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Sammanfattning 

Detta är ett arbete som gjorts i samband med studier på Uppsala universitet, där en textanalys har 

gjorts med fokus på den juridikiska- och ekonomi styrning av skolan då de har till sin funktion att 

stödja skolverksamhetens möjligheter att förverkliga mål inom de befintliga ramarna. Skollagen är 

en lag som skolan ska arbeta utefter och detta trots sin generella natur. Även ekonomiska faktorer 

påverkar hur skolan som organisation och verksamhet ska se ut. Studien skapar en övergripande 

bild av finansieringen inom skolverksamheten på riks- samt kommunalnivå, med fokus på 

Uppsala kommun, samt hur resurserna fördelas från statlig till kommunnivå och sist lokal 

verksamhetsnivå. Det är den politiska ledningen i exempelvis kommuner (ex nämnder, 

kommunfullmäktige) som ska styra skolverksamheten genom att planera, följa upp och 

kontrollera. Detta överensstämmer inte alltid med det faktiska utförandet. Resurs – och 

ansvarsfördelningen är många gånger svårtolkad. Studien belyser vikten av kontroll kring 

huvudmännens ansvar av resultaten och kvalitén på skolverksamheten. 

En empirisk undersökning har gjort där data har insamlats från rapporter, avhandlingar, budget, 

skollag. Vidare har enskilda analyser gjorts i delområden lag och resurs. Slutligen har en 

jämförelseanalys gjorts där båda delarna har bearbetats, med syfte att synliggöra komplexiteten i 

relationen mellan dessa två styrenheter. 

 Studiens frågeställningar: 

·         Hur ser resurs- och ansvarsfördelningen ut i skolverksamheten?                  

·         Hur kontrolleras huvudmännens ansvar av resultat och kvalité på skolan? 

·         Hur formar skollagen skolverksamheten? 

·         Hur ser relationen ut mellan skola och samhälle? 

  

En ramfaktorteoretisk aspekt har intagits som en övergripande utgångspunkt i arbetet för att 

belysa aspekter av regleringar kring skolväsendet. Tre analyser har gjorts baserat på resultat från 

den empiriska undersökningen. Perspektiven som intagits har varit läroplansteoretiskt perspektiv, 

relationellt perspektiv och den övergripande ramfaktorreiorin som är grunden för denna studie. 

Ett av resultaten från undersökningen var att Skolinspektionens tillsyn visade det fanns 

otillräckliga strategier i Uppsala kommun i frågan om att ge barn möjligheten att utveckla sitt 

modersmål samt sin kulturella identitet (Skolinspektionen, 2013). Ett ytterligare resultat är att 

skolan ska vara saklig och allsidig. Dock finns värderingar som ska förankras hos elever och detta 

utan motargument (Skollagen, SFS 2010:800, s. 2).  

 

 

 
Nyckelord: Pedagogik, Skola, Diskursanalys, Offentlig verksamhet, 
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Inledning 

I skollagen står det att skolan ska vara en plats där elever ska erövra olika kunskaper men även en 

plats där demokratisk värderingar ska arbetas in hos individen (2010:800). Detta är en lag som 

vidare ska spegla Sveriges samhällsuppbyggnad som också vilar på en demokratisk grund. 

Eftersom att det är just en lag, går det inte att undvika ämnet vid en diskussion om 

skolverksamhetens styrning och av denna anledning kom vi in på just lagar. Å ena sidan har vi 

just demokrati, som ger folket möjligheten att styra men å andra sidan finns regleringar som styr 

folket. Vilken makt har folk att styra, om de själva är styrda? Dessa frågor är väldigt komplexa, 

dock har demokratiska frågor länge funnits nära våra hjärtan och det blev ett naturligt steg för oss 

att rikta in oss på samhällsfrågor. Under våra studieår inom lärarprogrammet har intresset vuxit 

till frågor kring hur lagar och resurser påverkar de organisatoriska dimensionerna av 

skolverksamheten. En organisation kan inte etableras utan att det till exempel finns resurser för 

verksamheten som ska bedrivas. Från det att vi påbörjade lärarutbildningen har vi personligen 

sett diverse förändringar i bland annat förskoleverksamheten. Det som ofta är aktuellt som 

diskussionsämne ute på verksamheterna är de ökande barngruppsstorlekarna och att antalet 

pedagoger har blivit mindre som en konsekvens av bristande prioriteringar av ekonomisk 

resursfördelning. Vi förstår att förändrade villkor i lärarnas yrkeskår är högst aktuellt, inte minst  

för vårt framtida arbete. Även skollagen i sig har förändrats och förskoleklassen är numera det 

första ledet i Sveriges utbildningssystem. Men återigen finner man där ett otal regleringar som 

formar verksamheten på olika nivåer. Här finns bestämmelser kring verksamhetens skyldigheter 

som i flera fall styrks av lagen. I sin tur hör de flesta förskolorna till en större helhet, nämligen 

den offentliga sektorn som även där har sina egna regleringar. De offentliga verksamheterna styrs 

från politisk nivå till en kommunal nivå. Där utgör riksdagen med sin statliga styrning  de främsta 

makthavarna. Och i ett samhälle där toppskiktet av styrningen hör till statlig styrning vad innebär 

det för exempelvis demokrati? I detta arbete har vi försökt att belysa frågor som vi anser är 

betydande för oss som framtida lärare men även frågor som berör alla som lever i ett 

demokratiskt land. Demokrati som begrepp betyder ordagrant folkstyre (Thurén 2004). 

Ansvarsfördelning:  

 

• Skolans juridiska reglering och analys av: Lilian Ocaya 

• Skolans ekonomiska reglering och analys av: Thomas Mauritz 

• Resterande delar av arbetet: gemensamt 
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Bakgrund  

I ett historiskt perspektiv har skolan från början varit väldigt styrt av kyrkan, som dessutom hade 

ansvar för utbildningen av lärare i början av 1700- talet. Det finns ingen tvekan om att skolan har 

förändrats och även klassrummen i många aspekter. Ett exempel är att klassrummen har många 

gånger präglats av en monolog i samband med att lärare ansågs vara ”bärare” av kunskap. Eleven 

var därmed en passiv mottagare, en tabula rasa, som skulle målas med kunskap i olika färger. Idag 

har vi kommit ifrån den kyrkliga styrningen och i de flesta fall har staten fått en alltmer kontroll 

över skolan på flera nivåer. Inom skolväsendet talar man om en ideologisk, juridisk och 

ekonomisk styrning och menar att förskolans styrning är reglerade efter dessa tre olika former.  

Debatten kring bristande kvalité på grund av både juridiska och ekonomiska svårigheter är idag 

snarare en regel än undantag. Debatten kring bristande skolresurser och icke uppnådda 

läroplansmål är något som både politiker men även pedagoger på verksamheter runt om i landet 

har konstaterat, utan att någon konkret förändring verkar vara i sikte (Scocco DN-debatt 24/3; 

DN 26/3; GP 3/9). 

Dessa debatter har accelererat i anknytning till att skolan på 90-talet decentraliserades och 

övergick från att vara regelstyrt till att bli målstyrt samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna 

gradvis försämras (SOU 2000:3). I läroplanen kan man läsa att förskolan ska skapa de bästa 

möjliga förutsättningarna för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt enligt de mål 

som är uppsatta inom förskoleverksamheten (Lpfö, 98/10, s. 13). Vidare kan man läsa i skollagen 

att huvudmannen för förskolan både beslutar och ansvarar för att fördela resurser inom enheten 

efter barnens olika behov och förutsättningar (Skollag 2010:800, § 10). Därför är den 

ekonomiska- samt juridiska aspekten många gånger avgörande för huruvida förskolan når de 

uppsatta strävansmålen. Målen för förskolan fastställs på riksnivå, kommunal nivå men även på 

verksamhetsnivå i förskolornas egna dokumentationer. Att då möta kraven i regelverken och 

riktlinjer utifrån resurserna som finns innebär en relativt komplicerad process. Decentraliseringen 

av skolan kan ha komplicerat skolans styrning ytterliga, då flera aktörer idag är aktiva i formandet 

av skolan. De olika målen, normerna, tolkningarna och styrsignalerna från olika instanser kan bli 

komplicerade att förena och genomföra i den praktiska verksamheten, däribland hur skolans 

resultat och kvalité ska kontrolleras och säkerställas (SOU 2014:5). 

Avsikten med studien är att skapa en bild över hur den ekonomiska- och juridiska styrningen av 

skolväsendet ser ut och påverkar verksamheten. Genom att inrikta oss mot förskolans 

finaisierings vill vi försöka koppla detta till helheten genom att se hur skollagen påverkar skolan 

överlag. En fråga som vi vill belysa är hur dessa styrningar förhåller sig till varandra och den 

demokratiska värderingen som skolan ska vila på. Blir detta begrepp något som implementeras i 

verksamheten eller är de endast en fasad utan något egentligt värde? Begreppet är i sin karaktär 
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relativt komplext och samtidigt central inom skolverksamheten och bör således undersökas 

närmare. 

Observera att vi har valt att använda styrenhet som ett samlat namn på de juridiska samt 

ekonomiska regleringar. Med de juridiska regleringar syftar vi på skollagen, skolverket, 

barnkonventionen med mera. Med ekonomisk reglering syftar vi på den generella finansieringen 

av skolan såsom budget. 
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Litteraturöversikt 

Under detta kapitel kommer vi att ta upp den tidigare forskning som denna studie bygger på. Vi 

har varit medvetna om den ”gråzon” som utgörs av rapporter som myndigheter framställt om 

skola och utbildning då dessa rapporter kan bestå av innehåll som är normativa och då inte 

kvalificeras som en vetenskapligt förankrad text. Vi har strävat efter att endast använda oss av de 

rapporter som innehåller forskningsresultat, referat av forskningsstudier eller förklaringar av 

teoretiska begrepp. Den tidigare forskningen som har använts i studie kommer här att presenteras 

i två teman. Det första är den tidigare forskning som gjort inom den juridiska området, och den 

andra tar upp forskning som gjorts inom det ekonomiska området. Det bör här påpekas att det 

idag finns väldigt lite tidigare forkning kring de ämnen, med fokus på skolan, som detta arbete 

behandlar. 

Tidigare forskning i offentlig verksamhet 

Här har vi tagit del av översiktliga forskningsrapporter från exempelvis Skolverkets rapport Tio år 

efter förskolereformen (2008) som är en utvärdering och översikt av förskolan före samt efter 

införandet av läroplanen, men även tar upp förskolans framtida vägval för den fortsatta 

utvecklingen. Den offentliga skolverksamheten styrs från politisk nivå, till ledningen, 

organisationsnivå, personal nivå och så vidare. Detta innebär att ledet där emellan är väldigt lång. 

Den tidigare forskningen i offentlig verksamhet har fokuserat på organisatoriska frågor där 

verktyg saknas för kommunikation mellan ledningen och kommunen. I ett projekt arbete som 

gjorts av Cheifos har det framkommit att det även behövs bättre verktyg för att samla in resultat 

från de enskilda verksamheterna Berntson E, Wallin L, Härenstam A. (2012), www.socav.gu.se 

(2013-03-12). Många verksamheter i den offentliga sektorn har en målstyrning och detta även 

skolan. Probematiken ligger i konkretiseringen av de uppställda målen och inte målen i sig 

eftersom att de i regel är väldigt tydliga. I en undersökning gjord av Stratsys där 292 kommuner 

deltagit framgick det däremot att 74% av de anställda i landstinget tycker att det saknas en 

grundliga handlingsplan för att bryta ner målen och formulera åtgärd, Jensen (2013) 

www.kvalitetsmagasinet.se (2013- 06-05).  

 

Tidigare forskning – Juridik 

Den statliga regleringen av skolan har behandlats i ett antal studier i den svenska forskningen. 

Detta forskningsområde har varit väldigt omdebatterat då flera olika perspektiv har intagits. 

Bland annat finns ett utbildningshistoriskt perspektiv som handlar om skolväsendets tillblivelse 

och framväxt (Folke-Fichtelius, 2008). I anknytning till detta berörs även frågor som riktar in sig 
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på den statliga styrningen (Hatje, 1999). Här lyfts hur socialisationen och uppfostrandet av barn i 

ett historiskt perspektiv blivit angelägenheter som hör till det offentliga. Vidare ett sätt att lösa 

frågor som rotar sig i de samhälleliga grunderna.  Det som bland annat lyfts fram är vikten av att 

ha förståelse för relationen mellan samhälle och skola. 

Tidigare forskning - Ekonomi 

Den statliga regleringen av Sveriges förskolor är väldigt specifik för just de svenska förhållandena, 

även om man kan finna vissa likheter med andra länders regleringar av samma verksamhet 

(Cochran, 1993, s 2). De frågeställningar som vi har använt oss av i studien är därför riktade mot 

den svenska förskoleverksamhetens reglering och utformning. Vi har i största möjliga mån 

försökt att använda oss av forskning som har inriktat sig mot den svenska förskolan samt den 

svenska förskolepolitiken. Det bör nämnas redan här att väldigt få av de studierna som vi använt 

oss av i detta arbete har haft just förskolans statliga reglering som huvudsyfte. Det finns idag 

väldigt lite forskning kring ämnet som behandlar förskolans statliga reglering från år 1990 och 

framåt, trots de genomgripande förskolepolitiska reformerna som uppstod runt sekelskiftet. 

Därför anser vi att studien tar upp ett viktigt forskningsområde genom att försöka redogöra för 

detta viktiga skede i förskolans regleringshistoria.  

En avhandling som varit till stor hjälp under denna studie är Förskolans formande: Statlig 

reglering 1944-2008 (Folke-Fichtelius, 2008). Avhandlingen tar upp statens reglering av förskolan 

samt dess uppkomst i form av lagar, förordningar samt olika typer av måldokument. Tidigare 

forskning kring läroplansteoretisk i förskolan har vi använt oss av Vallberg Roths (2001) 

Läroplaner för de yngre barnen. Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag. Mer ingående om det 

läroplansteoretiska perspektivet kommer att tas upp i denna studie. Rapporten från Statens 

offentliga utredningar (SOU 2014:5) Skolans kommunalisering och de professionellas frirum har i 

studien använts då den tar upp viktiga effekter av skolans kommunalisering samt 

ansvarsfördelningen i dagens skoverksamhet. 

Ulf Lundgrens bok Att organisera omvärlden (1979) har använts för att få en tydligare förståelse 

för innebörden av läroplansteori. 

Skolverkets rapport Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? (2009) har använts som 

tidigare forskning då den tar upp fördelningsproblematiken av resurser i skolans verksamheten. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie finns en kombination av teoretiska utgångspunkter vilket vi har för enkelhetens 

skull valt att samla ihop under detta avsnitt.  Hela studien har en övergripande teori som i vårt fall 

är ramfaktorteorin och denna greppar över båda styrenheterna. I de olika forskningsområderna, 

juridik och ekonomi har vi valt att även använda ett relationellt perspektiv. Detta var ett aktivt val 

för att belysa studiens frågeställningar utifrån flera vinklar. Centrala begrepp som syfter till 

koherens är demokrati, lagar och ekonomi. 

