

allt mer marknadifierad. Detta genom att skolans samtliga nivåer instämmer i att antal elever är 

av betydelse för tilldelning av ekonomiska medel och en ökad rörlighet bland elever bidrar till 

ökad konkurrens mellan skolor vilket i sin tur ställer ökade krav på att skolan redovisar goda 

resultat. 

 

6.3 Hur upplevs lärarnas yrkesutövning påverkas av de rådande 

dokumentationskraven? 
 

Studien redovisar hypotesen kring orsaken till den ökade dokumentationen och hur detta har 

påverkat skolans organisation och verksamhet. Följande analys ämnar ge en bild av de olika 

nivåernas upplevelser kring lärarens påverkan i sin yrkesutövning av de rådande 

dokumentationskraven. Det är lärarna, och i slutänden deras elever, som påverkas och hur denna 

påverkan ser ut kan anses vara splittrad och tvetydig. En aspekt av dokumentationen är 

nyttoaspekten, det vill säga att dokumentationen fungerar som ett redskap på lärarnivå, 

skolledarnivå och förvaltningsnivå men framförallt ett redskap för eleven själv och deras 

vårdnadshavare. Den andra aspekten beskriver dokumentationen som tidskrävande genom att ta 

tid från andra angelägna mål, som till exempel att bedriva en inspirerande undervisning i 

klassrummet, och då inte bara på pappret i form av en välplanerad LPP. Det beskrivs både på 

lärar- och förvaltningsnivå att dokumentation till stor del inte bara genomförs för att redovisa 

resultat i egenskap av att utveckla och förbättra verksamheten. Utan också för att kunna visa upp 

att skolan faktiskt gör vad som förväntas av den, detta för att ha ”ryggen fri” om skolans arbete 

skulle ifrågasättas (Andersson, 2013).  
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Detta kan knytas till NPM genom att förtroendet för offentligt anställda tjänstemän och den 

traditionella professionen byts ut mot marknaden. En marknad där försämrade prestationer 

ämnas mätas genom olika typer av redovisnings- och uppföljningssystem. Med andra ord kan det 

anses vara av större vikt att upprätthålla en bild av att vad som ska göras faktiskt görs, än att 

bedriva en undervisning av god kvalitet. Detta görs på bekostnad av att tilliten till lärarens 

profession minskar vilket i längden påverkar tyngden i lärares ord och synen på deras förmåga 

att leva upp till vad som förväntas av dess yrkesroll. På förvaltningsnivå beskrivs att lärare inte 

är utbildade för att bedriva administrativt arbete, utan lärare är utbildade för att undervisa (Linde, 

2013). Orsaken till att allt mer tid tas från läraren för att administrera knyts till lärarens förmåga 

att administrera och göra det på ett effektivt sätt. Även på skolledarnivå hänvisas orsaken till 

oförmågan och att denna dels beror på begränsad datorvana bland lärarna, och dels på 

upplevelsen av ett krångligt genomförande i det kommungemensamma verktyget Edwise 

(Espelund, 2013). På lärarnivå finns en samstämmighet, i viss grad anses det endast vara kopplat 

till de lärare som har just datorovana. Genomgående anses tekniken som redskap fungera bra för 

att effektivisera arbetet med dokumentation. Trots detta upplevs undervisningen i vissa fall 

påverkas av de ökade kraven på dokumentation (Andersson, 2013).  

 

Figur 4. Analysschema (Resultat av sammanfattade uppfattningar från respektive nivå)  

Villkor Förvaltningsnivå Skolledarnivå Lärarnivå 

Uppfattningen om 

målstyrningens påverkan i 

skolans verksamhet och 

organisation.  

• Det finns en påverkan genom 

att kraven på dokumentation 

och uppföljning ökar.  

• Det finns en påverkan 

genom att skolan går från en 

tid med begränsade 

dokumentationskrav till 

ökade dokumentationskrav. 