Läroplansteoretiskt perspektiv 

Denna studie bygger på olika forskningstraditioner och teoretiska utgångspunkter. En viktig 

grund för studien är den läroplansteoretiska forskningstraditionen då den bland annat bygger på 

kulturell reproduktion (Lundgren, 1979). Kulturell reproduktion ska här förstås som en slags 

överflyttning av demokratiska värderingar, kunskaper och färdigheter bland individer, vilket ju 

förskolan och skolan som verksamhet är ansvarig för (skollagen, 4 §). Utifrån detta perspektiv så 

blir både demokrati samt likvärdighet centrala begrepp för vår studie. 

 
Ramfaktorteor i  

 

Ett väsentligt läroplansteoretiskt begrepp i denna studie är ram. Ram ska i denna betydelse tolkas 

som en konkretisering av både yttre samt observerbara strukturella villkor som är fastställda på 

statlig nivå (Lundgren, 1999, s. 32). Olika styrinstrument används här för att framställa dessa 

ramar. Då studiens fokus är förskoleverksamheten så finns det tre huvudtyper av styrinstrument. 

Den första är ekonomisk styrning genom fördelning av resurser. Den andra är juridisk styrning genom lagar, 

förordningar samt regler, och det tredje styrinstrumentet är den ideologiska styrningen genom mål och 

riktlinjer (Lundgren 1999, s. 33).  

I analysdelen så kommer vi försöka ta upp vilka ramar som dessa styrinstrument anger i frågan 

om möjligheter men även hur de kan begränsa förskoleverksamheten. Då det finns ett flertal 

verksamheter i kommuner som har ansvar för och bedriver ett omfattande arbete inriktat mot 

målgruppen barn och ungdomar (som i studiens fall är förskolan) har vi därför genomfört delar 

av studien utifrån en kommunal kontext. Vi har dock även tagit del av dokument på riksnivå, som 

exempelvis Regeringens Finansiering av det svenska skolväsendet (2008) i ett försök att få en 

bättre förståelse för hur resurs- och ansvarsfördelningen ser ut för skolverksamheten. 

Ramfaktorteorin bygger på föreställningen om att ramar synliggör ett utrymme för och inom en 

viss process som ska studeras (Lundgren, 1999, s. 36). Denna ramfaktorteoretiska begreppsram är 

i studien ämnad till att åskådliggöra vad analysen riktar in sig på, nämligen de olika processer och 
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relationella förhållandena mellan det ekonomiska-samt det juridiska styrinstrumenten med fokus 

mot förskolan i en statlig, kommunal samt i en verksamhetskontext. Det empiriska materialet 

som består av samhällstexter i form av bland annat lagtexter och regeringsbeslut, analyseras här 

som språkhandlingar då de både säger något om språket som används men även om deltagarna 

samt institutionerna i själva samhällsprocessen (Lundgren, 1999, s. 45). 

 

Relationellt perspektiv 

Studien använder sig även av ett relationellt perspektiv vid analyseringen av förskolans reglering, 

eftersom vi ser till förskolans reglering i förhållande till olika institutioner och aktörer som är 

involverade vid själva regleringen av förskoleverksamheten. Med detta som utgångspunkt kan 

man alltså se förskoleverksamhetens ekonomiska- samt juridiska styrning från olika instanser av 

samhället som en komponent av läroplanen och för själva organiseringen av 

förskoleverksamheten (Folke-Fichtelius, 2008). Emanuelsson m.fl (2001) menar att man i detta 

perspektiv inte fokuserar på en enskild individ, utan istället betraktar man både möjligheter och 

svårigheter ur ett större socialt perspektiv. Tidsaspekten är här en viktig faktor, vilket stämmer 

överens med denna studie då samhället, dess lagar och struktur ständigt förändras. Vidare menar 

Emanuelsson m.fl (2001) att man i detta perspektiv kan och bör se samhället samt dess olika 

institutioner med ”kritiska glasögon” då de genom bland annat bristande resurser kan skapa 

hinder.  
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Syfte och frågeställningar 

Målet med denna uppsats är att ge en överblick av hur den ekonomiska ansvars- och 

resursfördelningen ser ut i Uppsala kommun samt även ge en överblick av hur en reglering som 

skollagen formar skolan idag. Vi vill studera relationen mellan dessa två områden, hur de 

samverkar och var eventuell problematik kan uppstå. En fråga som kommer att vara ledande är 

hur beslutsprocessen ser ut och formar verksamheten. Även hur skolverksamhetens resultat och 

kvalité kontrolleras och säkerställs kommer att belysas i studien. I ett relationellt perspektiv vill vi 

belysa svårigheter i relationen mellan juridik och ekonomi. I ett läroplansteoretiskt perspektiv vill 

vi belysa relationen mellan skola och samhälle. Slutligen vill vi belysa komplexiteten i ett fenomen 

som demokrati samt implementeringen av den konkret i verksamheten.  

Studiens frågeställningar är: 

1. Delområde Ekonomi – huvudfråga 

• Hur ser resurs- och ansvarsfördelningen ut i skolverksamheten? 

 
Relationellt perspektiv: Analys utifrån övergripande frågeställning: 

• Hur kontrolleras huvudmännens ansvar av resultat och kvalité på skolan? 
 

2. Delområde Juridik - Huvudfråga 
• Hur formar skollagen skolverksamheten? 
 
Läroplansteoretisk perspektiv: Analys utifrån övergripande frågeställning: 
• Hur ser relationen ut mellan skola och samhälle? 

 

3. Konklusion 

Konklusionen i  form av en jämförelseanalys där resultaten från delområdena 

bearbetas. 

 

4. Diskussion 
• Utifrån de två olika teoretiska utgångspunkter som studien bygger på. 

 



 

 13 

Metod 

Studien använder sig av en kvalitativ textanalys metod med en induktiv karaktär. Kvalitativ 

textanalys används för att synliggöra hur tidskrävande och till vilken utsträckning ett fenomenen 

äger rum. Syftet med denna form av analys är att man som forskare försöker ge en helhetsbild. 

Detta görs genom att fenomenet bryts ner i delar och sedan görs en koppling av hur dessa delar 

ter sig i relation till den hela kontexten. Det handlar om en systematisk analysering av i detta fall 

styrenheter och finansiering av skolan, Essaiasson mfl (2002). Data som använts i denna studie 

består av bland annat av skollag, förordningar, utredningar och regeringsbeslut med mera. På ett 

systematiskt sätt har vi insamlat data utifrån två teman och sammanställt dessa i respektive 

forskningsområde. Det empiriska materialet har sedan klassificerats och analyserats utifrån ett 

läroplansteroetisk perspektiv respektive relationellt perspektiv.  Slutligen har en jämförelseanalys 

gjorts för att synliggöra aspekterna i dess helhet. Induktiv menas här med att studien är baserad 

på insamlat material som sedan har analyserats och slutligen utvecklats till en slutsats. Metoden 

kan beskrivas som ett sätt att söka mönster i observerbara sociala företeelser som är 

kontextberoende och kan användas där frågeställningen anses vara relativt komplext, Danermark 

(2002).   

 

Tanken med det empiriska materialet var att det skulle bidra till en större uppfattning om hur 

styrningen av skolan och dess finansiering ser ut. I urvalet har vi försökt att vara så strategiska 

som möjligt, med intentionen att åstadkomma så mycket konkret fakta som möjligt.  Först och 

främst gjorde vi en klassificering där materialet delades upp i två huvudteman. Därefter samlade 

vi in data från rapporter, lagar, litteratur och internetbaserade dokument. I det juridiska området 

valde vi att rikta in oss på skollagen eftersom att detta är en lag som gäller för alla skolformer. I 

och med detta lades fokus på skola och samhälle där ett läroplansteoretiskt perspektiv intog för 

att belysa skolan som bland annat en institution för kulturell reproduktion, Lundgren (1979. I ett 

försök att avgränsa valde vi sedan att fokusera det andra delområdet, ekonomi, på förskola. 

Denna studie är generaliserbar eftersom att den inte är konstruerad utifrån bestämda individer 

eller i en bestämd sammanhang. Dessutom är all data baserade av officiella dokument och 

handlingar som enskilda personer kan ta del av. 

 

Metod för bearbetning och analys  

Efter att vi har samlat in relevant data för studien så kommer vi att försöka utveckla  och 

kategorisera materialet utefter de områden som empirin har inhämtats från. Materialet kommer 

även att struktureras efter undersökningsområde i ett försök att få en så tydlig struktur som 

möjligt. Indelning har även gjorts mellan temat ekonomisk styrning och juridisk styrning i ett 
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försök att både underlätta för läsaren men även för oss vid genomförandet samt vid den senare 

analysen av materialet.  

Analysmetoden kommer att genomföras i form av en diskursanalys där begreppen ramar, officiell 

klassificering, demokrati samt likvärdighet kommer vara centrala verktyg.  

Diskursanalys ska i denna studie förstås som ett försök att synliggöra samhällsfenomen i form av 

olika institutioner i samhället som påverkar skolverksamheten. Diskursanalysen undersöker vad 

olika former av föreställningar förutsätter samt vilka följder de får i ett sammanhang (Börjesson 

& Palmblad, 2007). Genom att namnge olika lagar, begrepp och beslutsprocesser som finns i 

samhället har sammanhang och därigenom en verklighet producerats med möjlighet att analyseras 

(Börjesson & Palmblad, 2007). Analysens bas består av texter som är utformade inom ramen för 

den officiella besluts- och lagstiftningsprocessen som till exempel är: utredningar av 

Skolinspektionen, skollagen, regeringsbeslut, kommunala dokument som exempelvis budget, 

samt rapporter som offentliggjorts och publicerats av skolverket. Klassificeringen används i 

analysen som ett verktyg för att avgöra förskolans relationella roll mellan själva 

förskoleverksamheten, kommunen och staten. De naturliga, men många gånger svårtolkade, 

gränserna mellan dessa institutioner som ansvarar och förvaltar de yngre barnens utbildning 

betraktas i analysen i form av de lagar, förordningar samt andra typer av officiella styrdokument 

som typer av officiell klassificering (Folke-Fichtelius, 2008). På samma sätt blir klassificeringen en 

slags ram i relationen mellan de beslutsfattande organen i samhället.  

 

Reflektion över metod 

Generellt ifrågasätts validiteten i analys metoden genom en fråga som, i hur stor utsträckning 

lyckades man som forskare ta fram det intressanta i ett visst material. Denna fråga kan vidare 

delas in i tre olika aspekter:  

 

-Operationsbarhet syftar på huruvida teorier kan relateras till materialet i fråga. I denna studie 

menas tankarna kring till exempel demokrati, som finns i den nya skollagen och även hur dessa 

framställs. Det vill säga om de framställs på ett sätt där perspektiv på demokrati kan göras synligt 

och identifieras, Esaiasson m.fl.( 2007).  

 

-Uteslutande klassificering menar de ramar som finns för studien och hur studiens uppbyggnad 

skapas utifrån den svårartade motsättningen mellan exempelvis samhällelig läroplanskod och 

demokrati. Med stöd i Englunds (2005) diskussion om utbildningssystemets politiska och 

historiska framväxt finner vi de tre utbildningssynen fullständiga.  

 

-Komplett klassificering , detta menas att exempelvis att oavsett vad för tankar som funnits 

bakom något som en skollag påverkar det inte hur den tolkas, Esaiasson m.fl.( 2007).  
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Med denna bakgrund och argument kring materialet är analysmetoden väl konstruerad och 

behandlar de syften som avser studien, Esaiasson m.fl.( 2007).  

Etiska överväganden 

Som en viktig del i arbetet med studien har vi tagit del av Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

riktlinjer (2012). De grundläggande forskningsetiska principerna syftar till att ge en slags mall för 

hur själva förhållandet mellan forskare samt undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare ska se ut. 

Målet med detta är att, vid en eventuell konflikt mellan dessa två parter, en god avvägning kan 

uppstå mellan forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2012, s. 6). Då vi i vår 

studie endast använder oss av textanalyser och inte undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare, 

så kommer inte den etiska aspekten bli lika aktuell som om vi exempelvis hade använt oss av 

intervjuer som metod för empirisk insamling. Arbetet kan alltså inte äventyra enskilda människors 

integritet på samma sätt då all data har inhämtats från offentliga källor som vem som helst kan ta 

del av. De forskningsetiska principerna är även avsedda att vägleda forskaren vid olika projekt 

och ge ett slags underlag för forskarens egna tankar och insikter i det egna ansvarstagandet 

(Vetenskapsrådet, 2012). Därför är det ändå en god idé att som forskare ta del av 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska riktlinjer. 
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Tema 1: Juridiska styrningen 

Bakgrund av skolans genere l la s tyrning  

Genom mål- och resultatstyrning regleras skolan. Tanken med detta är att kommunen och skolan 

ska i så stor utsträckning som möjligt kunna ha självständighet. Riksdagen och regeringen beslutar 

om vilka mål samt riktlinjer som ska finnas för skolorna. Målen och riktlinjerna ska säkerställa en 

likvärdig utbildning. Det är kommunerna som har det främsta ansvaret för detta. Bland annat så 

ska resursfördelningen ske på ett sätt som skapar förutsättningen för elever att nå målen som 

finns på den nationella nivån. Genom detta ges varje skola möjlighet att arbeta på ett sätt som 

passar just dem. Detta ska vidare följas upp i kvalitetsredovisningar som ska ske årligen. De 

övergripande målen som finns för skolan står i skollagen, Skolverket (2013) www.skolverket.se 

(2013-02-06) .  

 

Kort fat tat  om skol lagens his tor iska bakgrund, re former samt dess  konsekvenser.   

Den första skollagen instiftades år 1842 och kallades folkskolestadgan. Skolans samhällsuppdrag 

var då att fostra barnen till att respektera och lyda de som var överordnande. De barnen främst 

skulle ha respekt för var kungen, prästen och till sist husbonden. Fram till 1920 var Luthers lilla 

katekes ett av de viktigaste läromedlen och denna användes mest runtom i Sverige. Bland annat 

var trosbekännelsen ett obligatoriskt moment i skolväsendet som elever skulle lära sig utantill. 

Efter 1920 började kyrkans kontroll över folkskolan att minska alltmer och i överlag skedde en 

sekularisering i samhället. Detta innebar att kontrollen från kyrkan byttes ut och istället infördes 

en demokratisk värderingsgrund. Under 1800-talet och fram till 1900-talet var skedde de två stora 

ändringar i Sveriges folkskolas historia. Den första var den ovannämnda ändringen av skolans 

innehåll och den andra var en ändring i skolsystemet. En genomgripande omvandling skedde då 

alla skolbarn i samhällena blev placerade i samma skolform, nämligen grundskolan (Larsson & 

Westberg, 2011).  

 

Den 1 juli 1986 började den första skollagen att gälla, (1985:100). Det var en lagändring med en 

språklig översyn där texten sågs över rent språkligt i den tidigare lagen från år 1962, skollagen 

(1962:319). Sedan 1986 har ett flertal viktiga avsnitt i lagen ändrats och detta i över ett sjuttiotal 

gånger. I och med lagändringarna har skolan fått gå igenom reformer och även en 

genomgripande decentralisering där maktfördelningen har skiftat. En stor skillnad är att skolan 

har gått från att vara regelstyrt till att vara mer målinriktat samt resultatinriktat. Vidare har 

förordningar i de olika skolformerna reviderats. När kommunaliseringen började träda fram år 

1991, var detta en reform som skedde i flera olika nivåer.  Och när regeringen kom med 
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propositionen ”Ansvaret för skolan” (prop.1990/91:18) kom med detta direktiv om hur 

ansvarsfördelningen skulle se ut, Regeringskansliet (2009), www.regeringen.se (2009-12-14).  

 

”Ansvaret för skolan” (prop.1990/91:18)  

Vad innebar detta? 

En lag som fastställde vad som skulle beslutas på en kommunal nivå och vilka ansvarsområden 

som föll på en statlig nivå. Där deklarerades även att både riksdagen och regeringen är enskilda 

aktörer i utformningen av skolans mål samt vilka riktlinjer som skolan måste förhålla sig till. 

Staten står även för tillsynsarbetet, uppföljningen och utvärderingen av skolans resultat. 

Kommunens ansvarsområde innefattade numera att driva verksamheten, personalbemanning och 

resursfördelningen. Kommunen ansvarar även för att resultaten som staten överlämnar uppföljs, 

utvärderas och åtgärdas vid behov. Huvudmännen och lärarens ansvarsområde innefattar det 

pedagogiska arbetet samt skolans planering som organisation. Även hur denna realiseras i 

verksamheten samt uppföljningsarbetet i undervisningssammanhangen, Regeringskansliet (2009), 

www.regeringen.se (2009-12-14).  

 

Vem bes lutar om skol lagens innehål l? 

Det är riksdagen som fattar besluten i skollagen, här finns de väsentliga lagarna kring 

utbildningen i alla skolformer. Lagen fastställer skolans värdegrund, målen som är utsatta för 

utbildningen, och riktlinjerna för skolverksamheten. Här finns även lagar som fastställer de 

väsentliga kraven som kommunerna måste uppfylla. Andra lagar vad gäller skolplikt, 

vårdnadshavare och allas lika rätt till utbildning finns även i skollagen. Det finns en enskild bilaga 

tillhörande lagen där grundskolans schema finns skrivet. Här finns tid för lärarledda 

undervisningsmoment, antalet timmar alla elever har rätt till och varje ämne har respektive avsatt 

tid. Det finns andra bilagor för nationella program i gymnasiet (Skollagen, SFS 2010:800). 

 

Hur ser  skol lagen ut idag? 

Nya skollagen - Sammanfattning 

Den nya skollagen har lagt tyngdpunkter på vissa aspekter och syftet med detta är att tydliggöra 

vad som ska läras ut. Här innefattar vilka normer och demokratiska värderingar som elever ska ha 

aktning för. Barnkonventionen har fått en större plats och kort sagt är det regleringar som ett 

antal länder har gått med på att följa. Dessa regleringar är inga lagar dock finns organisationer 

som bland annat FN, vars uppgift är i uppföljningsarbetet se vad de berörda länderna har vidtagit 

för åtgärder för att se till att dessa regler efterföljs. I skollagen ska varje elev ha rätt till andra 

instanser som har till uppgift att se efter elevernas välmående. Dessa är bland annat läkare, 

sköterskor, kuratorer och även psykologer. För skolan, ska rektorernas och grundskolelärarnas 

ansvar förtydligas genom att inge dem rätten att förvägra störande elever utbildning. Detta för att 
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möjliggöra elevers trygghet samt studie ro dock gäller inte detta i grundsärskolan. Personal som 

arbetar på skolan måste ha ett behörighetskrav och även lektorer bör finnas på alla former av 

skolor. Legitimerade lärare och förskollärare är ett faktum som inte ska bortses. I skollagen ska 

det tydliggöras vad för slags utbildning pedagoger bör ha för att få rätten att undervisa och vidare 

kunna få anställning på skolorna. Regleringar i skollagen kring detta är mycket striktare.  

 

Valfr ihet  

De regler som finns för skolan ska vara gällande både för fristående skolor och för kommunala 

skolor så mycket som det går. Oavsett vem som bär ansvaret för den fristående skolan, ska 

möjligheten finnas för skolan att arbeta utifrån ett eget specifikt arbetssätt och detta så länge 

regler inte bryts.  

 

Övriga förs lag 

Även elever och föräldrar ska få större inflytande och har rätt att påverka olika former av beslut. 

Till exempel gäller detta beslutet om att få gå i den valda skolan eller rätten till skolskjuts. Nya 

bestämmelser har utfärdats kring tillsynen över skollagen och hur dessa genomförs i skolan. Här 

innefattar allting ifrån planeringsarbetet och diverse förbättringar som ska genomföras för att 

utbildningen ska kunna funktionera. Enligt den nya skollagen ska det finnas ledningsgrupper i 

kommunen, som ska erbjuda föräldrar och barn möjligheten till inflytande i skolan.  Det ska 

finnas striktare regleringar kring bedömning för elever med särskilt stöd och även tydligare 

regleringar i fall där skolan bedömer barn som ska gå o särskolan eller inte. Både friskolor och 

kommunala skolor ska enligt lagen ha ett bibliotek. Lagen föreskriver att all mat som serveras till 

eleverna i skolväsende ska vara hälsosam. Elever med tvåspråkighet ska ha rätt till modersmåls 

undervisning. Vad det gäller tillsynen av skolan ska bland annat skolinspektionen obehindrat 

kunna gå in i skolan och inspekterar att skolan som organisation sker lagenligt. Om regelbrott 

skulle förekomma har skolinspektionen rätt att betvinga skolan att följa lagen. Oavsett kommunal 

eller fristående skola, ska skolinspektionen använda samma metodik för bådadera.  

 

”Mer kunskap i  förskolan” (Björklund, 2010, s.10) 

Förskolan är en egen skolform och blir det första ledet i utbildningen. De lagar som står i 

skollagen ska nu vara gällande i förskolan och dessa är blanda annat innehållet i undervisningen 

samt elevinflytande. I skollagen står det att varje enskild förskola ska ha en huvudman på samma 

motsvarande sätt som en skola har en rektor. 

”Mer kunskap i  grundskolan” (Björklund, 2010, s.10) 

Schemat som finns skolan ska bibehållas och om fallet är sådan att en skola vill befrias från detta, 

ska det utöver det vanliga, ske speciella åtgärder i tillsynen från skolinspektionen. Särskilda ämnen 
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i skolan ska vara obligatoriska och problematiska för eleverna att undgå. Om en elev av olika 

anledningar går miste om ett år i sin utbildning ska detta kompletteras. 

 

”Mer kunskap i  gymnasieskolan” (Björklund, 2010, s.11)  

En ny bestämmelse för innehållet i gymnasieskolan ska instiftas från riksdagens beslutsfattning. 

Denna heter: ”Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan” (Utbildningsutskottets 

betänkande 2009/10: UbU3). De nationella programmen som finns för gymnasiet ska vara 

tillgängliga för alla genom att flera nya metoder för de som inte kan ska utformas. Nya 

bestämmelser kring vilka som ska ha behörighet för att gå en yrkesutbildning ska finnas.  

 

”Förändringar för  vuxenutbi ldning”  (Björklund, 2010, s.11). 

De elever som har fullbordat ett yrkesprogram ska om så önskas kunna genomgå en gymnasial 

utbildning för att sedan kunna ha behörighet att fortsätta till högskolan. Godkända kurser får ej 

göras om. 

 

Vilka stora förändringar medförde lagändringen? 

-Samma regler ska gälla för alla skolor, vare sig de är fristående eller kommunala. Skillnaden från 

tidigare, vilket var att samma regler endast gällde när de specifikt angavs. 

  

-Förskolan är en egen skolform och alla skolformer ska ha samma regleringar. Syftet med detta är 

att strukturen i skolorna ska vara så lika som möjligt för att underlätta regleringarnas omsättning i 

praktiken.  

  

-Elever och vårdnadshavare kan överklaga beslut. 

 

-Skolinspektionen skollagen som stöder dess arbete. 

  

-Lektorer ska finnas i skolväsendet. 

 

-Legitimerade lärare och förskollärare.  

 

(U2009/7188/S) www.regeringen.se (2009-12-14). 
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Förordningar 

Skillnaden mellan lag och förordning är att riksdagen beslutar om lagen samt förordning av 

regeringen. Det är myndigheter som beslutar om föreskrifter.  Regeringsformer är också grundlag 

och det är här frågor regleras i lag, förordning eller föreskrift, www.regeringen.se (2011- 01-19). 

Skollagen har timplaner och dessa görs fullständig med hjälp av lagar som regeringen beslutat för 

skolan. Dessa är förordningar för respektive skolform och förordningen som gäller för 

kvalitetsredovisningen i skolväsendet, www.lr.se (2014-12-01). 

Läroplaner 

Det är även regeringen som fattar besluten om innehållen i skolväsendet. Alla som vistas på 

skolan har en skyldighet att arbeta efter läroplanerna och de ska vara en återkommande del i 

arbetet på skola. Skolans samhällsuppdrag och värdegrunden som ska implementeras i 

undervisningen fastställs i läroplanerna. I de målområden som finns i läroplanerna, anges även 

målen och riktlinjerna som finns för arbetet. Målen som finns för den kommunala skolorna 

består av två slag. Den första är mål att sträva mot och den andra mål som eleverna ska uppnå via 

skolan. Regeringen fastställer även mål som finns för alla program på en nationell nivå.  

 

• Läroplan för förskolan  

• Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 

• Läroplan för grundsärskolan 

• Läroplan för specialskolan 

• Läroplan för sameskolan 

• Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94 (kommer att revideras) 

 

I det samlade dokument som kallas förordning hör läroplanen och denna har publicerats av 

regeringen. Alla verksamheter som inkluderas i denna förordning har skyldighet att följa det. Det 

finns sammanlagt sex olika läroplaner, www.lr.se (2014-12-01). 

 

Skolverkets  föreskri f t er  & al lmänna råd 

De bestämmelser som utfärdas av skolverket kallas föreskrifter och är bindande lagar. skolverket 

har exempelvis publicerat föreskrifter i majoriteten av alla kursplaner, betygskriterier och direktiv 

i elevinflytande samt elevskyddsombud. Allmänna råd är övergripande inrådan kring hur andra 

grundlagar kan eller helst ska omsättas i praktiken. Allmänna råd har till uppgift att styra 

progressionen åt en önskad riktning och skapa förutsättning för att lagen tillämpas på ett 

likformigt sätt. De allmänna råd som finns för kvalitetsredovisning i skolväsendet är exempelvis 

beslutat av skolverket, www.lr.se (2014-12-01).. 
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Skolverkets  för fat tningssamling 

SKOLFS innehåller även förordningar utfärdade av regeringen som är gällande för skolan. Här 

står exempelvis bestämmelser kring anställningen av lärare och hur introduktionsåret bör se ut. 

Huvudmannen har ansvar för att lärarna ska få det stöd de behöver och detta utifrån individuell 

kunskapsbakgrund.   

 

Hur ser det hierarkiska ledet från grundlag till kommunala regler?  

 

Majoriteten av alla stater som är demokratiska har regleringar kring hur funktionen av 

statsmakten ska agera. Vidare har politiken fundamentala ändamål och detta gäller även offentlig 

verksamhet. Rättsordningen kännetecknas genom den hierarkin som råder i regelsystemet. 

Tanken är att konflikter ska kunna lösas i och med att den överordnande rättsregeln ska styra 

över den underordnande. Förutom grundlag och konstitutionen används det i Sverige oftast 

begrepp som författning. Dock är detta ett samlingsnamn för alla regelverk, Bengtsson & Melke 

(2014).  Skillnaden mellan regeringen och riksdagen, är att riksdagen kan fatta besluten gällande 

lagar och regeringen gällande förordningar. Både statliga och kommunala myndigheter kan 

utfärda regleringar som föreskrifter. Författningssamlingen som publicerades av socialstyrelsen är 

till exempel föreskrifter som även är bindande lagar. Dock publiceras även allmänna råd, dessa är 

inrådan till hur en författning helst ska praktiseras men utesluter inte andra metoder för att nå 

målen. Vad gäller skolan och dess område finns otaliga förordningar för förskolans verksamhet 

och även förordningar i de olika former av skolor som finns. Här innefattar allt från grundskola 

till vuxenutbildning och allt vad gäller skolbarnomsorg. Skolverket kan genom bland annat 

läroplaner och kursplaner utfärda föreskrifter. Detta gäller även bidragen som används till 

fortbildningen av yrkesverksamma lärare. De allmänna råden som skolverket utfärdar gäller även i 

arbetet med till exempel utvecklingssamtal, IUP och åtgärdsprogram. Det kommunerna kan 

utfärda är så kallade ordningsföreskrifter och dessa gäller bland annat affischering. Detta hör till 

den lokala makten, trafikföreskrifter, alkoholintag på offentliga platser, pengarinsamling etcetera. 

Den offentliga makten är även väldigt gränsöverskridande, med detta menas 

internationaliseringen som medför att myndigheter som sträcker sig utanför Sverige i form av 

överstatlig makt. Besluten som fattas inom detta område är lagar som utfärdas och appliceras i 

särskilda medlemsländer. Dessa gäller Europakonventionen, barnkonventionen och EU:s direktiv 

samt förordningar, Bengtsson & Melke (2014). 
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Det hierarkiska ledet från grundlag till kommunala regler 

 

EU:s förordningar och direktiv 

Dessa beslut tas i Parlamentet samt 

Ministerrådet Det är medlemsländerna som 

omsätter lagen i praktiken 

Europakonventionen 

Dessa beslut fattas i europarådet och 

stadfästas av riksdagen 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal samt regional statlig 

reglering 

 Kommunal reglering 

 

 

 1 § ”All o f f ent l ig  makt i  Sver ige  utgår från fo lket” (Grundlagen.1974:152; www.lagen.nu) 

 

Det parlamentariska styrning som råder i vårt samhälle är en offentlig sådan. De teoretiska 

grunderna i denna styrning är att folket bland annat genom demokratiska val är makthavarna. Det 

som understryks är individens rätt till frihet och integritet. All verksamhet som är en del av den 

offentliga sektorn ska organiseras för att nyttja samhällets medborgare. Med detta menas 

ekonomisk trygghet och den levnadsstandard som är samstämmigt med välfärden. De offentliga 

verksamheten som är till för allmänheten ska syfta till att trygga bland annat rätten till utbildning 

och arbete. Vidare bilda en grundförutsättning för den kommande generationen på ett sätt som är 

hållbart för miljön. Inom ansvarsområdet innefattar ansvaret över att demokratin ska vara 

ledande i samhällets alla skikt. Och även arbeta för att alla människor blir involverade, oavsett 

man eller kvinna och att barnens rättigheter blir bevarade. All form av förtryck ska motarbetas 

och minoriteterna i samhället ska ha rätt till att få sina röster hörda, Bengtsson & Melke (2014). 