• Har ej arbete i det tidigare 

systemet men kan uppleva en 

påverkan genom de ökade 

dokumentationskraven. 

 

Uppfattning om 

marknadifieringen av skolan 

och dess påverkan på 

verksamheten och 

organisationen. 

• Skolan utsätts idag för större 

konkurrens genom att 

tilldelningen av ekonomiska 

medel är avgörande i 

förhållande skolans antal 

elever.  

• Det är av betydelse att 

skolan kan hävda sig i 

konkurrens genom att 

framstå med gott rykte. 

• På så sätt bibehålla för 

skolan viktiga elever. 

• Det är av betydelse att skolan 

kan hävda sig i konkurrens 

genom att framstå med gott 

rykte. 

• På så sätt bibehålla för skolan 

viktiga elever. 

Uppfattning om 

dokumentationskravens 

påverkan på lärarens 

yrkesutövning. 

• Både nytto- och begränsande 

effekter.  

• Källan till problemet är 

förmågan att effektivt 

administrera dokumentation   

• Både nytto- och 

begränsande effekter. 

• Källan till problemet är 

förmågan att administrera 

dokumentation 

• Både nytto- och begränsande 

effekter. 

• Känslan av att dokumentera för 

att ha ryggen fri.   
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7. Slutsatser 

Studien syftade till att studera vilken inverkan kraven på dokumentation har i grundskolans 

organisation och verksamhet samt hur dessa reformer kan förstås utifrån teoretiska 

referensramar. En förutsättning för att studera detta var att kartlägga vilka krav på 

dokumentation som finns i grundskolans organisation och verksamhet, detta genom studiens 

första frågeställning. Syftet besvaras genom att studera uppfattningen om 

dokumentationskaravens inverkan utifrån de som arbetar i organisationen och knyta deras 

uppfattningar till studies teori. Det sammanfattade resultatet av de tillfrågades uppfattningar är 

följande (se även figur 4); konstateras görs att det finns ett samband mellan målstyrningens krav 

på uppföljning och upplevelsen att kraven på dokumentation ökar. Konstateras görs även att det 

råder en tvetydig bild av dokumentationens inverkan. De positiva effekterna kopplat till 

dokumentationen härleds till fördelar vid planering, uppföljning och utveckling av den 

verksamhet som skolan bedriver. De negativa effekterna av dokumentationen uppges vara att den 

är tidskrävande, att den bedrivs på ett ineffektivt sätt samt att den skapar en känsla av att den 

egna professionen och yrkesskickligheten inte blir betrodd, genom ökade krav att ständigt 

behöva dokumentera de egna besluten. Både de positiva, men också de negativa effekterna, av 

dokumentationen kan knytas till effekterna av genomförda reformen men också som ett resultat 

av ett system. Ett system som organiserar den offentliga sektorn likt ett företag med långtgående 

managementidéer. Dels genom en ökad konkurres i den offentliga välfärden och dels genom att 

bedriva en verksamhet där rörligheten bland elever bidrar till att de ses som en valuta på en 

marknad där resultat och lönsamhet får en allt större betydelse. Systemet blir viktigare än 

människorna, människor som arbetar i det, människor som är beroende av det, människorna som 

förväntas få förutsättningar för att utvecklas och bli en del av ett framtidens samhälle.    

 

Detta kan knytas till den allt mer växande teorin, NPM, där trender redovisar hur offentlig 

förvaltning organiseras. Studier med stöd av teorin har gjorts inom flera områden, ett vanligt 

beskrivet exempel är sjukvården. Inledningsvis nämndes studier där teorin tillämpats på vad som 

beskrivs som ”hårda” verksamheter, det vill säga verksamheter där människor inte är målet för 

verksamheten. I de fallen har det visat sig att organisering enligt teorin har gett goda resultat med 

hänsyn till effektivitet, resultat, och lönsamhet. Men hur blir då resultatet i den ”mjuka” 