 

 

 

 

Grundlag 

Dessa beslut fattas i riksdagen i två omgångar med val  

Lag 

De övergripande lagarna som finns beslutas i riksdagen  

Förordning 

De övergripande förordningar som finns beslutas av 

regeringen 

Föreskrift 

Dessa bestämmelser utfärdas genom statens myndigheter 
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Hur ser styrningen ut i samhället? 

Den generella processen från förslag till beslutsfattning.  

Processen från förslag till lag börjar generellt med att regeringen överlämnar en proposition till 

riksdagen. Vid ankomst av förslagen underrättas kammaren och förslaget skickas till utskottet. 

Även riksdagsledamöterna kan lämna motioner till riksdagen och dessa är motförslag till 

propositionerna. När motionerna och propositionerna kommit till utskotten hanteras dem där.  I 

hanteringen sker en fördjupning av förslagen och vidare görs en form av sammanställning. 

Denna sammanställning, utskottsbetänkande, består av ett förslag till ett beslut som senare 

skickas tillbaka till riksdagen. Detta förslag till beslut stöds av majoriteten i utskotten och nu ger 

oppositionspartierna respektive ståndpunkt samt villkorliga krav.  Efter detta skapas en öppen 

debatt kring förslaget som getts från utskottet angående riksdagsbeslutet, där partierna gör ett 

ställningstagande. Ledamöterna som har förberett utkastet till beslutsunderlaget deltar alla i 

debatten. I riksdagen finns det 349 ledamöter och alla röstar. Alla samlas i kammaren och tar ett 

ställningstagande till förslaget till beslutet utskottet har gett.  Om majoriteten röstar ja, godkänns 

beslutet, www.riskdagen.se (2013-07-03). 

 

Skolan som en de l  av den o f f ent l iga verksamheten,  en annan Styrning.  

Det finns många faktorer som spelar roll i huruvida en politisk styrning är en lyckad sådan eller 

inte. I första hand är det organisatoriska frågor som påverkar men även kunskap samt resurs. 

Verksamheter kan inramas genom olika föreskrifter dock finns verksamheter som ger större 

handlingsutrymme. I den så kallade när byråkrati kan den enskilde läraren bland annat påverka. 

Den strategiska styrningen kan ses som en relation mellan policyskaparen och 

policyimplementeraren.  Relationen ändras beroende på vilket område som behandlas och vilken 

utvecklingsinriktning som råder i till exempel samhället Bengtsson & Melke (2014).  

 

Poli t i sk styrning-  e t t  sät t  at t  s tyra med reg ler  

Det som bestäms i regeringen och i riksdagen är förvaltningens uppgift att implementera. Det är 

regeringen som bestämmer hur förvaltningen ska fungera och detta genom en 

förvaltningsstyrning. Förvaltningsstyrning kan ses som ett avsiktligt medel för regeringen att få 

förvaltningen att agera på ett önskat sätt. Styrningen lyckas dels genom en bra relation mellan 

politikens företrädare och förvaltningen.   Men även genom myndighetens karaktärsdrag till 

exempel vilken inställning som finns för politiken och till viss del även viljan. Regelstyrning är det 

som direkt styr innehållet och som omsätts konkret i alla fall. Dessa olika former av regleringar är 

lagar (som är den vanligaste) som stiftas genom riksdagen och hit hör skollagen. Dock är det inte 

bara lagar utan här innefattar även förordningar som regeringen på egen hand kan publicera. 

Föreskrifter kan myndigheter ensamma föreskriva, Bengtsson & Melke (2014).  
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Målstyrning – vad innebär det  för  förskolan? 

Eftersom att en lag kan se ut på olika sätt, medför detta att styrningen kan vara antingen generell 

eller mer preciserad. En styrning som är precis kallas för detaljstyrning och denna begränsar på 

detta sätt förvaltningens handlingsutrymme. En opreciserad styrning ger direktiv i vilka mål som 

finns för förvaltningen. Dessa regleringar blir så kallade ramstyrning eller även målstyrning, vilket 

ger ett större handlingsutrymme för tjänstemännen. Här ges en delegationer, det vill säga en 

tillfällig överlämnande av beslutsfattningen och detta från det politiska området till en mer 

administrativ plan. Denna har sina villkor och meningen är att dessa ramlagar ska ge politikerna 

möjligheten att fokusera på frågor på en övergripande plan. Syftet med detta är att rent konkret 

styra och kunna vidareutveckla implementeringen samt följa upp. Vidare att i den påtagliga 

formen av implementeringen lokalisera vart kunskapen finns för denna implementering, med 

andra ord vilken organisation eller tjänsteman som ska realisera den. Tyngdpunkten läggs på 

vikten av att ha förståelse för att den politiska styrningens utformning varierar beroende på vilken 

typ av verksamhet det rör sig om. Till exempel är resultatstyrning en form av målstyrning dock 

läggs fokus i att systematisera resultaten och återge informationen i utfallet av åtgärden. I 

användandet av resultatuppföljning och målformulering kallas detta för resultat- och målstyrning, 

Bengtsson & Melke (2014).  

 

Kan förskolan nå målen med hjälp av reg ler ingar? 

Det som framgår i den tidigare forskningen är att förordningar och lagar inte räcker för att uppnå 

målen. Detta oavsett hur preciserad eller opreciserade utformningen är. Detta har medfört att 

intresset istället haft fokus på organisationens funktionalitet. Styrningsformerna måste variera 

samt verka på olika plan. När styrningsformerna skiftar påverkar detta både de arbetande 

tjänstemännen men även den politiska styrningen. När möjligheterna i hur staten styr har skiftat 

ökar nödvändigheten in att hitta nya medel som på ett lämpligare sätt täcker vardagen. Begrepp 

som blir alltmer konventionell är koordinering och ledning. Den politiska ledningen handlar rent 

konkret om att synkronisera flera olika institutioner och organisationer som är i olika grad 

självständiga. Detta skiljer sig från den traditionella synen på styrning. Samordningen av den 

professionella, sociala och politiska medverkarna kallas med ett internationellt begrepp för 

governance, Bengtsson & Melke (2014).     
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Analys 

Med hjälp av en bra analysmetod kan denna fråga besvaras. Användbarheten i analysmetoden 

påvisas genom hur denna kan relatera uppfattningar om skola, utbildning till samhälle. Till detta 

används utbildningssystemets skapelse och diskussioner kring dessa i en textanalys. De typer av 

ideal som finns för utbildning fungerar som särskilda fastställda grunder i verkligheten, Esaiasson 

m.fl.(2007). Denna analysmetod kommer att vara baserad på Englunds (1993) teorier kring 

utbildningskonceptioner och på detta sätt sker en inramning av tolkning för att skapa reliabilitet 

samt validitet.  Syftet är att lyfta upp komplexiteten i relationen mellan de olika läroplanskoderna. 

 

Hur ser  re lat ionen ut mel lan skola och samhäl le  ur e t t  läroplansteoret i skt perspektiv? 

 

Dagens skola har under de senaste 25 åren förändrats och med den nya skollagen kommer skolan 

att fortsätta förändras också framöver. Förutsättningarna för hur skolan kommer att drivas som 

organisation kommer även att förändras. För nästan 20 år sedan fick skolan ett nytt dokument, 

nämligen läroplanen. En av de främsta anledningarna till den var att skolan skulle ses som en 

plats där värden ska förmedlas. Värdegrunden som begrepp och med stöd från skollagen, skulle 

numera implementeras i verksamheten. Med detta som bakgrund kommer denna analys att 

fokusera på skolans uppdrag i samhället.  

Den läroplansteoretiska forskningen är baserad på hur utbildningens progression ser ut och 

formar samhället. Med detta menas hur innehållet, målen och metodiken formas i en specifik 

kultur Lundgren, (1989). I det engelska språket används ”Curriculum” som ett vidare begrepp 

och här menas inte bara läroplanen som ett dokument.  Här menas även de filosofiska grunderna 

och föreställningarna som finns i skapelsen av detta konkreta dokument. Enligt Lundgren (1989) 

är detta dokument även ”samhällets krav på uppfostran och utbildning” (Lundgren, 1989, s. 231). 

Utifrån det läroplansteoretiska perspektivet kommer denna analys att även rikta in sig på ett mer 

samhällelig perspektiv på lagar och förordningar.  

 

Det demokrat iska ideale t  

 

De uppfattningar som fanns kring demokrati i relation till utbildning började på 70- talet sättas 

under debatt. Fokus riktades på att det saknades kunskap i den vetenskapliga forskningen. Bland 

annat var det Landsorganisationen som intresserade sig i skolpolitiken som yrkade för likvärdig 

utdelning vad gällde resurser. Tankar som var återkommande i skolpolitiken var 

rekonstruktionistiska. All skolans politiska kraft skulle läggas på att skapa ett finare samhälle. I 

samma skede hade även de progresstivistiska tankarna influerat andra aspekter av skolan.  

Dessa aspekter var i skolans innehåll och bland annat ansågs skolämnena som ett verktyg som 

skulle användas för barns individuella utveckling, Englund (2005). Utbildningsuppfattningen 

menar Englund (2005)  har ett ursprung i demokrati och kopplar det till en logisk grundad aspekt 
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i kommunikationen. I den skapas värden och information som i sin tur inventeras och jämförs. I 

motsvarigheten till utbildningsuppfattningarna som hör till patriarkatet finns även här ett ideal 

som hör till moral och etik. Denna uppfattning, som skiljer sig från den vetenskapliga och 

rationella synen. Vidare menar på att ingen kunskap kan vara helt fri från värderingar. Just 

värderingar är en utveckling som behövde bearbetas och även andra områden av skolan. 

Kommunikationen är ett viktigt redskap i den kulturella reproduktionen, (Englund 2005).  

Utbildningsuppfattningarnas skapelse var även en konsekvens av essentialismens bristande 

förmåga i att fullgöra skolans samhällsuppdrag. I samband med opposition mot essentialistiska 

tankegångar så skulle till att börja med arbetssättet i skolväsendet reformeras och detta för att nå 

upp till kraven som ställdes i den nya rekonstruktionistiska synen på skolan (Englund 2005). 

Särskilt framhävning läggs på interaktionen mellan eleverna, i samarbetet och i utvecklingen är 

där eleverna utbildas till att vara demokratiska medborgare. Med andra ord inte genom kontroll. 

Syftet med utbildning är främst samhällets mål, vilket är en framtidsvision och utopi. För att detta 

ska vara möjligt behövs en förändring i samhällets demokrati, med detta får skolan en roll som 

befrämjande av likvärdigheten (Englund 2005). Målen som sattes på en högre plan i skolpolitiken, 

skulle därför kopplas till arbetarnas medbestämmande. En verklig möjlighet att påverka. 

Likvärdigheten som begrepp gavs större omfattning och innefattade även angelägenheter som 

inflytande och makt. Tyngdpunkt sätts på skolans roll som samhällsförberedare än som 

yrkesförberedare. De demokratiska Utbildningsuppfattningarna har i en historisk aspekt inte varit 

ledande, utan det är den vetenskapliga rationaliserande och patriarkaliska utbildningssynen som 

har de framstående en historisk förankring, Englund (2005). 

 

Det vetenskapl iga rat ional iserande ideale t  

 

När andra världskriget hade nått sitt slut kom diskussioner i hur samhället skulle utvecklas framåt. 

I skolpolitiken fördes debatter i hur skolan skulle användas för att fostra utifrån demokratiska 

aspekter och detta blev ett sätt att föra samhället vidare i utvecklingen. Resultaten blev att skolan 

formades till en helhet och detta genom en nioårig utbildning. En skola som enhet skulle skapa 

förutsättningar för ett likvärdigt skolväsen i hela Sverige. Skolsystemet började sakta bryta från de 

politiska åskådningarna och de administrativa samt vetenskapliga rationaliserande grunderna 

introducerades när skolan reformerades. De filosofiska tankarna kring utbildning relaterades inte 

till skolan och i skolpolitiken uttrycktes de inte direkt. Enligt Englund (2005) togs dessa stället för 

givna och detta var synligt i skolan då innehållet var dominerat av ett essentialistisk synsätt.  

Vidare hade de progressivistiska tankarna influerat arbetssättet i skolan. Den värderande 

rationaliteten som kom med patriarkaliska tankemönstren byttes ut i den vetenskapliga 

rationaliserande med en fackmässig rationalitet. Utvecklingen var centralt och den styrker sin 

behörighet av en i antagandet saklig vetenskap. Skolan som begrepp relateras till något neutralt 

Englund (1993). Demokratiska värderingar ses som en objektiv ideologi, i sin tur innebär detta att 
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ideologin samt politikens funktion blir dolt. Olika värden blir dolda i ett enkelspårigt tankesätt 

om den opartiska vetenskapen Englund (2005). Särskilda områden av utbildningen har till uppgift 

att föra över värden och andra områden är utan värden, det vill säga värde rationell och 

vetenskapligt rationell. Utbildningen ska både vara demokratisk samt opartisk genom att vila på 

en vetenskaplig grund. Skolans uppdrag genomförs i relation till kontroll och regler. Eleven är 

framtidens arbetskraft och genom skolgången elever fostras till arbetslivet.    

 

Det patr iarkal iska ideale t  

 

Denna utbildningsuppfattning började etablera sig i den tidigare delen av 1900-talet. Politiker 

som hörde till de liberala och socialdemokratiska yrkade för sekularisering av skolväsendet och 

krävde att utbildning skulle vara åtkomlig för alla. Utbildningsuppfattningar som kopplades till 

patriarkatet var att nationen var centralt. Detta kom i sin tur från den så kallade perennialistiska 

filosofin om utbildning, Englund (2005).  Under det här tidsskedet var det en värdenationalitet 

som var dominerande. Det som underströks var en patriotisk och en kyrkliga värderingar som 

inte kunde argumenteras emot.  Det var vidare skolan som bar det huvudsakliga ansvaret att detta 

skulle förmedlas.  Med detta blir patriarkaliska synen på utbildning att den står över individen, i 

den meningen att syftet med det är samhällets mål och ingenting annat. Vidare var det särskilda 

karaktärsdrag som var eftersträvansvärda och skolan skulle forma eleverna efter dem. Dessa var 

anständiga och arbetsföra personlighetsdrag. Invånarna skulle även socialiseras in i de viktiga 

kontexten familj, kyrkosamfund och inte minst sagt i själva industriella samhället, Englund 

(2005). Den fulländade skolväsendet skull fostra fram en duglig individ och detta skulle skolan 

åstadkomma genom viljekraft och lydighet. Med andra ord var skolan ett verktyg för 

förberedandet för nationslivet, industrisamhället och klassuppdelningen. Denna uppdelning där 

toppskiktet av samhället skulle isär hållas från massan. 

 

Vad är skolan i  re lat ion t i l l  de tre  utbi ldnings idealen och skol lagen? 

 

Målet med utbildning i samhället är:  

4 § ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också 

till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 
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aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Skollagen, SFS 

2010:800, s. 2). 

 

Den värdegrund som ska förmedlas är ett bestämt faktum som inte får eller ska kompromissas. 

Det är skolans samhällsuppdrag att ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på”( Skollagen, SFS 2010:800, s. 2). Det finns insatser i samhället att se hur denna värdegrund 

implementeras i skolan samt vilka åtgärder som görs och detta är bland annat FN 

(www.skolverket.se). Det som framgår i texten är att det finns skillnader i vad undervisning samt 

utbildning innebär. Hur dessa två begrepp definieras i texten är väldigt viktigt. I skollagen 

definieras dessa som:  

 

Undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till 

utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. 

 

Utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.  

 

( Skollagen, SFS 2010:800, s. 2). 

 

Undervisning avses här vara en aktivitet som är organiserad och lärarledd. Vilket vidare står 

bestämt i skollagen att elever har rätt till ett antal timmar per dag för an sådan aktivitet. 

Utbildning som begrepp har inte samma strikta ramar. Med utbildning avser andra former av 

aktiviteter och detta både i ute-samt innemiljö. Med detta menas till exempel utanför klassrummet 

som i matsituationer eller ute på skolgården. Det som är gemensamt för dessa begrepp är att både 

måste kopplas till skolans grundläggande värderingar. Alla former av skolor, inklusive fristående, 

ska utformas ifrån en vetenskaplig bas. Den ska även vara verklighetsförankrad, saklig och 

omfattande. Dock får värderande komponenter flätas in i utbildningen. Att åtskilja demokratiska 

värden och mänskliga rättigheter från de värderande komponenterna i utbildningen skulle få 

mänskliga rättigheter som begrepp att framstå som något objektivt. Samma liknelser kan dras 

med skollagen eftersom detta dokument, är något som är definitivt i den meningen att det är en 

lag. Oavsett om du är lärare eller huvudman kan du inte ställa dig över denna lag, som även är 

värderande, normerande men ska vara gällande i kunskapssynen på skolan. Utan att 

motargumentera kring dessa värden eller faktumet varför något som en läroplan ska läggas på en  

Nationell nivå, ska dessa kollektiva värden följas(Skollagen, SFS 2010:800). Med detta blir 

skollagen en vetenskaplig rationaliserande idé det vill säga denna åtskilda syn på undervisning 

samt utbildning. Å ena sidan ses en undervisning som är allsidig och saklig samt vilande på en 

vetenskaplig grund. Å andra sidan finns demokratiska värden. Dessa medför i sin tur 
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nödvändigtvis inte att det är en manifestation av den demokratiska idealtypen. Eftersom att 

denna idel lägger tonvikten på att demokrati måste ske genom progression, Englund (2005).  

De demokratiska värdena kan i väldigt stor utsträckning överensstämma det demokratiska idealet 

dock framgår detta inte i texten. De huvudsakliga värdena argumenteras varken för eller emot i 

texten. En närstående tolkning är att värden är varaktiga samt har en högre stående och hör till 

den patriarkaliska utbildningsuppfattningen. Att de demokratiska värderingarna samt synen kring 

mänskliga rättigheter tolkas som vetenskapligt rationaliserande idealet har sina grunder i två 

argument: 

 

Att de på något sätt ses som neutrala eftersom att de är berättigad i en vetenskaplig riktighet. 

Detta är vidare en förutsättning för vetenskap som hör till den vetenskapligt rationaliserande 

utbildningsuppfattningen, Englund (2005).  

I skolväsendet är dessa värden en självklarhet och parallellt är kunskapsuppdraget sekundär i den 

vetenskapligt rationaliserande utbildningsuppfattningen, Englund (2005).   

 

 

En fråga som nu kan ställs är vad som i skollagen är kunskap och vad som är värden? Kunskap är 

något objektivt och omfattande (Skollagen, SFS 2010:800). Dessa tankar behandlar relationen 

mellan samhällsuppdraget och vilka verktyg som skolan ska använda för att nå målet. Det faktiska 

syftet med värdena är att de sak vara ett verktyg för att åstadkomma något annat. Arbetet med 

värdegrunden ska senare användas för att förhindra förödmjukande behandling, intolerans och 

gruppförtryck (Skollagen, SFS 2010:800). Detta är en tanke i det demokratiska idealet, nämligen 

att skolan är någonting som är mer komplicerad än ett medel för överföring av värderingar. 

Skolan i samhället kan istället ses som en plats där värden och frågor kring värden bearbetas.  

 

Resultat 

Den medborger l iga läroplanskodens his tor iska aspekt  

 

För att få en större förståelse för analysen är det värt att kortfattat beskriva den medborgerliga 

läroplanskoden i ett historiskt perspektiv. I samband med införandet av allmän rösträtt tog den 

samhälleliga läroplanskoden form. Syftet var att utbildningssystemet skulle anpassa sig till det 

kapitalistiska samhället som var rådande. Detta främst i koppling till skolreformerna på 1918- och 

1919-talet. Samhällets gemensamma ansvar i att fostra de unga var de väsentliga grundreglerna i 

den samhälleliga läroplanskoden. Den samhälleliga läroplanskoden står över tankebilden av 

skolväsendet i Sverige från reformerna som ägde rum år 1918 – 1919 till början av år 1980, 

Englund (2005). En skälig hypotes skulle vara att detta även gäller för dagens skola.  
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• Detta utifrån argumenten att i första hand vilar dagens skola på demokratiska grunder, 

vilket även står i skollagen (U2009/7188/S).  Vidare i styrningen som är statlig, de målen 

som är uppställda på nationell nivå och riktlinjerna som finns för skolans verksamhet.  

 

• Ett annat argument är att dagens skola ska förmedla värden med fokus på bland annat 

likvärdigheten för att skapa goda samhällsmedborgare (U2009/7188/S).  

 

I den samhälleliga läroplanskoden kan de tre olika uppfattningar av utbildningarna användas. 

Dessa är ideal och den empiriska studien som Englund (2005) använder som grund i sin 

avhandling riktar in sig på politisk och samhällelig formning. Argumentet som förs uttrycker att 

konstruktionen av dessa ideal är egentligen för bred för att hållas inom ramar för just politik och 

samhälle. Han menar att det även kan kopplas till samhället i helhet och även platsen där 

utbildningsystemet formas samt demokratins funktion i samhället, Englund (2005). 

 

Två viktiga resul tat  
 

Lundgren (1989) förklarar den läroplansteoretiska forskningen som en studie i att försöka få 

kunskap om hur utbildningens progression ser ut och hur den tar form i ett specifikt samhälle 

samt kultur.  Utifrån en avhandling gjord av Englund (2005) baserar Lundgren (1989) sitt arbete.  

I Englunds(2005) avhandling delas resultaten i två viktiga punkter nämligen: 

 

• Att den tidigare läroplanskoden var skapad utifrån den gamla skoltraditionen där 

moralpredikan bland annat formade samhället. Här finns den tidigare nämnda katekes 

undervisningen som skulle mer eller mindre, fostra gudfruktiga individer. Den nya 

läroplanskoden som i samband med sekulariseringen innebar att demokratibegreppet tog 

plats i undervisningen skapade en mer medborgerlig läroplanskod. Den samhälleliga 

läroplanskoden placerades över den traditionella och blev på så sätt överordnad de 

tidigare. 

 

• Att läroplanskoden som är medborgerlig kan delas in i tre olika aspekter. I skolans 

politiska historia har ett flertal reformer skett och detta väldigt mycket kring 1900- talet. 

När dessa vågor i den skolhistoriska politiken har tagit fäste har det rådande 

utbildningssystemet som funnits i samhället satts i fokus. Som resultat har 

utbildningssystemet både ifrågasatts och slutligen har åtgärder gjorts vilket har inneburit 

förändringar. Englund (2005) menar att förändringarna har skett i tre stora omgångar och 

på så sätt format de tre olika utbildningskonstruktionerna. Utifrån forskning i form av 

bland annat empiriska studier har den vetenskapliga rationaliserande och patriarkaliska 

utbildningssynen konstruerats av den historiska skolpolitiken. Den demokratiska 
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utbildningssynen har skapats men blivit mer ett strävansmål än ett faktum som har 

verkställts.  

 

Detta då samhället är format utifrån en hierarkisk led Bengtsson & Melke (2014), vilket är en 

motsättning till demokrati och som även skolan som verksamhet ska vila sina grunder på. De tre 

olika utbildningsuppfattningarna patriarkaliska, vetenskapligt rationaliserande och samhälleliga 

idealet kan ses från ett historiskt perspektiv men också som ett system i uppfattningar, som vidare 

hör till den samhälleliga läroplanskoden Englund (2005). Ett viktigt resultat som jag kopplar till 

dagens samhälle och skola är; att den vetenskapliga rationaliserande och patriarkaliska 

utbildningsuppfattningen har numera ställts emot den demokratiska, Englund (2005).  Den 

sistnämnda har blivit mer framträdande och de patriarkaliska samt vetenskapligt rationaliserande 

underordnad. Till skillnad från den historiska aspekten då det har varit tvärtom det vill säga att 

det samhälleliga idealet har varit mer underordnad. Englund (2005). Demokrati har en stor plats i 

skollagen, men vad är demokrati i relation till skola och samhälle? 

 

Demokrati- vad är det? 

 

I politiken är demokrati ett väldigt viktigt begrepp men ett av de svåraste också. I ett försök att 

göra det mer hanterbart måste man klargöra begreppets innebörd. Vidare lyfta upp en viktig 

aspekt, vilket är faktumet att demokratin antingen finns eller inte. Slutligen, synliggöra vilka 

fördelar som kommer med demokratin men även vilka nackdelar. Demokratin har intagit en 

honnörsgestaltning. Numera är det ett flertal regeringar som anser sig vara demokratiska. Detta 

kan ses som något positivt för demokratin men till vilket pris? Själva demokratin som begrepp 

förlorar sitt värde till slut när ordet har så otydliga linjer att nästan varje regering kan benämna sig 

som demokratisk. Ska man föra ett resonemang kring demokrati, krävs först och främst en klar 

syn på vad det innebär. Thurén (2004) förklarar demokratin som ett statsskick. Med detta blir 

demokratin ett medel för hur man kan styra ett land och då skiljer sig begreppet från de konkreta 

besluten som fattas. Mer ordagrant är demokrati ett annat ord för folkstyre. För medborgarna i 

ett demokratiskt land kan detta ses som att alla har en röst i bestämmandet av själva styrelsen. 

Det finns två principiella perspektiv, nämligen majoritets- samt folksuveränitetsprincipen. Genom 

besluten som fattas av majoriteten styr på sätt så folket. Demokratin har dock sina krav. Den 

enda källan till makten ska vara tillgänglig för folket. Detta uttrycks i lagen genom ”All offentlig 

makt i Sverige utgår från folket”(Grundlagen.1974:152). Rösträtten ska vara allmän för alla både 

för kvinnor och män. Dock behövs ramar som till exempel åldersgräns och även i områden 

eftersom att ett lands invånare inte bör kunna styra över ett annat land. Med detta kommer krav i 

olika former men den vanligaste är ett medborgarskap. I denna rösträtt får ingen röst vara mer 

värd än en annans och friheten i den är individuellt. Med detta menas att alla ska har rätt att rösat 

på vad de vill. Det bör råda en sekretess över detta dessutom eftersom att ingen ska behöva vara 
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diskriminerad utifrån sin ställningstagande. Garantier mot att hot ska förekomma bör finnas och 

detta med en väl fungerande rättssäkerhet. Möjligheten för att få information om vad för val som 

ska äga rum ska alltid finnas till hands och detta för att ge människor en rationell åsiktsbildning. 

Denna förutsättning ges via yttrandefrihet och tryckfrihet. Det måste finnas flera olika alternativ 

för de politiska inriktningarna. Dessa krav är minimumkrav för ett demokratiskt land. 

 

Kan ett land helt uppfylla kraven för demokrati? – Sverige som ett exempel. 

 

Utåt kan det konstateras att Sverige uppfyller kraven för demokrati. Alla medborgare i Sverige 

från 18 år har rätt att rösta både till kommunalval och till riksdagsval. Alla som inte är 

medborgare har rätt att rösta i kommunvalen. När det kommer till sekretess, så respekteras valen 

och de hålls hemliga. Det är riksdagen som beslutar hur sammansättningen i regeringen ska se ut. 

Statschefen i Sverige är kungen och han är inte vald genom demokratin.  Dock har han ingen 

egentlig politiskt makt då han inte fattar några politiska beslut.  Vad gäller pressfriheten finns den 

som en lag i den Svenska lagförfattningen. Det finns olika partier som står för de politiska 

inriktningarna.  

 

Hur ser demokrati ut i praktiken?  

I praktiken är demokratin mer komplext och går inte att uppfylla fullt ut. Den första aspekten är 

faktumet att demokrati är en indirekt process. Medborgarna må välja riksdagsledamöter dock är 

det riksdagsledamöterna som är de som beslutar hur regeringens sammansättning ska se ut. Detta 

innebär att politikerna ensamma kan och fattar beslut som inte är ense med folkviljan. I ett 

politiskt val röstar medborgarna på helheten det vill säga en rad olika åsikter. Som väljare i ett 

demokratiskt land är det inte givet att man stöder alla åsikter i en politisk inriktning.  Det som 

skulle kunna ses som direkt demokrati är sådana fall som folkomröstningar. I detta fall är det 

riksdagen som beslutar om vilka frågor som ska bearbetas och utefter dessa formas svaren. De 

gångerna Sverige har haft folkomröstning har kritiken sett ut som sådan att de ansetts vara 

manipulativa. Detta eftersom att resultaten efter några år kan ändras om så riksdagen skulle gå 

emot det. Dock är det inte politiker havare av all makt när det kommer till näringslivet är det 

privata företagare som har övertaget. Denna makt är väldigt effektfull och ligger utanför 

demokratins kontroll område. Dominansen över ett företag på en annan del av landet kan 

påverka mer en den rådande politiken. Om företaget läggs ner kan konsekvenserna påverka mer 

än de kommunala besluten som fattas politiskt. Här är det pengar som har makten och individen 

underordnad. När det kommer till pressfriheten är den i verkligheten väldigt inskränkt och detta 

gäller även yttrandefriheten. Argumentet som stöder detta ligger till stor del i att opinionen styrs 

av de medieföretagen som är privata. Den opinioner som inte är lika etablerade har svårigheter i 

att nå fram. Styrningen av statsapparaten är något som inte de valda politikerna kan kontrollera 

eftersom att det är de anställda tjänstemännen som har makten. Tjänstemännen som har mer 
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kunskaper kring frågorna är något som politiker inte kan häda sig över. Det kan dras liknande 

paralleller då röstberättigade inte heller är lika insatta i de politiska frågorna.  