verksamheten där målet för verksamheten är människor? Inte helt förvånande redovisas i denna 

studie, likt andra studier som gjorts på mjuka verksamheter, motsatta resultat i den här typen av 

verksamhet. Denna studie är möjligtvis småskalig och begränsad i generaliserbarhet men kan 
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tillämpas genom att upplysa om hur ett nytt system växer sig starkt i offentlig förvaltning samt 

tydligöra att det finns ett ökat behov att studera samhälliga fenomen med utgångspunkt i NPM 

som teori. Hur och var i den offentliga sektorn teorin kan tillämpas är det bara fantasin som kan 

sätta stopp för.  
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Bilaga 1. Informanter 
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Rektor 
Östra Funkaboskolan Kalmar kommun 
 
Lärare  
Östra Funkaboskolan Kalmar kommun 
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Bilaga 2. Intervjuguide förvaltningschef  

Introduktion   
• Om mig och min studie  
• Om förvaltningschefen, hur många år i sitt uppdrag och erfarenheter  

Ansvarsfrågan  
• Vem/vilka formulera de mål och riktlinjer som finns kring dokumentation i Kalmar 

kommuns skolor?  
• Hur och vem ansvarar för att målen kring dokumentationen implementeras i skolans 

verksamhet? 
• Vem/vilka är ansvariga för att målen kring dokumentation uppfylls på de enskilda 

skolorna i kommunen? 
• Vem/vilka i er verksamhet är ansvariga att dokumentera och redovisa resultat uppåt i 

organisationen och till vem?   
 

Systemet  
• Skolans organisation och verksamhet är under ständig förändring. Hur anser du att 

skolans organisation och verksamhet förmåga är att anpassa sig till och implementera de 
reformer som genomförs?  

Målstyrning 
• Hur anser du att skolans organisation och verksamhet har påverkats av implementeringen 

av målstyrning? 

• Anser du att målen som sätts upp för skolans organisation och verksamhet är rimliga och 
möjliga att leva upp till, med hänsyn tagen till dess resurser?  

• Med utgångspunkt i det nedan redovisade sambandet skulle du då instämma med att det 
finns ett samband mellan övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning och 
ökade krav på dokumentation? 

Om ja, vad anser du att detta har för effekter på er organisation och verksamhet?  
 
Figur 1. Samband mellan decentralisering och ökade dokumentationskrav  

 
 
”Marknadifiering” av skolan 
 

• Upplever du att det finns en konkurrens mellan skolor (både mellan kommunala men 
även privata skolor) för att få elever att välja just deras skola? 

• Anser du det vara viktigt för skolor att utåt sett ha ett bra rykte? 
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• Hur anser du att ökad konkurrens mellan skolor och valfrihet vid val av skola (fria 
skolval) påverkar möjligheten att; bedriva en likvärdig skola för alla, marknadsföra sig 
som skola samt framstå med ett gott renommé?  

• Upplever du en konflikt mellan skolors strävan att upprätthålla ett bra rykte och att kunna 
presenterar goda resultat genom en undervisning av faktisk god kvalitet? 

• Upplever du att skolans måluppfyllelse påverkas till följd av de ekonomiska medel den 
tilldelas?  

Uppföljning  
 

• Hur följer ni upp de mål och krav på dokumentation som finns i skolan?  

• Hur används resultaten från uppföljningen i utvecklingen av det fortsatta 
arbetet/förbättringsarbete?  

• Finns det en återkoppling till högre instans? 

Om ja, hur ser den ut då? 
 

Dokumentation 
 
Begreppet dokumentation avser i detta sammanhang både det som kan kopplas till den direkta 
undervisningen men också övriga administrativa uppgifter t.ex. hantering av 
elevvårdshälsoärenden, inrapportering av närvaro osv.    

• Vilka krav på dokumentation finns i grundskolans verksamhet?  