 

Demokratins komplexitet  

Utifrån exemplet ovan förefaller Sverige trots allt uppfylla kraven för ett demokratiskt land. När 

allting kommer omkring är demokrati som begrepp orealistisk. Men om vissa krav skulle uteslutas 

eller ersättas skulle det se väldigt annorlunda ut. Ser man demokrati som ett begrepp som är 

absolut ser verkligheten ut som att alla länder kommer att misslyckas.  Uppfattas demokrati som 

ett relativt begrepp kan den delas upp i olika grenar. I den ena grenen, demokrati som fullkomlig 

och utan möjligheter att förverkligas i praktiken. Detta skulle då innebära ett totalt folkstyre över 

landets politik. Den andra grenen har vi en total statlig styrning och något som endast kan 

uppfattas som diktatur. Detta skulle innebära en totalitär stat med en diktator som via sina 

anhängare skulle styra och detta är också icke existerande i verkligheten. Detta medför då att 

demokrati inte går ut på att definiera ett land som demokratiskt eller inte, utan till vilken 

utsträckning landet är demokratisk. Kan demokrati existera i verkligheten?  

En mindre minoritet styr över majoriteten och de styrande kan ses som en elit. En absolut 

demokrati kan inte råda i ett land eftersom att den inte existerar. Frågan riktas istället på i hur hög 

grad kan folket få igen sin vilja. Många teoribildare anser att i alla samhällen finns en elitgrupp 

som styr över de resterande. I verkligheten är demokratin en illusion. Motsättningar som finns 

mellan de olika politiska inriktningarna är endast ett sken. I själva verket finns ett samförstånd 

inom eliten. Ekonomi och möjligheter till utbildning har i en generationsöverskridande skapat en 

grupp individer. Även fast denna elit är en minoritet är den dominerande och kan på detta vis 

inte lägga under majoritetens styrning. Detta oavsett val av demokratisk metod. I en revolution 

som innebär ett avskaffande av ett system är det nästan en naturlig jargong att en annan elit 

etablerar sig i dess ställe.   
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Tema 2: Ekonomisk styrning 

En historisk sammanfattning 

På 1980-talet agerade staten huvudman över skolan och finansierade denna verksamhet genom 

b.la stadsbidrag. Som en konsekvens av att skolan inte var bunden till kommunerna innebar detta 

att politikerna i kommunerna inte kunde påverka skolverksamheten (Jarl & Pierre i Pierre, 2007 s. 

15). På 90-talet genomfördes decentraliseringen av skolan, vilket innebar att skolan gick från att 

vara statligt styrd till att bli styrd av kommunen. Dock stannade ansvaret för att uppställa de 

grundläggande målen hos regeringen och riksdagen, kommunerna fick ändå det övergripande 

ansvaret för att lärare samt skolledare på verksamhetsnivå skulle anordna undervisningen så att de 

nationella målen nåddes (SOU 2014:5). Decentraliseringen, även kallat kommunaliseringen, 

uppstod ur regeringens försök att reglera både ineffektiviteten samt kvalitetsbristen i 

skolverksamheten samt att utnyttja skolresurserna på ett mer fördelaktigt sätt. Det ökade ansvaret 

hos kommunerna av skolan sågs som ett viktigt steg för en ökad demokratisering av den 

offentliga sektorn (SOU 2014:5). Hur själva decentraliseringen skulle gå till och hur fördelningen 

av ansvaret mellan stat och kommun skulle se ut var en av huvuduppgifterna för SSK-

utredningen, skola-stat-kommun-utredningen (Lindensjö & Lundgren, 2000 s. 94). Skola och 

barnomsorg (alltså förskoleverksamheten samt skolbarnomsorgen) interagerade och samverkade 

efter kommunaliseringen mer och mer med varandra i kommunerna i landet. Från och med år 

1996 så är nu skola och barnomsorg sammanslagna även på den statliga nivån och båda 

enheterna förvaltas nu av Utbildningsdepartementet (Skolverket, 1998). 1998 omplacerades 

bestämmelserna kring barnomsorgen från socialtjänstlagen till skollagen och därmed tog 

Skolverket över det övergripande ansvaret för barnomsorgen. 

Vid en jämförelse av hur skolan såg ut innan decentraliseringen med hur skolan ser ut idag så kan 

man se tydliga förändringar på relativt kort tid. Decentraliseringen har bland annat medfört att 

den enskilda individen och skolpolitiken kommit närmare varandra. Lärare har även fått en större 

frihet att själva planera och ansvara för undervisningen och dess resurser. Idag varierar styrningen 

av skolan mellan att vara centraliserad och decentraliserad (Jarl & Pierre i Pierre, 2007).  

Andra exempel som kommunaliseringen bidrog med är att skolornas resurser, ansvar samt 

befogenheter inom olika områden nu fördelas direkt till verksamheterna istället för att endast 

bestämmas på statlig nivå (Skolverket, 2008). En positiv aspekt av detta är enligt utsagor av 

förskolechefer runt om i landet att de nu har större befogenhet över hur resurserna ska 

distribueras inom verksamheten samt hur målen för verksamheten kan nås på bästa sätt. Däremot 

har förskolechefers möjligheter att agera inom den pedagogiska ledningen kraftigt minskat p.ga 

de nya, ibland diffust uppfattade, ansvarsområdena och arbetsuppgifterna (Skolverket, 2008).  
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Skolan förändrades också från att ha varit regelstyrt till att idag styras genom nationellt uppsatta 

mål. Man pratar om mål- och resultatstyrning, som infördes med syftet att elevernas behov skulle 

forma verksamheten samt hur resurserna skulle fördelas så att de nationella målen skulle kunna 

uppnås (Skolverket, 2003). 

För att kommunen ska kunna kontrollera så att förskolorna uppnår de nationella målen så 

genomförs kvalitetskontroller i form av utvärderingar och uppföljningar, och den enskilda 

förskolan ansvarar därför att upprätta en kvalitetsredovisning (Skolverket, 2008). En sådan 

kvalitetsredovisning kan sammanfattas som, enligt dagens gällande bestämmelser, kravet att varje 

kommun, skola, fritidshem samt förskola en gång om året ska redovisa i vilken utsträckning de 

nationella målen för respektive verksamhet har förverkligats. Utöver detta ska även 

förbättringsåtgärder man avser att genomföra vid eventuella brister i måluppfyllelsen redovisas 

(Skolverket, 2007). På senare år har den enskilda skolverksamhetens ansvar ökat ytterliga vilket 

har lett till skapandet av en ny statlig myndighet, Skolinspektionen, för att kunna säkerställa 

kvalité- och måluppfyllelse av skolan (SOU 2014:5). Mer om Skolinspektionen kommer att 

behandlas under en senare rubrik i denna studie. 

Den offentliga skolverksamhetens ansvarsfördelning  

När man pratar om den offentliga skolverksamheten så syftar man på den allmänna utbildning 

som riktar sig till barn och ungdomar i form av förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola 

samt motsvarande skolformer som exempelvis särskola för barn med någon slags 

funktionsnedsättning. Utöver dessa skolformer finns det utbildningar som riktar sig till vuxna 

som står utanför det offentliga skolväsendet, exempel på en sådan utbildning är kompletterande 

utbildningar samt kvalificerade yrkesutbildningar. De senare kategorier av utbildning kommer vi 

inte att ta upp i denna studie, fokus kommer istället att riktas mot förskoleverksamheten. 

Efter kommunaliseringen av skolverksamheten i början på 1990-talet har många omfattande 

reformer och lagar ändrats och genomförts. Dock så har den mest grundläggande 

ansvarsfördelningen och relationen mellan stat, kommun samt professionella yrkesutövarna ute 

på verksamheten kvarstått (SOU 2014:5). Själva fundamentet för kommuner som administrativ 

enhet bestäms av riksdagen i lag, det vill säga på nationell nivå (1974:152). Även kommunernas 

olika rättigheter och förpliktelser anges i olika lagar. Detta medför att både riksdag samt regering 

har det överordnade ansvaret för den svenska skolverksamheten när det gäller dess utveckling 

men även för dess resultat då skolverksamheten idag, mycket pga. decentraliseringen, är mål- och 

resultatinriktad (SOU 2014:5). Mål- och resultatinriktningen innebär att skolan idag styrs med 

nationellt uppsatta mål till skillnad från statens regelstyrning innan år 1991. Med mål syftar man 

här på dels mål som anger riktning för verksamheten (strävansmål, ex förskolan), samt mål som 

skolan ska se till att elever kan uppnå, det vill säga uppnåendemål (Skolverket, 2003). 

Skolverksamhetens riktlinjer och nationella mål fastställs av staten. Dessa mål och riktlinjer ska 

säkerställa hög kvalité samt likvärdighet i hela Sveriges skolverksamhet (SOU 2014:5). 
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För de kommunala skolorna och förskolorna i landet så är det kommunen som är huvudman 

(Skolverket, 2011). Detta innebär att det är kommunen som ska ansvara för att utbildningen 

genomförs i överensstämmelse med de olika bestämmelserna som står med i skollagen, 

läroplanen samt andra föreskrifter och lagar som berör och påverkar utbildningen (2 kap. 8 §, 

Skollagen 2010:800). Då kommunen innehar rollen som huvudman för verksamheten finns det 

relativt stor frihet att styra hur skolverksamheten organiseras, givetvis inom de ramar och 

bestämmelser som regeringen samt riksdagen har definierat och fastställt (Skolverket, 2011). 

Kommunen styr och ansvarar även för att skolverksamheten mottar de resurser som fordras för 

att verksamheten ska kunna nå de regionala samt nationellt uppställda målen. Mer specifikt så är 

det kommunfullmäktige, kommunens högsta ledningsorgan, som har ansvaret för att förskolan 

och skolan når de strävansmål samt de nationella mål som är fastställda. Kommunfullmäktige blir 

då själva mottagaren för statens uppdrag och har också till uppgift att, enligt både kommunallag 

samt skollagen, utse en eller flera nämnder för att på så sätt kunna uppfylla statens uppdrag kring 

skolan Pedagoger och rektorer ansvarar för att verksamheten utformas efter lokala behov så att 

eleverna får de rätta möjligheterna att nå de uppställda strävans- och uppnåendemålen. (ibid.). 

Vidare kan man läsa i Skolverkets rapport att ansvarsrollerna för personal på verksamheten men 

även för kommunfullmäktige anses vara otydliga. 

Uppsala kommuns specifika ansvarsfördelning 

Empirin är hämtad från Uppsala kommuns övergripande styrdokument IVE, som står för 

Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (IVE, 2014). Styrdokumentet som är aktuellt för vår studie 

gäller från år 2014 t.om 2017. 

Styrmodellen för Uppsala kommun har syftet att, genom tydliga roller samt ansvarsfördelning i 

organisationen, stärka den kommunala demokratin och erbjuda medborgarna en effektiv och 

kvalitativ verksamhet (IVE, 2014, s. 7). Kommunfullmäktige företräder medborgarna i 

kommunen och kan ses som ”ägare” av den genomgripande kommunala verksamheten. I 

samarbete med kommunstyrelsen koordinerar kommunfullmäktige styrningen av kommunens 

totala behov samt resurser utifrån ett helhetsperspektiv som baseras på kommunens tidigare 

ekonomiska resultat, d.v.s. budgeten (IVE, 2014). Efter att kommunstyrelsen kommit med 

förslag så är det kommunfullmäktiges ansvar att fastställa den årliga riktningen av verksamheten. 

Detta innebär inriktningsmål samt ekonomiska prioriteringar för den kommande fyraårsperioden.  

 

BUN – Uppsala Kommuns uppdragsnämnd för förskolan 

I Uppsala kommun är det BUN (Barn- och ungdomsnämnden) som ansvarar för att 

verksamheterna som berör barn och ungdomar håller en hög kvalité. Ansvarsområdena omfattar 

förskola, grundskola, grundsärskola samt fritidsverksamheter (BUN, verksamhetsberättelse, s. 
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10). Samtidigt har nämnden det kommunala ansvaret för myndighetshandläggningen för barn och 

ungdomar i åldrarna 0-20 år med någon slags funktionsnedsättning.  Nämndens högsta 

prioritering är att erbjuda Uppsalas unga en bra utbildning samt en god social utveckling med god 

hälsa oavsett bakgrund, behov och förutsättningar. Ledorden för nämnden är Trygghet samt 

kunskapsutveckling. I nämndens uppdragsplan så kan man även läsa att behovet hos barn med 

funktionsnedsättning ska komma i första hand (BUN Uppdragsplan, 2014, s. 3). Vidare kan man 

läsa i uppdragsplanen att: 

 

”För pedagogisk verksamhet ansvarar nämnden för den lokala skolpolitiken där nämnden 
följer upp och analyserar utvecklingen som underlag för den lokala styrningen”  

Vidare kan man läsa i IVE att uppdragsnämnden utgår ifrån kommunfullmäktiges utsatta 

ekonomiska ramar samt tidigare ekonomiska resultat i form av budget (IVE, 2014-2017). 

Nämndens ansvarsområden innefattar att besluta för hur medborgarnas behov ska sörjas för i 

verksamheten och att planera för hur man ska nå inriktningsmålen som kommunfullmäktige har 

satt upp. Till sin hjälp upprättar nämnden uppdragsplaner som ska beskriva vad nämnden vill 

uppnå i relation till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Dessutom ska nämnden beskriva vilket 

effektmål som uppdragsplanen kan få (IVE, 2013-2016).  

 

 

Resursfördelningen för den offentliga skolverksamheten. 

Alla faktiska kostnader för ett barn i skolverksamheten varierar mellan både skolor och 

kommuner, men de övergripande gemensamma områdena dit resurserna går till i verksamheten 

är exempelvis lärarlöner, lokaler, eventuell skolskjuts, läromedel, skolmåltider, elevvård samt 

administration. Det bör poängteras att all utbildning som ryms inom ramen för det offentliga 

skolväsendet är avgiftsfri för de barn och elever som innesluts av denna verksamhet. 

Finansieringen sker via kommunernas egna resurstillskott som finansieras genom både 

kommunalskatten samt ett (generellt) stadsbidrag till kommunerna som är länkat till ett speciellt 

”utjämningssystem” för att på så sätt kunna utforma så jämställda/likvärda ekonomiska 

förutsättningar för samtliga kommuner (regeringskansliet, 2008). Det finns även särskilda resurser 

i s.k. riktade bidrag som är till för speciella satsningar som staten står för. 

 

 

Det genere l la s tadsbidraget  t i l l  skolverksamheten 
 

År 1992 så infördes det s.k. generella stadsbidrag till kommunerna. Detta innebar att de tidigare 

bestämmelserna av ekonomiskt stöd från staten till förskoleverksamheten preskriberades (SFS 
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1992:1206). Dock så behöll man de regler och villkor som man tidigare fastställt i anknytning till 

bestämmelserna kring bidragen från staten till verksamheten (SOU 2014:5).   

Basen för själva finansieringen av det offentliga skolväsendet är de kommunala och statliga 

skatteintäkterna. Ett framräknat belopp tilldelas till kommunerna där resurserna i nästa led 

distribueras av kommunen till de olika kommunala verksamheterna som exempelvis förskolan. 