• Vilka fördelar/nackdelar respektive positiva/negativa effekter anser du att 
dokumentationskraven kan bidra till? 

• Vad anser du vara syftet med dokumentationskraven?     

• Hur mycket tid uppskattar du att den genomsnittliga läraren lägger på dokumentation?   

• Anser du att de krav som idag finns på dokumentation i grundskolans verksamhet är 
rimliga? 

• Anser du att andra angelägna mål för skolans verksamhet hotas i och med rådande 
dokumentationskrav?  

• Upplever du att de dokumentationskrav som finns påverkar lärarnas möjlighet att bedriva 
en undervisning av faktisk god kvalitet?  
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Bilaga 3. Intervjuguide rektor  

Introduktion  
• Om mig och min studie  
• Om rektorn, hur många år på skolan och erfarenheter  

Ansvarsfrågan  
• Vem/vilka formulera de mål och riktlinjer kring dokumentation er skola har att förhålla 

sig till?  
• Hur och vem ansvarar för att målen kring dokumentationen implementeras i 

verksamheten? 
• Vem/vilka är ansvarig för att målen kring dokumentation uppfylls på skolan? 
• Vem/vilka i er verksamhet är ansvariga att dokumentera och redovisa resultat uppåt i 

organisationen?   
 

Systemet  
• Skolans organisation och verksamhet är under ständig förändring. Hur anser du att 

skolans organisation och verksamhet förmåga är att anpassa sig till och implementera de 
reformer som genomförs?  

Målstyrning 
• Hur anser du att skolans verksamhet har påverkats av implementeringen av målstyrning? 

• Anser du att målen som sätts upp för skolan organisation och verksamhet är rimliga och 
möjliga att leva upp till, med hänsyn tagen till dess resurser?  

• Med utgångspunkt i det nedan redovisade sambandet skulle du då instämma med att det 
finns ett samband mellan övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning och 
ökade krav på dokumentation? 

Om ja, vad anser du att detta har för effekter på er organisation och verksamhet? 
 
 

Figur 1. Samband mellan decentralisering och ökade dokumentationskrav  

 
”Marknadifiering” av skolan 

• Upplever du att det finns en konkurrens mellan skolor (både mellan kommunala men 
även privata skolor) för att få elever att välja just er skola? 

• Anser du det vara viktigt för er skola att utåt sätt ha ett bra rykte? 
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• Hur anser du att ökad konkurrens mellan skolor och valfrihet vid val av skola (fria 
skolval) påverkar möjligheten att; bedriva en likvärdig skola för alla, marknadsföra sig 
som skola samt framstå med gott renommé?  

• Upplever du en konflikt mellan skolors strävan att upprätthålla ett bra rykte och att kunna 
presenterar goda resultat genom en undervisning av faktisk god kvalitet? 

• Upplever du att skolans måluppfyllelse påverkas till följd av de ekonomiska medel den 
tilldelas?  

Uppföljning  
• Hur följer skolan upp mål och krav på dokumentation?  

• Hur används resultaten från uppföljningen i utvecklingen av det fortsatta 
arbetet/förbättringsarbete?  

• Finns det en återkoppling till förvaltning eller nämnd? 

Om ja, hur ser den ut då? 
 

Dokumentation 
 
Begreppet dokumentation avser i detta sammanhang det som både kan kopplas till den direkta 
undervisningen men också övriga administrativa uppgifter t.ex. hantering av 
elevvårdshälsoärenden, inrapportering av närvaro osv.    

• Vilka krav på dokumentation finns i grundskolans verksamhet?  

• Vilka fördelar/nackdelar respektive positiva/negativa effekter anser du att 
dokumentationskraven kan bidra till? 

• Vad anser du vara syftet med dokumentationskraven?     

• Hur mycket tid uppskattar du att den genomsnittliga läraren lägger på dokumentation?   