Hur resurserna delas upp bland de olika inre verksamheterna i Sveriges kommuner beror på vilka 

politiska prioriteringar samt lokala behov som den enskilda kommunen har. Det finns även så 

kallade riktade stadsbidrag, som till skillnad från de generella stadsbidragen har ett specifikt 

ändamål och får endast användas till detta ändamål. Riktade bidrag inom skolverksamheten 

ansöks hos Skolverket av kommunerna själva. Mer om riktade bidrag under kommande rubrik. 

 

 

 

Riktade/spec ia ldest inerade s tadsbidrag  
 

Utöver det generella stadsbidraget, som tagits upp tidigare i detta kapitel, så finns det så kallade 

riktade stadsbidrag som erläggs inom en viss tidsram samt under särskilda regelverk. Exempel på 

detta är då regeringen ville stimulera utvecklingen i skolverksamheten. Resultatet blev i formen av 

de stadsbidrag som var riktade till finansieringen av fortbildningen av lärare inom ramen för det 

så kallade ”lärarlyftet” år 2007 (SOU 2014:5). 

Utjämningssystem 

Ett nytt system används sedan år 2005 med syftet att försöka skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar mellan samtliga kommuner i landet för att de på så sätt ska kunna ge sina 

medborgare en likvärdig service oberoende av faktorer som exempelvis inkomster bland 

kommuninvånarna, olika strukturella förhållanden osv. (Se ex SOU 2014:5; ).  

 

Utjämningssystemet är uppbyggt kring fem olika delar som här kortfattat kommer att tas upp för 

att få en övergripande förståelse över systemets uppbyggnad. Av dessa delar bildar 

inkomstutjämning samt kostnadsutjämning de viktigaste delarna då de har störst påverkan på 

utjämningen (SOU 2014:5). 

 

1) Inkomstut jämning 

I korthet betyder/går denna del ut på att staten i princip finansierar utjämningen genom de 

beskattade inkomsterna mellan kommunerna. Detta bidrag kalkyleras/bedöms utifrån skillnaden 

mellan en kommuns egen inkomst och ett skatteutjämningsunderlag. Detta bidrag motsvarar ca 

115 % av den genomsnittliga ”skattekraften” i Sverige. Om kommunens inkomster (beskattade) 

överstiger detta gränsvärde så avläggs en avgift till staten. En statistik från regeringen 
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(Regeringskansliet, 2008) visar att det år 2008 var 14 kommuner som betalade denna avgift 

medan det var 276 kommuner som mottog bidraget. 

 

2) Kostnadsut jämning 

Denna del i utjämningssystemet beaktar strukturella kostnadsskillnader. Dessa kan vara av två 

olika slag. Det ena slaget är att kommunernas olika behov i de olika interna verksamheterna kan 

se mycket olika ut, exempelvis så kan en kommun vars invånarantal består av en stor del barn 

(högt födselantal) behöva prioriteras i behovet av barnomsorg. Den andra strukturella 

kostnadsskillnaden är kostnadsvariationen för att framställa olika typer av kommunala tjänster. 

Exempelvis så tenderar skolan i glesbygdskommuner att kosta mer beroende av olika faktorer 

(ofta bedrivs undervisningen i mindre klasser samt att skolskjuts används i större utsträckning). 

Kostnadsutjämningen beaktar även andelen barn och elever som har en utländsk bakgrund då 

detta kan påverka nödvändigheten av modersmålslärare. Även detta är en strukturell faktor som 

kostnadsutjämningen skall beakta (regeringskansliet, 2008). 

 

3) Strukturbidrag 

Detta bidrag syftar till att stödja de kommuner och landsting med en mindre andel innevånare, 

men även de kommuner som, av olika anledningar, har problem på arbetsmarknaden. 

Exempelvis så är glesbygdskommuner oftare mottagare av detta bidrag då arbetsmarknaden är 

mindre där än i storstadskommuner (SOU 2014:5). 

 

4) Införandebidrag 

Detta bidrag är till för de kommuner och landsting som förlorar på detta nuvarande 

utjämningssystem och kompenseras därför med ett införandebidrag under högst sex år. 

Kommunerna får därför en viss tid på sig att kunna anpassa kostnaderna. Detta förutser att 

minskningen av kostnaderna överstiger en förutbestämd nivå. Införandebidraget innebär att 

kommunens årliga intäktsminskning inte får överstiga 0,08 % av det egna skatteunderlaget. År 

2010 var detta ca 120 kronor/invånare (SOU 2014:5). 

 

5) Regler ingsbidrag/avgi f t  

Detta bidrag är statens kontrollinstrument för att säkerställa att summan av både in- och 

utbetalningar ska motsvara det beloppet som staten har beslutat att tillföra till systemet (SOU 

2014:5). 

Kontroll av huvudmännens ansvar - tillsynens uppkomst 

En av frågeställningarna för denna del av studien är hur kontrollen av huvudmännens ansvar när 

det kommer till resultatet och kvalitén av skolverksamheten ser ut. I Detta kapitel ska vi försöka 
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skapa en förståelse för hur tillsynen av de enskilda huvudmännen uppstod och även stort läggs 

även på Uppsala kommuns ansvar som huvudman för förskoleverksamheten. 

 

I och med regeringsskiftet år 2006 uppstod andra prioriteringar i statens styrning av skolan (SOU 

2014:5). År 2008 kom alliansregeringen med en proposition till riksdagen som innehöll 

omfattande förändringar i den statliga skoladministrationen. Syftet var att skapa en tydligare och 

mer ändamålsenlig myndighetsstruktur (SUO 2014:5). Ansvarsfördelningen som redan var 

uppdelningen mellan staten, kommuner, huvudmän, skolor och andra verksamheter skulle 

fortsätta att se ut på samma sätt, med undantaget att statens ansvar i det nu mål- och 

resultatstyrda skolsystemet skulle förtydligas. (SUO 2014:5). Den nya regeringen betonade att 

ansvaret för kvalitetsutvecklingen i detta mål- och resultatstyrda skolsystem var främst 

huvudmannens samt skolans. De menade att verksamheternas bestämmande, från rektorer till 

lärare, borde öka och att de statliga utvecklingsinsatserna borde begränsas (SUO 2014:5). Detta 

medförde behovet och skapandet av en ny myndighet, Statens skolinspektion, vars 

ansvarsområde bland annat innefattar tillsyn och kvalitetsgranskning av skolan (SUO 2014:5). 

Dessa förändringar i myndighetsstrukturen inom skolsystemet skulle enligt regeringen bidra till 

effektivisering av statsförvaltningen, då tydligare ansvarsfördelning skulle ge skolmyndigheten 

bättre möjligheter till att säkerställa en korrekt måluppfyllelse inom skolan (SOU 2014:5). Denna 

organisatoriska förändring innebar en högre prioritering för den statliga tillsynen att skapa en så 

likvärdig utbildning som möjligt för att förbättra elevers studieresultat.  

Under 2013 genomförde Skolinspektionen tillsyn i Uppsalas kommunala förskolor. Denna tillsyn 

visade att förskolorna i kommunen hade områden som behövde åtgärdas. Skolinspektionen fann 

brister i anpassningen av barngruppernas sammansättning i relation till personalens möjligheter 

till att kunna genomföra förskolans pedagogiska uppdrag (Skolinspektionen, 2013). 

Skolinspektionen menar att kommunens uppföljning baseras på ekonomiska aspekter istället för 

att uppfylla förskolans uppdrag utifrån skollagen samt läroplanen (skolinspektionen, 2013). Ett 

arbete har inletts med utvärderingar av gruppsammansättningarna samt med 

barnkonsekvensanalyser för att genom detta försöka se vilka åtgärder som bör vidtas. 

Skolinspektionen beslutade, pga. bristerna vid tillsynen, att tilldela ett vitesbelopp till Uppsala 

kommun. Skolinspektionens tillsyn påvisade även brister samt avsaknaden av strategier när det 

kommer till att ge barn möjlighet att utveckla sitt modersmål samt sin kulturella identitet 

(Skolinspektionen, 2013).  Förutsättningarna för att samtliga barn i kommunen ska ges 

möjligheten till en likvärdig förskola uppnås alltså inte av Uppsala kommunen enligt 

Skolinspektionen (2013).  
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Analys med slutsats 

 
Analys av ansvars förde lning 

Idag finns relativt få utredningar kring hur skolverksamhetens styrning fungerar i kommunerna 

med vikten på själva ansvarsfördelningen. Skolverkets studie Huvudmannaskap i praktiken (2011) 

undersökte hur det kommunala huvudmannaskapet för skolverksamheten såg ut i verkligheten. 

Resultatet visade att kommunerna har svårigheter med att tolka det egna ansvarsområdet i 

relation till läroplanen och skollagen, det fanns en otydlighet för kommunerna i frågan om 

hanteringen av det huvudmannaskap samt resursfördelningen som kommunerna förfogar över 

när det gäller skolverksamheten (Skolverket, 2011). Resultatet från studien Tio år efter 

förskolereformen (2008) indikerar också att även förskolecheferna i landet anser att 

ansvarsfördelningen är otydlig. Detta medför negativa konsekvenser på skolans resursfördelning 

men även på skolans strävan efter likvärdighet och ett hinder för förbättrad mål- och 

strävansmålsuppfyllelse i skolor och förskolor (Skolverket, 2011). 

De ansvariga huvudmännen för förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, Komvux, särvux 

samt SFI (svenska för invandrare) är landets kommuner (Skolverket, 2011). Kommunen agerar 

som juridisk person i rollen som huvudman inom det offentliga skolväsendet medan 

kommunfullmäktige är det högsta beslutsfattande organet inom kommunen enligt 

kommunallagen (Kommunallagen, 3 kap, 3§). Detta innebär att kommunfullmäktige har det 

yttersta ansvaret för att den kommunala förskolan ska förses med både den kvalité samt de 

resurser som krävs för att förskolan ska kunna uppfylla de nationella mål och krav som ställs i 

skollagstiftningen (Skollagen, 2 kap, 8§). Då kommunfullmäktiges ansvarsområden anses vara 

otydliga (Skolverket, 2011), så kan det uppstå problem för dennes möjligheter att uppfylla de 

nationella målen.  

 
 
Analys av resurs förde lning 

Det finns idag både förespråkare samt motståndare till huruvida skolans statsbidrag ska vara 

generella (enligt utjämningssystemet) eller om de ska vara riktade (Mörk, 2009). SKL (Sveriges 

kommuner och landsting) menar att kommunerna själva ska få bestämma användningsområdena 

av bidragen, och Skolverket menar att de riktade stadsbidragen kan få svårtydda effekter. I 

rapporten skolverket och statsbidragen (Skolverket, 2008) behandlas de olika uppfattningarna 

kring riktade statsbidrag i relationen mellan huvudmän inom kommunen samt på 

verksamhetsnivå. Kommunens huvudmän anser att denna typ av statsbidrag försvårar 

planeringen av skolverksamheten, medan de på verksamhetsnivå (pedagoger och förskolechefer) 

anser att bidragen är bra då pengarna är ”säkrade” till deras verksamhet, men även för att statens 

prioriteringar i verksamheten framgår genom de riktade stadsbidragen.  
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Skolverkets rapport Kommunalt huvudmannaskap i praktiken (2011) indikerar att kommunernas 

resursfördelning utförs baserat på tidigare budget istället för att utgå från de lokala 

förutsättningarna och i de nationellt uppställda målen. Skolverkets rapport Resurser efter 

förutsättningar och behov (2009a) indikerar också i rapportens resultat att många kommuner inte 

jobbar med resurser utifrån ett modelltänkande utan att resursfördelningen bygger på 

kommunernas tidigare ekonomiska resultat (budget) istället för olika förutsättningar och behov. 

Detta kan vi även se i empirin av Uppsala kommuns uppdragsnämnd, där nämnden analyserar 

och följer upp och analyserar tidigare budget som underlag för den lokala styrningen (BUN 

uppdragsplan, 2014).  

Analysen om tillsynen av Uppsala kommunen kommer gå in närmare på detta. 

 
 
Analys av t i l l synen 

Då staten utvidgade tillsynen av skolverksamheten i form av Skolinspektionen bör man fråga sig 

huruvida denna tillsyn fått den väntade effekten på enskilda verksamheter och huvudmän. Denna 

studies analyser av skolinspektionen samt Skolverkets rapporter visar att många uppenbara brister 

kvarstår (SOU 2014:5, s. 89). Skolinspektionen framhäver att många kommuner inte nått den 

miniminivå som fastställts i de nationella målen samt att kommunerna inte genomför en påtaglig 

förbättring. Uppsala kommun fick år 2013 ett vitesföreläggande på grund av brister i 

anpassningen av barngruppernas sammansättning i relation till personalens möjligheter att kunna 

förverkliga de pedagogiska målen. Kommunens uppföljning kring barngrupperna hade, enligt 

Skolinspektionen, främst ekonomiska aspekter i fokus (Skolinspektionen, 2013). Detta medför 

svårigheter och brister i själva utvärderingen av barngruppernas sammansättning och storlek. Vad 

detta kan få för konsekvenser för förskolans möjligheter att uppfylla sitt uppdrag i relation till 

både skollagen och läroplanen samt för att kunna erbjuda en god miljö som barnen har rätt till är 

väldigt svårt att analysera och det finns inga resultat av detta i nuläget. Dock kan man inte 

utesluta att konsekvenserna kommer långt ifrån de uppställda strävansmålen för förskolan. 

Skolinspektionen fann även otillräckliga strategier i Uppsala kommun i frågan om att ge barn 

möjligheten att utveckla sitt modersmål samt sin kulturella identitet (Skolinspektionen, 2013). 

Detta visar att kommunen inte uppfyller förskolans uppdrag som tydligt menar att verksamheten 

ska anpassas till alla barn i förskolan som ska få stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar (Lpfö 98/10). Vidare kan man även läsa att förskolan ska ansvara för att varje 

barn som har ett annat modersmål än svenska ska kunna utveckla sin kulturella identitet och sin 

förmåga att kommunicera på både svenska samt sitt modersmål (Lpfö 98/10, s. 10). 

I relation till skollagen kan man se att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål 

än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket men även sitt modersmål 

(skollagen, § 10). 

Några vidtagna åtgärder från Uppsala kommun har ännu inte presenterats offentligt och har 

därför inte kunnat redovisas inför denna studie. 
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Jämförande analys 

Hur ser relationen ut mellan skollagen och skolresurserna? (Med inriktning på demokrati och 

likvärdighetsbegreppen) 

Vart kan problematiken uppstå och vad kan orsakerna tänkas vara? 

 

I båda delstudier har vi funnit tydliga indikationer på att dagens styrenheter i skolan grundar sig i 

demokratiska värderingar (Englund 2005). Styrningen av de ekonomiska och juridiska delarna av 

organisationen utspelar sig mestadels på den högre politiska arenan, medan själva ansvaret för 

mål- och kvalitetsuppfyllelsen och kvalitetskontrollen lokaliseras på den “nedre” änden av skalan, 

nämligen hos nämnder samt även hos rektorer och pedagoger (Skolverket, 2011). 

Studien visar även likheter mellan skollagen och ekonomiska dokument i själva användandet av 

dessa som kommunikationsverktyg inom ramen för samhällets styrning. Lundgren (1999) kallar 

dessa former av verktyg som språkhandlingar som både förklarar något om själva språket som 

används men också hur de förklarar hur själva samhällsprocessen mellan olika verksamheter ser 

ut. Ur ett relationellt perspektiv så blir det tydligt att förskolans reglering byggs upp av relationella 

förhållanden mellan det juridiska, ekonomiska styrenheterna som i sin tur baseras på betydande 

processer inom ramen för de statliga och  kommunala ledningsnivåerna (Lundgren, 1999, s.45). 

Även Englund (2005) påpekar att kommunikation inom olika relationer i samhället är viktiga 

verktyg och är en förutsättningar för den kulturella produktionen. 

 

Skolans uppdrag, som ska genomföras i relation till kontroll samt regler, kan bli lidande om 

ansvarsfördelningen samt målen är oklara, vilket studien indikerar (Skolverket, 2011). Skollagen 

menar att utbildning definieras som en verksamhet där själva undervisningen sker utifrån 

bestämda och tydliga mål (Skollagen SFS 2010:800, s. 2). Vidare kan man läsa att relationen 

mellan samhällsuppdraget samt de olika verktyg som verksamheten ska använda för att säkerställa 

målen  är av yttersta vikt (SFS 2010:800). För att nå målen krävs idag att en granskning av 

skolorna genom exempelvis Skolinspektionen genomförs, för att säkerställa att huvudmännens 

ansvar för skolans resultat och kvalité verkligen efterlevs så att skolan får de förutsättningar till att 

nå de uppställda målen (Skolinspektionen, 2013).  

Ett av dessa verktyg, som är ett återkommande begrepp i våra delstudier, är likvärdighet.  I den 

ekonomiska studien framgick att skolverksamhetens riktlinjer och nationella mål är fastställda av 

staten och att dessa mål och riktlinjer har till funktion att säkerställa en hög kvalité samt 

likvärdigheten inom Sveriges skolverksamhet (SOU 2014:5). Från den juridiska delstudien kan vi 

se att jämlikheten i till exempel skollagen är av yttersta vikt och bör vara skolans fokus för att 

skapa goda samhällsmedborgare (U2009/7188/S). Detta visar tydligt att skolans roll och ansvar 
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innefattar att upprätthålla jämlikheten. Dock så finns det i praktiken många brister kring 

upprätthållandet av jämlikheten i verksamheten, något som Skolinspektionen tydligt har sett i 

exempelvis Uppsala kommuns förskolor. Där kunde tillsynen konstatera att kommunen bland 

annat saknade strategier för att ge barn möjligheten att utveckla sitt modersmål och sin kulturella 

identitet utöver den svenska. Detta resulterar i att verksamheten inte anses vara en jämlik 

verksamhet i relation till både skollagen men även till skolans uppdrag (Skolinspektionen, 2013). 

 

Komplex relation mellan centralstyrning och lokalstyrning. 

Styrning är ett medel för att få igenom sin vilja genom någon annans arbetskraft. Ledningens 

uppgift är via styrning få delar i en organisation att ha en funktion som är till fördel för helheten. 

Målen som är upplagda för hela organisationen ska uppnås. Styrningens funktion är mer eller 

mindre bestämd men problematiken ligger i att finna medel för styrningen som ger mest effekt 

och verkning. Det finns mycket som kan få en styrning att misslyckas och komplexiteten ligger 

just i att hitta det bästa verktyget (Brorström, 2009).. Men det finns även flera olika valmöjligheter 

och ett flertal resonemang finns kring olika typer av styrformer. Det finns två frågor som kan 

användas som utgångspunkt för att avgränsa den komplexa problematiken.  Den ena är att på ett 

strukturerat sätt föra resonemang kring huruvida resultaten som finns för en verksamhet kan 

mätas och detta på ett sätt som är ändamålsenlig. Med detta menas om det finns verktyg, en form 

av mått som kan användas för att beskriva resultaten i verksamheten och som kan fungera som 

kopplingen mellan verksamheten och ledningen. Med andra ord kan detta uttryckas som en 

koppling mellan central- och lokalstyrning, (Brorström, 2009).  Den sekundära frågan är att rikta 

in sig på själva relation mellan statlig styrning och lokal styrning. Finns det kunskap om dess 

samband, som skulle kunna medföra att även relationen mellan orsak och verkan skulle vara 

given? Om denna kunskap fanns skulle det innebära att förändringar i arbetsformer redan i 

förhand skulle kunna förutses och noteras i planeringsarbetet. Dock kan organisationers olika 

styrningsformer skilja sig beroende på nivå av styrning och även vilken process styrningen riktar 

in sig på, (Brorström, 2009). 
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Diskussion 

Både förskole- och skolverksamheten har varit med om omvälvande förändringar de senaste 

åren. Däremot har inte själva ledningssystemet utvecklats i relation till övriga delar av 

verksamheten. Detta har resulterat i att både förskolechefer, pedagoger men även 

kommunfullmäktige ibland saknar den relevanta ansvarskunskapen kring ledningen för 

verksamheten. Detta stämmer väl överens med det resultat som rapporten Tio år efter 

förskolereformen (2008) kommit fram till, vilket är att det finns en viss osäkerhet när det 

kommer till ansvars- och även kring resursfördelningen av verksamheten. Det relationella 

perspektivet som användes i denna studie hade som syfte att synliggöra skolans reglering i 

förhållande till olika bestämmande organ vid själva regleringen av skolverksamheten. Studien 

synliggör stora delar av denna reglerande process samt förtydligar, ur ett relationellt perspektiv, 

bland annat hur huvudmännens många gånger otydliga ansvar förhåller sig i relation till de 

nationellt uställda målen. Skollagen ställer hårda krav på ett funktionellt, systematiskt 

utvecklingsarbete av både förskolan och skolan, vilket idag inte alltid tycks vara en garanti. Viss 

kritik kan riktas mot de idag verksamma mål- och resultatstyrningen av skolan. I en sådan 

verksamhet läggs endast fokus på två av fyra styrfaser: Målen (planeringen) samt Resultaten 

(uppföljning). Detta resulterar i att de två viktiga delarna Genomförande samt Utveckling blir 

bortprioriterade eller inte alls får ta plats i denna typ av styrning. Detta kan tänkas försvåra 

arbetet att komma ur de brister i kvalitéten som Skolinspektionen även funnit genom en tillsyn. 

 

Skolan är en del av samhället, dess kulturella reproduktion, och en organisation som också faller 

inom ramarna för kommunen som i sin tur har sin kommunlag.  Organisationer som styrs via 

kommunen är väldigt viktiga för samhällbyggandet. Dock styrs dessa med den generella 

kompetensen och dess finansiering sker i stor del med likadana medel. De resurser som erhålls 

ska delas upp i ett demokratiskt fason, nyttjas effektivt samt fullgöra ändamålen för 

välfärdspolitiken Brorström & Siverbo (2001). Under de senaste decennierna har kommunala 

verksamheter ökat mycket stort och nya angivelser har getts till de lokala verksmheterna som i sin 

tur har fått organisera om. Detta har bidragit till att hur verksamheterna bedrivs varierar oehört 

från kommun till kommun. Det som är en av orsakerna är att det inte idag finns någon universell 

verktyg för hur kommunen på bästa sätt ska utföra sina nya uppgifter samt administrationen. 

Enligt Brorström & Siverbo (2001), har bland annat detta och andra orsaker skapat en 

benägenhet till refomer hos de kommunala verksamheterna. En annan konsekvens är att trots att 

det tidigare funnits föredömmen vilket kommunerna följde, fanns det tydliga ramar. Idag finns 

flera idealiska modeller med otydliga ramar och mycket bristfälligare än tidigare. Ett av dessa 

menar Brorström & Siverbo (2001) är just decentraliseringsidén. Föreställningen med denna är en 

banal organisation som bringar en verksamhet som är kostnadseffektiv.  Så vad är viktigare? 
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Skolans sammhällsuppdrag med dess styrkande i skollagen? Eller en kostnadseffektiv verksamhet 

med dess styrkande av kommunllagen? Pengar eller kunskap? Vad är viktigare i välfärdspolitiken? 

Finansieringen av kommunerna ser även vädldigt olika ut, medan vissa är i besvärliga situationer 

finns de som har goda förutsättningar för att nå de framtida kraven samhället kommer att ställa, 

Brorström & Siverbo (2001). Detta trots liknande uppdrag samt finansiella utjämningssystem.  

 

I en ekonomisk aspekt är det kommunala utjämningssystemet ett relativt komplicerat och 

svåröverskådligt system, i alla fall för den som inte är grundligt insatt i ämnet. Systemet är idag en 

förutsättning för att Sverige och dess kommuner ska kunna tillgodose diverse välfärdstjänster på 

så lika villkor som möjligt. Det är därför av yttersta vikt att granska både inkomstutjämningen 

samt kostnadsutjämningen regelbundet, för att på så sätt kunna garantera att systemet ger alla 

kommunerna en så likvärdig utgångspunkt som möjligt. 

Sveriges kommuner har idag en relativt stor frihet att styra själva inom kommunen. Men som en, 

inte alltför bra, reaktion av detta blir att de ekonomiska styrmedlen som det riktade stadsbidraget 

väldigt komplicerat. Ett sådant bidrag behöver inte nödvändigtvis betyda att skolans resurser ökar 

totalt sett. För att både öka resurserna samt att förbättra resursfördelningen i både förskole- och 

skolverksamheten så krävs det fler tillvägagångssätt och framförallt så måste de riktade 

stadsbidragen både följas upp samt utvärderas för att överhuvudtaget kunna garantera att dessa 

bidrag ger avsedd påverkan. Kanske skulle detta uppdrag kunna tilldelas Skolinspektionen?  

Det finns potentiella risker med en tillsyn av Skolinspektionen. En av dessa är att inspektionen 

lägger för stor vikt vid granskningen av själva formen för verksamheten, så att den sköts i största 

mån i relation till de uppställda målen och kraven. Skolinspektionens uppgift är att kontrollera så 

att den granskade verksamheten uppfyller de krav som fastställs av lagar och andra föreskrifter, 

och korrigera denna när en huvudman inte uppfyller de fastställda målen (Skollagen 2010:800, 26 

kap. § 2). 

Detta kan medföra att man bortser från de faktiska resultatet av både verksamheten men även 

kring huvudmannens arbete. Detta belyser även ett relaterat problem, nämligen att inspektionen 

bara uppfattar mätbara indikationer och tar inte hänsyn till vad som egentligen definierar en ”bra” 

utbildning  eller verksamhet. Reaktionen här kan ju bli att pedagogerna blir ”tvingade” att anpassa 

sig utifrån detta perspektiv, vilket inte kan anses vara speciellt motiverande, istället för att 

uppmuntras till att agera ansvarsfullt. Åtgärder och inspektioner i förskola och skola ska inte 

innebära en anpassning i syfte att endast visa upp en slags fasad som uppfyller kraven från t.ex 

Skolinspektionen, utan måste innebära en påtaglig, verklig förbättring av förskolan. 
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Konklusion 

 

Studiens resultat indikerar att det mycket väl finns möjligheter att fortsätta studera både den 

ekonomiska men även den juridiska styrningen i  förskoleverksamheten, då det idag finns väldigt 

lite forskning kring ämne. Även andra intressanta infallsvinklar på undersökningsområdet går att 

utforska, till exempel hur man på den politiska nivån uppfattar dagens ekonomiska samt juridiska 

styrenhet.  När man talar om kummuner ska man tänka att ”delvis påverkas de av samma 

omgivningsfaktorer vilken medverkar till likheter, delvis medför de lokala skillnanderna och 

förutsättningarna att skillnader uppstår mellan dem (Brorström & Siverbo, 2001, s.11).  Dessa 

skilllnader framstår när det saknas ett gemensamt synsätt i hur verksamheterna i kommunerna ska 

bedrivas och då det saknas likadana förutsättningar i finansieringen. Just kunskap i relationen 

mellan juridiska och ekonomiska styrenheter har varit väldigt bristfälliga. Även verktyg för en 

bättre kommunikation mellan dessa styrenheter,  Brorström & Siverbo (2001) : Brorström, 

(2009).        

 

De juridiska samt ekonomiska styrenheterna ger möjligheter till förståelse och kunskap kring en 

verksamhets karaktär. Hur uppfattar politiker denna aspekt? Eftersom finns så många led mellan 

ledningen och verksamheten men inte så mycket forskning i hur denna led bättre ska samverka. 

Studien skulle även kunna gynnas och utvecklas genom att genomföra intervjuer med aktörer på 

både verksamhets- samt ledningsnivå för att få en större inblick in ämnet. Studiens inriktning var 

väldigt intressant men också väldigt komplext, varav en större tidsram hade behövts för att få en 

rättvis bild av hur de ekonomiska samt juridiska styrenheterna i skolverksamheten fungerar.  

 

Är decentralisering lösningen? Eller bara ett ytterligare ideal? 

 

När det talas om förbättring av organisatorisk styrning, läggs mycket fokus på att hitta 

användbara former av dessa för att den ekonomiska styrningen och verksamheten ska vara 

gynnsam. Ses de båda styrenheterna från ett utvecklingsperspektiv, har det genom de förgående 

decennierna funnits en vilja att reducera regelstyrningen och istället höja den resultatinriktade 

styrningen, (Brorström, 2009). Detta stämmer vidare med rapporten Tio år efter 

förskolereformen (Skolverket, 2008). Förändringen från regelstyrning till en resultatstyrning 

medför en reducering av regler samt riktlinjer i själva lagstyrningen. Förändringen möjliggör en 

relation mellan central- och lokalstyre. Länge har decentralisering endast varit ett ideal och det 

som man räknat med den lokala styrningen har varit en höjd effektivitet. Den generella 

uppfattningen, är att decentralisering kräver ökat behov av andra aspekter. Nästan som ett mantra 

kräver den ökade behov av utvärdering samt uppföljning, (Brorström, 2009). Utifrån de juridiska 
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aspekterna finns förutom skollagen inte många lagar som reglerar skolan, utan här finns 

konventioner, förordningar och föreskrifter som kan ses som lagar. Dock hör skolan till 

kommunen som styrs av kommunllagen. Vidare styrs kommunen av politiker som i sin tur styrs 

av riksdagen, från regeringen.  sVidare finns organisationer som specifikt har till uppgift att se hur 

dessa ”lagar” följs upp, samt vilka åtgärder som görs (www.skolverket.se). Detta kan ses som en 

konsekvens av decentraliseringen. Att kontinuerlig och djupare resultatbeskrivningar måste göras 

i form av granskningar av verksamhetens utsträckning samt kvalité. Resultaten används vidare 

som en grund i beslutet av ansvarsfördelning samt resursfördelning, (Brorström, 2009). Å ena 

sidan finns idealet att ge mer makt åt den lokala styrningen dock innebär denna ökade tillsyn, som 

i sin tur blir väldigt synligt på den administrativa planen. Vad innebär detta för till exempel 

huvudmannens handlingsutrymme? 
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