• Anser du att de krav som idag finns på dokumentation i grundskolans verksamhet är 
rimliga? 

• Anser du att andra angelägna mål för skolans verksamhet hotas i och med rådande 
dokumentationskraven?  

• Upplever du att de dokumentationskrav som finns påverkar lärarnas möjlighet att bedriva 
en undervisning av faktisk god kvalitet?   
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Bilaga 4. Intervjuguide lärare   

Introduktion  
• Om mig och min studie  
• Om läraren, hur många år på skolan och erfarenheter  

Ansvarsfrågan  
• Vem/vilka formulera de mål och riktlinjer kring dokumentation er skola har att förhålla 

sig till?  
• Hur och vem ansvarar för att målen kring dokumentationen implementeras i 

verksamheten? 
• Vem/vilka är ansvarig för att målen kring dokumentation uppfylls på skolan? 
• Vem/vilka i er verksamhet är ansvariga att dokumentera och redovisa resultat uppåt i 

organisationen?  
  

Systemet  
• Skolans organisation och verksamhet är under ständig förändring. Hur anser du att 

skolans organisation och verksamhet förmåga är att anpassa sig till och implementera de 
reformer som genomförs?  

Målstyrning 
• Hur anser du att skolans verksamhet har påverkats av implementeringen av målstyrning? 

• Anser du att målen som sätts upp för skolan organisation och verksamhet är rimliga och 
möjliga att leva upp till, med hänsyn tagen till dess resurser?  

• Med utgångspunkt i det nedan redovisade sambandet skulle du då instämma med att det 
finns ett samband mellan övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning och 
ökade krav på dokumentation? 

Om ja, vad anser du att detta har för effekter på er organisation och verksamhet? 
 
 
Figur 1. Samband mellan decentralisering och ökade dokumentationskrav  

 
”Marknadifiering” av skolan 

• Upplever du att det finns en konkurrens mellan skolor (både mellan kommunala men 
även privata skolor) för att få elever att välja just er skola? 

• Anser du det vara viktigt för er skola att utåt sätt ha ett bra rykte? 
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• Hur anser du att ökad konkurrens mellan skolor och valfrihet vid val av skola (fria 
skolval) påverkar möjligheten att; bedriva en likvärdig skola för alla, marknadsföra sig 
som skolan samt framstå med ett gott renommé?  

• Upplever du en konflikt mellan skolors strävan att upprätthålla ett bra rykte och att kunna 
presenterar goda resultat genom en undervisning av faktisk god kvalitet? 

• Upplever du att skolans måluppfyllelse påverkas till följd av de ekonomiska medel den 
tilldelas?  

Uppföljning  
• Hur följer skolan upp mål och krav på dokumentation?  

• Hur används resultaten från uppföljningen i utvecklingen av det fortsatta 
arbetet/förbättringsarbete?  

• Finns det en återkoppling till rektorn? 

Om ja, hur ser den ut då? 
 
Dokumentation 
 
Begreppet dokumentation avser i detta sammanhang både det som kan kopplas till den direkta 
undervisningen men också övriga administrativa uppgifter t.ex. hantering av 
elevvårdshälsoärenden, inrapportering av närvaro osv.    

• Vilka krav på dokumentation finns i grundskolans verksamhet?  

• Vilka fördelar/nackdelar respektive positiva/negativa effekter anser du att 
dokumentationskraven kan bidra till? 

• Vad anser du vara syftet med dokumentationskraven?     

• Hur mycket tid uppskattar du att den genomsnittliga läraren lägger på dokumentation?   

• Anser du att de krav som idag finns på dokumentation i grundskolans verksamhet är 
rimliga? 

• Anser du att andra angelägna mål för skolans verksamhet hotas i och med rådande 
dokumentationskraven?  

• Upplever du att de dokumentationskrav som finns påverkar lärarnas möjlighet att bedriva 
en undervisning av faktisk god kvalitet?   

 


